Rattenbestrijding in Ede
Rattenbestrijding is niet louter noodzakelijk uit economische overweging, al is het
financiële aspect belangrijk. De aanpak van het ongedierte is echter voornamelijk een
dringende eis i.v.m. de besmettelijke ziekten, die het kan overbrengen.
Het vee kan door deze gevaarlijke knagers, waarbij de bruine- of rioolrat wel de voornaamste rol speelt, besmet worden door b.v. varkenspest en mond- en klauwzeer.
Maar ook de mens kan de soms zeer onaangename gevolgen ondervinden van hun
nabijheid: ziekte van Weil, paratyfus, rattenbeetziekte.
Ons land telt reeds vele gemeenten, die zich beide aspecten van het rattenvraagstuk
terdege realiseren en die kunnen bogen op een doelmatige bestrijdingsorganisatie.
Eén van deze gemeenten is Ede en het hieronder gepubliceerde jaaroverzicht-1963,
afkomstig van het College van B. en W. aldaar, spreekt voor zich, reden waarom wij er
graag een plaats voor in ons blad inruimen.
Het jaaroverzicht, van 1 jan. t/ m 31 dec. 1963, geeft de volgende bijzonderheden:
Het aantal ral- en muisvrij gemaakte bedrijven bedraagt 363, w.o. 161 kippenhokken,
87 gemengde bedrijven, 52 varkensmesterijen, 27 schuren en voorts woonhuizen, fabrieken en vuilnisbelten. Voor het 100% vrij maken van deze objecten waren i,, totaal
934 controles nodig. Wat de in 1963 gebruikte bestrijdingsmiddelen betreft, werd door de
gemeente 97,95 kg cumarine-mengpoeder ter beschikking van partikulieren gesteld, terwijl door de belanghebbenden zelf 1869 kg haver, 90 kg visafval en 29.9 liter slaolie
werden verbruikt.
Ook de gemeentelijke vuilnisbelt werd regelmatig op de aanwezigheid van ratten gecontroleerd en telkens wanneer knagers ter plaatse waren gesignaleerd, werden terstond
maatregelen getroffen. Voor het schoonhouden van de belt werden in 1963 gebruikt:
90 kg visafval en 7 kg haver.
Tenslotte zijn in hetzelfde jaar nog 17 varkenspestbedrijven op ratten en muizen gecontroleerd, waarbij in 5 gevallen tot effectieve bestrijding moest worden overgegaan.

Ratten naar de tentoonstelling
In augustus en september 1964 heeft de Afdeling Bestrijding van Ongedierte van de
Hoofdinspectie voor de Hygiëne van het Milieu met haar rattenstand deelgenomen aan
3 tentoonstellingen. In de stand werd door één van de buiten-ambtenaren van genoemde
afdeling voorlichting en advies gegeven aan het publiek.
1. Raalte: 20 tl m 22 augustus.
Het jaarlijkse "Stöppelhaene"-feest, waaraan een land- en een huishoudbeurs zijn verbonden, genoot een vrij behoorlijke belangstelling. Tal van adviezen zijn verstrekt en
verscheidene adressen voor een bezoek genoteerd.

2. Grijpskerk: 9 tl m 12 september.
Hier kon de toeloop verheugend worden genoemd, wat duidelijk tot uitdrukking kwam
in de vele aanvragen voor advies en bezoek.
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3. Roden: 18 t/m 23 september.
De bekende land- en huishoudjaarbeurs, ondergebracht in een 5-tal tenten, beleefde
zijn hoogtepunt op de 4e-dag, de Roder paardenmarkt. De drukte op die dag was overweldigend en duurde tot 's avonds half 11. D e rattenstand heeft hier een verblijdend
succes geboekt: tal van nieuwe contacten werden gelegd. Van 14 t/ m 16 september bezocht de heer Pop van de Afdeling Bestrijding van Onged ierte in Roden 7 scholen, w.o.
de landbouw- en landbouwhuishoudschool, voor het houden van voordrachten over het
rattenvraagstuk. In totaal waren hierbij ruim 300 leerlingen betrokken.
4. Schooltentoonstelling in Haaksbergen

In één der lokalen van een schoolgebouw in Haaksbergen werd op 12 november '64
een tentoonstelling "Onze Knaagdieren en wij" geopend, georginseerd door het Natuurhistorisch Museum in Enschede, in samenwerking met de afdeling Bestrijding van Ongedierte in Wageningen.
Op de openingsdag hield de directeur van het museum een inleiding over het geëxposeerde en over de wijze, waarop het onderwerp aan de leerlingen kan worden gepresenteerd. Een en ander werd geïllustreerd met een serie dia's en een 3-tal films van meergenoemde afdeling. Het ligt in de bedoeling dat de leerkrachten deze materie in het lesrooster gaan opnemen, een systeem dat in overleg met de Rijksinspecteur van het Onderwijs is opgebouwd.
D e belangstelling van de zijde van het onderwijs was groot. Op de openingsdag waren
ruim 40 leerkrachten aanwezig en het bezoekrooster, dat tot 18 januari was volgeboekt,
omvatte 62 klassen van 17 scholen.

Ere ....
Hoewel ook ons administratief apparaat zo
goed mogelijk wordt opgezet, beschikken we
(gelukkig) niet over een volledige burgerlijke
stand van onze gemeentelijke rattenbestrijders.
Zodat het bv. heel goed kan voorkomen, dat
wie vandaag als nestor in die mobiele garde is
gekwalificeerd, morgen alweer nestor-af is.
In ons nummer van juli 1964 hebben we de
heer M. Essers uit Amby (L) als 85-jarige die
eer gegeven, geheel onwetend dat ergens in het
westen van het land iemand van iets hogere leeftijd aanspraak op de titel maakt. Het is de heer
H. Ouwersloot in Valkenburg (Z-H), die in augustus vorig jaar 86 werd en nog steeds actief
aan het rattenbestrijdingswerk in zijn gemeente
deelneemt.
"Ik ben nog niet van plan om ermee op te
houden , want ik vind het een mooi werk",
schreef hij ons. U ziet de heer Ouwersloot hiernaast afgebeeld op de paardenmarkt (1963).
Wij wensen ook deze krasse bestrijder nog menig succesvol jaar in zijn mooie werk toe.
15

