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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