het aantal nog meer terug te dringen. Dit kan, als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
* Meer voeren in waterlossingen, riolering enz.
* Sneller melden door het publiek als ratten gesignaleerd zijn.
* Beter opruimen van erven en opslagplaatsen.
Sinds twee maanden zijn wij er toe overgegaan om het rattengif niet zelf door de
kantonniers te laten uitleggen, behalve op die plaatsen, waar voor de eerste maal een
rattenbestrijding wordt uitgevoerd.
Het hoogste aantal ratten dat bij een bestrijding op één bedrijf dood werd aangetroffen, bedroeg 227 stuks (zie bijdrage van hoofdkantonnier L. Jacobs; red.).
Door de magazijnmeester werd nog 62 maal rattenvergif uitgegeven, in totaal
152 kg.
De Opzichter A,
L. G. J. Jacobs

Horst, 9 januari 1969

Ruïne huis ter Horst. gelegen in
de Kasteelse bossen
(horst = een met kreupelhow
begroeide hoogte).
Foto J. Kleyheeg
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cniengtrommel~
Reeds meer dan 15 jaar worden de nu alom bekende cumarine-preparaten door de
gemeenten toegepast, dank zij een krachtige propaganda onzerzijds. Het gebruik van
kant en klaar-preparaten raden wij nog steeds af, daar de zelf klaiargemaakte preparaten
in het algemeen beter zijn. Het vers bereide lokaas is immers aantrekkelijker voor de
rat dan de fabrieksproducten, terwijl bovendien bij aanmaak in eigen beheer de aard
van het lokaas aangepast kan worden aan de omstandigheden, waaronder het moet
worden gebruikt.
Het is gebleken dat eerste kwaliteit ongepelde haver in 90% van de gevallen uitstekend voldoet. Grote hoeveelheden hiervan worden jaarlijks door de gemeentelijke
rattenbestrijders klaargemaakt. Het mengen van lokaas en vergif gebeurt echter vaak
zeer primitief, nl. in een emmer of vuilnisvat, waarin de haver met olie en daarna met
de cumarine-poeder met de hand wordt vermengd. Deze wijze van bereiden van
vergiftigd lokaas is onjuist en moet zo spoedig mogelijk worden verlaten.
Immers, behalve dat deze werkwijze zeer tijdrovend is en daarbij zelden een homogene menging van lokaas en cumarine-poeder wordt verkregen, komt de rattenbestrijder
steeds in contact met het vergif. Niet alleen met zijn handen, ook ademt hij vaak nog
wat van het stuivende poeder in. Dit houdt risico's voor de gezondheid van de rattenbestrijder in, reden waarom deze methode van mengen o n a a n v a a rd b a a r is.
In een eerder verschenen nummer van "Rat en Muis" (aug. 1967) hebben we daarom
al enkele gesloten mengtrommels besproken, die met handkracht worden gedraaid.
Het bezwaar van deze trommels was, dat zich op den duur tegen de wanden een koek
vormt van olie en cumarine-poeder, die moeilijk te verwijderen is.
Deze koek wordt op den duur ranzig en gaat stinken. De reuk wordt overgenomen

Foto
D. W. Langeveld
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In Enschede
DAGELIJKS WERK VOOR TWEE MAN

Het Twents Dagblad .,Tubantia'· van 13 maart 1969 vermeldt de volgende bijzonderheden over de rattenbestrijding-1968 in Enschede. uitgevoerd door personeel van de
betrokken afdeling van de gemeentelijke ontsmettingsdienst.
Maar liefst 3631 keer werd in het afgelopen jaa r de hulp ingeroepen van de afdeling
rattenbestrijding van de gemeentelijke ontsmettingsdienst.
Twee rattenbestrijders in vaste dienst trokken voor 21 16 gevallen de stad in en
gingen 1515 keer naar het plattel~ndsgebied om af te rekenen met het bruine ongedierte. Deze activiteiten kostten de gemeente ongeveer veertigduizend gulden.
Jaarlijks wordt voor .( 1600,- rattengif in een specia Ie mengmolen met slaolie
en vijfduizend pond haver gemixed. Toch spreekt hoofdopzichter W. Knol van de
reinigingsdienst niet van een rattenphag in Enschede, m':la r van "incidentele gevallen - vaak ook in nieuwe wijken - wauaan de bewoners meestal zelf schu ld hebben".
Faro's D. W. Langeve/d

door het nieuwe lokaas, hetgeen dit product niet aantrekkelijker maakt voor de ratten.
Wij waren zeer verrast te vernemen hoe de gemeente EI s t (Gld) dit probleem had
opgelost.
De bestrijder, de heer P. Willemsen, beschikt over een daartoe aangeschafte lichte
betonmolen (75 liter), die echter voor het mengen van beton niet geschikt is (te licht).
De molen, die electrisch aangedreven wordt, mengt per keer ± 25 kg haver en wordt
tijdens het draaien door een speciaal bijgeleverde deksel afgesloten, zodat de poeder
niet verstuift.
Geen enkel risico voor de bestrijder dus, terwijl de foto's uitwijzen dat dit werk
in zondagskleding kan worden uitgevoerd. De menging is bovendien veel beter dan
bij de vroeger besproken mengtrommels.
Het schoonmaken geschiedt door enkele scheppen nat grint in de trommel te doen
en deze zolang te laten draaien tot alle aanslag verdwenen is. En dat alles zonder
een enkele zweetdruppel!
De prijs van het apparaat bedraagt ± f 325,- bruto en kan onmogelijk een bezwaar
voor de gemeente vormen, te meer daar de gezondheid van de bestrijder met dit
apparaat beter wordt beschermd.
Een dergelijk apparaat gaat jaren mee. In de gemeente Elst (] 5.000 inwoners) draait
het nu drie jaren en men rekent daar op een levensduur van 10 jaar. De bestrijder
maakt per jaar ± 1700 kg vergif klaar, zodat de mengkosten ca. 2 cent per kg aangemaakt lokaas bedragen.
De aangewezen mengvolgorde is ook bij deze molen : eerst haver + olie mengen,
daarna de poeder toevoegen.
Bovendien kan het apparaat nog voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals
bv. voor het samenstellen van grasmengsels.
Wij zijn enthousiast over deze mengmachine en adviseren alle gemeenten tot aanschaf ervan over te gaan.
September 1969

D . w . La ngeveId,
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Vaak via riolering woningen binnen
De rattenbestrijders ontdekten vorig jaar in bijna vierhonderd gevallen dat de oorzaak
van het ongerief was ge legen in defecte rioleringen. Meestal kwamen de ratten via de
huisaansluitingen van een kapotte riolering de woningen binnen, waar ze via spouwmuren naar plaatsen tussen het dak en de plafonds kropen om te nestelen. In deze
gevallen wordt er niet met gif gewerkt, maar moeten de eigenaren de bouwtechnische
gebreken laten repareren. Bij bouwverenigingen gaat dit meestal soepel, maar bij
sommige partikuliere eigenaars moet de bouwpolitie er aan te pas komen. Waar ratten
via regenpijpen in dakgoten - en dan meestal door het wegknagen van het beschot ook op zolders kunnen komen. helpt vaak het plaatsen van een spons boven in de
regenpijp.
Eigen schuld
De chef van de afdeling rattenbestrijding is van mening. dat het dikwij ls de schuld
van de mensen zelf is, wanneer ze last van ratten hebben. ,.Wanneer er geen milieu
" wordt geschapen waar ratten kunnen nestelen en iets te eten voor hun jongen kunnen
"vinden , komen ze niet. In nieuwe buurten worden winkelcentra gebouwd zonder
"voldoende opslagruimten. zodat het een rommel wordt waar ratten zich in thuis
"voelen. We maken het mee dat uit flats hele wittebroden worden weggeworpen om
,.nog maar niet te spreken van kleinere stukken brood, die bijvoorbeeld meeuwen of
,, kraaien soms op moeilijk te bereiken plaatsen weer laten vallen. Ook door het over" dreven voeren van vogels en eenden - hetgeen 's zomers overbodig is - komt
,.voedsel voor ratten en muizen op verkeerde plaatsen terecht.
,,Het beste bewijs dat de schuld vaak bij de mensen ligt is wel dat buiten het vis.,seizoen geen klachten komen uit de omgeving van Smu lders kleigat, terwijl het
.,opvallend is dat weggeworpen overtollig deeg van hengelaars duidelijk ratten aantrekt".
De gemeentelijke rattenbestrijders vinden dat langzaam maar zeker het begrip bij
de mensen doordringt dat op schone. vlakke en gladde plaatsen geen ratten komen,
omdat ze zich daar niet kunnen verbergen, laat staan voortplanten. Dat er desondanks
nog heel wat te verbeteren valt op het gebied van rattenbestrijding in Enschede, blijkt
wel uit de vele verzoeken om hulp0 die dagelijks bij de reinigingsdienst binnenkomen.
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