EERSELSE RATTEN IN 'T NAUW

Ook Oss herbergt
slimme en brutale ratten

[n de rubriek "Rattenspiegel" van ons maart-nummer 1957 hebben wij de activiteiten
van de gemeentelijke rattenbestrijder van Eersel (N.Br.), de heer J. van Gerwen, onde1
de loupe genomen.
Dat het ongedierte in deze gemeente het vuur nog steeds zeer na aan de schenen wordt
gelegd, blijkt duidelijk uit een rapport dat wij enige tijd geleden van de heer Gerwen
ontvingen en dat het tijdvak van najaar 1956 tot maart van dit jaar omvat.
Wij ruimen aan zijn gegevens, waarvan wij hieronder een samenvatting laten volgen ,
graag een plaats in , omdat daaruit twee waarheden nog eens treffend naar voren
springen:
1. Elk object kan tot de laatste rat of muis worden gezuiverd.
2. Na een systematische bestrijding, waarbij het ongedierte in een zo groot mogelijk
gebied wordt aangepakt, kan men zeer geruime tijd van de plaaggeesten verlost

Hieronder volgt een overzicht van de rattenbestrijding, die hier ter plaatse is uitgevoerd
in de voorafgaande 9 maanden. Hulp werd ingeroepen bij 125 gevallen van rattenplagen,
de een ernstig, de ander minder ernstig van karakter! In totaal werden plm. 250 kg
haver, plm. 25 kg cumarine en plm. 2000 scilla blokjes verwerkt.
Het aantal gevonden dode ratten variëerde van 3 tot 100 stuks per geval. De bestrijding heeft plaats gevonden in boerderijen, kippenhokken, varkensschuren, levensmiddelenbedrijven, hotels, spoorwegemplacement, vuilnisbelt, dierenasyl en burgerwoningen.
Hier volgen en ige beschrijvingen van zeer aparte rattenplagen.
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blijven.

De gemeente Eersel serveert haar ratten bijna uitsluitend cumarine-mengpoeder, waarvan tot I maart 1959, 105 kg is gebruikt. Dat de gevaarlijke gasten het aangebodene
gretig accepteren, volgt wel uit de 2 belangrijkste facetten van het rapport, nl.
l. dat in alle behandelde objecten (het waren er 174) het ongedierte bij de le bestrijding
voor 100% werd opgeruimd, en
2. dat in een groot aantal hiervan tot 1 maart van dit jaar geen rat meer werd waargenomen, terwijl de overige pas geruime tijd na de le behandeling opnieuw werden
geïnfecteerd.
De resultaten van de permanente campagne in Eersel zijn bijzonder fraai en we maken
ons sterk dat deze in de toekomst, vooral wanneer ook het begrip "ratwering" meer
ingeburgerd raakt, naar verhouding nog zullen stijgen.
Onderstaande tabel geeft in elk geval een geslaagd beeld van wat met systeem en voor
hun taak berekende personen kan worden bereikt.
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Waartoe de rat in staat is

Het meest brutale geval is wel de aanval van een rat (ratten) op een jonge big van
8 dagen oud, waarvan bijgaande foto getuige is. Na melding van een landbouwer om
eens te komen kijken naar hetgeen de ratten hadden gepresteerd, ben ik terstond bij de
betreffende boer gaan kijken. Ik vond daar een big waarvan de achterpoten waren
doorgeknaagd en de hals voor 2/ 3 was afgevreten. Bij verdere inspectie bleken er op
verschillende plaatsen in en in de nabijheid van het varkenshok uitwerpsel en te liggen
van de bruine rat. Op de vraag die ik daarop aan de betrokken boer stelde of hij veel
last had van ratten, antwoordde hij resoluut: ,,Nee. Ze komen van de buren via de
urine-afvoer in het varkenshok".
Dit bleek na verdere controle op waarheid te berusten daar ik buiten het hok een spoor
kon volgen van het pad, dat de ratten daar hadden gemaakt. Dit pad voerde naar een
oud schuurtje en dit bleek een dorado te zijn voor ratten. Na mijn speurtocht verder
te hebben doorgezet, bleek al gauw dat een viertal buren ook flink door ratten geplaagd werd.
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Van dit unieke geval heb ik toen enige foto's gemaakt en ben daarna tot de bestrijding
overgegaan. Na de vijfde dag vond ik reeds een vijftal dode ratten. Dit waren volwassen dieren! In totaal heb ik er negen dode ratten gevonden. De hoeveelheid lokaas
die hier werd gebruikt, is 6 kg cumarine-haver geweest; ongeveer 80% werd hiervan
geconsumeerd.
1\
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De slimheid der ratten
Het vo,lgende geval speelt zich af in een moderne slagerswinkel.
Na melding door de betreffende persoon, ben ik op inspectie uitgetrokken daar juist
in dergelijke bedrijven de hulp zo snel mogelijk dient te worden verleend, in verband
met de gezondiheid die hier voor vele cliënten op het spel staat. De betrokken slager
bleek zelf a,l verschillende pogingen te hebben ondernomen om van zijn minder welkome
logé's af te komen. Hij had namelijk al strooipoeder gebruikt alsmede een 70-tal
scilla-blokjes, doch dit alles had niet mogen bate't!.
Na een grondige inspectie op zo,[,der, in rokerij, winkel, kelder en woonkamer, constateerde ik dat de ratten zich toegang verschaften via een oud rookkanaa,I, ·e n zich
ver-der verspreid hadden door het gehele bedrijf, zowel •o p zolder als onder de vloer.
En toen kwam wel een van mijn mooiste ontdekkingen betreffende de shmheid der
ratten.
Wat bleek namelijk? In een hoek van een oude watermeterput was een dertigtal scillaMokjes bijeen vergaard en netjes afgedekt met rattenhaar (volgens mij een waarschuwingsteken voor de verdere familieleden om hier niet aan te komen)! Na bestrijding
met cumarine en vleesafval bleek na 5 dagen de gehele fami•lie te zijn opgeruimd.

ATTENTIE
Leens, 12 mei 1959
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Aan de Geneeskundige Inspecteur
van de Volksgezondheid
Grote Mart 0.Z. 26
G roningen.
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Vorige zomer is voorlangs dit perceel, dat deel uitmaakt van een complex van drie
dubbele woningen, de sloot gedempt en riolering gelegd. Dit voorjaar kwam men met
klachten over ratten; de beesten waren de huizen binnengedrongen met alle gevolgen
daarvan.
Daarop zijn in deze woningen alle gaten onder de vloeren en op de vlieringen gedicht.
De ratten waren nl. door een hemelwaterafvoerbuis omhoog gekropen en door de dakgoot gewandeld en zagen kans om onder het pannendak in de spouwruimte tussen de
buitenmuur te komen. Vandaar konden zij zich verspreiden onder de vloeren, op
de vlieringen enz.
De eerste bestrijding is niet geheel afdoende geweest, doch na een tweede keer zijn
er geen klachten van de bewoners meer gemeld over aanwezigheid van ratten.
K. Lap,
Gemeente-a rchitect van Leens,
Ulrum en Kloosterburen

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het plaatsen van een bolrooster (zie afbeeldingen) in de regenpijp-uitmonding in de dakgoot is als de hemelwaterafvoer uitmondt
in het riool of in open verbinding staat met de buitenwereld. Komt deze afvoer uit
in een zinkput, dan is een bolrooster niet nodig. - Redaktie "Rat en Muis".

Joh. Rijken,
Opzichter Plantsoendienst Oss
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de DAKGOOT

Naar aanleiding van uw brief no. 976 d.d. 7-4-'59, gericht aan de Heer Burgemeester
der gemeente Leens, kan ik U het volgende berichten.

,,Pas op voor de trein! Loop niet over maar onder de lijn!"
Dit scheen de lijfspreuk te zijn, we·lke een flinke rattenkolonie er op nahield, op het
emplacement van -de Nederlandse Spoorwegen te Oss.
Tienta,Nen ratten hadden hun verblijf en onderkomen gezocht in verschiMende kokers
die on<ler de rails te vinden zijn en dienst doen om seinwezen en w,isselbediening normaal te doen verlopen. Dit lijkt misschien niet zo erg, doch als men het eens nader
bekijkt, blijkt al gauw dat dit een zeer groot gevaar kan veroorzaken. Vooral wanneer
de ratten in dergelijke kokers, waar,i n allerlei afval wordt gesleept, hun nesten maken.
Dit kan in de winterdag gaan bevriezen met gevol•g, dat ook de erdoorheen lopende
draden vast gaan zitten en buiten werking va1llen, met de daaraan verbonden gevaren!
Door het uitleggen van cumarine en haver in de diverse kokers, waren de reizigers
van de "Nederlandse Metro" gauw op hun eindstation ,g earriveerd!
Oktober 1959
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