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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.
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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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