Riool-rattenbestrijding
in Enschede

Aansluiting huisriool op hoofdriool.
Op deze wijze wordt de toegang
van de ratten naar de huisriolering belet.

Alvorens U iets te vertellen over maatregelen tegen rioolral/cn in de gemeente Enschede,
moge ik U, teneinde U tevens een algemene indruk te verstrekken van de omvang
van de rattenbestrijding in deze gemeente, enige cijfers geven.
Het totale aantal aangiften van rattenhaarden of klachten van aanwezigheid van ratten
in onze gemeente bedroeg in 1959: 2760, te verdelen in 1827 gevallen in het landelijk
en 940 gevallen in het stedelijk deel van de gemeente. Van deze 940 aangiften van
het stedelijk gedeelte waren 640 z.g. rioolgevallen, waaronder wordt verstaan een
defecte of defect geraakte huisrioolaansluiting.
In 1958 bereikten de totaal-aangiften 2584 stuks, waarvan voor het landelijk deel 1437
en voor het stedelijk deel l 147, waarbij 524 gevallen werden vastgesteld als "rioolgevallen".
Behalve in de riolen worden de ratten in Enschede reeds vanaf het begin bestreden
met "cumarine". Per jaar is ongeveer 2500 kg haver als lokaas nodig. Deze cijfers
geven aan ingewijden wel ongeveer een beeld van de om vang van de rattenbestrijding
in deze gemeente.

Het probleem de.r riolering
Het zijn de reeds bovengenoemde rioolgevallen, die aanleiding hebben gegeven tot het
aansnijden van dit probleem in "Rat en Muis".
Elke gemeente zal wellicht de rattenklachten kennen, welke voortvloeien uit defecte
rioolaansluitingen, vooral de grotere gemeenten met stedelijke bebouwing.
Onze ervaring is, dat tal van deze klachten hadden kunnen worden voorkomen, indien
bij het leggen van het huisriool de nodige voorzorgsmaatregelen waren genomen en
de nodige controle uitgeoefend was. Meestal betreffen de klachten een slechte verbinding in een controleput. een slecht uitgevoerde closetpotaansluiting e.d., welke
oorzaak zijn van veel ellende. Wanneer de ratten nl. kans zien om uit de huisriolering
te komen, dan bevinden ze zich op funderingniveau en is de afstand en de hindernis
van de grondversperring tot onder de fundering maar een peulschilletje.
Eenmaal onder de fundering door, zijn er dikwijls tal van meerdere mogelijkheden,
zoals opklimmen door de spouwmuren en betreding tussen plafonds. De bewoners
zien deze ratten zelden of nooit, alleen moeten ze het lawaai aanhoren, dat spelende,
ravottende en knagende ratten veroorzaken. Er zijn hier zelfs meerdere gevallen vastgesteld, waarbij urine door de plafonds sijpelde, vloerbalken doorzakten en waterof telefoonleidingen het moesten ontgelden, met alle gevolgen van dien.
Wanneer men dagelijks geconfronteerd wordt met dergelijke klachten en de moeilijkheden, welke naar voren treden om huiseigenaren te bewegen een onderzoek te doen
instellen naar de mogelijkheden van defecten in de huisrioleringen, dan komt men tot
overpeinzingen om mogelijkheden te vinden, waarbij de ratten uit het grote riool
(straatriool) de toegang tot het huisriool wordt belet, zonder dat de faecaliënafvoer
wordt gehinderd of verstopping optreedt.
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Schaal l : 20

D e oplossing
Deze overpeinzingen hebben tenslotte de gedachte ingang doen vinden om het huisriool
aan te sluiten in de kruin van het grote riool. In Enschede, evenals waarschijnlijk in
de meeste of alle gemeenten, worden de huisrioleringen opzij in de buis van het
afvoerende riool ingelaten.
Reeds op de in het najaar gehouden contactdag in Zwolle werd deze gedachte door
ons naar voren gebracht, doch geen der aanwezigen had ervaring opgedaan in deze
mogel ijkheid.
In het vroege voorjaar 1960 werd door ons overleg gepleegd met de dienst van Openbare Werken, afd. rioleringen, om dienaangaande een proef te nemen. Als proefobject
werd een noodschool uitgekozen. Deze school, een z.g. verplaatsbare houten school,
welke op een fundering van betonelementen was geplaatst en waarvan de tegelvloer
direct op het zand was gelegd, was een bron van dagelijkse klachten. Elke dag waren
de tegels in de gangen en in de hal verzakt of Jagen schots en scheef.
Slechts daar, waar de W.C.'s zich bevonden, was een granietvloer en tegelvloer in
beton aangebracht. Het was derhalve niet mogelijk om een onderzoek in te stellen
onder deze v loeren, alwaar zich de aansluitingen bevonden van de W.C.'s en urinoirs
op de huisriolering, zonder deze geheel op te breken. Van alle aansluitingen, welke
controleerbaar waren, was vastgesteld, dat deze in orde waren of ze werden in orde
gebracht. Daar de klachten bleven aanhouden was het niet moeilijk om aan te nemen,
dat de defecten moesten schuilen onder de betonvloer. Deze vloer was ook direct op
het zand aangebracht.
Toen eenmaal gepeild was, dat het verloop van de huisriolering naar de straat voldoende
mogelijkheid bood om een aansluiting te bewerkstelligen in de kruin van het afvoerende
riool in de staat, werd overgegaan tot uitvoering.
Op foto nr. l (pag. 8) ziet U de werklieden dan ook bezig met het ophalen van de
gresbuizen van de huisriolering.
Foto nr. 2 toont hoe de aansluiting van het huisriool op het afvoerende riool van
boven, middels een kniestuk is aangebracht.
De veronderstelling, dal in het grote riool levende ratten de sprong in een 30 cm 0
buis tot boven in het kniestuk niet zouden kunnen volbrengen, is waarheid gebleken.
Nadat de aansluiting voltooid was, zijn er in het schoolgebouw geen klachten meer
geweest over ratten. Aan de dagelijkse gang van onze rattenbestrijder naar dit schoolgebouw is een einde gekomen.
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Ze zijn listig en brutaal
Varkens tonen minder eetlust
Maar het ongedierte trekt overal aan het kortste eind

Conclusie
Het bovenstaande toont derhalve aan, dat de gemeenten zich heel wat kosten kunnen
besparen en heel wat ellende kunnen voorkomen door een andere wijze van aansluiting
van de huisrioleringen op de straatrioleringen toe te passen.
Bij alle nieuw te leggen rioleringen is dit meestal mogelijk en in vele gevallen zal deze
mogelijkheid ook toegepast kunnen worden bij de vernieuwing van bestaande rioleringen, wanneer deze daaraan toe zijn.
Voor de volledigheid zij nog vermeld, dat de ratten op deze wijze de pas totaal wordt
afgesneden zodat het hun dus ook niet meer mogelijk is om in de W.C.'s via het
waterslot terecht te komen , hetgeen ook nog wel eens een enkele maal voorkomt. In
de praktijk is het nl. . zo, dat ondanks een perfect sluitende huisriolering, de ratten
via de closetpot binnenkomen , vooral als ze voordien vrij spel hadden en dit is tegengegaan door dichting van aanwezige gebreken.
Teneinde de rioolratten ook direct in de rioleringen te lijf te gaan worden, vooral
des winters, wanneer er meer tijd en gelegenheid is, pakjes vis met Lievo-pasta in de
~limschachten op de banketten gelegd. In 1958 bedroeg het aantal gelegde pakjes 16980,
m 1959: 17010.
De Hoofdopzichter van de
Gemeentelijke Reinigingsdienst van Enschede,
mei 1960.
W. KNOL
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Het is nu ongeveer twee-en-een -half jaar geleden, dat ik belast werd met de bestrijding
van ratten en muizen in Roozendaal en ik moet toegeven, dat ik dit werk met plezier
doe. Wij, rattenbestrijders, krijgen niet altijd de volle waardering, maar ik ben ervan
overtuigd, dat wij onze plaats waard zijn en dat wij het gemeenschapsbelang dienen.
Om enkele voorbeelden te noemen. Als op een boerderij alles, maar dan ook alles,
door de rat is aangevreten, zodat er niets meer heel of gaaf is, en wij door ons werken
het klaargekregen hebben alle ratten en muizen te doden, dan geeft dat de rattenbestrijder een zekere genoegdoening.
Wanneer de rattenbestrijder op een boerderij komt en moet constateren, dat het niet
alleen wemelt van de ratten , maar dat ook het vee door een of andere ziekte is aangetast, dan kan de ervaren bestrijder dit al dadelijk toeschrijven aan het veelvuldig
voorkomen van de rat, die o.a. paratyphus en de ziekte van Weil kan overbrengen.
Vooral bij de varkens komt het wel voor, dat deze niet alleen ziek worden, maar
dat het ook met hun rust en eetlust is gedaan, als ratten de varkensstal bezoeken.
In plaats dat zij in gewicht toenemen, gaan zij achteruit, zodat het niet kan uitblijven,
dat er slachtoffers vallen én door ziekte én door ondervoeding, omdat een varken,
al is het niet vies, zoals men dat noemt, toch zijn eten laat staan, wanneer de rat
dit heeft bevuild.
Mijn ervaring is, dat wanneer de rat van de boerderij verdwenen is, dit ook dadelijk
aan het vee te zien is.

Listig en brutaal
Dat de rat een gemeen, listig, brutaal, gevaarlijk dier is, heb ik meermalen ondervonden.
Eens werd ik er door een loodgieter attent op gemaakt, dat bij een oude vrouw van
82 jaar veel ratten in huis kwamen; hijzelf was ermee belast geweest, om door middel
van zinken platen de dieren op een afstand te houden, maar welke moeite hij ook
deed, de ratten maakten een nieuwe weg en veroorzaakten het oude mens zeer veel
last door in de woonkamer alles aan te vreten en te vernielen; als zij niet gewapend
was met een stok, die zij overal mee naar toe nam, zouden zij het haar persoonlijk
ook lastig gemaakt hebben.
Het klinkt ongelooflijk en ook voor mij was het moeilijk aan te nemen, maar toen
ik ongeveer vijf minuten in de kamer had gezeten, kwam ik tot de overtuiging, dat
er niets was overdreven, want een zevental ratten kwam door verschillende openingen
de kamer binnen en het ongedierte deed of het heer en meester was in dit huis.
Voor mij was het niet moeilijk om deze brutale rakkers uit de weg te ruimen, want
zij zouden als het ware uit je hand komen eten.
Nu, dat eten heb ik ze in ruime mate verschaft met het gevolg, dat na 8 dagen geen
levende rat of muis meer te bespeuren was. Ook de omgeving van het huis heb ik
zorgvuldig gecontroleerd en gif uitgelegd, waar dat nodig was.
Dit geval heeft zich ongeveer 1½ jaar gele.den voorgedaan en tot heden is er in die
buurt geen rat meer waar te nemen.
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