TEGEN IJS BESTAND

rn ons blad van december 1959 hebben wij de vangpot (,,stenen fuik") ter bestrijding
van de woelrat besproken, het door de gebr. Vermeulen te Boskoop ontwikkelde vangmiddel.
De resultaten die in de zomer 1959 door fruitkwekers in Boskoop, Alphen aan de
Rijn en Hazerswoude met 3300 van deze potten zijn bereikt, waren zonder uitzondering
zeer verheugend.
Alleen moest nog worden afgewacht hoe het materiaal zich zou houden tijdens vorst,
nl. bij optreden van ijs.
Op. deze _v~aag nu heeft de praktijk een, bijna zeker bevestigend, antwoord gegeven.
In 1anuan J.l. werd nl. door een van onze ambtenaren op een fruitbedrijf in Hillegom
een geleende pot opgehaald, die in een sloot lag en daar gedurende de gehele vorstperiode in het ijs klem had gezeten. Het apparaat bleek de benarde situatie glansrijk
te hebben doorstaan.
Ook de in Leerdam opgehaalde potten, die eveneens in het ijs hadden doorgebracht,
waren in geen enkel opzicht beschadigd.

RATTENBESTRIJDING OOK IN WAALWIJK
Werd vóór 195? de rattenbestrijding in de gemeente Waalwijk op summiere wijze
uitgevoerd - ZIJ bestond slechts uit het tegen kostprijs doorverkopen van in zakjes
verp~kte scilla-truffels - sedertdien. valt er een steeds stijgende werkzaamheid op dit
terrein te constateren. Hoezeer dit ook valt toe te juichen, het is duidelijk dat de niet
aflatende activering van dit noodzakelijke werk door de dienst Faunabeheer hieraan
niet vreemd is!
Ook in onze gemeente bleek weldra, dat voor een effectieve bestrijding van rattenhaarden niet uitsluitend kon worden volstaan met scillapreparaten. Nog worden jaarlijks scilla-tr~ffels doorverkocht. doch er gebeurt meer. Naast een zo breed mogelijke
propaga~derrng van de rattenbestrijding via de ter plaatse verschijnende dagbladen en
door nmldel van folders. beschikt mijn dienst sedert J956 over enige arbeiders die
onder _to~zicht van een_ opzichter zich in het uitvoeren van rattenbestrijdingen hebben
gespecialiseerd. Iedere mwoner en elk bedrijf kan zonder enige kosten van de diensten
van deze ~-fdeling g_~bruik maken. De openbare belten - voor ratten nog altijd zeer
aantrekkelijke verbhJfplaatsen - en de waterlopen worden permanent gecontroleerd
welke activi_teit tot heden zijn uitwerking niet heeft gemist. En het mag zonder mee;
tot verheugmg strekken, dat steeds veelvuldiger een beroep op de gemeente wordt
gedaan.
Voor het uitvoeren van bestri)dingen wordt sedert 1956 uitsluitend gebruik gemaakt
van vermengmgen van cumannepoeder met slaolie en haver, terwijl voor de belten
veelal een vermenging van cumarine met visafval wordt toegepast. De resultaten die
hiermede werden bereikt, mogen zonder meer als afdoende worden beschouwd. Geen
enkele nabestrijding behoefde tot heden te worden uitgevoerd. Om deze resultaten te
bereiken is voor alles echter nodig dat men zich van de volle medewerking van eenieder die bij de bestrijding belang heeft, verzekerd weet.
Het is echter nog geen tijd om te versagen. Integendeel! Slechts een doelbewuste
propagandering en een zo goed mogelijke coördinatie van de bestrijdingscampagnes
sam~n met de plaatselijke waterschapsbesturen en landbouworganisaties zal vermogen
het ideale doel zo dicht mogelijk te benaderen.
De
Directeur Gemeentewerken,
maart 1962
J. H. W. Kobben.
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

In Oploo krijgen de gemeentelijke bestrijders het steeds drukker: in 1961 werden liefst
300 gevallen afgewerkt.
Hun collega's in Gemert hebben op het gebied van de rattenverdelging al een zekere
faam verworven: twee jaar geleden werden ongeveer 600 gevallen behandeld; van half
november 1961 tot half februari van dit jaar waren het er al weer 91.
Op de begroting van de gemeente Helmond prijkt voor de rattenbestrijding een post
van f 5000.--.
Voor het Helmondse rattengilde zal het moeilijk zijn, op een dergelijke krachtsontplooiing een passend antwoord te vinden.
Ook de gemeente Venray zit geducht achter het ongedierte aan: in een half jaar tijd
(tot maart 1962) werden ongeveer 200 objecten met cumarine-haver behandeld.
De bestrijder in Asten nam gedurende de laatste 4 maanden van 1961 ca. J 00 gevallen
voor zijn rekening.
In december zijn hier 10 gemeente-arbeiders 5 dagen bezig geweest met de bestrijding
langs de waterkanten, waarvan de kosten voor de helft door het betreffende waterschap
werden gedragen.
Meerssen (L) beeft in 1961 aan de rattenbestrijding ruim f 1200 ten koste gelegd;
hiervoor zijn plm. 300 objecten bewerkt, terwijl tevens 25 voederplaatsen werden gemaakt door het leggen van buizen langs de beken. Verder werden voor het voeren
in de riolen 30 voederbakjes vervaardigd, die aan een spijker in de putten werden
opgehan.g en.
Zowel met de buizen als met de bakjes heeft men goede successen geboekt.
De gemeentelijke bestrijder van Eersel heeft in 1961 ongeveer 500 objecten behandeld. Kort geleden moest hij in één week 42 adressen van knagend ongedierte zuiveren.
De Gemeente Reiniging in Bergen op Zoom behandelt per jaar ca. 360 gevallen.
PAS OP UW KIPPEN EN KUIKENS!
Het pluimvee moet het weer in grote massa ontgelden: op tal van boerderijen werden
dit jaar opnieuw, behalve kippen, honderden kuikens het slachtoffer van de ratten. We
doen een enkele greep uit de vele meldingen:
Hilvarenbeek: 135 kuikens. Tubbergen: 150 stuks. Wanroy: 285 in één nacht. Oss:
400 jonge nestkuikens (schade f 360. -). Op een andere boerderij in dezelfde gemeente
werden 155 kuikens doodgebeten (aankoopprijs f 1.20 per stuk). Gemert: 250 kuikens.
Roosteren: 16 volwassen kippen.
13

En tenslotte nog een opmerkelijk geval in Vlodrop, waar de eigenaar van een pluimveebedrijf begin van dit jaar 650 kuikens had gekocht à f 1.10 per stuk. Hij verdeelde de
d_iertje~- in 2 g_elijke partijen en plaatste die afzonderlijk van elkaar. Zoals gewoonlijk
gmg h1J ook die bewuste avond nog even op controle uit: de kuikens lagen alle vredig
onder de lampen. Doch toen bij de volgende morgen vroeg in het hok kwam, was de
ene partij van 325 kuikens geheel verdwenen. Na enig zoeken vond men ze op één
~ote_ hoo~ in een hoek van het hok. De dader lag er bovenop: een knaap van een rat,
die zich zo had tegoed gedaan dat hij niet meer uit de voeten kon komen en daardoor
z'n doodvonnis had getekend.
Een nader onderzoek maakte het vrijwel zeker dat deze ene rat de massaslachting
op zijn geweten had.
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FRIESE KOERIER
(21-1 l-' 61)

Rioolrat beet 24 kleurkanaries dood
Weert - De heer J. R. deed de onaangename ontdekking dat
24 kleurkanaries dood in de volière lagen. De halsjes van de
kanaries, waaronder verschillende bekroonde exemplaren, waren doorgebeten. Een onderzoek wees uit dat een rioolrat kans
had gezien in de volière door te dringen en de slachting had
veroorzaakt.
HAAGSE COURANT
(20-1-'62)

Ratten hamsterden
Eemnes - Een veehouder uit het Utrechtse dorpje Eemnes
had al geruime tijd hinder van ratten. De overlast werd hem
ten slotte te groot en hij stapte naar het gemeentehuis om
de hulp van de dienst gemeentewerken in te roepen bij de verdelging van de dieren.
E r volgde een grondig onderzoek en daarbij bleek, dat de
ratten hun nesten onder de leghokken van de kippen hadden
gemaakt.
Groot was echter de verbazing van de rattenbestrijders, toen
bleek dat het ongedierte op een afgelegen gedeelte van de
zolder in de schuur een voorraadplaats had ingericht. Daar
werden liefst 100 kippeëieren gevonden.
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LEEUWARDER COURANT
Rattenvanger van Vinkega
(26-1-'62)
llij het schoonmaken van een kippenhok ontdekte de veehouder P. de V. te Vinkega, terwijl hij de grond in het hok omspitte, dat er ratten onder de bodem huisden. Hij ging steeds
verder met graven, daarbij de ratten om hals brengend. De
buit was een kruiwagen vol ratten: 128 dieren. De kleine ratten
en de jongen had de heer de V. daarbij gemakshalve maar
niet meegeteld. In de omgeving vond men, dat de veehouder
veel weg had van zijn voorganger de rattenvanger van Hameln,
al kwam er in dit geval geen fluit aan te pas. Men is blij, dat
de ratten, die zich onder het hok hadden geconcentreerd, opgeruimd zijn.
NIEUWSBLAD VAN GORINCHEM
Ongewone geboorte
(15-12-'61)
Een vrouwelijke rat heeft het leven geschonken aan een achtling, in weerwil van het feit dat het dier geïsoleerd werd
gehouden van mannelijke exemplaren. Het is het vijfde gecontroleerde geval van ongewone geboorte onder deze knaagdieren, zo constateren Yule en Sylvester van de Universiteit
van Natal te Pietermaritsburg (Z.-Afrika). Daar de worp zowel
mannelijke als vrouwelijke jongen omvat, kan onmogelijk sprake zijn van " maagdelijke geboorte" omdat de nakomelingen
hiervan altijd van hetzelfde geslacht zijn. De vier andere gevallen werden waargenomen bij een andere rat, bij twee muizen en een Guinees biggetje, aldus de "Trogge" .
NIEUW UTRECHTS DAGBLAD
Politie jaagde op "groot wild"
(18-11-'61)
Roermond
ln de nog in donker gehulde Munsterstraat in
Roermond ontwaarde een Vlaming. die zich maandagmorgen
om half zeven naar het station begaf, plotseling in een portiek
twee schimmen.
,,Honden" dacht de Belg, en nieuwsgierig kwam hij nader.
Toen hij echter de hand uitstak, om de dieren te aaien, werd
hij ontvangen met een gesis en geblaas, dat hem door merg
en been ging.
Hevig ontdaan zette de Belg het op een lopen, regelrecht naar
het politiebureau, waar hij buiten adem meldde dat er wilde
dieren door de stad rondzwierven. Met getrokken pistool rukte
de politie uit. Toen zij het portiek wilde binnengaan, gingen de
geheimzinnige dieren echter onverhoeds aan de haal. Eén ervan
kon door de politiemannen met drie schoten worden neergelegd. Toen bleek het geen leeuw of tijger, maar een meterlange beverrat.
Deze dieren worden wel eens gesignaleerd aan de Roer, maar
wat hen heeft bewogen door te dringen tot het winkelcentrum
van Roermond zal altijd een raadsel blijven.
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