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RATWERINQ IN RIOLERING TE OLDENZAAL

Afb. IV

Wanneer nu het riool te diep mocht liggen met het oog o p het verval van de huisaansluitingen (gewenst is een ½ tot I cm. per strekkende meter leiding), dan kan een
gresbuis of een gedeelte hiervan tussen de kragen en de inlaatkolk worden geplaatst;
het verdient dan aanbeve ling alle verbi ndingen in bitum ineuze kit en met fij ntouw
uit te boren, waardoor toch nog een en igermate flexible verbinding ontstaat.

ln dit artikel volgt een uiteenzetting over de methode van ratwering welke door de
dienst Openbare Werken nu op het rioleringsnet wordt voorgeschreven.
Evenals nu nog het geval is, wordt de rioolbuis gelegd op smetkespen om het doorzakken in de bodem te voorkomen, zodat door verzakkingen in de bodem de buizen
niet van elkaar gaan wijken; vindt dit echter wel plaats, d an is het voor de r at een
klein kunstje om hier zijn voordeel mee te doen, met a lle narigheid van d ien. Vooral
open putjes, oude beerputten en gemetselde rioleringen zijn oorzaken waarmede de rat
ged ucht rekening houdt voor zijn nachtelijke escapades en oude r ioleringen welke niet
zijn opgeruimd of afgesloten , zijn h ieraan maar al te vaak debet.
Ook door zettingen in de gresleidingen o.a. door aanvu llingen en stampen of trillen van
de sleuf, bestaat de mogelijkheid dat de verticale gresbuis naar heneden schiet. waardoor
bij A en B (fig. l en 11) naden ontstaan, met als gevolg sterke verzanding van het riool
e n dus verzakkingen in de straat.
Vanuit deze naden nu, graaft de rat zijn gangen en het zand verdwijnt door middel
van zijn voor- en achterpoten in de gresleidingen ; hiermede zijn bovengenoemde verzakk ingen duidelijk aangetoond.
Met het nieuwe systeem nu , komen wij niet alleen tot een betere oplossing van het
ratweringsprobleem, doch ook op de hoofdriolering wordt het nu mogelijk genoemde
aansluitingen van te voren te plannen aan de hand van bestaande huisnummeringen
en nog te bouwen won ingen. zodat onnodige opgravingen in de straten en ha kken in het
r ioleringsnet kunnen worden gemeden.
Op afbeelding lll en IV ziet U foto's van r ioleringsbuizen met boven in deze buizen
uitgespaarde openingen met kragen, voor het plaatsen va n opzet- o f inlaatkolkjes.
welke uitgevoerd en geleverd kunnen worden met 1, 2 e n 3 wegaans luitingen; de niet
te gebruiken openingen kunnen met een bij te leveren betondekseltje worden dichtgezet
(fig. V en VI).
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FIG. 6
Wat betreft de kosten, deze ziJn nagenoeg gelijk aan de toepassing met inlaatkolkjes;
maar waarom moet hier de zuinigheid de wijsheid bedriegen, daar de praktijk soms
anders uitwijst en het ratweringsvraagstuk hiermede zeker gebaat is: het verschijnen
van ratten in closets en gootsteenputjes wordt hierdoor volledig uit de wereld geholpen,
mits deze leidingen worden aangesloten en gelegd door betrouwbaar personeel.
Het testen, dus afstoppen en onder druk zetten van rioleringen is alleszins te prijzen
en zal zeker tot de goede zaak medewerken, maar in de praktijk is wel gebleken,
dat verstopte rioleringen door de bewoners zelf werden ontstopt en lekkages niet goed
werden afgewerkt, zodat de rat dit lek wist te vinden met alle hieraan verbonden
ergenis, kosten en ongemak.
G. van Dokkum,
Opzichter-tek. Je klas,
Openbare Werken Oldenzaal,
Afd. Reinigingsdienst.
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De bestrijding van ratten in Rotterdam wordt in hoofdzaak gevoerd met cumarinehoudend lokaas: 1 deel cumarine ½ % gemengd met 19 delen haver, onder toevoeging
van een weinig slaolie om het poeder beter aan de haver te binden. Dit middel - het
is bekend genoeg - wordt over de gehele wereld met succes toegepast.
Het verwonderde ons clan ook, dat wij klachten kregen over het uitblijven van resultaten bij de rattenbestrijding, welke reeds enige tijd werd uitgevoerd in een van de
havenopslaglooclsen te Rotterdam. De eerste gedachte was, dat het lokaas of niet in
voldoende hoeveelheid aanwezig geweest was of op verkeerde plaatsen was uitgelegd.
Toen echter bleek, dat dit niet het geval was, rees verdenking met betrekking tot de
kwaliteit van de cumarine.
Om dit te onderzoeken werden enige vallen in de desbetreffende loodsen geplaatst
en de gevangen ratten in kooien uitsluitend met cumarinehoudencl lokaas gevoerd,
evenals enige gevangen bruine ratten van andere plaatsen afkomstig. De ervaring was,
dat de bruine ratten op de verwachte tijd dood gingen, doch dat de zwarte ratten de
cumarine wekenlang konden verdragen zonder enig teken van verminderde levenslust
te vertonen. Na gedurende 4 weken uitsluitend cumarinehaver gegeten te hebben,
bevonden de zwarte ratten zich nog in uitstekende conditie.
Enige zwarte ratten, door onze dienst aan de leverancier van het cumarine geleverd en
door hem gevoerd, verdroegen het ½ % cumarine lokaasmengsel eveneens uitstekend.
Bloedproeven, door een arts uitgevoerd toonden aan, dat er kenmerkende verschillen
in de bloedsamenstelling zijn tussen bruine en zwarte ratten na opname van cumarine
gedurende een zeker aantal dagen. Hoewel reeds bekend was, dat zwarte ratten
minder snel reageren op het cumarine, was het verschil met de bruine rat toch wel
opvallend. Het onderzoek toonde aan. dat van ongevoeligheid echter niet gesproken
kan worden, wel van verminderde gevoeligheid.
De adviezen van het onderzoek door 2 instanties uitgevoerd, waren geheel gelijkluidend,
nl. bij de bestrijding van de zwarte rat in dit geval, het toepassen van 4 x de gebruikelijke sterkte. dus in plaats van ½% cumarine nu 2 % cumarine. Dit 4 x sterkere
mengsel leverde het gewenste resultaat op. Moeilijkheden zijn daarna niet meer voorgekomen.
Wij wijzen er echter op dat tot nu toe genoemde moeilijkheden slechts tot één object
beperkt zijn gebleven en dat het geenszins de bedoeling van dit artikeltje is de grote
voordelen aan het gebruik van cumarine verbonden, afbreuk te doen. Men moet
steeds beginnen met de gebruikelijke verdunning nl. 19 delen lokaas op l deel
cumarine ½% .
Op het in dit artikel genoemde verhoogde percentage mag men overgaan als men
onvoldoende resultaten heeft, nadat men zorgvuldig heeft nagegaan, dat in ruime mate
lokaas op goede plaatsen aanwezig is geweest en dat dit ook goed werd opgenomen.

J. A. Bot
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