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Ir. A. J. Ophof (Inspecteur van de Volksgezondheid i.a.d.) en
D. W. Langeveld (technisch hoofdambtenaar Afd. Bestrijding van Ongedierte)

Inleiding

In verband met een steeds groter wordende rattenplaag (Rattus norvegicus Berkenh.)
op Noord-Beveland, was het noodzakelijk, hiertegen op te treden door middel van een
goed georganiseerde verdelgingsactie, die het gehele eiland zou dienen te omvatten.
In december 1966 werd door het Waterschap Noord-Beveland en door de Vereniging
voor Bedrijfsvoorlichting ons advies gevraagd inzake de organisatie van deze verdelgingsactie. Tenslotte werd ons verzocht de technische leiding van de gehele actie op ons
te nemen.
Om een duidelijker inzicht te geven in de problemen, welke zich bij de uitvoering
van deze actie voordeden, is het goed een kort overzicht te geven van de bestaande
situatie op het eiland.
Noord-Beveland is een eiland, gelegen in de provincie Zeeland, vóór de kust van
Walcheren en Zuid-Beveland. Sinds 1960/ 61 is het eiland - in het kader van de
Deltawerken - d.m.v. een tweetal dammen verbonden met resp. Walcheren en ZuidBeveland, terwijl in 1965 een brugverbinding over de Oosterschelde met SchouwenDuiveland werd geopend . .
Door deze verbindingen werd Noord-Beveland, dat tot dan een tamelijk geisoleerd
bestaan had geleid, voor het verkeer en voor het toerisme ontsloten. Vooral het laatste
brengt problemen met zich mede voor de rattenbestrijding.
Het grondgebied van Noord-Beveland, 7500 ha, is verdeeld over 2 gemeenten, t.w.
Wissenkerke met 3074 inwoners en Kortgene met 3317 inwoners; het totaal aantal
inwoners bedroeg per 31 december 1966: 6391.
In 1960 was de bevolking als volgt over de verschillende woonkernen verdeeld:
Woonkern
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Colijnsplaat
Kamperland
Kortgene
Wissenkerke
Kats
Geersdijk
Stroodorp

Aantal inwoners
in 1960
1477
1389
1225
995
407
300
127

Gemeente

Kortgene
Wissenkerke
Kortgene
Wissenkerke
Kortgene
Wissenkerke
Wissenkerke
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De bevolking is overwegend agrarisch en oefent in hoofdzaak akkerbouw uit.
De landbouwtelling 1966 geeft de volgende verbouwde gewassen aan:
wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
groene erwten
gele erwten
schokkers
kapucijners
aardappelen
suikerbieten
haver
bonen

1241
510
583
384
24
83
4
935
1339
8
7

ha

"

"
"

"
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koolzaad
karmijnzaad
vlas
graszaad
lucerne
groente op grond
vroege aardappelen
pit- en steenvruchten
grasland

25
14
489
396
162
22
25
239
389

ha
"
"

"

"

RecrEotietErreinen

In 1967 bestonden op Noord-Beveland de hieronder genoemde jachthavens en
kampeer-, zomerwoning- en caravanterreinen:
1. Camping Anna Friso

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
l 0.
ll.
12.

Molenhoek
Roompot
Zuidvliet
D elta Marina
Caravan Club
Zomerwoningterrein Banjaard
Jachthaven Werkhaven Veere
Veere
Wolphaartsdijk
Kortgene
K amperland

6 ha; max. 750 pers.
5 ha;
850
3,6 ha;
1100
nog niet in gebruik
0,5 ha; max. 100 pers.
4 ha;
1100 slaapplaatsen
220 vaartuigen
200
330
600
220

Concentratie rallenholen
Ra11entunnel in het gras

Welk een vlucht de recreatie op het eiland heeft genomen, is uit net bovenstaande
duidelijk. Vermeld zij nog dat de bevolking van het eiland in het zomerseizoen verdrievoudigd wordt door de toestroming van recreatiezoekenden.
Het vóórkomen van de rotten

In het algemeen bevinden de boerderijen en de erven op Noord-Beveland zich in een
opvallend nette en ordelijke staat, zodat hierin niet de oorzaak van het grote rattenprobleem moet worden gezocht. Evenmin in de woonkernen, omdat daarin de verdelging
van de ratten goed wordt bijgehouden door de gemeentelijke rattenbestrijders.
De grote overlast van de ratten werd ondervonden in het vrije veld, over het gehele
eiland verspreid. In practisch alle sloten (totale lengte 375 km) waren ratten gevestigd
en bij vele sloten gaven de walkanten zelfs de indruk van grote rattenfortificaties. Op
de wegen kon men dan ook vele doodgereden ratten tellen. Rattenconcentraties werden
vooral in die sloten gevonden, waarin de riolering, in het bijzonder de dorpsriolering,
uitmondt.
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De algemene technische leiding lag in handen van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte en wel in dier voege dat de dagelijkse leiding van de actie berustte bij de heer
Langeveld, technisch hoofdambtenaar bij de afdeling, daarbij geassisteerd door de
ambtenaren Groenewoud, Groot en Linderman van deze afdeling.
De afdeling verzorgde ook de instruktie van de leiders, belast met de uitvoering van
de actie. Hiertoe werd op 4 januari te Geersdijk een instructiedag belegd in het
Drenthehuis.
Als lokaas werd haver gekozen. Het gebruik van dit lokaas wordt zowel om practische
als om technische redenen in het algemeen door ons bij de rattenverdelging aangeraden.
Alleen voor de verdelging op de vuilstortplaatsen werd ander lokaas gebruikt en wel
visafval en brood.
Om import van onkruid, met name van wilde haver (waarvan Noord-Beveland met
veel moeite is gezuiverd) te voorkómen, werd voor dit doel zaaizaad (Tarpan)-haver
aangeschaft. Als vergif werd cumarine (Warfarin) gebruikt, aan de küïrel gehecht met
verse slaolie. Het lokaas werd dagelijks vers bereid.
De uitvoering

S/ootwal met rattenboulevard

Opvallend was ook dat overal, waar suikerbieten - op weg naar de fabriek waren opgeslagen geweest, grote concentraties ratten konden worden geconstateerd.
Verder kwamen er concentraties voor bij dammen en duikers, terwijl er ook nogal
wat ratten bij de graansilo te Kortgene werden aangetroffen. Uit de aard der zaak
vormden de vuilnisstortplaatsen (bij Wissenkerke en Colijnsplaat) een trekpleister voor
ratten, vooral de laatstgenoemde stortplaats.
Hier lagen een vismijn, de haven en de vuilnisstortplaats in één complex bijeen,
hetgeen een weinig gelukkige situatie moet worden genoemd.
Ook buitendijks werden ratten aangetroffen en wel in de basaltbeschoeiing.

Het eiland werd in 3 rayons verdeeld. In ieder rayon waren resp. de heer Groenewoud,
Groot en Linderman verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in technisch
opzicht; bij de uitvoering zelf gaven de heren Van der Maas van het Waterschap en
Bogaard van de Dienst Gemeentewerken de leiding.
Voor het uitleggen van het vergiftigde lokaas werden werkploegen gevormd, 6 tot 9
in getal, bestaande uit een chauffeur (voor de tractor plus aanhangwagen) en 2 uitleggers.

D wars door het veld lopende rauenwegen

De organisatie van de actie

De actie werd uitgevoerd in een hechte en bijzonder goede en prettige samenwerking
met het Waterschap Noord-Beveland, de gemeentebesturen van Wissenkerke en Kortgene, de Zeeuwse Maatschappij van Landbouw, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting.
De gemeentelijke rattenbestrijding nam de verdelgingsactie in de woonkernen voor
zijn rekening. Ook de rattenverdelging in de sloten waarop riolering uitmondde en de
vuilnisstortplaatsen kwamen voor hun rekening. Het benodigde vergiftigde lokaas werd
in eigen beheer klaargemaakt.
Het Waterschap nam de verdelging in het vrije veld ter hand met behulp van vrijwilligers, die door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting werden geworven. Waterschap
en gemeenten namen op zich om vóór het begin van de actie het rattenbestand zo goed
mogelijk in kaart te brengen.
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Het lokaas werd vervoerd in plastic zakken. Iedere uitlegger werd voorzien van
rubberhandschoenen, terwijl in elke wagen zeep en een handdoek aanwezig waren.
Roken tijdens het werk werd zoveel mogelijk te_;engegaan. In totaal werden op bovenbeschreven wijze 14.000 kg lokaas uitgelegd. 1)
Inspectie van de eilandjes tussen Noord- en Zuid-Beveland, t.w. de Haringvreter
en de Goudplaat, leverde m.b.t. de aanwezigheid der ratten weinig positiefs op; een
verdelgingsactie bleek daar niet nodig te zijn. Door pers, televisie en radio is aan de
actie vrij veel publiciteit gegeven. Tengevolge hiervan meenden enkele vakantiegangers
hun afspraken voor een verblijf op het eiland te moeten afzeggen.
Belangstelling van de jachtliefhebbers

Vanzelfsprekend stonden de jagers wat critisch tegenover de verdelgingsactie. Van
het bestuur van de jagersvereniging kwam een klacht over de vergiftiging van 2 fazanten
binnen. Bij de sectie kon echter geen enkele haverkorrel in het kadaver van de vogels
worden gevonden. Op de laatste dag van het jachtseizoen voor eenden werden door een
jager, in een sloot waarin veel lokaas was uitgelegd, 6 eenden geschoten, met het doel
een klacht i.v.m. de verdelgingsactie te kunnen indienen. Hij verklaarde ons later evenwel dat hij, naar eer en geweten, geen enkel bezwaar kon maken: de eenden mankeerden
niets!

Krijgsraad
(Foto T. Slagboom, Vlissingen)

Op dinsdag 17 januari 1967 begon de actie met 6 tractoren en J 8 man voor de behandeling van de slootwallen en 10 man gemeentepersoneel voor de uitleg in de
woonkernen, rioolsloten en vuilnisbelten. Het lokaas werd in de slootwallen uitgelegd
onder een dakpan. Hoewel de ratten het lokaas veelal buiten de dakpan uitdopten,
bleek dit nergens gevaar te hebben opgeleverd voor andere dieren, ook niet voor de
vogels. Reeds na 2 dagen kon men aan de groene kleur van de rattenuitwerpselen
(de cumarine was groen gekleurd) zien, dat het lokaas overal goed werd opgenomen.

1

)

Door het uitscheppen van het !okaas uit de zakken werden de mouwen van de uitleggers spoedig groen
van de cumarine, hetgeen werd ondervangen door iedere uitlegger van een plastic emmer te voorzien.

Waren aanvankelijk de kavelsloten buiten beschouwing gelaten, al spoedig bleek dat
dit niet juist was. Ook deze kleine sloten vormden verblijfplaatsen voor ratten.
Het was niet te voorkomen dat bij een zo groot aantal voerplaatsen (ca. 10.000) als
bij deze actie nodig waren, een deel van het vergif niet tot zijn recht kwam en "ergens"
verdween. Toch heeft dit verdwenen lokaas niet tot een abnormale sterfte onder de
vogels en onder het wild geleid.
Het lag, juist om ongelukken te voorkomen, aanvankelijk in de bedoeling, het op de
voerplaatsen overgebleven lokaas na circa 10 dagen weer op te ruimen. Hiervan is
echter afgezien, toen bleek dat zelfs na een paar weken nog weer lokaas werd opgenomen door ratten, die zich bij het begin der actie in het vlakke veld hadden opgehouden,
maar zich na de ontratting van de slootwallen op de sloten oriënteerden.

In de meeste gevallen bleek het noodzakelijk, de onderlinge afstand tussen de dakpannen op maximaal 50--100 m aan te houden. Bij grote concentraties mocht de
afstand niet groter dan circa 10 m zijn.
Zoals gezegd, werd het lokaas overal vlot opgenomen, behalve op de vuilnisstortplaatsen. Na experimenteren met allerlei andere soorten lokaas bleken hier visafval en
brood het beste te voldoen.
Naast het uitleggen onder dakpannen, werd ook nog veel lokaas direct in de rattenholen uitgelegd, toen na een proef bleek dat ook deze wijze van uitleggen goede resultaten gaf. Toch hadden we de indruk dat de "vrije" voerplaatsen onder de dakpannen
in het algemeen een beter resultaat opleverden. Wel is deze wijze van uitleggen bewerkelijker.
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In voorbereiding: de gemeentelijke
,·attenbestrijder van Kortgene

•

(Foto T . Slagboom, Vlissingen)
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Een boer te Wissenkerke verklaarde, dat twee zwanen vrij veel cumarine-haver hadden
opgenomen, zonder dat hij echter iets bijzonders aan de dieren had kunnen constateren.
Daar ook overigens geen onnatuurlijke sterfte onder het wild of de vogels is geconstateerd, mogen we aannemen dat het uitleggen van de vergiftigde haver geen gevolgen
voor de wild- en vogelstand heeft gehad. Dit mag als compliment worden beschouwd
voor de zorgvuldigheid, waarmede de uitleggers zich van hun taak hebben gekweten.
De resultaten

Al spoedig na de uitleg begonnen de resultaten zichtbaar te worden door de vondst
van grote aantallen dode ratten. Na de actie werden op geen enkele plaat5 nog ratten
gesignaleerd; ook op de wegen werden geen doodgereden ratten meer aangetroffen.
Zo zag de bakker van Wissenkerke, die voorheen 's morgens op zijn dagelijkse ronde
tientallen ratten ontmoette, er nu niet één meer. Eén der boeren, die er vóór de actie
elke zondagmiddag met zijn hondje op uittrok om ratten te vangen, brengt zijn zondagmiddagen nu anders door, aangezien hij, noch zijn hondje, meer ratten kan vinden.
Hoewel soortgelijke verhalen van vele zijden van de bevolking van Noord-Beveland
tot ons kwamen, kon hiermede voor de beoordeling van de bereikte resultaten niet
worden volstaan. Daarom werd op 20, 21 en 22 maart door de heren Groenewoud,
Groot en Langeveld een intensieve inspectie uitgevoerd, bij welke inspectie slechts een
enkel vers rattenspoor werd gevonden. Waar dat het geval was, werden direct door de
gemeente of het Waterschap maatregelen genomen. Alles met elkaar mag worden
aangenomen dat het eiland, zeker na de bovenbedoelde kleine correcties, ratvrij werd
achtergelaten.

l

Voerplaatsen nabij een duiker

De financiën

De totale kosten van de actie hebben f 45.124,61 bedragen, welke kosten als volgt
kunnen worden onderverdeeld:
l. Uitgaven Waterschap Noord-Beveland
f 3 1.536,26
2. Uitgaven gemeenten Wissenkerke en Kortgene f 13.588,35
Van het totale bedrag zijn besteed aan:
a. Vergiftigd lokaas
f 2.362,50
Cumarine-poeder
6.210,Haver
314,52
Slaolie
Lokaas (brood en visafval voor de
12,70
vuilnisbelten)
1.803,90
Gereedmaken en vervoer
f 10.703,62
b. Lonen
" 16.430,36
c. Diversen (w.o. sociale lasten, huur tractor, e.d.) ,, 17.990,63

Detailopname voerplaats

f 45.124,61
Het handhaven van de "ratvrU".heid

Dank zij de enthousiaste medewerking van alle betrokkenen, is deze verdelgingsactie
met een volledig succes bekroond.
Om dit succes te verduurzamen is het noodzakelijk, een aantal maatregelen te nemen
ten einde te voorkomen dat zich nieuwe ratten-populaties op het eiland gaan vestigen
en tot ontwikkeling komen, waardoor alle werk en kosten voor niets zouden zijn geweest.
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Deze maatregelen zijn:
1. Voor het gehele eiland zal door de overheid een centrale organisatie voor de ratten-

2.

3.

4.

5.

6.
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bestrijding moeten worden geschapen. Deze organisatie zal onmiddellijk iedere
klacht over de aanwezigheid van ratten grondig moeten behandelen.
De behandeling van deze klachten kan niet aan het publiek worden overgelaten,
zonder het gevaar te lopen dat door gebrek aan deskundigheid de met de algemene
actie bereikte resultaten spoedig teniet worden gedaan. De rattenbestrijders zullen
niet kunnen volstaan met het behandelen van de aangiften van de aanwezigheid van
ratten; zij zullen regelmatig het gehele eiland zorgvuldig op het vóórkomen van
ratten moeten inspecteren en de geëigende maatregelen treffen.
Deze rattenbestrijdingsorganisatie zal door wettelijke maatregelen moeten worden
gesteund om onwilligen tot medewerking te dwingen.
Het is noodzakelijk op een aantal van de meest kwetsbare punten vaste voerplaatsen
aan te brengen. De voornaamste punten zijn - voorlopig - de lozingspunten van
gemeentelijke riolen en die van riolen van boerderijen. Door waarneming in de
practijk zal blijken, welke punten nog verder in aanmerking komen voor het aanbrengen van permanente voerplaatsen.
Deze voerplaatsen kunnen worden gemaakt van een, aan één zijde met cement
dichtgemaakte, gres (riool)-buis, die even boven de waterspiegel van de sloot wordt
ingegraven in de wand, loodrecht op de as van de sloot.
Deze gresbuizen kunnen ook elders worden gebruikt als permanente voerplaatsen.
Zulke voerplaatsen moeten regelmatig worden geïnspecteerd, minstens éénmaal in
de maand. Bij elke inspectie wordt het eventueel nog aanwezige lokaas vervangen
door een flinke hoeveelheid vers lokaas.
De vuilstortplaatsen vormen - ook bij de afgelopen actie is dit weer gebleken een probleem. Ze zullen een nimmer aflatende aandacht vergen.
De combinatie vismijn-haven-vuilstortplaats te Colijnsplaat is al een zeer ongelukkige combinatie i.v.m. de rattenbestrijding. Voorts zullen geëigende maatregelen
moeten worden genomen om het ontstaan van "wilde" stortplaatsen tegen te gaan.
De beste oplossing is die, waarbij voor het gehele eiland één centrale vuilstortplaats
wordt ingericht, die aan de nodige eisen t.a.v. het beheer voldoet. Dat daarbij de
eis van een goede en zorgvuldige afdekking van het gestorte vuil met grond essentieel is, hoeft geen betoog.
Ook het storten van huisvuil op eigen erf of, zoals wij konden constateren, op
het haventerrein te Kortgene, moet vanzelfsprekend eveneens worden tegengegaan.
Om te voorkomen dat bij de vismijn (gemakshalve) visafval in de haven wordt
gedeponeerd, zal ter plaatse een voldoend aantal confiscaatemmers, beter nog één
of meer grote vuilcontainers, ter beschikking moeten worden gesteld. Daarnaast is
een streng toezicht op ordelijkheid en hygiëne op het terrein op zijn plaats.
Dat bovenbedoelde vaten regelmatig door de gemeentelijke vuilophaaldienst
moeten worden geledigd, spreekt wel vanzelf.
Alle hotels, campings, pensions, werkkampen, fabrieken, kortom alle bedrijven,
welke veel afval afstoten, dienen te worden voorzien van een voldoend aantal
vuilnisemmers, c.q. vuilcontainers, die regelmatig worden geledigd.
Op de parkeer- en picnicplaatsen en eventueel langs de weg zullen de nodige,
ratveilige papiermanden moeten worden aangebracht. Ook deze zullen regelmatig
moeten worden geledigd.

Voor de jachthaven~ zullen soortgelijke maatregelen moeten worden getroffen.
De wijze, waarop opvarenden van de jachten ervan kunnen worden weerhouden,
hun tijdens het verblijf aan boord geproduceerde etensresten en ander afval in het water
te werpen, dient onder het oog te worden gezien.
Tenslotte rest ons nog slechts dank te zeggen aan de ambtenaren van gemeenten en
Waterschap, met name de heren Bogaard en Van der Maas, voor de bijzonder goede
verstandhouding, waarin bij deze actie is samengewerkt.
Een woord van dank is tevens op zijn plaats voor de heren Groenewoud, Groot en
Linderman, voor de zorgvuldige wijze waarop zij dagelijks leiding aan de werkzaamheden hebben gegeven.
( D e foto's op de pag. 73, 74, 75 en 79 zij11 van de heer D. W. La11geveld) .

"Ons front in Noord-Beveland
schijnt volledig te zijn opgerold"
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