En, wat zeer belangrijk is: waar
voorheen wanorde was staat nu
alles beter op zijn plaats; de
ratten kunnen hoegenaamd niet
meer bij het voer komen, dank
zij de aanwijzingen, die ik de
bewoners had gegeven. Dat
mijn schatting wat het aantal
ratten betrof niet overdreven
was, kon de boer mij vertellen,
want honderden ratten heeft hij
moeten opruimen.

Heimelijk entree
Enkele weken geleden werd ik gevraagd voor een rattenbezoek bij een ümm~rmanaannemer en omdat deze man er zelf van overtuigd was, dat er geen rat m ZIJ □ huis
~on komen, leek het geval wel wat moeilijk: er kwamen ratten binnen,. dit kon ik
dadelijk constateren doordat zij de meubels, die in de kamer stonden flmk hadd•è{fl
beknaagd, de bloemen, die voor het venster stonden, afgeknaagd en de tulpen- en
hyacintenbollen half opgevreten. Na enig zoeken kon ik -~et. spoor -~an herkomst
vinden: dit kwam onder hel dressoir vandaan en nadat WIJ dit verw1Jderd hadden,
konden wij vlak naast een binnenmuur een gat ontdekken; dit gat was zo goed verborgen
door de vaste vloerbedekking, dat het bijna niet waar te nemen was. Doord~t de
vloerbedekking niet was aangevreten, kon de rat alleen door die opzij te duwen, m en
uit lopen ; had hij het vertrek verlaten, dan diende de vloerbedekking weer voor afsluiting van het gat.
.
Na gif te hebben uitgelegd, heb ik de bewoner gevraagd eens mee te gaan, ~ant 1k
vermoedde dat de ratten uit het riool kwamen, aangezien het spoor vies en vml was;
en inderdaad, bij de eerste de beste put die wij openden, vonden wij wederom rattensporen. Wat was het geval?
Bij het aanleggen van een afvoerpijp was een opening gemaakt dwars door twee muren,
maar omdat die opening waarschijnlijk niet voldeed en ook te hoog zat, was er een
tweede opening gemaakt, waardoor dan ook de afvoerbuis zat. De eerste_ openin_g had
men echter verzuimd dicht te maken met het gevolg, dat de ratten via de zmkput
en laatstgenoemde opening het
huis ondervloers in en uit konden lopen.
Het euvel was spoedig verholpen. Een tweetal dode ratten,
een afgesloten toegang en de
bewoners hadden geen last meer
van de ondieren.

Cumarine tegen de woelrat
Cumarine is ook een uitstekend vergif tegen de woelrat, zoals ik heb ondervonden.
Bij een bewoner van onze gemeente was de achtertuin nagenoeg totaal vernield; vooral
de jonge fruitboompjes moesten het ontgelden, en waar zij bij andere mensen volop
in bloei stonden, waren ze bij hem verdord en bij nader onderzoek bleken wortel en
schors ondergronds afgeknaagd, zo zelfs, dat men de boompjes gewoon uit de grond
kon lichten.
Ik heb de bewoner gevraagd 5 kg rode wortelen te bestellen en aan mijn verzoek
werd graag voldaan, zodat ik daags daarna aan het werk kon gaan. De wortelen
werden overlangs opengesneden, zodat ik een vier- of vijftal iange schijven had naargelang de dikte van de wortel. Deze schijven werden goed in cumarine gewikkeld en
daar zij vers gesneden waren, hield de poeder goed op de wortels.
De gepoederde schijven heb ik rechtop in de opening gezet, die de rat zelf gemaakt
had, zodat het geheel ondergronds kwam te zitten.
Daarna werd de opening met een plukje gras of zoodje dichtgemaakt: het resultaat
was verbluffend: in enkele dagen tijds was er van de woelrat niets meer te bespeuren.
Wel heb ik na twee dagen alles nog eens ververst, maar er werd niets meer aangevreten.
Ik heb deze mensen geadviseerd om de achterkant van hun tuin af te maken met
volière-gaas; dit is in de walkant van de achterliggende sloot verwerkt, zodat h•è,t geheel
ondergronds kwam te liggen.
Van een klacht is nadien niet meer gehoord.
Roosendaal. 28 maart 1960.

P. POTTERS

Glas[abriek Leerdam
In het kader der rattenbestrijding in Leerdam, werd door de Directie der N.V. Kon.
Ned. Glasfabriek "Leerdam'' de volle medewerking aan deze actie gegeven. In overleg
met de Heer Burgemeester van Leerdam werd besloten , dat de bestrijding in en om
ons bedrijf door eigen personeel zou worden uitgevoerd. Op 11 januari 1960 werd
hiermede begonnen. Uitgezet werd een 25-tal rattenvoederkistjes, terwijl een even
groot aantal voederplaatsen werd gemaakt. Vanzelfsprekend werden deze uitgezet op
plaatsen waar ratten of muizen waren geconstateerd, dan wel op plaatsen waar deze
verwacht zouden kunnen worden. Met cumarine geprepareerde haver werd voor deze
actie gebruikt en deze werd gelegd zowel in diverse fabrieksgebouwen, als daarbuiten,
langs de fabrieksterreinen aan de "Linge", aan wielen en langs sloten, alle tot het
fabriekscomplex behorende. In het begin, direct na het leggen der haver werd er
veelvuldig en op veel plaatsen van het voer gevreten. Langzamerhand werd dit hoe
langer hoe minder totdat in het geheel geen voer meer werd genuttigd of slechts af
en toe nog eens aangesproken. Van elke controle werd aantekening gemaakt en
was er van het voer gegeten dan werd dit op een schema met een kruisje aangegeven.
Op een kaart staan alle voederplaatsen aangetekend.
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Als een bijzonder geval kan het volgende worden gemeld. Op een bepaalde plaats,
werd voer gelegd achter enige stenen welke schuin ragen een muur waren gezet. Elke
keer dat werd gecontroleerd en dat gebeurde in dit geval bijna dagelijks, was het
voer op, terwijl de basten van de ha= in de omgeving van de voerplaats lagen.
Zoveel voer kon niet worden uitgelegd of de volgende dag was het op.
De eerste gedachte was dat een grote rattenkolonie op dat voer aasde, doch to•an het
langer dan 14 dagen had geduurd en maar steeds het voer bij de volgende controle
weg was begon het toch raadselachtig te worden. Was de cumarine niet goed of zat
in de buurt van de voederplaats een heel regiment ratten? Bij een controle werd
daarna geconstateerd dat een hele vlucht mussen zich aan die haver te goed deed.
De haver welke achter de stenen was weggestopt werd er door de mussen achter
vandaan gehaald, ter plaats·il van de bast ontdaan en het binnengedeelte opgepikt. In
de omgeving werden geen dode mussen gevonden, zodat mag worden aangenomen, dat
deze vogels er geen nadelige gevolgen van hebben gehad. De bestrijding van ratten
en muizen met cumarine geeft naar ons oordeel goede resultaten.
Zoveel te groter de omvang der actie, zoveel te meer zal dit de bestrijding ten
goede komen.
T. HETTEMA
hoofdportier N.V. Kon.
Ned. Glasfabriek "Leerdam"

h€t V€Rhaal van €En Rat
Ö1€ kaB€l at
(Overgenomen uit "Electro-Techniek", orgaan van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven; 38•a jaar no 4)
Onlangs werden de lichtleidingen in het reptielenhuis (afb. 1) van de Amsterdamse
dierentuin "Artis" vernieuwd. De oude leidingen , die omstreeks 1925 waren aangelegd,
bestonden uit rubberaderdraden in schroefbuis, die in zicht waren aangebracht tegen de
zoldering en de wanden van de reptielenverblijven resp. de dien stgang. De buis was in
de loop der jaren zodanig verroest dat bezwaarlijk meer van bescherming van de
stroomvoerende draden kon worden gesproken; overigens konden de draden zelf althans wat hun isolatie betrof - moeilijk meer als geïsoleerde draden worden beschouwd.
De nieuwe leidingen zijn als RMvK-kabel uitgevoerd, met behulp van roestvrije metalen
beugels bevélStigd en vrij van wanden en zoldering gelegd.
De situatie ter plaatse is als volgt. Achter de verblijven van de reptielen bevindt zich
een dienstgang (afb. 2) - ongeveer een meter breed en vier meter hoog - die zich
over de gehele lengte van het reptielengebouw uitstrekt. De scheidingswand tussen deze
gang en de reptielenverblijven is van steen en hierin zijn de toegangsdeuren naar de
diverse reptielenverblijven (afb. 3) aangebracht. Aan de tegenoverstaande wand is een
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Afb.1

Voorzijde reptiele11verhli;ven

Af/J. 2

Dienstgang lmiteuzijde met schakd-veilighedenka.st en opstijgemfo kalJ,,/s

schakelveilighedenkast bevestigd van waaruit de leidingen opstijgen tot ongeveer aan
het plafond van de dienstgang om dan gezamenlijk in een kabelgoot terecht te komen
die de gang kruist en door de scheidingswand vo·e,t naar de diverse lichtpunten in de
reptielenverblijven. De schakeling geschiedt uitsluitend d.m.v. groepsschakelaars die in
de veilighedenkast van de dienstgang zijn aangebracht.
De bewoners van het reptielenhuis kregen, naar achteraf is gebleken, regelmatig bezoek
van een onderduiker in de vorm van een rat, misschien W<ll meer, die volkomen in
strijd met het gewoonterecht van deze hoofdstelijke instelling in een onverantwoord
vrije staat ronddoolde en door goed organiseren aan de kost kwam, zulks ten nadele
van de reeds eerder genoemde reptielen en de stad Amsterdam. Zij maakte hiertoe,
naar word vastgesteld, gebruik van de kabelgoot, die. wanneer de stijgende leidingen
eenmaal waren genomen, een brug vormde over de dienstgang tot in de reptielenverblijven. De doorgang door de muur was, zelfs voor een rat, erg nauw, wellicht
echter meer te nauw op de terug- dan op de heenreis. Daar het ook blijkbaar de slechtste
kabels niet zijn waaraan de ratten knagen, heeft zij de daad bij d-e noodzaak voegende
zich in korte tijd de nodige doorgangsruimte weten te verschaffen (afb. 4).

Afh. -3

Dienstga11g, zijde TC!>tielenr;erblijven

Afb. 4

L eindinge n aan rlc binnenzijde van d e rep-

tielenvcrb1ijr;en

