Rattenbestrijding in Delft
Ook in onze gemeente behoort de rattenbestrijding tot de noodzakelijke werkzaamheden, o.m. als gevolg van het overdadige voeren van vogels en vooral ook van
eenden, waardoor voor het ongedierte voldoende voedsel beschikbaar blijft, speciaal
in de parken en langs de stadsweteringen. Op die manier maakt men het levensmilieu
voor de ratten op die plaatsen wel erg aantrekkelijk, gezien de grote hoeveelheden
etensresten die er blijven liggen. De ratten maken er hun holen en krijgen hun eten
gratis thuisgebracht.
Men vraagt zich wel eens af of hier inderdaad sprake is van liefde voor de dieren
of alleen maar van een makkelijke manier om van voedseloverschotten af te komen.
Geregeld wordt in onze gemeente via pers en folders gewezen op de gevaren van de
aanwezigheid van ratten en verzocht elke waarneming te melden. Direct na het verschijnen van zo'n publikatie stromen de meldingen binnen; na het bezorgen van de
folder "Ratten gezien? - Meld ze!" begin januari 1969, waren het er 128. Het afwerken
daarvan vergde ongeveer 700 bezoeken. In mei d.o.v. was het aantal meldingen tot
5 per week teruggelopen.
De Delftse voederkist
Voederkisten
D oor eigen personeel werden in 1968, speciaal voor gebruik buiten, 10 rattenvoederkisten vervaardigd (zie afbeeldingen), die d.m.v. 2 schuinstaande stalen pennen in
de grond kunnen worden verankerd. De groengeschilderde kisten zijn voorzien van een
rood opschrift "Rattenvergif" en een doodskop, de deksels worden met een hangslot
afgesloten.
Dagelijks wordt in de daarvoor bestemde voederruimte vergiftigd lokaas gedeponeerd,
bestaande uit haver, gemengd met slaolie en cumarine.
De ratten zijn na enkele dagen volkomen aan de kisten gewend en ze consumeren
flink van het aangeboden lokaas. Het aanvullen ervan wordt volgehouden tot geen
opname meer plaats vindt.
Volgens een rouleringsschema zijn op deze wijze alle daarvoor in aanmerking komende milieus (o.a. parken en weteringen) behandeld, waarbij de kisten hoogstens
4 weken op één plaats bleven staan alvorens elders te worden ingezet.
Na een half jaar bleken met deze methode zeer gunstige resultaten te zijn geboekt;
het aantal meldingen liep opmerkelijk terug en bij inspectietochten langs de weteringen
werden geen rattenholen meer waargenomen.
Het ligt in de bedoeling met dit systeem door te gaan en met behulp van de voederkisten de gehele gemeente permanent te bewerken.

Delft, juni 1969

P. Taal, technisch hoofdambtenaar-chef reinigingsdienst
J . Plaizier, technisch ambtenaar reinigingsdienst
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