Het zal overal zo zijn als hier: een grote bondgenoot in de bestrijding is de publicatie;
jaarlijks worden een 23000 folders van Faunabeheer verspreid; heel prettig is de
spontane medewerking van de dag- of andere bladen. De bevolking moet vertrouwd
raken met de zo noodzakelijke bestrijding en zelf intensief gaan meedoen. De gunstige
tekenen, dat de gedachte van bestrijding bij de bevolking leeft, zijn er bepaald. Als
zodanig zag ik ook de ansichtkaart (met muziek), die ik van een collega kreeg toegezonden, toen hij in zijn vakantiereis Hameln bezocht; op de kaart was de fluitspelende
rattenvanger afgebeeld.
Ik wil nog vermelden, dat er in de jaren van de cumarinebestrijding nimmer een ernstig
ongeval met huisdieren is geweest. Vóór elke algemene bestrijding worden de in het
rayon gevestigde dierenartsen op de actie attent gemaakt.
De kosten van de bestrijding? Deze worden door de gemeenten gezamenlijk gedragen
en omgeslagen in evenredigheid met het aantal inwoners, huizen en ha bouwland,
tuingrond en boomgaard. De gemeentelijke bijdragen variëren van f 40.- tot f 600.-.
Zoals een gemeentebestuurder het eens kernachtig uitdrukte: ,,het is goed besteed geld!"
Burgemeester van Midwoud en Voorzitter van de
Commissie rattenbestrijding West-Friesland,
A. VAN DIENST

Eijsden en de ratten
Het is zeker 10 jaar geleden dat met de actie rattenbestrijding werd begonnen, maar
eigenlijk waren de resultaten bedroevend. Duizenden scilla-blokjes werden uitgelegd en
de fabrieken van rattenbestrijdingsmiddelen werkten op volle toeren vóór de rattenactie
begon. Over het gehele land zal wel voor duizenden guldens zijn neergelegd, doch de
ratten liepen er waarschijnlijk omheen en een enkele moest zijn snoeplust met de dood
bekopen.
Neen, om een werkelijke actie te voeren moesten de bestrijdingsmiddelen doeltreffender
zijn.
Toen kwam de Cumarine. Velen - en ik zeker niet in het minst - stonden er huiverig
tegenover. Het vergif was te gevaarlijk omdat bij verkeerd gebruik, de gevolgen niet
direct tot uiting zouden komen. De resultaten met cumarine als bestrijdingsmiddel
waren echter buitengewoon en het voornaamste was wel dat de rattenbestrijder voor
100% kon garanderen een rattenhaard minstens te decimeren. Enkele nabestrijdingen
voltooiden het werk.
Met nog meer voorzichtigheid dan in de instructies stond, ging de rattenbestrijder met
het cumarine-vergif op pad en inderdaad: de resultaten kwamen.
Jammer genoeg was er van de zijde van de bevolking weinig of geen medewerking.
U kent ze allen, die opmerkingen als "er zijn altijd ratten op de boerderij geweest en
ze zullen er wel altijd blijven" of "we hebben een paar goede katten" enz. en de ratten
leefden voort op kosten van hun pensionhouder.
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Hier en daar kwamen er wel verzoeken binnen om de ratten op te ruimen, maar dan
was het ook wel dringend, doch van de opzet om niet alleen bv. een boerderij maar
ook de onmiddellijke omgeving te ontratten, kwam niets terecht.
Toen kwam de gemeentelijke verordening en met deze verordening in de hand lukte
het mij wel eens een onwillige te dwingen om medewerking te verlenen.
De gehele opzet moest echter worden gewijzigd en met medewerking van het College
van B. & W., de Rijksvoorlichtingsdienst met filmapparaat en het bestuur van de
Boerenleenbank lukte het.
Het kostte bijna 4 maanden voorbereiding om alles geregeld te krijgen. De hoofdacteur
was de Heer Groot (ambtenaar Faunabeheer te Den Bosch), die een aantal voordrachten
hield (met film) in diverse scholen, na afloop waarvan aan leerlingen en onderwijskrachten folders en brochures werden verstrekt.
Ook voor de leden van de Boerenleenbank werd een dergelijke voordracht gehouden.
Nu, ruim een jaar later is het tijd om terug te blikken en dan moet ik zeggen dat er
inderdaad behoorlijke resultaten zijn. Regelmatig komen er verzoeken binnen om de
ratten op te ruimen, ja zelfs om te onderzoeken of er ratten zijn bv. in de nu lege
schuren.
Ter toelichting: de rattenbestrijder zorgt zelf voor zijn bestrijdingsmiddelen en brengt
deze met zijn uurloon (eigen tijd) in rekening bij de belanghebbenden.
Of dit al of niet juist is laat ik echter nadrukkelijk buiten beschouwing en hierover
wens ik niet te discussiëren.
Wel meen ik dat de bestrijding van ratten tot de exploitatie van bedrijven behoort.
Steeds wordt getracht, wanneer ergens de bestrijding van ratten ter hand wordt
genomen, de bewoners in de omgeving hiervoor mede te interesseren, en meestal lukt
dit ook. De sloten en riolen worden dan voor rekening van de gemeente behandeld.
De rattenbestrijder beschikt over een overzichtskaart der gemeente, waarop hij de
behandelde objecten rood aankruist. Hieruit kan hij dan direct zien of eventuele rattenhaarden nog bestaan of zich verplaatst hebben.

ONZE RATTENKONING

Hij ruikt de ratten, vindt ze en ruimt ze op. Michel Wolfs (zo heet hij) is ook hevig
geinteresseerd in de woelrat; deze ligt echter niet op mijn terrein, doch het is gewenst
dat "Fauna" voor dit diertje voldoende belangstelling behoudt.
Onze rattenkoning heeft sedert enige weken zijn arbeidsveld uitgebreid naar het
Belgische dorp Moulingen.
Op verzoek van het gemeentebestuur van Moulingen behandelt hij in deze gemeente de
2 stortplaatsen, en met succes.
Verscheidene inwoners van deze plaats hebben voor deze bestrijding zeer veel belangstelling en verzoeken onze Rattenkoning dan ook hun schuren en opslagplaatsen te
ontratten.
Weliswaar liggen de bebouwingen in Moulingen circa 4 à 500 meter van de zuidelijkste
bebouwingen van de gemeente Eijsden, doch in ieder geval kan toch immigratie van
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het rattenvolkje naar de gemeente Eijsden op deze wijze wel enigszins belet worden.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het gemeentebestuur van Eijsden hiermede
geen bemoeienis heeft.
Onze rattenbestrijder doet een en ander op verzoek van onze Belgische buren en tegen
volledige betaling van arbeidsloon en materiaal en geheel in eigen tijd.
Zelfs de ratten ondervinden dat er een Beneluxgeest waait.
juni 1961.

Gemeente-opzichter Eijsden
C. C. SNOEP,

Jaarverslag commissie Ratten- en Muizenbestrijding Wieringermeer
1 oktober 1960 - 30 september 1961
De levensomstandigheden voor ratten en muizen bepaJen in sterke mate de uitbreiding
van dit ongedierte. Tot de goede levensomstandigheden voor ratten en muizen behoren
o.a. voldoende voedsel en een goede gelegenheid om te nestelen. Wanneer aan deze,
voor ratten en muizen gunstige voorwaarden, wordt voldaan, is dit ongedierte meestal
snel aanwezig en kunnen zij zich in korte tijd zeer snel vermeerderen.
Ook het klimaat beinvloedt het leven van deze dieren. Een droge zomer is gunstig
voor de ontwikkeling en voortplanting van ratten en muizen, die gedurende deze
periode hun verblijf vaak buiten de gebouwen hebben. Gedurende de zeer natte herfst
van 1960 zullen ongetwijfeld veel jonge ratten en muizen zijn omgekomen in door
water ondergelopen gangen en holen. Een nadeel van deze abnormaal natte herfst was
echter dat vooral de volwassen ratten het vege lijf trachtten te redden door een goed
heenkomen te zoeken in de schuren. Normaal vindt deze trek meestal op een later
tijdstip plaats. Deze vroegtijdige invasie van ratten op zeer veel bedrijven, plaatste ons
voor bijzondere moeilijkheden. Het aantaJ verzoeken om een bestrijding, die met voorrang op de normale bestrijding werd uitgevoerd, was dan ook aanmerkelijk groter dan
gewoonlijk. Een en ander had tot gevolg dat de zg. grote bestrijding, waarbij alle bedrijven worden bezocht, en zonodig een bestrijding wordt uitgevoerd, aanmerkelijk werd
vertraagd. Later werd deze achterstand wel iets ingelopen, doch de grote bestrijding
kon pas eind april worden afgesloten.
De bestrijder, de heer D. Kempe, Sternstraat 58a te Wieringerwerf, is het gehele jaar
in dienst geweest van de Commissie. In de periode mei tot en met september heeft hij
bijzondere aandacht kunnen besteden aan de bedrijven waar gedurende de winter zeer
veel ongedierte voorkwam. Verder konden verzoeken om een bestrijding ook in deze
periode snel worden afgewerkt en werd begin juli op alle tuinbouw- en kleine landbouwbedrijven een preventieve bestrijding uitgevoerd. Wij zijn er van overtuigd dat naarmate
de preventieve bestrijding meer plaats zal vinden , de bestrijding in de winter minder
werk zal vragen en meer schade kan worden voorkomen.
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De meest gunstige tijd voor deze bestrijding is vlak voor de oogst. Het is voor één man
echter ondoenlijk in deze korte tijd op alle bedrijven op de daarvoor geschikte plaatsen
vergif uit te leggen. Door een goede organisatie van deze bestrijding, en met medewerking van de betreffende landbouwers, is in dit verband zeker nog veel te bereiken.
Door de bestrijder worden wekelijks werkrapporten opgesteld, zodat steeds een goed
inzicht wordt verkregen in de stand en het verloop van de werkzaamheden. Bij elk
bezoek moet door de bestrijder een handtekening worden gevraagd van de betreffende
landbouwer of zijn plaatsvervanger. Deze maatregel is genomen om eventuele klachten,
over het niet op tijd uitvoeren van een bestrijding, op hun juistheid te kunnen kontroleren.
Na overleg met de standorganisatie werd besloten aan de mollenbestrijding, behoudens
het geven van voorlichting aan hen die daarom verzoeken, geen verdere aandacht
meer te besteden. De ervaring heeft geleerd dat de bestrijding van mollen door één
man, die slechts een gedeelte van zijn tijd hiervoor beschikbaar heeft, in het algemeen
weinig zin heeft.
We mogen vaststellen dat dit jaar de bestrijding van ratten en muizen goede resultaten
heeft gegeven. hoewel niet in alle gevallen voor 100%. Het is gemakkelijk om dit toe
te schrijven aan de bestrijding. De oorzaken liggen echter meestaJ in de omstandigheden
waaronder een bestrijding moet worden uitgevoerd. Schuren en zolders, die nooit eens
leeg komen; voedervoorraden, die op alle mogelijke plaatsen, en gemakkelijk voor
ratten en muizen toegankelijk, worden bewaard; kippenhokken, waarvan de vloer bestaat uit een laag tweede soort graan; enz., maken een goede bestrijding alleen maar
veel moeilijker. Voor een met sukses bekroonde bestrijding is meer nodig dan alleen
vergif. Met weinig kostbare en vaak eenvoudige veranderingen op het bedrijf is zeer
veel te bereiken. Als aan bestrijding van ratten en muizen wordt gedaan is meestal
al schade veroorzaakt. Door het nemen van eenvoudige maatregelen, die de wering
van ratten en muizen tot doel hebben, kan veel schade worden voorkomen.
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