Hoe te handelen?
Om te beginnen worden terrein en omgeving nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van ratten. Als deze er zijn wordt zo spoedig mogelijk op de juiste plaatsen vergiftigd lokaas neergelegd. Niet alleen op het terrein zelf, doch ook in een zo wijd
mogelijke omtrek. Door toepassing van cumarine-haver, eventueel vlees- of visafval
met cumarine, kan dit feilloos gebeuren.
Haver is te verkiezen als lokaas boven vlees of visafval in verband met de aantrekkelijkheid van dit laatste voor katten en honden. Is het mogelijk rattenkisten te gebruiken, dan is er geen bezwaar tegen.
Voederplaatsen
Sloten kan men van ratten zuiveren, door waar nodig op regelmatige afstanden, in
beide wallen voederplaatsen aan te leggen. In de slootwal steekt men een tree uit en
legt hier het vergiftigde lokaas op, afgedekt door een dakpan.
Een mogelijkheid is ook om op de slootkanten, daar waar de ratten uit de sloot komen,
een goed tegen andere dieren afgedekte voerplaats te maken.
Permanente voederplaatsen
Nog beter is een permanente voerplaats, door in de slootkanten een aan de achterzijde
met cement dichtgemaakte rioolbuis horizontaal in te graven met de opening naar de
slootkant. Uiterlijk lijkt het dus een riooluitmonding. ln deze rioolbuis wordt cumarinehaver gelegd. Dit kost wat werk doch het voordeel is dat deze voerplaats permanent
is en verder slechts met aanvulling of verwisseling van lokaas kan worden volstaan.
Ideale papierbakken
Deze bakken zijn voor het publiek gemakkelijker dan standaard-vuilnisemmers. Opgehangen aan een ijzeren paal of houten paal waaromheen een manchet van 30 cm
brede metaalstrip is aangebracht, is de inhoud van de bak voor ratten onbereikbaar.
Als al deze voorzieningen zijn getroffen kunt U met een gerust hart het zomerseizoen
tegemoet gaan. Voor verrassingen hoeven we dan niet meer bevreesd te zijn.
Maar al deze maatregelen hebben alleen succes als tevens op het terrein de hygiëne
in acht wordt genomen. Er moet dus op worden toegezien, dat het publiek alle papier,
maar vooral alle voedselresten in de papierbakken deponeert.
Om de medewerking van het publiek te bevorderen, verdient het aanbeveling om bij de
ingangen opvallende waarschuwingsborden aan te brengen. Voor dit doel zijn desgewenst
gratis affiches beschikbaar, waaraan een strook zou kunnen worden bevestigd met
instructies.

Een initiatief ter navolging
Een van de dingen, waaraan de bevolking van de gemeente Lith (Maaskant), zeer tot
ongenoegen van haar voortvarende burgemeester, de heer van de Kaarschot, nog onvoldoende, eigenlijk nog helemaal geen aandacht besteedde was de rattenbestrijding.
Aan de jaarlijkse actie ter bestrijding van de bruine rat werd maar weinig medewerking
gegeven, om van een permanente bestrijding en ratwering maar niet eens te spreken.

Voorbereiding tot de bestrijdingscampagne
Om te trachten aan deze onverschilligheid nu eens een eind te maken en de jaarlijkse
actie tot een succes te maken, werd onder leiding van de burgemeester een krachtige
poging gedaan.
Om te beginnen werd het gemeentehuis, van 22 t/m 29 november j.l. ter beschikking
gesteld voor een grote tentoonstelling van de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding
van de Directie Faunabeheer.
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De opening had onder veel belangstelling plaats, daar met medewerking van de
Commissie Streekverbeteringsplan Maren-Kessel - Lith, aan alle boeren een nieuwsbrief was gezonden waarin de tentoonstelling werd aangekondigd en waarin bovendien
het onderwerp rattenbestrijding was behandeld. Ook de boeren in Lithoyen. Teeffelen
en Oijen kregen deze nieuwsbrief, die eveneens in Empel, Geffen en Nuland werd
uitgereikt.
Bovendien werd een 60-tal affiches aangeplakt en ca 500 vlugschriften op de lagere
scholen verspreid en verschenen enige berichten in de locale pers.
Tijdens de openingsuren werden de films "Houdt ze er uit" en "Ratwering" vertoond.
In totaal bedroeg het aantal bezoekers 733. Een mooi resultaat.
Voorts werden de twee hoogste klassen van de scholen in de gemeente voor een bezoek,
met deskundige uitleg, uitgenodigd.
Ook op de scholen zelf in Maren, Lith en Lithoijen werden de genoemde films vertoond.
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De verdelgingscampagne (7 t/m 31 december 1959)

VARKENSPEST EN RATTENVERDELQINQ

De aanloop van deze campagne werd gevormd door het verzenden van een tweede
nieuwsbrief (oplage 425 exemplaren) en het huis aan huis bezorgen van een 1000-tal
vlugschriften.
Om de mogelijkheden van de rattenverdelging te demonstreren werd een 35-tal bedrijven behandeld, waarvan 12 door de gemeentelijke rattenbestrijder, de heer van der
Velden, en de heer Groenewoud van "Faunabeheer"; de rest door de heer van der
Velden alleen.
Het resultaat was dat nu (d.w.z. 14 januari 1960) nog 13 bedrijven ratvrij zijn en 14
nagenoeg ratvrij.
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Wij willen hier de aandacht vestigen op een artikel van de Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst, de Heer H. T. van der Veen. op blz. 19 van het Landbouwverslag 1959 van de provincie Utrecht, getiteld "Varkenspest". In dit artikel wordt
in het kort opgesomd wat kan worden gedaan om varkenspest op het bedrijf zo goed
mogelijk te voorkomen.
Onder het hoofd: ,,Op welke wijze kunt U het uitbreken van varkenspest op Uw
bedrijf trachten te voorkomen" wordt onder punt 8 gezegd:
,.Verdelg de ratten op uw bedrijf en overleg met uw buren dat zij dit ook doen.
Hierover kunt U informatie krijgen o.a. op het gemeentehuis".
Noot van de redactie :
Mocht uw varkensstal door de aanwezigheid van ratten onverhoopt toch besmet
worden met varkenspest, zorg er dan voor dat, zodra de dieren zijn afgevoerd, de
gemeentelijke rattenbestrijder ter plaatse is om op de juiste plaatsen cumarine-lokaas
uit te leggen, zodat de ratten zo spoedig mogelijk worden verdelgd Laat men dit na,
dan gaan de ratten, die dan vrij zeker met het varkenspestvirus besmet zijn, zwerven,
daar zij in de lege hokken geen voedsel meer vinden. Daarmede wordt ook de besmetting verder gedragen. Dus eerst en zo spoedig mogelijk de ratten verdelgen en
daarna pas de hokken ontsmetten.

Eén bedrijf was niet geheel ratvrij te krijgen vanwege de voortdurende aanvoer van
ratten uit de polder. Vier bedrijven zijn weliswaar weer besmet geworden, doch hebben
nog steeds veel minder ratten dan vroeger en 3 bedrijven konden door omstandigheden
niet volgens de eisen worden behandeld.
Opgemerkt moet nog worden dat het aantal ratten op verschillende bedrijven vrij hoog
was. Op één bedrijf durfde men de deel niet op als er geen hond aanwezig was.
Dit ratvrij maken heeft in het algemeen een grote indruk gemaakt. Van de ratwering
ziet men wel het nut, doch men kan nog niet de lust opbrengen de nodige verbeteringen
aan te brengen. Ratwering is een kwestie van opvoeding.
Hier ligt een taak voor de boerenbonden, die op dit terrein goed werk moeten en
kunnen verrichten.
Van de zijde van de gemeente wordt van nu af aan gedurende het gehele jaar de rattenverdelging uitgevoerd. Om permanent de verdelgingsmiddelen (cumarine-haver) te kunnen
leveren, zal in een goedgesloten bus cumarine-haver worden meegevoerd in de cabine
van de vuilnistruck.
De boeren kunnen dan elke week e:;n hoe·1eelheid kri jg:;n en zo het gehele jaar door
blijven verdelgen. De methode valt in de smaak; op een aantal boerderijen wordt op
deze wijze de r:itt~nverdelging al toegcp:ist.
Alles met elkaar heeft het initiatief van het gemeentebestuur dus zeker succes gehad.
De indruk is echter wel dat er nog hard gewerkt moet worden, speciaal door de
N.C.B., die de boeren een beter begrip zal moeten bijbrengen omtrent het nut en de
noodzaak van de rattenbestrijding. Niet alleen vanwege de bescherming van de voorraden, maar ook wegens het gevaar dat de bruine rat vormt voor de gezondheid van
mens en huisdier.
Gaarne willen wij van de zijde van Faunabeheer het gemeentebestuur en in het bijzonder
de burgemeester van de gemeente Lith, danken voor dit initiatief, dat een zeer kraohtige
steun voor ons werk is geweest om de rattenbestrijding ingang te doen vinden in
deze streek.

R

TWEEMAAL RAAK

i
\

De beide volgende drama's hebben zich afgespeeld op een boerderij in Overijssel.
In een leegstaand hok huisden ca 50 bruine ratten, die door de boer alle werden
gevangen, op één na. Deze sinjeur wist nl. te ontkomen naar een kippenhok met jonge
piepkuikens.
Uit wraak voor de ondervonden behandeling doodde hij de volgende nacht 150 kuikens,
waarvan hij er 52 verzamelde onder het riet van de pannen en de rest op de mestplank.
De boer trof het wel zeer ongelukkig, want het jaar daarop was het, volgens zijn
zeggen, weer één enkele rat, die een slachting onder de kuikens aanrichtte: ditmaal
moesten er 224 diertjes aan geloven.
De rover had niet anders in het kippenhok kunnen komen dan door in een tegen het
hok staande appelboom te klimmen.
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