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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