3e. De gemeentelijke rattenbestrijder late bij ieder object waar cumarine wordt gebruikt, een instructie voor cumarine-uitleg achter in handen van de verantwoordelijke bewoner.
Dit verdient ook aanbeveling bij het gebruik van Scilla-middelen.
Beide instructies zijn gratis op aanvraag bij het onder 1e genoemde adres verkrijgbaar.
4e. Men late alle objecten, althans de eerste keer, systematisch door de gemeentelijke
rattenbestrijder behandelen. Ook al zou men daarvoor de bestrijdingsactie één of
twee maanden of langer moeten verlengen.
5e. Laat de algemene actie overgaan in een permanente bestrijding.
6e. Steun de rattenbestrijder door voor de gemeente de verordening t.b.v. de rattenbestrijding, gegeven in no. 2 van juni 1959 van dit tijdschrift, aan te nemen.
7e. Verduurzaam- de resultaten bij deze actie behaald, door het treffen van ratweringsmaatregelen.
Ten slotte nog een opmerking
Zoals is gezegd, kan bij een juiste toepassing van
cumarine-lokaas ieder object, zowel binnens- als
buitenshuis vlot volledig van ratten worden gezuiverd
en worden vrij gehouden van deze schadelijke dieren.
Waar dit niet het geval is, is de techniek onjuist of
wordt een wanprestatie geleverd.
Dit geldt dus ook daar waar de
rattenbestrijding wordt uitgevoerd
door particuliere zuiveraars.

Men mag, kan en moet
een vlotte, volledi2e
zuivering eisen !
6

Een nieuwe "fuik" of vang pot ter bestrijding van de woelrat
In feite is in waterrijke gebieden het vangen van de woelrat geen technisch probleem
meer. De bestaande metaalgazen fuiken, eventueel de tenen fuiken, mits goed en
in voldoende aantal uitgelegd, voldoen uitstekend en bij een goede organisatie en
samenwerking is het mogelijk om in de bedreigde streken het aantal woelratten tot
een te verwaarlozen aantal terug te brengen. Dit is in de praktijk bewezen in de
gemeente Benschop. Onder leiding van de burgemeester werd de woelrattenbestrijding
ter hand genomen. Aan deze actie, en daar zit het belangrijke punt, werd door alle
belanghebbenden meegedaan en een groot aantal fuiken uitgezet. Het resultaat was
dat de gemeente Benschop nagenoeg vrij kwam van woelratten met de gunstige gevolgen van dien voor de fruitkwekers.
Dit succes werd behaald omdat hier een goede samenwerking werd gecreëerd. En dat
is bij de woelrattenbestrijding in waterrijk gebied het belangrijkste. De technische
hulpmiddelen zijn er.
Hoewel genoemde fuiken dus goed voldoen, hebben vooral de gazen fuiken het bezwaar,
dat ze nogal kostbaar zijn en flinke afmetingen hebben. [n sloten waarin veel gevaren
wordt, zoals in Boskoop het geval is, worden ze nogal eens stukgevaren.
Met veel belangstelling namen wij daarom kennis van het door de gebr. Vermeulen,
Reye.rskoop te Boskoop ontwikkelde vangmiddel.
Dit bestaat uit een drainbuis van 50 cm lengte en een middellijn van 15 cm. De
fabrikant levert deze buizen voor dit doel ook zonder kraag.
Tn beide uiteinden wordt een conus van fijn gaas bevestigd, zodat
men a.h.w. een fuik verkrijgt met
een lichaam van aardewerk. Tk
verwijs hier naar de foto's.
Deze fuiken, of beter: vangpotten,
worden in de perceelkanten ingegraven in de graswal en wel zo,
dat het overhangende gras juist de
vangpot bedekt. Deze vangpotten
liggen dus met hun lange zijde
langs de kant en zo dat de zwemweg van de woelrat door de pot
leidt.
De ingangen van de vangpotten
worden aan beide zijden afgedekt
met een holle dakpan om ze tegen
verstopping door instorting van de
wal te beschermen. Al zwemmende
komt de rat vanzelf in de pot en
kan er niet meer uit. Een vereiste
is, dat de binnenste opening van
de conus juist beneden de waterspiegel ligt.
7
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Volledigheidshalve willen wij hier toch nog wat gegevens vermelden, die bij de enquête
naar de resultaten van de stenen fuik naar voren zijn gekomen.

Óe bijgaande foto's tonen meer dan met
veel woorden kan worden beschreven.
Proeven door de gebr. Vermeulen en
buurtgenoten genomen, bewezen dat de
vangst zeer goed was en bleef.
Het voordeel van deze stenen fuiken is
dus dat ze geheel in de walkant worden
gelegd en niet worden stuk gevaren door
de schouw. Verder kunnen de graswallen
van de percelen zonder enig bezwaar
worden gemaaid (de gazen fuik moest
steeds worden verwijderd als er gemaaid
moest worden). Voorts zijn de kosten
voor de aanschaf zeer gering, plm. f 1.50.
De stenen fuiken worden op afstanden
van 25-50 m. gelegd en kunnen verder
zonder enige controle blijven liggen.

Er werden in totaal 458 kwekers bezocht, met een beteelde oppervlakte van 414 ha,
verdeeld over de polders Zuidwijk, Reyerskoop, de Biezen, Laag Boskoop, Voorofsepolder, Rijneveld, Nessepolder en Rietveld, gelegen in de gemeenten Boskoop, Alphen
aan de Rijn en Hazerswoude.
In totaal waren 3300 vangpotten uitgezet, dit is ca. 8 per ha. Bovendien lagen er nog
bijna 1000 gazen korven. De meeste woelrattenschade werd ondervonden aan Prunus,
Malus, Weigelia, Viburnum, Laburnum, Hydrangae en Chaenomeles. Bij langdurige
vorst was echter geen gewas veilig.
De schade in 1957/58 werd door de kwekers getaxeerd op f 25.- - f 2000.- per
kweker, al naar gelang de gekweekte gewassen en de beteelde oppervlakten. In totaal
zou in 1957/58 de schade door woelratten hebben bedragen f 72805.- of wel ca .
f 186.- per kweker gemiddeld. In het seizoen 1958/59 bleek de schade veel geringer
te zijn, ja ten opzichte van die van 1957/58 bijna te verwaarlozen. Door 112 van de
458 bezochte kwekers werd geen enkel vangmiddel toegepast. In de Nessepolder en
polder Rietveld lag geen enkele vangpot en weinig gazen korven. Men verklaart hier
als regel veel minder last van woelratten te hebben dan in de polders onder de gemeente Boskoop.
Bijna 2800 van de 3300 vangpotten lagen ten oosten van de Gouwe. Een van de oorzaken hiervoor is ongetwijfeld het feit dat hier de stenen fuik werd ontwikkeld. Daarnaast is ook de aard van de geteelde gewassen een belangrijke factor. Tn het noordwestelijk deel va n de polder Laag-Boskoop wordt veel meer eenjarig goed gekweekt en
wordt meer potcultuur bedreven.

Hoe de potten zich zullen houden bij
vriesweer als er ijs komt, kunnen we nog
niet zeggen. De kosten zijn echter zoals
gezegd gering, zodat het geen bezwaar
is om de eventueel stukgevroren exemplaren te vervangen. De resultaten met
deze stenen fuiken waren zodanig dat er
deze zomer 3300 werden uitgezet door
de kwekers.
Om een indruk te krijgen van de resultaten groeven wij 111 vangpotten op,
verdeeld over het gehele kwekerscentrum. In deze 111 vangpotten werden
totaal 107 ratten of restanten van ratten
(schedels) gevonden. In sommige potten
werden 5, 6 en 7 schedels gevonden.
Merkwaardig was dat wij ook zo nu en
dan mollenschedels in de vangpotten
vonden. Het aantal lege potten was gering.
Gezien de behaalde resultaten willen wij,
zij het onder enig voorbehoud, het gebruik van deze stenen fuiken of vangpotten hier wel reeds adviseren. In de
zomer van 1960 zal nogmaals een onderzoek naar de behaalde resultaten worden
gedaan. Dan zullen we wellicht ook kunnen zeggen hoe zij zich bij vorst houden.
Wij zullen dan ook ons definitieve oordeel kunnen zeggen.

Woelrat ( halve grootte)
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