Hoogezand-Sappemeer :

Ede en de ratten

Bestrijding op bedrijven
Waar mensen wonen en werken zijn ratten. Dit gezegde behoeft natuurlijk niet altijd
op te gaan. Eén ding is echter zeker, dat waar mensen werken, dus bij bedrijven, de
kans groot is dat de ratten naar deze plaatsen trekken. Een bed rijf heeft altijd afval
en of dat nu van een scheepswerf afkomstig is of van een bakkerij, de ratten voelen er
zich thuis.
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn 91 bedrijven met meer dan 10 werknemers en hoewel er veel verbeterd is t.a.'V. de schaftgelegenheden, toch zijn vooral de
kleine bedrijven in dat opzicht nog niet alle zo goed uitgerust.
Hoe vaak wordt niet in een afgeschermde hoek van de werkplaats geschaft of zelfs
in de werkplaats, omdat het vaak korte schaften betreft van ongeveer een kwartier.
's Zomers schaft men bij mooi weer ook vaak buiten en dat wordt vooral gedaan door
mensen die de 1hele dag binnen zijn. Op zulke plaatsen worden vaak etensresten gemorst
of achtergelaten.
Om nu ook de bedrijven van het gevaar van de aanwezigheid van ratten op de hoogte
te stellen, is destijds te Foxhol een speciale instructiedag gehouden. Het verzoek hiertoe
kwam van een der grootste bedrijven en was gericht aan de gemeente. Dit bedrijf stelde
voor deze gelegenheid een recreatiezaal beschikbaar. De gemeente had een 39-tal volgens haar in aanmerking komende bedrijven uitgenodigd en van deze uitnodiging
maakten 15 bedrijven met 23 afgevaardigden gebruik, terwijl een 5-tal bedrijven verhinderd was.
De lezing en de toelichting van de Heer Langeveld werden met zeer veel animo
gevolgd en daarna was er een levendige discussie, waarop veel vragen werden beantwoord.

In ons maart-nummer 1965 is het jaaroverzicht 1963 gepubliceerd van de werkzaamheden t.b.v. de rattenbestrijding in Ede, dat ons door het College van B. en W.
werd verstrekt.
Van ditzelfde College ontvingen wij kortgeleden het jaaroverzicht 1964 en ook dit
getuigt van een doeltreffende ratten- en muizenbestrijding. Wij laten hieronder de
bijzonderheden van het rapport volgen (het overzicht heeft betrekking op de periode
van 1 januari t/ m 31 december) :
In totaal werden 344 bedrijven rat- of muisvrij gemaakt, waaronder 117 kippenhokken, 109 gemengde bedrijven, 41 varkensmesterijen, 37 schuren, een 12-tal woonhuizen, 5 kalvermesterijen en 5 vuilnisbelten.
Om deze objecten geheel van ongedierte te zuiveren, waren 847 controlebezoeken
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In 1964 is door de gemeente Ede 82.25 kg cumarine-mengpoeder ter besch1kkmg
gesteld van particulieren, terwijl door belanghebbenden zelf nog 1645 kg haver en ruim
26 liter slaolie werden verbruikt.
Voor het schoonhouden van de vuilnisbelt te Wekerom was 90 kg haver nodig, terwijl
tenslotte nog 15 varkenspestbedrijven op de aanwezigheid van ratten/ muizen werden
gecontroleerd, waarbij in 11 gevallen tot bestrijding moest worden overgegaan.

Wat zijn nu de resultaten van zo'n jaar? Deze zijn uitstekend te noemen. Bij de
gemeente komen nl. praktisch geen klachten meer binnen van de grotere bedrijven.
Deze hebben allen één of meer van hun werknemers belast met de rattenbestrijding
en wat belangrijker is, met de ratwering. De grootste bedrijven hebben zelfs een "gordel"
om het bedrijf getrokken, waarin de van buiten komende ratten worden opgevangen.
De gordels bestaan hoofdzakelijk uit sloten, kanalen, vijvers e.d., waarin de bekende
drainbuizen als uitlegplaatsen van het vergif zijn aangebracht.
Wel verzorgt de gemeente nog de bestrijding op enkele kleinere bedrijven, waar men
bij uitzondering last van ratten heeft. Het gaat hier meestal om slechts één of twee
ratten, die gesignaleerd zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat de gehouden instructiedag een succes is geweest, dat
nog elke dag zijn vruchten afwerpt.

Sappemeer, 5 maart 1965.

A. M. Schiltkamp,

techn. 'hoofdambtenaar Gemeente Werken.
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