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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.
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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.
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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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