HOE ONGEDIERTEPLAGEN OP VUILNISSTORTPLAATSEN

bieden tegen natuurlijke vijanden. In de praktijk komt dit neer op het kort houden van
de grasmat (o.m. in boomgaarden), maar evenzeer op het verwijderen van ruigten in
wegbermen.
De verzorging van het weiland is in dit kader van bijzondere betekenis. Van Wijngaarden (,,Over het verband tussen graslandexploitatie en veldmuisplagen") zegt daarover het volgende n.a.v. een in 1955 verricht onderzoek in de Betuwe:

"Het bleek dat de muizen vanuit de bermen allereerst de hooilanden bezetten die
echter nog slechts hier en daar te vinden zijn. Daarna worden de slechte, verwaarloosde
weilanden geïnfiltreerd. De veldmuizen vestigen zich hier vooral in de z.g. bossen, de
ruige plekken begroeid met bent, witbol en distels. Hier vinden de dieren immers dekking
onder de dode grasmassa en bescherming tegen weidend vee en weersinvloeden. Pas als
de verwaarloosde weilanden alle dicht bewoond zijn, trekken de muizen de betere weilanden binnen. De uitstekend verzorgde weilanden blijven echter zeer lang vrij van veldmuizen. Bij het laatste, tamelüke hoge bevolkingsmaximum van de veldmuizen in de
herfst en winter van 1955, bleven zij zelfs geheel vrij."
(Driemaandelijks bericht betr. komgrondengebieden, 6, 1956: 112-120).

Op de regelende functie van roofvogels en uilen bij kleinere veldmuisexplosies, werd
reeds in het augustusnummer 1967 de aandacht gevestigd.

Uitermate belangrijk is het vooral dat men, zodra de eerste veldmuizen zijn gesignaleerd, maatregelen gaat treffen. De populatie is dan nog gering in omvang, zodat een
bestrijding (wering) weinig tijd en kosten vraagt. Blijft men echter passief, dan wordt
niet alleen de verdelging kostbaarder, maar zal ook de schade snel en aanmerkelijk
toenemen.

Het probleem van de veldmuisplagen heeft sinds 100 jaar talloze pennen in beweging
gebracht, hoewel het ook in het grijze verleden de mensheid - steeds op onprettige
wijze - al heeft beziggehouden.
Doch pas omstreeks de laatste eeuwwende ontdekte men in het optreden van exorbitant hoge veldmuisaantallen een element van periodiciteit, zonder er evenwel een aannemelijke verklaring voor te kunnen vinden. Het onderzoek ernaar startte na de 2e
wereldoorlog en onze afdeling, toen nog verbonden aan de Plantenziektenkundige
Dienst, begon in 1949 haar veldexperimenten.
Talrijke hypothesen hebben sindsdien het licht gezien, doch ook vele vragen onbeantwoord gelaten, ondanks overvloedig feitenmateriaal. Of .
juist als gevolg daarvan?
Want onwillekeurig doemen hier - en ze vormen tevens het afscheid van Microtus
arvalis - de woorden op, die Portmann reeds in 1953 heeft neergeschreven:
"H o e ve r d e r o n z e f e i t e n k e n n i s g r o e i t, d e s t e m o e i 1 ij k e r
s c h ij n t h e t a 11 e v e r s c h ij n s e 1 e n v a n h e t m a a t s c h a p p e 1 ij k b est aan der dieren in een rationeel systeem te rangschikken."
G. J. POP
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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TE VOORKOMEN
Ir. W. A. G. Weststrate, inspecteur volksgezondheid i.a.d.
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Op een aantal contactdagen voor gemeentelijke rattenbestrijders, in de wintermaanden
1967I 68 door onze afdeling verzorgd, is door Ir. W. A. G. W eststrate een inleiding
gehouden over bovengenoemd onderwerp.
Wij drukken hier de bedoelde inleiding af.
Redaktie

Volgens een enquête over 500 stortplaatsen (er zijn er ongeveer 1000 in ons land)
komen op 2/ 3 van dit aantal in de zomermaanden vliegen voor. Eigenlijk op meer, want
van de drie gradaties uit de enquête: weinig-matig-veel, zijn alleen matig en veel meegerekend.
Volgens dezelfde maatstaf komen op 30% van de stortplaatsen ratten voor, en dát
ondanks de toegepaste bestrijding.
Deze cijfers bevestigen - hetgeen al genoegzaam bekend was - dat vuilnisstortplaatsen kweekplaatsen voor ratten en vliegen zijn. Ratten vinden er voedsel en nestelen
in de omgeving. Vliegen leggen graag hun eieren in de rottende stoffen en de vliegenlarven vinden er een goed milieu om zich te verpoppen. Het wijfje legt een paar honderd
eieren en als het lekker warm en vochtig weer is, zijn in een paar weken uit die eieren
via het popstadium volwas~en vliegen voortgekomen, die weer idem zoveel eieren leggen.
Eén vlieg in het voorjaar kan zodoende theoretisch miljarden en miljarden nakomelingen
in het najaar hebben. Gelukkig dat er heel wat eieren en poppen afsterven, anders zou
het er slecht uitzien!
En dan de ratten. Ik behoef U niets te zeggen over het nadeel en de schade, die de
ratten toebrengen. Bovendien kunnen ze, evenals de vliegen, ziekten overbrengen.
Ook andere hinderlijke insecten komen op de stortplaatsen voor, in hoofdzaak krekels,
kakkerlakken en muggen.
Wat kunnen we doen om al dat ongedierte het voortbestaan onmogelijk te maken?
Men kan het huis- en straatvuil verbranden inplaats van storten. Een goede inrichting
voor vuilverbranding geeft een prima oplossing. Door verbranding worden de afvalstoffen, met alle ongedierte en viezigheid, die er aan kleeft, radicaal vernietigd.
Men kan er ook compost van maken. Bij sommige systemen is men dan van de hinder
van het ongedierte af, bij andere niet.
Maar ook als men de afvalstoffen verbrandt of er compost van maakt, blijven er
stoffen en voorwerpen over, die niet verbrandbaar of composteerbaar zijn en die dus
toch op een stortplaats moeten worden gebracht, met de daaraan verbonden bezwaren.
Bovendien zijn deze methoden, vooral voor minder grote kwanta, kostbaar en ligt de
toepassing voor vele gemeenten voorlopig niet binnen het financiële bereik.
Momenteel wordt ongeveer 25% van het Ned. stadsvuil verbrand en verwacht wordt
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dat dit percentage op den duur zal stijgen tot ± 50%. Maar de hoeveelheid vuil neemt
sterk toe, niet alleen wegens de groei van de bevolking, maar ook omdat de hoeveelheid
per hoofd groter wordt. De toeneming gaat dus, om zo te zeggen, dubbel op. Verwacht
wordt dat er in het jaar 2000 driemaal zoveel gemeentelijke en industriële afvalstoffen
zullen zijn als nu (het agrarische afval nog niet meegerekend). Als daarvan 50%
wordt verbrand, zullen zelfs meer afvalstoffen op de stortplaatsen moeten worden
gebracht dan thans en zal het moeilijker zijn om deze stortplaatsen netjes te houden,
omdat de stoffen grover worden. De compostbereiding zal waarschijnlijk niet toenemen.

Fouten
Als dus het storten van vuil nodig zal blijven, dan is er maar één oplossing: het zal
op een betere wijze moeten geschieden, teneinde de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Tot nu toe wordt het meestal op dezelfde manier gedaan als 60 of 70 jaar geleden: men
gooit het maar neer, zonder veel verdere maatregelen.
Veel is in de loop van deze eeuw veranderd, maar het vuilstorten gaat nog op dezelfde
primitieve manier voort als in 1900. Jaar in, jaar uit worden dezelfde fouten gemaakt,
fouten die zeer wel te vermijden zijn, waardoor de hinder goeddeels zou zijn opgeheven.
Die fouten zijn in hoofdzaak:
a . het stortfront is te breed met als gevolgen: veel voedsel bereikbaar voor ongedierte,
meer stank, meer kans op brand;
b. het stortfront is te hoog, met dezelfde nadelen plus nog een extra verhoogde kans
op brand, door de "schoorsteenwerking" van het grove op de helling liggende afval,
en moeilijke blussing;
c. op het reeds afgestorte oppervlak worden takken en grote stukken gedeponeerd. Dit
geeft een haveloos uiterlijk en vormt nestelgelegenheid voor ratten;
d. weggewaaide papieren worden niet opgeruimd met als gevolg een vervuilde omgeving plus meer voedsel voor ongedierte door spijsresten die aan de papieren kleven;
e. storten in water. Dit geeft, gelijk bekend, zwartkleuring van het water door rotting,
met als gevolg stank. Meestal vormt het vuil ook een drijflaag, hetgeen de rattenbestrijding bemoeilijkt.
Als deze fouten vermeden worden is er al veel verbeterd, vooral wat het uiterlijk
b~treft. Ook het oppervlak waar de ratten voedsel vinden en waarin de vliegen hun
eieren kunnen leggen wordt kleiner, maar . . . . de gedekte tafel blijft bestaan.
Wel kan men op zo'n ordelijke stortplaats de ratten beter bestrijden, maar b e s t rijd i n g b I ij f t n o d i g.
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direct nadat een wagen gestort is, met een bulldozer of met een tractor met
laadschop de hoop uitstrijken, het oppervlak aandrukken en vlak maken;
3. zo spoedig mogelijk daarna het bovenvlak, de zijkant(en) en - aan het eind van de
werkdag - ook het stortfront afdekken met grond of zand. Is er geen afdekgrond
vlakbij te krijgen, dan moet het van elders aangevoerd worden.
Niet alleen dient de laagdikte gering te worden gehouden (niet hoger dan 2 m), maar
ook de breedte van het stortfront moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dan is het aan
het einde van de werkdag gemakkelijker af te dekken.
Vanzelfsprekend vordert zo'n smal front snel. Het storten geschiedt als het ware in
lange stroken; is één strook ver genoeg gevorderd, dan wordt er een tweede en vervolgens
een derde naastgelegd, als de vingers van een hand. Zo ontstaat een nieuw vlak, twee
meter hoger dan de oorspronkelijke bodem. Op dat vlak kan men weer opnieuw beginnen en dat zo vaak herhalen als wordt gewenst. Er zijn voorbeelden dat men op deze
wijze in een heuvellandschap tot 100 of zelfs 150 m hoog is gegaan. Behalve deze
vingermethode kan ook de z.g. grachtmethode worden toegepast, waarbij men vóór
de gestorte stoffen uit, de grond weggraaft (er wordt daardoor een greppel of gracht
gevormd) en met de uitkomende grond het vuil afdekt.
Praktisch is ook de zgn. sleufmethode - geschikt voor vlak en voor laag liggend
land - waarbij men een stortruimte maakt door het graven van brede sleuven, van
b.v. 15 m breedte en een halve meter diepte, of zo diep als de grondwaterstand toelaat.
Het graven van de sleuf geschiedt d.m.v. een dragline, die ruimte maakt voor b.v. 6
maanden of een jaar en dan weer voor ander werk wordt ingezet. Alleen een buJldozer
of laadschop blijft achter (afb. zie pag. 14).
Men moet in elk geval een machine gebruiken; handwerk is niet geschikt. Als de
stortplaats te klein is en daardoor het gebruik van een machine niet economisch, kan
men beter een paar kleine stortplaatsen tot één grotere verenigen.

Onder: gr·achtmethode. Geheel onder: vingermet!iode.

Welke methoden?
N~- ~ri~gt de vraag zi~h op: is daar ~-iets aan te doen? Kan men de vuilstortplaatsen
ratvnJ rnnchten zoals hmzen en boerdenJen ratvrij kunnen worden gebouwd? Inderdaad,
dat kan. Maar dan moeten in de eerste plaats de bovengenoemde fouten worden vermeden en bovendien moet alle afval van de lucht worden afgesloten en voor het ongedierte onbereikbaar zijn. Het moet geheel en al bedekt worden met een laag zand of
grond, zodat er 's avonds en tijdens de weekeinden niets dan grond te zien is. Deze methode, die o.a. in Engeland veel wordt toegepast, wordt vaak met de benaming "controlled tipping" aangeduid. Een Nederlandse term ervoor is: de begraafmethode (zie
afb. op pag. 52 "Rat en Muis" okt. 1967). Verder zijn er enkele stelregels die men moet
aanhouden:
1. de stortlaag niet dikker maken dan 2 m, in aangedrukte toestand;
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VAN HET WAGENINGSE RATTENFRONT
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Geen ratten, geen vliegen
Ik heb in de loop van de laatste 15 jaar heel wat stortplaatsen, waar gewerkt werd
volgens de begraafmethode, bezocht, de meeste in Engeland en in de Verenigde Staten
en ik heb er nooit ratten of vliegen aangetroffen. Vroeg ik er naar, dan zei men er geen
last van te ondervinden. Begrijpelijk, want vliegen kunnen niet meer bij het vuil komen;
de vliegeneieren komen óf niet uit, óf de jonge Jarfjes gaan dood. Voor ratten is het
bezwaarlijk het voedsel te bereiken.
Ook branden heb ik nooit op de afgedekte stortplaatsen gezien, en mocht er brand
ontstaan, dan kan deze ronder ,a l te veel moeite worden geblust wegens de geringe
laagdikte. Is er geen grond genoeg voor afdekking, dan kan men het gestorte afval ook
afdekken met verkleind vuil, of wel men kan het afval in zijn totaliteit verkleinen, hetgeen natuurlijk machinaal moet geschieden. Verkleind vuil - dat is heel merkwaardig heeft geen ,a antrekkingskracht op ratten en vliegen. Toch moet ook het verkleinde vuil
wel met een dun laagje grond worden afgedekt en wel omdat anders:
a. stukjes plastic folie en papier wegwaaien en de omgeving verontreinigen;
b. er niets op wil groeien.
Tenslotte: voorkómen is beter dan genezen. Ongedierte voorkómen is beter dan ongedierte verdelgen.
Bij de verdelging heeft men als regel vergiften nodig. De toepassing daarvan brengt
altijd risico's met zich mee en is een kostbare zaak, temeer daar men de verdelgingsactie regelmatig zal moeten herhalen.
Bovendien, en dit geldt in het bijzonder voor de verdelging van insecten, heeft men
een goede kans dat het ongedierte vroeg of laat resistent wordt tegen bestrijdingsmiddelen. Deze resistentie geldt dan niet alleen t.o.v. het gebruikte bestrijdingsmiddel. Vaak
treedt tevens resistentie op tegen alle preparaten uit dezelfde groep van verbindingen,
en zelfs tegen verbindingen uit geheel andere groepen, zodat men dan op den duur voor
zeer grote moeilijkheden komt te staan.
Een goede, nette stortplaats biedt evenwel nog andere voordelen: geen Iandschapsontsiering, geen stank, geen branden, geen deprimerende arbeid in een vuile omgeving.
En - dat is óók belangrijk - wanneer men consequent de begraafmethode toepast,
levert het zoeken naar geschikte plaatsen voor vuilstorting minder moeilijkheden op,
omdat de stortplaatsen dan weinig hinderlijk zijn voor de omgeving.
14

In 1967 werden in Wageningen door de gemeentelijke rattenbestrijders 260 particuliere bedrijven, instituten en woonhuizen ratvrij gemaakt. Hiervoor moesten 591 controlebezoeken worden afgelegd ten einde deze objecten volledig van het ongedierte te
zuiveren.
Verder zijn ter bestrijding van de ratten in het najaar 12 oude gresbuizen, doorlaat
10 cm, in de walkant van de stadsgracht gegraven. De 60 cm lange gresbuizen zijn aan
één zijde dichtgemaakt en op ongeveer 10 à 15 cm boven de waterlijn aangebracht. Vervolgens werden langs de gracht in particuliere tuinen 3 zelfgemaakte houten rattenkistjes met lokaas geplaatst. Deze doelbewuste voerplaatsen zijn 13 maal gecontroleerd
en aangevuld met haver en cumarinepoeder. De opname door de ratten van het bovengenoemde lokaas is zeer goed geweest. De resultaten bleven dan ook niet uit, want het
schijnt dat voorlopig dit front langs deze waterlinie volledig is opgerold.
Bij particuliere bedrijven, instituten en vooral op boerderijen hebben de gemeentelijke
rattenbestrijders gewezen op het grote nut van de "ratwering". De uitvoering hiervan
werd enige tijd later door hen ter plaatse gecontroleerd en waar nodig werd nogmaals
op de ratwering gewezen.
Op de gemeentelijKe vuilnisstortplaats, waar de begraafmethode (controlled tipping)
wordt toegepast, zijn nog nooit ratten waargenomen.
Door de gemeente werden in 1967 in totaal 375 kg haver, 10 kg vleesafval, 2 kg vis,
5 flessen sla-olie en 11 kg cumarinepoeder beschikbaar gesteld. Het juiste aantal gedode
ratten is niet bekend, maar dat de gemeente Wageningen voor een groot leger "nakomelingen" gespaard is gebleven, is zeker.
Maart 1968

de dfrekteur gemeentewerken.
M.H. GEHEM

EDESE RATTEN IN HET NAUW
Ook over 1967 ontvingen wij van B. en W. in Ede een overzicht inzake de activiteit
van de gemeente t.a.v. de ratten- en muizenbestrijding. Dat zulks weer een flinke streep
door de rekening van de knagers betekende, blijkt duidelijk uit onderstaande bijzonderheden van het rapport.
Onder de in totaal 380 ratvrijgemaakte partikuliere bedrijven waren o.m. J 36 i;emengde-, 72 pluimvee-, 24 varkensbedrijven, 56 schuren, 28 woningen en magazijnen,
9 nertsfarms, 8 volières en voorts broederijen, campings, stalhouderijen, slootbermen en
de vuilnisbelt. Om deze objecten geheel van het ongedierte gezuiverd te krijgen, moesten
1194 controlebezoeken worden afgelegd.
De gemeente stelde ruim 108 kg cumarinepoeder beschikbaar, terwijl belanghebbenden zèlf nog 1936 kg haver, 210 kg vis en ruim 30 liter slaolie verbruikten.
De gemeentelijke vuilstortplaats werd elke maand gecontroleerd en, indien ratten
werden waargenomen, behandeld; het schoonhouden van de belt kostte 55 kg haver en
210 kg visafval.
Bovendien werden 38 varkenspestbedrijven op aanwezigheid van ratten gecontroleerd,
waarbij in 11 gevallen tot bestrijding moest worden overgegaan.
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