Bij onderzoek bleek mij dat de ongewenste gasten 's avonds door verscheidene
kieren en gaten het slachthuis binnendrongen en zich dan tegoed deden aan de overdadige afval in de open schrobput.
Na deze overvloedige maaltijd verdwenen dan de gasten via de aan het café grenzende
binnenplaats en de ook hier in de muren aanwezige gaten, onder de cafévloer, waar
dan het lieve leven begon, volgens de eigenaar en z'n vrouw: ,,om er bang van te
worden".
We konden de afgelegde weg aan de hand van looppaden en uitwerpselen nauwkeurig volgen.
Ook hier een uitgebreid ratweringsadvies plus verdelging met cumarine-mengpoeder.
Na een week vertelde de eigenaar me, dat hij achter het buffet in het café een
kanjer van een dode rat had gevonden, dat er af en toe een minder welriekend luchtje
had gehangen, maar dat er geen rat meer werd gehoord.
'n Jaar naderhand deelde hij me geestdriftig mee, dat het vergif van destijds toch
wel radicaal gewerkt had, want hij was nog steeds vrij van ratten.
P. J. Pantus,
gemeente-opzichter.

UIT MELISKERKE

MET KRUIWAGENS VOL
En ziehier wat de Burgemeester van Meliskerke (Zeeland) ons berichtte over de
grote vooruitgang in zijn gemeente op het gebied van de rattenbestrijding.
Als illustratie van het belang van een gerichte bestrijding op initiatief van de gemeentelijke overheid het volgende.
Enkele jaren terug werd door mij reeds gepleit voor deelname aan de streekactie
tegen de bruine rat. De steriotiepe reactie op mijn pogingen de mensen hier warm
voor te krijgen was: ,,Hier zijn geen, of nagenoeg geen ratten, we hebben er geen
last van en zien er nooit. Wij doen niet mee aan die bestrijdings-actie".
Toen de gemeentewerkman een ééndaagse instructie vanwege uw afdeling had gevolgd, is bij wijze van proef een bestrijdingsactie ondernomen op een boerderij, waarvan de schuur met pannen op riet gedekt was. Het krioelde letterlijk van de ratten
tussen riet en pannen. Het ritselde gewoon huiveringwekkend als iemand de schuur
binnentrad, altijd was er leven. Een actie met cumarine-poeder op basis van met
slaolie bevochtigde haver, deed het lawaai binnen enkele dagen totaal verstommen. Dit
was in juni vorig jaar.
Het gerucht kreeg tijd zijn, in dit geval, goede werk te doen. Via het gemeente-blad
werd de bevolking op deze actie voorbereid. Ondertussen was in okt./ nov. nog een
boerderij ratvrij gemaakt, waar de situatie zo erg was, dat de dakgoten gevuld waren
met een zwarte laag rattendrek. De gemeentewerkman had eerst een kopje koffie gedronken, maar toen hij de situatie opnam en de dakgoten zag (er was geen waterleiding) draaide zijn maag om. Na de actie (weer met haver en cumarine en slaolie)
bleken er -+- 400 slachtoffers te zijn gevallen. De boer reed ze met volle kruiwagens
weg; toen vlashandelaren om het vlas kwamen, dat in de schuur opgetast lag, kwamen
er nu eens 10 dan weer 16 dode ratten tegelijk voor het daglicht. De regenwaterafvoer
naar de regenbak zat met drie ratten verstopt.
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Dit geval is mede van invloed geweest op het goede verloop der streekactie: 22 bedrijven zijn nu ratvrij en worden het gehele jaar door in de gaten gehouden. De "rovers"
onder de ratten krijgen we met vleesafval gemengd met cumarine te pakken.
De resultaten zijn 100% afdoende; indien cumarine op haver met slaolie niet opgenomen wordt, dan varkensmeel. Gaat dit ook niet, dan cumarine op vleeswaren-restjes.
Deze werkwijze levert een zeer goed resultaat op. De gemeentelijke rattenbestrijder,
de heer Stroo, gaat de omstandigheden op het besmette object eerst opnemen en bepaalt
daarna de strijdmiddelen: haver, meel of vleeswaren-resten. Op de vuilnisbelt wordt
ook wel met Tomorin gewerkt, maar cumarine-mengpoeder geeft de beste resultaten.
maart 1959

De Burgemeester

GOUDSE ERVARINGEN

VERGIFKOKERS
Het bestrijden van ratten, muizen en dergelijk ongedierte vereist van de rattenbestrijdingsorganisatie voldoende kennis van de levensgewoonten van de ratten: waar
ze zich het liefst schuilhouden, hoe snel ze voorttelen, hun familieleven, hun kans op
een snelle uitbreiding van hun arbeidsterrein, enz.
Wij bestrijden in Gouda dan ook het gehele jaar door de ratten en muizen op
plaatsen waarvan wij weten, dat zich daar ratten ophouden en na klachten, die wij
van particulieren ontvangen.
Voor elk geval wordt nagegaan met welk vergif het beste kan worden gewerkt om
goede resultaten te verkrijgen en wat het meest ongevaarlijk is voor andere dieren
en mensen.
Wij hebben de ondervinding, dat in de
meeste gevallen het beste kan worden gewerkt met haver, vermengd met een kleine
hoeveelheid slaolie en daar doorheen gemengd cumarine in poedervorm. Hiermede
heeft men de minste kans dat het vergif
door de ratten wordt weggesleept, maar dat
het ter plaatse wordt opgegeten.
Wij plaatsen het vergif in houten kokers
(zoals u op de foto's kunt zien), die dan
in de avonduren worden geplaatst en zo
nodig 's morgens weer worden weggehaald.
Met deze vergifkokers hebben wij goede resultaten bereikt, voornamelijk op plaatsen
waar veel ratten waren en waar met ander
vergif - zoals scillablokjes of pasta geen goede resultaten te bereiken waren.
Ik ben dan ook de mening toegedaan, dat
cumarine het aangewezen bestrijdingsmiddel
is tegen ratten, mits het oordeelkundig wordt
gebruikt.

In de meeste gevallen kunnen de vergifkokers ook overdag blijven staan, als men
er maar zeker van is dat er geen andere
dieren of kinderen aan kunnen komen.
De kokers zijn -+- 60 cm lang, in breedte
en hoogte gelijk, -+- 10 cm binnenwerks en
aan de beide uiteinden open. Als men de
kokers aan één einde dichtmaakt komen de
ratten er niet in, omdat ze rekening houden
met hun kans om te vluchten. Het spreekt
vanzelf, dat men deze kokers moet plaatsen
in de lengterichting van de looppaden van
de ratten.
Onze ondervinding is, dat men de kokers
het beste kan maken van oud bruikbaar
hout. Het is veel goedkoper dan nieuw hout,
het is niet zo opvallend, de ratten zijn minder schuw voor oud dan voor nieuw hout
en zijn er dus vlugger aan gewend.
Het is onze gewoonte om mensen, die er
belang bij hebben, op de hoogte te stellen
van het plaatsen van vergifkokers in hun
omgeving. Zij kunnen er dan zo mogelijk
ook toezicht op houden en ons hun bevindingen mededelen, zodat men de medewerking zoveel mogelijk kan stimuleren.
Het vergif "huis aan huis" verspreiden doen wij niet, omdat de resultaten verhoudingsgewijs zeer gering zijn. De mensen hebben meestal geen interesse, weten niets van
het rattenleven af en zijn net zo bang voor het rattenvergif als voor de ratten zelf.
Wij hebben 2 mensen van onze dienst, die vrijwel dagelijks - vooral in de wintermaanden - enige uren per dag belast zijn met het klaarmaken van rattenvergif en de
uitleg daarvan.
Jaarlijks worden de gratis aan ons beschikbaar gestelde kleine folders "huis aan
huis" verspreid en de grote affiches aangeplakt op de gemeentelijke aanplakborden.
De scillablokjes worden uitgelegd op plaatsen waar het werken met cumarine niet
ongevaarlijk is. Deze blokjes worden ook wel aan particulieren afgegeven, die er
persoonlijk belang bij hebben om een rattenfamilie in hun omgeving uit te roeien en
hierbij hun medewerking wel willen verlenen.
Cumarinevergif wordt door ons nimmer afgegeven aan particulieren, tenzij wij ervan
verzekerd zijn dat het in goede handen is.
Ratwering!
Aan ratwering wordt ook in Gouda nog veel te wem1g aandacht besteed. Zelfs in
vrijwel nieuwe woningen treft men toestanden aan, waar aan de ratten - hoewel dit
niet bekend is - vrijwillig toegang wordt verleend via openingen in gemetselde muren
langs de lichtkabels of waterleidingbuizen onder de vloeren van woningen. En dan
spreek ik nog niet van voedseloverschotten, die klakkeloos achter of naast de woningen
worden geworpen en de ratten aanlokken.
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Open veevoederbakken en -kisten, in soms open schuren en stallen, zijn de struikelblokken voor onze rattenbestrijdingsdienst. Het is vrijwel niet mogelijk onder dergelijke
omstandigheden de ratten tot de laatste toe te vernietigen.
Het lijkt mij dan ook de overweging waard het publiek via radio en televisie goed
in- en voor te lichten over het leven der ratten, hoe gevaarlijk ze zijn i.v.m. het verspreiden van ziekten onder de mensen en hoe ze voornamelijk bij kleinveehouders een
gevaar zijn voor de veestapel, om niet te spreken van de materiële schade, die door
hen wordt veroorzaakt.
Wij hebben in 1958 uitgelegd:
3000
scillablokjes
60 kg scillapasta op brood
120 kg cumarine met haver, en
10 kg thallium-pasta tegen woelratten.

Het klaarmaken van brood met scillapasta wordt door eigen personeel verricht, dat
in vele gevallen op doktersadvies tijdelijk lichte arbeid moet verrichten.
De totale kosten van materialen en arbeidslonen waren in 1958: f 3.638.05.
Gouda, februari 1959

J. den Hertog,
technisch hoofdambtenaar gemeentelijke
reinigings- en ontsmettingsdienst
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