Jaarverslag 1962
AFDELING RATTEl'•· EN MUIZENBESTRIJDING

Voorplaat : Via zandwal op weg naar
vuilnisstortplaats

(foto D . W. Langeveld)
Salmonellose-onderzoek

Enkele jaren geleden werd een aanvang gemaakt met een algemeen landelijk onderzoek naar de graad, waarin ratten en muizen besmet zijn met Salmonella. De resultaten
van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de hieronder genoemde publicatie:
P.A.M. Guinée, E . H. Kampelmacher, A. van Keulen en A. J. Ophof:
Voorkomen van Salmonella bij bruine ratten (Rattus norvegicus), gevangen in en
bij slachthuizen, boerderijen en nertsenfokkerijen. (Tijdschr. voor Diergeneeskunde
88,4, 1963).

In het kort samengevat was de uitslag van dit onderzoek als volgt:

Totaal
aantal
onderzochte
ratten
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en darm

alleen
organen
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Slachthuizen

237

73(30.8%)

29

23

21

Boerderijen

429

17( 4.0%)

2

6

9

69

12(17.4%)

2

3

7

Bron van
herkomst

N ertsenfok!kerijen

Salmonella geïsoleerd uit :

Ondanks alle inspanning, om de ratten na controle der klapvallen zo snel mogelijk
op te sturen en te onderzoeken, bleek toch een vrij groot percentage bij aankomst in
min of meer gevorderde staat van ontbinding te verkeren. Bovengenoemde cijfers van
positieve ratten moeten dus worden beschouwd als minimum-cijfers.
Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar bovengenoemde publicatie (ook afgedrukt in "Rat en Muis" - april 1963).

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

De redactie van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde was zo vriendelijk ons toestemming te geven, deze publicatie in zijn geheel over te nemen in ons Mededelingenblad "Rat en Muis".
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In 1962 werden totaal 574 ratten en 20 muizen onderzocht van zeer gevarieerde
objecten als boerderijen, vuilnisstortplaatsen, kuikenboerderijen e.a. Van deze dieren
bleken er 36 of ruim 6% positief te zijn. Te zijner tijd zal hierover een uitvoerig rapport
worden gepubliceerd.
Het onderzoek wordt voortgezet. Uit de reeds verkregen cijfers blijkt in elk geval het
belang van de bruine rat bij de verspreiding van Salmonellose.
Bestrijding van mond- en klauwzeer bij varkens

In het verslagjaar ontwikkelde zich in het oostelijk gedeelte van de provincie NoordBrabant en het noordelijk deel van Limburg een epidemie van mond- en klauwzeer
onder de varkensstapel. Later sloeg deze epidemie over naar het zuidelijk deel van de
provincie Gelderland.
Van de zijde van de Veeartsenijkundige Dienst werden vanzelfsprekend ter bestrijding
van deze epidemie onmiddellijk verstrekkende maatregelen genomen o.a. door het
algeheel afslachten van de varkensstapel op de boerderijen en varkensmestbedrijven
waar mond- en klauwzeer werd geconstateerd.
Bij de ontwikkeling van de epidemie werden echter feiten waargenomen, die het met
een grote mate van zekerheid waarschijnlijk maakten, dat ook de bruine rat een rol
speelde in de verspreiding van deze ziekte.
Om deze reden werd op verzoek en met medewerking van de Veeartsenijkundige
Dienst een algemene rattenverdelgingsactie in bovengenoemde gebieden georganiseerd
met medewerking van de gemeentebesturen.
Voor de opzet en de voorbereiding van deze actie en op een later tijdstip om een
inzicht te krijgen in de resultaten met deze actie bereikt, werd al het beschikbare technische personeel naar dé bedoelde gebieden gedirigeerd.

Na ter zake van de werking van met cumarine vergiftigd lokaas en de toepassing
daarvan te zijn geïnstrueerd, werd door personeel van de Veeartsenijkundige Dienst
op iedere besmettte boerderij cumarine-haver verstrekt en eventueel uitgelegd.
Aan de gemeentelijke rattenbestrijders werd verzocht om aan ieder boerderij- en
varkensmestbedrijf en overal elders waar een of meer varkens aanwezig waren in hun
gemeente een hoeveelheid cumarine-haver uit te reiken. Om alle mogelijkheid van de
verspreiding van de smetstof te voorkomen, werd overeengekomen dat geen der rattenbestrijders het lokaas zelf op het bedrijf zou uitleggen. Dit werd om zo te zeggen aan
de deur afgegeven na een toelichting omtrent de werking en toepassing. Tegelijkertijd
werd ook een exemplaar van onze zgn. cumarine-instructie afgegeven. Na enige dagen
kwam de gemeentelijke bestrijder nog eens terug om te vragen of het lokaas inderdaad
werd uitgelegd en hoe, om een zo goed mogelijke controle omtrent het gebruik ervan te
verkrijgen zonder zelf verder dan de voordeur te komen. Zo nodig werd nog lokaas
gesuppleerd. Ten slotte werd op dezelfde wijze nog een eindcontrole uitgevoerd.
De cumarine-haver werd aangemaakt door de Coöperatieve Handelsvereniging van
de N.C.B. te Veghel en gratis verstrekt in kilograms-verpakking in plastic zakjes. In
totaal werden uitgelegd in
Noord-Brabant
22.188 kg in 64 gemeenten
Limburg
16.415 kg m 50 gemeenten
Gelderland
9.205 kg in 22 gemeenten

In het algemeen was de medewerking zowel van de zijde van de gemeentebesturen als
van het publiek (in welbegrepen eigenbelang) uitstekend. Ter ondersteuning van deze
actie werd op 6 juli voor de radio een vraaggesprek gehouden tussen de Heren Werkman, Inspecteur in algemene dienst bij de Veeartsenijkundige Dienst en Ir. Ophof,
Hoofd van de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding. Voor radio Zuid werd eveneens
in het kader van de mond- en klauwzeeractie een vraaggesprek over rattenbestrijding
gehouden tussen de betrokken Veeartsenijkundige Inspecteurs en de Heer Langeveld.
Na afloop van deze actie werd onzerzijds door middel van steekproeven nagegaan
wat de resultaten waren. Deze bleken zeer bevredigend te zijn geweest. In een gemeente
waar op de bovenomschreven wijze 1900 bedrijven waren behandeld in begin juni,
was bij navraag in september d.a.v. nog geen enkele klacht over ratten bij de gemeentelijke rattenbestrijder binnengekomen, in tegenstelling met dezelfde periode in vorige
jaren. Soortgelijke ervaringen werden bij vele gemeenten opgedaan.
Varkenspestbestrijding

Evenals in 1961 gaf de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding zijn medewerking bij
de varkenspestbestrijding, zij het dat het aantal gevallen in het verslagjaar geringer was,
nl. 85 gevallen tegen 499 in 1961.
Onderzoek modderkoorts bij veldmuizen

Zoals eerder vermeld hebben wij het genoegen gehad om voor het diermateriaal
te mogen zorgen van het Leptospiren-onderzoek bij de veldmuis door Prof. Dr. J. W.
Wolff, Directeur van het Leptospiren-laboratorium van het Instituut voor Tropische
Hygiëne en Geographische Pathologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam.
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Prof. Wolft is zo vriendelijk geweest om aan de hand van de verkregen resultaten
een publicatie te schrijven voor ons Mededelingenblad "Rat en Muis" no. 3, 1962,
getiteld "Ratten- en veldmuizencontacten als oorzaken van Leptospirosis in Nederland" .
Voor het voortzetten van dit onderzoek zullen wij ook weer voor diermateriaal zorgen.
Rabies

Zoals bekend hebben zich dit jaar gevallen van hondsdolheid voorgedaan in Am- ·
sterdam. Daar er rekening mee moest worden gehouden dat ook de ratten een rol zouden kunnen gaan spelen bij de verbreiding van deze ziekte, werd in dit verband een
bespreking belegd met de betrokken inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid op I november 1962.
Nadat e.e.a. aan een uitvoerige beschouwing was onderworpen, werd besloten om,
gezien de actuele stand van zaken, voorlopig van een algemene bestrijdingsactie tegen
de bruine rat af te zien zowel om technische als om psychologische redenen, in afwachting van de verdere feiten die zich zouden voordoen. Wij kunnen nu zeggen, dat de
verdere ontwikkelingen de juistheid van deze beslissing hebben aangetoond. De rabies
werd uitgeroeid in Amsterdam.
Bijzondere adviezen

Op 19 januari had Ir. Ophof een bespreking met de Heer Hoogerwerf van het Landbouwproefstation te Merauke (Nw. Guinea) in verband met de ratten- en muizenbestrijding op de rijstbedrijven aldaar.
Door de rentmeester van het kroondomein in de Biesbos werd gevraagd te adviseren
omtrent de organisatie van de rattenbestrijding aldaar. Door de kort daarvoor geheerst
hebbende stormen waren dijken doorgebroken of zwaar beschadigd tengevolge van
graafwerk door ratten.
Bij nader onderzoek bleek dat hier geen ratten, doch veldmuizen aan het werk waren
geweest. Deze hadden de grasmat op de dijken vernield, waardoor overslaand water
de kans kreeg het dijklichaam aan te tasten. Ook aantasting van de grasmat door mollen
speelde hier een rol.

Hygiëne!

Algemene gegevens

In het verslagjaar kwam de Commissie inzake de Bestrijding van Ratten- en Muizen
in Nederland eenmaal bijeen.
In de loop van 1962 werden totaal 11 voordrachten over nut en noodzaak van de
rattenbestrijding gehouden, o.a. voor de Rijkspolitie van het gewest Drenthe, de Vereniging van Nertsenfokkers en leerlingen van middelbare landbouwscholen en middelbare scholen.
Voorts kwamen de Provinciale Commissies voor de Rattenbestrijding bijeen van
Zuid-Holland, Drenthe, Limburg (2x), Friesland, Noord-Holland en de Rijn- en Bollenstreek.

Daar op Overflakkee veel last werd ondervonden van de bruine rat, wendde de
Dijkgraaf van de Dijkring Overflakkee zich tot ons om advies voor de organisatie van
een algemene verdelgingsactie op het deel Overflakkee van het eiland Goeree-Overflakkee.
Op 1 augustus had een bespreking plaats met de Secretaris van het Plassenschap
,,Paterswoldse Meer"' t.v.b. de organisatie van de rattenbestrijding in dit recreatie-oord.
Door het Plassenschap werd voor de verzorging van de rattenbestrijding een man aangesteld.
Op verzoek van de Veeartsenijkundig Inspecteur te Groningen werd advies uitgebracht voor ratweringsmaatregelen aan de gebouwen van een exportslagerij.

In verband met het ontwerpen van nieuwe gemeentelijke bouwverordeningen in het
raam van de nieuwe woningwet, mochten wij contact hebben met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.
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Door ratten bewerkte
waterleidingbuizen
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Contactdagen voor gemeentelijke rattenbestrijders werden gehouden te Assen, Groningen, Venlo, Heerlen, Eindhoven, Breda, Arnhem, Middelburg, Rijn- en Bollenstreek, Leeuwarden en West-Friesland. Op de contactdagen te Groningen en Venlo
hebben resp. de Heren Dr. Mantingh, Geneeskundig Inspecteur bij het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid en de Heer Sala, Veeartsenijkundig Inspecteur bij dezelfde
Dienst een inleiding gehouden over het belang van de ratten en muizen bij de verspreiding van besmettelijke ziekten van mens en huisdier.

DE BESTRIJDING VAN DE MUSKUSRAT IN 1962
Wij openen dit verslag met een overzicht van de aantallen gevangen muskusratten
in de jaren 1941 tot en met 1962:

Jaar
Te Ankeveen werd een instructieavond gegeven voor gemeentelijke rattenbestrijders
uit de omgeving.
,,Rat en Muis" kwam in 1962 driemaal uit met een oplaag van telkens 4600 exemplaren. Ten behoeve van het onderwijs werden 3700 knipplaten ratten, 3700 knipplaten

1941-1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Aantal gevangen
muskusratten

23
74
164
537
337
569
659
829
518

Jaar

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Aantal gevangen
muskusratten

372
360
440
696
679
396
696
1578

-,

muizen en 2400 knipplaten nuttige vogels op aanvrage gratis verstrekt. Van mededeling 17, ,,Bescherming Nuttige Vogels" werden 350 exemplaren verkocht. Van deze
mededeling zal begin 1963 een herziene uitgave het licht zien.
Van de mededeling 1, ,,Biologie en bestrijding van de woelrat in Nederland'' werden
op aanvrage 4 exemplaren verstrekt.
Ten behoeve van diverse instellingen werden op aanvrage 500 bestrijdingsadviezen
bruine rat verstrekt, 400 adviezen bestrijding zwarte rat, 600 adviezen bestrijding
woelrat en 400 adviezen bestrijding veldmuis.
Ten behoeve van de algemene actie ter bestrijding van de bruine rat, zoals gewoonlijk
in het najaar gehouden, werden door de gemeenten 4470 affiches aangevraagd, 9900
cumarine-instructies, 1900 scilla-instructies en 780 persartikelen. Door de gemeenten
werden aangeschaft 320.000 folders voor huis aan huis bezorging.
In totaal werden 113 schriftelijke bestrijdingsadviezen verstrekt en 988 adviezen na
onderzoek ter plaatse, in hoofdzaak aan gemeentelijke rattenbestrijders.
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Muskusrat
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Wat de muskusrattenvangsten betreft is het jaar 1962 voor Nederland dus wel duidelijk een recordjaar geworden.
Hiertoe hebben de volgende factoren bijgedragen:
a. De herfsttrek van 1961 had plaats tijdens een periode van hoog water, hetgeen de
werkzaamheden van de vangers zeer belemmerde. Zodoende gingen wij het jaar
1962 in met een ongewoon hoog restant aan muskusratten. Dit blijkt uit de hoge
vangstcijfers van januari en februari.
b. Last van hoog water en dus weer belemmeringen van de activiteiten der vangers,
werd ook ondervonden tijdens de voorjaarstrek 1962. Vele greppels en sloten, die
anders in deze periode droog staan, werden nu door immigrerende muskusratten
gebruikt. In de diepe gedeelten, vooral bij duikers en drinkplaatsen van vee, kwamen
muskusratten tot vestiging en werden jongen geworpen.
Het opsporen van al deze dieren verspreid, en op ongewone plaatsen gevestigd,
kostte veel tijd.
De meeste koppels werden dan ook pas gevonden na een eerste, vaak pas na de
tweede worp. Vooral in de gemeente Baarle-Nassau, en in mindere mate in de gemeente Putte, deed zich dit verschijnsel voor.
c. Wij mogen aannemen dat men in België met dezelfde moeilijkheden te kampen heeft
gehad. Dit is vermoedelijk de oorzaak van een grotere immigratie in Nederland bij
de voorjaars- maar vooral tijdens de najaarstrek.
Hoge vangsten in de gemeente Clinge, het stroomgebied van de Zoom, het moeras
de Matjens, de stroomgebieden van de A of Weerijs en de Rovertse- en Poppelse
Ley, wijzen hierop.
d. In het rayon Noord-Brabant Oost hadden wij dit jaar te kampen met een, gelukkig
tijdelijke, arbeidsongeschiktheid van de aldaar gestationeerde vanger.
Dit aanvankelijk gedeeltelijk, later geheel uitvallen van deze vanger, werd zo goed
mogelijk opgevangen door de muskusratcontroleurs van de aangrenzende rayons.
Daar deze op voor hen minder bekend terrein moesten werken, was het rendement
van hun activiteiten aanvankelijk gering. Met het beter bekend worden van de
topografie van het terrein steeg hun arbeidsproductiviteit.
Door aanvankelijk gebrek aan efficiency van de werkzaamheden in dit rayon kregen
vele dieren hier de kans zich op Nederlands grondgebied te vestigen en te vermeerderen om daarna, tijdens de herfsttrek, het Dommelbekken verder binnen te dringen.
Wij zijn dan ook van mening dat de in rayon Noord-Brabant Oost gevangen dieren
grotendeels toe te schrijven zijn aan "eigen kweek".
e. Door het inzetten van vangers in het gebied Noord-Brabant Oost uit andere rayons
kon minder aandacht worden besteed aan de provincie Zeeland.
Ook dit feit zal op het totaal van de vangsten daar van invloed zijn geweest.

SOMMATIECURVEN MUSKUSRATTEN ZEELAND
1958 t/m 1962

J

l.

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

1962

r
1961

180
160
140
120
100

1959 (Na sept. geen vangsten,
invloed droge zomer '59)

80
60
40
20

1958

1960 (Vangsten lager dan '59,
nawerking droge zomer '59)
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De muskusratbesmetting in Zeeland dreigt zich naar het westen uit te breiden.
Voortrekkers (mannelijke dieren) werden gevangen in de gemeenten Domburg, Grijpskerke, Borssele, 's-Gravenpolder en Philippine.
Nieuwe besmettingshaarden, via Westerschelde ontstaan, werden opgeruimd in de
gemeenten Rilland-Bath en Graauw en Langendam.
Het verloop van de muskusratvangsten in Zeeland gedurende de laatste 5 jaar vindt
men weergegeven in bijgaande grafiek.
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In Limburg werd dit jaar slechts 1 muskusrat gevangen. Hier blijft de toestand dus
uitzonderlijk gunstig.
Gezien de uitbreiding van de Franse muskusrattenhaard in de Ardennen en Hoge
Venen blijft een regelmatige controle van Maas en Roer geboden.
Hieronder laten wij een overzicht volgen van de gemiddelde afstanden - langs
waterwegen vanaf de grens gemeten - van de muskusratvangsten in de verschillende
rayons.
1962
1961
Rayon
Rayon
Rayon
Rayon
Rayon

Zeeland
Noord-Brabant West
Noord-Brabant Midden
Noord-Brabant Oost
Limburg

7,2 km
2,6
2,9 "
17,4
4,8 "

8,2 km
3,7
4,7 "
18,9
1,9 "

Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat wij, ondanks de eerdergenoemde moeilijkheden,
crin geslaagd zijn om de toestand meester te blijven.
Internationale contacten

Op 10 en 11 april woonden Ir. Ophof en de heer Koenders de E.P.P.O.-conferentie
bij betreffende de muskusrattenbestrijding te Metz.
Van 7 t/ m 11 mei nam de heer Koenders deel aan een gemeenschappelijke bestrijdingsactie langs Moezel en Sûre in het grensgebied van het Groot-Hertogdom Luxemburg en Duitsland.
Hierbij waren ook Frankrijk, Luxemburg, Saarland, Rheinland Pfalz, Nordrhein en
Belgisch Luxemburg vertegenwoordigd.
Van 14 t/m 18 mei bracht de heer Schüler van Nordrhein een bezoek aan Nederland
om zich op de hoogte te stellen van de muskusrattenbestrijding in ons land.

Voetafdrukken volwassen muskusrat.

In totaal werden 45 nesten met jongen gevonden tegen J8 in 1961 en wel in de
volgende gemeenten:
Baarle Nassau (13); Bergen op Zoom (l); Clinge (5); Eersel (4); Eindhoven (2);
Graauw en Langendam (l); Hilvarenbeek (l); Leende (l); Nieuw Ginneken (2); Ossendrecht (3); Putte (2); Reusel (!); Rilland Bath (2); Roosendaal en Nispen (l); Veldhoven (l); Waalre (] ); Woensdrecht (l); Wouw (1); Zaamslag (l); Zundert (1).
Macroscopisch zichtbaar drachtige wijfjes werden er dit jaar in totaal 37 gevangen
tegen 15 in 1961.
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Overzicht van de muskusrattenvangsten in 1962

Zeeland:
Noord-Brabant:
Rayon West
Rayon Midden
Rayon Oost
Limburg

1962

1961

368

202

507
458
244

199
140
150
5

Wageningen, februari 1963.
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Voetafdrukker; volwassen lm,inc ( riool-)rat.
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