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afvoer van destrucliemateriaa l

In 1922 trad de Vleeskeuringswet, bedoeld om de consument te beschermen tegen de

DE WINTERCAMPAQNE BRUINE RAT

1961-1962
Ten behoeve van deze actie heeft de reclametekenaar Koen van Os
voor ons een nieuwe affiche ontworpen, waarvan een afbeelding op
de titelpagina van dit nummer prijkt.
Als nieuwtje heeft deze af/iche in het formaat 114 .x 81 cm, van
1 tot en met 31 december j.l., op de spoorwegstations gehangen ter
ondersteuning van de actie.
Hoe heeft dit nieuwe experiment gewerkt? Heeft het zien van de
stationsaffiche bepaalde personen gestimuleerd een aanvraag bij U in
te dienen voor rattenbestrijding?
Wij zullen het bijzonder op prijs stellen indien U dit eens zou willen
nagaan en het ons t.z.t. wilt laten weten.
Bij het binnenkomen van klachten kan bv. gevraagd worden hoe
men tot het indienen van de klacht gekomen is: door het zien van de
affiche op de stations of door een andere oorzaak.
Wij houden ons voor Uw mededelingen aanbevolen en zeggen U bij
voorbaat dank!
RED.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

verkoop van ondeugdelijk vlees of vleeswaren, in werking.
De bedoeling van deze wet kan alleen maar lot zijn recht komen als o.m. aandacht
wordt besteed aan het voor menselijke en dierlijke consumptie onbruikbaar maken van
het afgekeurde materiaal, zodat voorkomen wordt dat dit toch nog door niet-bonafide
slagers en handelaren voor consumptie wordt aangeboden. In art. 18 van deze wet
wordt dan ook bepaald, dat er door middel van algemene maatregelen van bestuur
voorschriften moeten worden gegeven omtrent de wijze, waarop dit materiaal onbruikbaar moet worden gemaakt. In het KB van 5 juni 1929 (vervangen door het KB van
14 januari 1957) werden hiervoor enige eenvoudige regels gegeven. Destructoren waren
er toen nog niet. Het afgekeurde materiaal werd hetzij begraven, hetzij verbrand in
ovens. Praktisch had dit systeem allerlei bezwaren, vooral als men bedenkt, dat naast
het materiaal afkomstig van abattoirs e.d., zich ook nog voegde het materiaal bestaande
uit, tengevolge van een ziekte of andere oorzaak, overleden vee (koeien!), dat afgekeurd moest worden voor consumptie.
Om kort te gaan in 1926 kwam de eerste destructor tot stand en op 15 februari 1958
werd de Destructiewet van kracht, waardoor vele problemen, wat te doen met het voor
consumptie afgekeurde dierlijk materiaal grotendeels werden opgelost. Het onschatbare voordeel van de oprichting van destructoren is bovendien dat nu in plaats van
het verloren gaan van grote hoeveelheden dierlijk materiaal deze tot verschillende bruikbare produkten worden omgezet.
Voor ons, als rattenbestrijders is de wijze van verzameling van het voor de destructor
bestemde materiaal van groot belang. Dit materiaal moet zo spoedig mogelijk de
destructor bereiken om allerlei hygiënische en ethische bezwaren. Voor ons is het feit
van belang dat dit destructiemateriaal een bijzonder aantrekkelijke voedselbron is voor
de ratten met alle gevolgen van dien. Het begraven van dit materiaal is geen garantie
dat de ratten er zich niet tegoed aan kunnen doen. Immers de bruine rat graaft graag
en veel.
Wij zullen daarom nagaan hoe in de praktijk het destructiemateriaal uiteindelijk bij
de destructor terecht komt en daarna de manier zoals dit o.a. in de provincie Overijssel
geschiedt.
Hiermede wil niets gezegd zijn t.o.v. andere provincies. De wijze waarop elders deze
kwestie georganiseerd is zullen wij in de toekomst wellicht nog eens onder de loupe
kunnen nemen.
De destructiewet (art. J 2) dan zegt, dat de eigenaar verplicht is om de aanwezigheid
van destructiemateriaal aan te geven bij het gemeentebestuur en dit ter beschikking
te houden en aan dit bestuur af te staan volgens de daarvoor gestelde regels (art. 17).
Vanwege de gemeente wordt dan de destructor gewaarschuwd, die verplicht is het
materiaal zo spoedig mogelijk op te halen. Afgezien van het feit dat het de destructor
natuurlijk praktisch niet goed mogelijk is om op iedere aangifte van de gemeente
onmiddellijk een vrachtwagen uit te '.lenden naar het opgegeven adres, zit men nog met
de moeilijkheid, dat in vele gevallen de boerderij niet bereikbaar is voor de zware
vrachtauto, vooral 's winters, bij slecht, nat weer. Het is dus noodzakelijk, dat het materiaal door de boer naar een punt wordt gebracht bereikbaar voor de destructie-auto.
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Bovendien is het van belang dat het zo spoedig mogelijk van de boerderij verdwijnt
(ziektebesmetting). De praktijk is nu dat op geschikte punten " kadaverbakken" zijn
gebouwd. De boer is verplicht om het materiaal nadat hij aangifte heeft gedaan, in deze
bakken te depo neren, waarna de destructie-auto dit uit de bakken ophaalt. In theorie
gi:al dit g:ced. De werkelijkheid is anders.

Opsterlandse bak

In de eerste plaats zal het kadaver van de boerderij naar de bak moeten worden gebracht. Dit kan soms een vrij grote afstand zijn, wat vooral als het een dood paard
of dode koe is, bezwaarlijk is. Kritiek en opmerkingen van de bewoners van de langs
de weg gelegen boerderijen maken het wegbrengen nog minder aantrekkelijk. Bij de
bak aangekomen moet de sleutel van de (Opsterlandse) bakken nog worden gehaald, soms
van enige honderden meters ver. E.e.a. doet sterk de verleiding ontstaan geen aangifte
te doen en het kadaver te verdonkeremanen en ter plaatse te begraven, om maar van
andere mogelijkheden te zwijgen. De gevaren hiervan uit hygiënisch oogpunt, maar
ook t.a.v. de ratten kan men zich zonder meer indenken.
De ringbakken zijn vaak niet voorzien van een deksel or van een houten deksel die in
vele gevallen kapot is. Komt het kadaver hierin dan kunnen de ratten er niet alleen bij,
maar ook de honden, die zich dan van het kadaver meester maken. Ik wil dan nog
afzien van niet bonafide koudslachters. Een feit is het dat lang niet alle aangegeven
kadavers door de dcstructormensen op de aangegeven plaats gevonden worden. Merkwaardig is dat bij vriezend weer het percentage niet teruggevonden kadavers belangrijk
zakt.
Wordt het aangeven van de kadavers vergeten dan vindt men het tot ontbinding
overgegane kadaver, dat waardeloos is geworden en bovendien in de zomer verteerd
wordt door miljoenen vliegenmaden. De bijgaande foto's spreken een duidelijke taal.
Een ander nadeel is. dat de destructor niet verplicht is het emballage materiaal mede
te nemen, hetgeen oorzaak is van een grote wanorde rond de bakken. Ook weer met
de gevolgen daarvan.
Om aan e.e.a. een einde te maken wordt gewerkt aan een reorganisatie van de kadaverophaaldienst hetgeen o.i. mogelijk wordt gemaakt door het gestelde in art. 20 en 21
van de De, tructiewet.
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Het streven is, dat een aantal gemeenten zich met een gemeenschappelijke regeling
aaneensluiten tot een organisatie voor voorcentralisatie van het destructiema teriaal.
Voor de extra-kosten kan het Rijk, volgens bovengenoemde artikelen van de Destructiewet bijdragen.
Deze organisatie voor voorcentralisatie van het destructiemateriaal is momenteel in
werking, sinds 1957, voor de Kring Ommen waarbij zijn aangesloten de gemeenten
Ommen, Dalfsen, Nw. Leusen, Avereest en Heino en heft alle bovengenoemde bezwaren op.
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De voorccntralisatie
Hierbij is iedere gemeente of kring van gemeenten in het bezit van een voor het ophalen
van kadavers geschikte vrachtauto (foto). De boer heeft nu niets anders te doen dan
de aanwezigheid van destructiemateriaal bij het gemeentebestuur te melden. Dezelfde
of de volgende dag wordt dit materiaal van huis gehaald door de vrachtauto. Deze auto
is van een zodanig formaat, dat zij alle boerderijen kan bereiken en zodanig uitgerust
dat de chauffeur de kadavers kan opladen zonder hulp en zonder dat hij het kadaver
hoeft aan te raken.
De vrachtauto brengt de kadavers of ander destructiemateriaal naar het kadaver-huis
van het voorcentralisatiepunt (foto) waar het aangebrachte materiaal ook weer zonder
hulp en zonder dat hij het met de handen hoeft aan te raken, door de chauffeur kan
worden gelost.
K adace rlwis en.
ge meente-vrachtauto

Van het voorcentralisatiepunt haalt de destructor het materiaal regelmatig af. Het wordt
de boer dus zeer gemakkelijk gemaakt, slechts een telefoontje. Het resultaat is dan
ook uitstekend. Na enige jaren van inlopen bleek het aantal ingeleverde kadavers verdrievoudigd. Dit geeft een idee van de hoeveelheid kadavers, die indertijd om de een
of andere reden niet bij de destructor terecht kwam en de hygiënische gevolgen daarvan.
Hier is weer een voedselbron voor de ratten afgesloten. Nu dus ook geen kadaverbakken
meer met alle narigheid daaraan verbonden.
Rest nog het materiaal afkomstig van afkeuringen door de keurmeester. M.h.o. hierop
heeft de keurmeester een aanhangwagentje achter zijn auto (foto) waarin een tweetal
bakken voor het verzamelen van het door hem afgekeurde materiaal. Het afgekeurde
materiaal wordt nu direct n;, de keuring in het aanhangwagentje gebracht.
Geen rondslingeren meer van afgekeurd materiaal (dus ook geen voedsel voor ratten) en
geen mogelijkheid meer om afgekeurd materiaal clandestien in omloop te brengen.
De keurmeester brengt nu het destructiemateriaal direct van de slager ook weer naar
het kadaverhuisje van het voorcentralisatiepunt.
Deze organisatie is weinig minder dan ideaal voor alle partijen:
a. de boer is zijn destructiemateriaal op gemakkelijke wijze kwijt;
b. geen gesjouw naar de kadaverbakken, met aJle nadelen daaraan verbonden;
c. de destructor bespaart het vele kilometers rijden met eigen materiaal en een grote
vermeerdering van opbrengst van destructiemateriaal;
d. geen voedselbronnen meer voor ratten met de gevolgen daarvan.

Aanhang,vagentjc
a uto keu·r meestcr

In vergevorderde staat van voorbereiding is een overeenkomstige organisatie voor de
kring Olst, waar zich zullen aansluiten de gemeenten Olst, Wijhe. Raalte, Diepenveen,
Bathmen en Deventer.
Jn bespreking is de organisatie voor de kringen Zwolle, Kampen, Hardenberg en Enschede.
Mogen de overige gemeenten in Overijssel ook in het belang van de rattenbestrijding
spoedig volgen.
Interieur knc/ai;erlwis
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7

fNHOUD (AFMETINGEN) TRANSPORTBAKKEN EN BUNKER NAAR BEHOEFTE
VAST TE STELLEN.
HELLING ELEVATOR 5: 1.
AFSLUITING STORTGAT UIT BUNKER MET VERTICALE SCHUIF TE BEDIENEN
DOOR KETTINGWIEL MET TANDHEUGEL.

Elcctr. lier

Afvalbunkef

Kettingwiel
Neerklapba re goot

Ele,ator
Lekgoot
wegdraa.îbaar

Transportbakken

AFVALLEN VAN SLACHTHUIZEN DIEN5N REGELMATIG TE WORDEN VERZAMELD EN OPGESLAGEN, BIJ VOORKEUR IN SPECIALE AFVALSILO'S, WAARVAN
BOVENSTAANDE SCHETS EEN VOORBEELD GEEFT.

Rattenbestrijdinf,? in Hoogezand-Sappemeer
Sinds meerdeTe jaren, ongeveer vanaf 1952, is de gemeente aktief in het bestrijden
van ratten. Jn het begin werd hoofdzakelijk gewerkt met scilla-blokjes. In de bebouwde
kom en langs de kanaaloevers verzorgde de gemeente de bestrijding, terwijl buiten de
bebouwde kom, dus in de woonstreken, de land- en tuinbouworganisaties voor verspreiding van de door de gemeente beschikbaar gestelde blokjes zorg droegen. Dit
uitleggen geschiedde bij de jaarlijkse aktie in december.
Mede doordat de medewerking van genoemde organisaties steeds meer te wensen
overliet, is in 1959/ 1960 overgegaan tot bestrijding met " cumarine", terwijl in 1960
alleen nog blokjes in het voorjaar langs de kanaalboorden in de kom der gemeente
zijn uitgelegd. Dit echter met betrekkelijk weinig resultaat.
De door Faunabeheer beschikbaar gestelde folders zijn in deze gemeente huis aan huis
bezorgd. Benodigd waren 7100 folders, die eerst van het adres waar men zich vervoegen
kon , in de daarvoor benodigde ruimte zijn voorzien.
De kosten bedroegen f 239.25 (folders, bedrukken en porto), ofwel 3 1/a cent per stuk.
De cumarine wordt door de rattenbestrijders van de gemeente zelf met haver en
slaolie vermengd, zodat steeds vers materiaal wordt gebruikt. Doordat de folders huis
aan huis zijn bezorgd (dit gebeurt één maal per jaar) weet men waar men zich moet
vervoegen, indien men last van ratten heeft.
Elke melding wordt onmiddellijk afgewerkt. De gemeentelijke rattenbestrijder gaat met
het mengsel naar het betreffende punt, onderzoekt de zaak, legt het vergif uit en geeft
aanwijzingen hoe men moet handelen bij de volgende uitleg. Hij geeft eveneens de
daarvoor betreffende circulaire af.
Voor het vergif en de werkzaamheden van het uitleggen worden geen kosten in rekenin~
gebracht. In de gemeente-begroting wordt elk jaar een post voor de rattenbestrijding,
vallende onder de afdeling "Volksgezondheid", opgenomen. In 1960 was opgenomen
f 2.595.- e n in 1961 is f 2.835.- beschikbaar gesteld. Nog nimmer is door Ged.
Staten hierop bezuinigd of zijn opmerkingen gemaakt.
Voor het bestrijden van de ratten in de kanalen wordt momenteel af en toe na.ar
behoefte een " aktie" met cumarine gevoerd. Naar aanleiding van suggesties, gedaan
op een kontaktdag te Groningen, zijn proeven genomen met grèsbuizen in de wm
waarin met cumarine vergiftigde haver wordt gedeponeerd. In deze gemeente is ± 55 km
kanaal aanwezig waarbij nog komt ± J 5 km merenoever, diverse vijvers, afwateringssloten, etc. Er is derhalve naar een goedkopere oplossing gezocht. Deze is gevonden
in het vervangen van de grèsbuizen door drainbuizen met kraag en een diameter van
8 cm. In de praktijk is gebleken, dat een diameter van 10 cm beter voldoet. Een kraag
is dan niet noodzakelijk.
Het is voldoende de buizen aan één kanaaloever te plaatsen, mits de kanalen niet te
breed zijn. Vermoedelijk is 25 à 30 m breedte de grens. Daarboven moet tweezijdige
behandeling raadzaam worden geacht.
De afstand der buizen is afhankelijk van de dichtheid der bebouwing en aard van
bebouwing (bakkerijen, slagerijen, etc.) langs de kanalen.
In de bebouwde kom zijn de buizen op 30 m van elkaar geplaatst, daarbuiten 40 à 45 m.
De plaats is zodanig gekozen, dat deze juist tegenover een straatverlichting is gelegen.
Waar deze niet aanwezig zijn, is gezocht naar andere markante punten .
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