Wie belaagt onze dijken?
Is de nutria, die plompe en trage Zuid-Amerikaan, nu zo gevaarlijk voor onze dijken?
Wij geloven niet dat dit het geval is.
Als proef werden in Duitsland zelfs beverratten uitgezet om de plantengroei in grachten
en sloten in toom te houden. Dit is o.a. gebeurd in de kleine Duitse stad Anholt, ter
hoogte van onze Achterhoek. Regelmatig worden dan ook nutria's gemeld op en langs
de Oude IJssel van Doesburg tot de Duitse grens, die afkomstig zijn van de stad Anholt.
De beverrat is van origine een bewoner van het zuidelijk halfrond, die zijn jongen werpt
in een periode dat het daar zomer is en dus bij ons winter.
Het gevolg van deze voortplanting in het ongunstige jaargetijde is dan ook dat zeer
veel jonge dieren in de winter sterven. In ons land verloopt de vermeerdering dus maar
zeer traag en ze bereikt haar maximum alleen in winters met weinig vorst. We hebben
enige winters met weinig of geen vorst gehad; daarom komen er de laatste tijd , vooral
langs de Roer in Limburg, nogal wat nutria's voor, die zich van daaruit ook verspreid
hebben langs de Maas waar wij ze op de dode rivierarmen kunnen aantreffen van
Venlo tot Beegden. Al deze dieren zijn afkomstig van nutriafarms langs de Roer in
Duitsland.
Na een strenge winter is ons land echter nog maar enkele be<'erratten rijk, die de
winterslachting door mens en natuur overleefd hebben. Het is dan ook een klein kunstje
om tijdens strenge vorst de gehele Nederlandse nutria-populatie uit te roeien. De op
het ijs hulpeloze dieren zijn dan gemakkelijk met de hand te vangen.
Het is echter niet onmogelijk dat de beverratten zich op den duur weten aan te passen
aan de Nederlandse omstandigheden. Daarom blijven wij ze waakzaam in het oog
houden.
Deze winter ontdekten we nl. iets nieuws omtrent de nutria. Gedwongen door het hoge
water bouwden ze takkennesten, ongeveer zoals een kraaiennest, in elzenstruiken die
in of langs de waterkant groeiden.
Tot op l ½ meter boven de waterspiegel troffen we dergelijke nesten met slapende
bewoners aan.
Of dit nu een aanpassing is aan de hoge waterstanden in dit jaar of dat de beverratten
dit ook doen in Zuid-Amerika, is ons niet bekend.
Wel is ons dit jaar duidelijk geworden dat ze uitstekend kunnen klauteren , terwijl ons
ook gebleken is dat de dieren een hekel hebben aan het zwemmen in water dat bedekt
is met een dun laagje ijs.
De ware schuldige
Opsporing en aanhouding wordt verzocht van de muskusrat of bisamrat. Dat is de
ware schuldige en de grote belager van onze waterkeringen.
Deze immigrant uit Noord-Amerika is wel wat anders gewend dan onze kwakkel-winters.
Reeds vroeg in de herfst diept hij zijn looppaden in de modderbodem uit om bij zware
en langdurige vorst rustig onder het ijs voort te leven.
Zijn verborgen levenswijze maakt dat hij veel moeilijker te ontdekken en te bestrijden is.
Zijn jongen werpt hij in het late voorjaar en in de zomer en zijn vermeerderingsmogelijkheden van 15-20 jongen per jaar, dwingen respect af.
Na het lezen van deze uiteenzetting zal het U duidelijk zijn waarom voor gevangen
muskusratten een premie van f 5.- wordt betaald en voor de nutria niet. De muskusrat
is de ware dader en betekent een groot gevaar voor onze dijken
De beverrat is in ons land maar een arme sukkelaar.
K.
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Gemeenten aan 't woord

I.

RATIENBESTRIJDING NIEUWER-AMSTEL

De inwoners der gemeente die last hebben van ratten, melden dit aan de dienst van
gemeentewerken. De gemeentelijke rattenbestrijder gaat de opgegeven adressen onderzoeken en legt zelf het lokaas uit, doorgaans ½ tot 1 dag per week.
De bestrijdingsmiddelen en de kosten van uitleggen worden de bewoners of eigenaars
niet in rekening gebracht. De gemeente gaat er nl. van uit, dat dit een algemeen en
openbaar belang is.
Tijdens de jaarl ijkse landelijke acties wordt de hulp ingeschakeld van nog 22 personen
of bedrijven (fabrieken). Dit zijn personen die telkenjare meehelpen bij de landelijke
acties. Hierbij worden de openbare gelegenheden, zoals parken, waterkanten, stortplaatsen enz. in het bijzonder onder handen genomen. Onze gemeente is bij de acties in
districten verdeeld, zodat ieder zijn eigen district kan behandelen en daarin "thuis" is.
Vroeger werd vrijwel uitsluitend gewerkt met Scilla-blokjes doch hiermee werden vooral
op het plattelandsgedeelte minder goede resultaten bereikt. De laatste jaren wordt dan
ook veelal haver gemengd met slaolie en cumarine-poeder gebruikt en in sommige
gevallen ook vlees- of visafval, eveneens gemengd met cumarine-poeder.
Cumarine-poeder wordt uitsluitend gebruikt door onze rattenbestrijder. Hij verwerkt
hiervan ± 60 kg per jaar.
Aan de helpers bij de jaarlijkse actie worden alleen scilla-blokjes verstrekt, waarbij
zij tezamen rond 45.000 blokjes uitleggen.
De controle hierop wordt uitgeoefend door onze bestrijder.
De resultaten van deze bestrijdingswijze zijn uitstekend. Een tweede bestrijd ing op reeds
behandelde plaatsen is slechts zelden nodig. Lof- en dankbetuigingen van de zijde van
particulieren worden herhaaldelijk ontvangen.
Bijgaande foto's zijn afkomstig van een varkensmesterij waar de gemeentelijke bestrijder
tientallen ratten heeft uitgeroeid en waar men binnen 14 dagen geheel van het
ongedierte was bevrijd.
De Directeur van Gemeenten Werken,
Ir. A. Kloos.

II.

111.

EDE EN DE RATTEN

Van de burgemeester der gemeente Ede ontvingen wij het volgende overzicht van de
werkzaamheden ten behoeve van de rattenbestrijding bij particuliere bedrijven in de
periode van 1 januari tot en met 31 december 1960.
Aantal ratvrij gemaakte
bedrijven per maand
74
januari
83
februari
maart ............... . 85
april ..... ...... .... . 40
26
mei
juni ................. . 28
juli ................. . 51
augustus ............. . 31
september ........... . 61
oktober ............. . 33
J 12
november
65
december

►

waaronder:
kippenhokken ........
gemengde bedrijven ....
varkensmesterijen ......
op,lagruimten ........
woonhuizen ...... ....
vuilnisbelt . . . . . . . . . . . .

264
177
138
70
30
10

totaal

689

.r

totaal 689

Aantal controles benodigd voor het ratvrijmaken van bol·enstaande bedrijven
1e controle

689

2e controle
634

3e controle
336

4e controle
143

5e controle
68

6e controle
29

Totaal
1899

Hoeveelheid der gebruikte bestrijdingsmiddelen.

Bestrijdingsmiddel

Cumarine mengpoeder
haver
slaolie

Beschikbaar gesteld door :
de gemeente

de belanghebbenden

114 kg
2000 kg
32 1.

Aantal muisvrij gemaakte bedrijven en woonhuizen . ...................... .

33

Gemeentelijke eigendommen zoals bv. de vuilnisopslagplaats, de terreinen van de zuiveringsinstallaties e.d., worden regelmatig gecontroleerd.
Rattenbestrijding bij de openbare sloten vindt plaats wanneer ons klachten van de
gemeentelijke wegwerkers of van de burgerij bereiken.
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ENKELE GEVALLEN VAN RATTENBESTRIJDING IN HOENSBROEK

Zoals in veel andere gemeenten, wordt in Hoensbroek de rattenbestrijding permanent
toegepast. Dit gebeurt kosteloos, zodat er geen enkel bezwaar bestaat voor de inwoners
om de gemeentelijke rattenbestrijder uit te nodigen de woningen, bedrijven etc. ratvrij
te maken.
In 1960 werden zo 175 gevallen met succes behandeld. Als lokaas werd gebruikt haver
vermengd met slaolie en cumarine.
Dat het vaak nodig is gebruik te maken van de service die de gemeente aan haar
inwoners biedt, bewijst de foto wel, afkomstig van een middelgroot boerenbedrijf.
Medio januari werd ik gewaarschuwd om eens te komen kijken en iets te doen tegen
de ratten, die zich daar zo gehuisvest hadden als bezaten ze er het monopolie. Voornamelijk in de graanschuur hielden ze zich op; hoe kon het ook anders, want juist
daar was het meeste te halen: de met zorg gekweekte graansoorten van de boer lagen er
te wachten op de dorsmachine .
Maar de ratten, die kennelijk dachten: ,,laat niet de boeren, maar wij dorsen", leidden
er een vorstelijk leven.
Toen ik dan ook de ratteninvasie zag, toog ik onmiddellijk aan het werk en begon op
diverse plaatsen het lokaas uit te leggen, allereerst natuurlijk in de graanschuur, waar
het lieve volkje zich naar ik vermoedde, genesteld had. De zolder, diverse stallen benevens het woonhuis, kregen een beurt. En toen maar afwachten, dagen tellen en
bijhouden met voeren natuurlijk.
Na een dag of zes kon ik me erin verheugen de eerste oogst, 20 volwassen dode ratten,
binnen te halen (in dit geval op te rapen). Enkele dagen later 27 en weer een paar
later 10, alle volwassen.
Totaal dus een oogst van liefst 57 volwassen ratten! ,,Laat de boeren maar dorsen!" ...
100 kilo uitwerpselen
En dan nu de schade die deze ratten hebben aangericht, alleen maar in de graanschuur.
We tellen daarbij niet de schade aan vloeren, zolderingen e.d.; evenmin het verlies aan
veevoer (want de geachte lezer mene niet dat alleen koeien en varkens hiermee hun
honger hebben gestild).
De eigenaar verzekerde mij dat naar zijn schatting ca. 1500 kg van zijn graan verloren
was gegaan door de vraat- en vernielzucht
van de ratten.
Het gewicht van de rattenuitwerpselen, die
tussen het graan waren uitgehaald, bedroeg
ruim 100 kg!
Dat er dus behoorlijk wat ratten gehuisvest
waren, behoeft waarlijk geen betoog.
Op een andere plaats werd ik ontboden om
eens te komen kijken hoe de ratten er hadden huisgehouden.

Toen ik er arriveerde, liet mevrouw mij met tranen in haar ogen twee mooie lachduifjes
zien, tenminste wat er nog van over was: totaal uitgevreten. Via een defect riool hadden
de ratten zich een weg naar de stal verschaft, waar ook de duiven hun verblijf hadden.
Maar ze zijn gewroken, die duifjes en het riool zal hersteld worden. Maar waarom
eerst het kalf laten verdrinken alvorens men de put dempt?
Zo zijn er legio gevalkm en het zou een te lang verhaal worden ze allemaal te noemen.
Maar laten we er in ieder geval lering uit trekken en vooral het bruine en zwarte gevaar:
de rat, niet onderschatten.
De gemeentelijke rattenbestrijder,
J. Leblanc.

EEN PERMANENTE VOERPLAATS VAN CEMENT
Sinds het op de markt komen van de anticoagulanten of zoals zij in de praktijk als regel
worden genoemd: de cumarine-preparaten, geeft de rattenverdelging, ook in het vrije
veld, geen moeilijkheden meer.
Richt men op de geschikte plaatsen permanente voederplaatsen met vergiftigd lokaas in,
dan geschiedt de rattenverdelging om zo te zeggen automatisch.
De moeilijkheid is echter dat deze permanente voederplaatsen zo geconstrueerd moeten
zijn dat de ratten wel bij het lokaas kunnen komen , doch de andere dieren niet. Wij
adviseerden hiervoor o.m. het gebruik van houten rattenkisten. In de praktijk blijkt
echter dat voor het gebruik in het vrije veld deze rattenkisten minder goed voldoen
daar het hout op den duur vergaat en tevens het publiek, in het bijzonder de jeugd,
deze houten kisten makkelijk kan vernielen of weghalen. Wij weten van een gemeente,
die 80 rattenkisten uitzette, waarvan er na een maand nog maar 40 over waren. De rest
werd door het publiek weggehaald of vernield.
Een oplossing voor deze moeilijkheid gaf de Heer Paulissen, opzichter Openbare Werken van Maastricht.
De Heer Paulissen liet cementen voederbakken maken in de vorm, zoals U op bijgaande
afbeeldingen ziet. De beide uitbouwen van de eigenlijke voederbak hebben ieder een
ingang. Ook de deksel is van cement.
Het voordeel van deze "voederbakken" is dat ze zo zwaar en solide zijn dat ze veel
minder gemakkelijk door het publiek worden vernield of weggehaald. Tegen het laatste
euvel zouden zij eventueel door het aangieten van een poot of haak die wordt ingegraven, kunnen worden verankerd.
Bij deze voederbakken is het praktisch uitgesloten dat andere dieren bij het lokaas
kunnen komen. Voor de kleine roofdieren, als wezel, hermelijn of bunzing, heeft de
cumarinebaver geen aantrekkingskracht. Bij gebruik van vis of vlees als lokaas zouden
dan deze dieren inderdaad nog gevaar kunnen lopen. Doch zij zijn dan ook de enigen.
Bovendien zijn deze voederkisten onbeperkt houdbaar. Het gieten gaat snel als men
eenmaal de vormen heeft.
Dat de Heer Paulissen succes heeft met deze cementen voederplaatsen, blijkt uit
bijgaande foto's.
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