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Zoals zovele gemeenten, had ook Rijnsaterwoude voor de bruine rat-actie van vorig jaar een hoeYeelheicl
folders voor huis aan huis bezorging in \Vagcningen hestel<l.
D e Directeur van Gemeente \Verken kwam op het goede idee een deel van deze folders te laten uitreiken
aan leerlingen van de hoogste klassen der lagere scholen.
Zo raakte ook i\laartje Jansen, oud 11 jaar, als lccrlin~e van de ChristeLjke L ,1gere School te Rijnsaterwoude,
in 't bezit van de rattenfolder. ~laar niet om zo maar thuis in de prullemand te deponeren. 0 neen.
D e onderwijzer gaf de kinderen de opdracht om de folder thuis naar eigen fantasie te verknippen, op te
sieren en van een tekst te voorzien.
En ziehier wat ~ (aartje de volgende nwrgen mee naar school bracht.
A propos: deze onderwijzer had zeer j\list gezien: door de kinderen O!.> die w ijze een brochure te laten
,,bewerken", dringt de inhoud ervan beter tot hen door; ze praten erover, ook thuis; en zodoende be-antwoordt de folder veel vollediger aan zijn doel.
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CUMARINE IN SLOOT- EN GRACHTWALLEN

.,
De heer J. IJsinga, gemeentelijke rattenbestrijder in Ulrum (Gr.) schrijft ons het volgende.
Meermalen gebeurt het, vooral in de omgeving van boerderijen, dat ratten zich verschansen in de wallen van sloten en grachten. Ongeveer ter hoogte van de normale
waterstand bevinden zich dan de toegangswegen tot de holen (fig. 1).
Het is moeilijk in dergelijke gevallen een afdoende bestrijding toe te passen, althans
zo was aanvankelijk mijn ervaring.
In deze gaten had ik scilla-blokjes gelegd in de hoop, dat op deze wijze de ratten
zouden worden vergiftigd. Het resultaat was evenwel niet bevredigend.
Na overleg met Wageningen werd een andere werkwijze toegepast. Op zichzelf heel
eenvoudig, doch men moet op het idee komen. Er is als volgt te werk gegaan.
Jn de gracht werden voor de toegangen naar de hollen enkele brede planken gelegd.
Een paar paaltjes werden aan de buitenkant geslagen om te voorkomen, dat de planken
zouden gaan afdrijven.
Een soort vlot dus. Op dit vlot werd vervolgens haver met cumarine uitgestrooid en
afgedekt met een leeg pootaardappelkistje om te voorkomen, dat andere dieren zich
te goed zouden doen aan deze maaltijd.
Op fig. 2 ziet U het verrassende en ook bevredigende resultaat. De afgebeelde rat werd
op korte afstand in de wal gevonden, kennelijk vergiftigd met cumarine.
lk meende goed te doen deze methode even mede te delen; wellicht dat dit andere
collega's van nut kan zijn.
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