Uit Maastricht

VOERBAK VOOR RATTENBESTRIJDING
Een van mijn medewerkers, de heer N. L. M. Crijns, die als opzichter re1mgmg
tevens belast is met de rattenbestrijding in de gemeente Maastricht, heeft een nieuwe
methode ontwikkeld om ratten te bestrijden.
Op bijgaande foto's staat een nieuw model voerbak aangegeven, bestaande uit
2 gresbuizen (diameter 10 cm, lengte 1 meter) en 1 oosthoek met deksel.
De opstelling is zodanig, dat ratten die zich graag in riolen en afvoerkanalen ophouden, veelvuldig van deze voerbak gebruik maken.
Een proef, die gedurende een half jaar is genomen, heeft zeer goede resultaten
opgeleverd.
De voordelen van deze voerbak zijn onder andere:
1. de lage prijs (ca.

f

12,-);

2. het materiaal is bij elke bouwmaterialenhandelaar verkrijgbaar;
3. de bakken kunnen gemakkelijk worden geplaatst en verplaatst;

4. het voer blijft langer houdbaar, omdat het niet aan allerlei weersinvloeden wordt
blootgesteld.
De nieuwe methode is ideaal gebleken voor rattenbestrijding langs waterkanten,
waar zich eenden, waterhoentjes e.d. ophouden. Voorts kan deze voerbak in dierenparken, kippenfokkerijen en duivenhokken worden geplaatst.
Maastricht, juli 1969
Wil een dergelijke gordel volledig aan zijn doel beantwoorden, dan moet allereerst
het aantal permanente voerplaatsen ruim voldoende zijn en voorts zullen ze ook weer
regelmatig dienen te worden gecontroleerd, met het oog op aanvulling (vervanging)
van het vergütigde lokaas.

De Directeur Openbare Werken,
Drs. J. J. J . v.d. Venne
Zie ook pag. 12

Het principe van de afgrendeling van kwetsbare objecten tegen invasies van schadelijke knagers wordt in ons land reeds geruime tijd, zij het nog op te kleine schaal, in
praktijk gebracht. Ten einde de omvang van hun schadelijke activiteiten verder te
beperken, is het van belang dat de p a r t i k u I i er e s e c t or zich nóg meer bewust
gaat worden van de mogelijkheden, die dit facet van de ratwering biedt.
Van minstens gelijke importantie is het evenwel dat de gemeen ten tot een
nauwere samenwerking komen om ook streeksgewijs een meer duurzame bevrijding
van dit schadelijke en gevaarlijke ongedierte te bereiken.

G. J. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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RATTENBESTRIJDING WAGENINGEN 1968
Hierbij geef ik U een overzicht van onze aktiviteiten ten aanzien van de rattenbestrijding.
Er zijn in 1968 in totaal 389 adressen bezocht.
Daarna moesten de gemeentelijke rattenbestrijders nogmaals 316 controlebezoeken
afleggen om de objecten geheel van ongedierte te zuiveren.
Onder de 389 ratvrij gemaakte adressen waren onder meer 35 boerderijen, 17 kleinbedrijven, 13 rijksinstituten en voorts woningen, schuren, volières, kippenhokken, slootbermen en de stadsgracht.

In goede samenwerking met diverse instituten zijn op grote schaal aktiviteiten ondernomen. Hierbij is op de terreinen op 30 voerplaatsen een jaar lang 140 kg lokaas
(haver met cumarine) neergelegd. Dit heeft goede resultaten opgeleverd, daar de opname
van het lokaas in het begin zeer groot en de laatste maanden nihil was. Er werden geen
ratten meer gesignaleerd.
Ook de aangebrachte voerplaatsen in de walkant van de stadsgracht (oude gresbuizen,
in 1967 ingegraven) hebben aan de verwachtingen voldaan.
Regelmatig is er haver met cumarinepoeder neergelegd, waarbij de opname steeds
minder werd en tenslotte geen ratten meer zijn waargenomen.
De gemeentelijke vuilnisstortplaats, waar de begraafmethode (controlled tipping)
wordt toegepast, is ratvrij.
Door de gemeente werden in 1968 in totaal 670 kg haver, 18 kg cumarinepoeder en
5 flessen slaolie beschikbaar gesteld.
Het juiste aantal gedode ratten is niet bekend, maar dat de gemeente Wageningen
voor een groot leger "nakomelingen" gespaard is gebleven, is wel zeker.
Wageningen, 2 juni 1969

De adj.-direkteur gemeentenwerken,
Q. Groenewegen

EDE ONVERMOEID

Maastricht
Voerbak

Ook in het afgelopen jaar is de strijd tegen ratten en muizen in de gemeente Ede
onverminderd voortgezet. Hiervan getuigt het jaaroverzicht 1968, dat wij van het college van B. en W. mochten ontvangen en waarvan wij de voornaamste gegevens vermelden.
In totaal werden 237 partikuliere bedrijven ratvrij gemaakt, w.o. 94 gemengde-,
27 pluimvee- en 12 varkensbedrijven, 46 schuren, 12 magazijnen, 8 broederijen, 6 nertsenfarms, 5 woonhuizen, 4 campings en 4 fabrieken. Om deze objecten volkomen van
het ongedierte te zuiveren, zijn 932 controlebezoeken afgelegd.
De gemeente stelde 75 kg cumarine-mengpoeder beschikbaar; partikulieren verbruikten bovendien nog 1415 kg haver, 80 kg vis en ruim 20 liter slaolie.
Op de gemeentelijke vuilstortplaats, die elke maand wordt gecontroleerd, zijn in
1968 geen ratten waargenomen, bewijs van een efficiënt beheer van de belt.
Tenslotte werden 103 bedrijven met varkenspest op aanwezigheid van ratten gecontroleerd, waarbij in 53 gevallen tot bestrijding moest worden overgegaan.
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