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.
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