Van het gemeentefront

Wageningen (1)
Er zijn 290 verzoeken ingediend voor de bestrijding van ratten (in 1968: 389; red.). Om deze
objecten volledig ratvrij te maken zijn daarnaast 322 controlebezoeken afgelegd.
Onder de ratvrij gemaakte adressen waren onder meer 33 boerderijen. 1 pluimveebedrijf,
3 varkensbedrijven, 2 magazijnen, 9 rijksinstituten en voorts woningen. schuren, volières,
kippenhokken, slootbermen en de stadsgracht.
In goede samenwerking met diverse instituten zijn op grote schaal activiteiten ondernomen.
Het aantal p e r m a n e n t e v o e r p I a a t s c n op de terreinen is verhoogd van 30
tot 40 stuks (een navolgenswaardig voorbeeld! - red.). Regelmatig is hier haver met cumarine neergelegd.
Dit heeft goede resultaten opgeleverd, daar de opname van het lokaas steeds minder werd.
Er werden geen ratten meer gesignaleerd.
De aangebrachte voerplaatsen in de walkant van de gracht zijn met nog 4 stuks uitgebreid.
Deze oude gresbuizen, ingegraven in 1967, voldoen nog steeds aan de verwachtingen. Op deze
plaatsen wordt regelmatig bovengenoemd lokaas neergelegd, waarbij de opname steeds
minder werd, zodat er thans praktisch geen ratten meer worden waargenomen. De gemeentelijke vuilnisstortplaats, waar de begraafmethode (controlled tipping) wordt toegepast, is
ratvrij.

Uitkijkpost zwarte rat (Foto D. W. Langeve/d)

Voor de verdelging van de ratten werden door de gemeente in 1969 totaa l 550 kg haver, 14 kg
cumarinepoeder en 5 flessen slaolie beschikbaar gesteld. Het juiste aantal gedode ratten is
niet bekend.
Wageningen, juli 1970
(Mus musculus L.; Eibl-Eibesfeldt, 1950). Onze waarnemingen betreffende jongen van gelijke
grootte, die in kleine roedels in één nest werden aangetroffen, pleiten voor die veronderstelling.
Moederfamilies vinden we ook bij de veldmuis (Microtus arvalis Pallas).
Beperking van het territorium tot de plaats van het nest komt ook voor bij andere knaagdieren: hamster (Eibl-Eibesfeldt, 1953), muskusrat en eekhoorn (idem, 1958).
Bevinden de ratten zich bij plotseling opdoeme nd gevaar buiten het nest, dan vluchten ze er
pijlsnel weer in. Bruine ratten komen dan meestal spoedig weer te voorschtJn, zwarte houden zich echter geruime tijd schuil, vaak langer dan een uur. Zolang de waarnemer zich
rustig gedraagt, laten beide soorten zich door zijn aanwezigheid niet storen; dikwijls komen
ze zelfs vertrouwelijk in zijn nabijheid.
Slot volgt
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De directeur gemeentewerken
(bij afwezigheid) J. Kaat

Wageningen (2)
Op een boerderij in Wageningen huisden in de grote varkensschuren zeer veel ratten. Door
een goede samenwerking tussen de boer en de gemeentelijke rattenbestrijders, hebben veel
van die mee-eters het loodje moeten leggen.
In een der schuren werd in ruime mate haver met cumarinepoeder als lokaas uitgelegd.
Dit werd in grote hoeveelheden door het ongedierte verorberd en na ruim een week waren
al 74 dode ratten gevonden. Het varkensvoer dat voorheen in zakken in een schuurtje op de
grond werd opgeslagen, is daarna in een silo opgeborgen. Ook de biggenkorrels werden zodanig opgeslagen dat de ratten er niet bij konden. Het rattenleger moest op die manier wel
honger krijgen.
Opnieuw werd ruim cumarinehaver als lokaas neergelegd. De opname was ook nu zeer goed;
na de tweede week waren 135 rattenkadavers gevonden en in het hieropvolgende weekend
werden nog 19 (versufte) ratten doodgeslagen.
In een andere schuur van hetzelfde bedrijf, waar de oude cementvloer totaal ondermijnd was
door rattenholen, moest een nieuwe vloer•aangebracht worden.
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Eerst echter werden zorgvuldig alle gaten en holen afgesloten, op één gat na. Vervolgens
heeft men alles onder water gezet en de ratten in een fu ik laten lopen. Hierbij werden 48
grote ratten doodgeslagen; het aantal jonge dieren dat de verdrinkingsdood gestorven is, is
niet bekend.
Nadat de nieuwe vloer was gelegd, werden 's avonds steeds de biggenkorrels uit de voerbakjes verwijderd. Voor de ratten was er dus niets meer te vreten, behalve de eumarinehaver
die permanent in de varkensschuren aanwezig is.
Wanhoop 1970

Na de succesvolle actie, waarbij dus in totaal 276 slachtoffers vielen (plus een aantal in hun
holen gestorven ratten), kunnen de jonge biggen nu rustig bij hun moeder slapen. Sinds 4
maanden zijn zowel overdag als 's avonds geen (wegvluchtende) ratten meer waargenomen.
Wageningen, juli 1970

Gem. Reiniging, afd. Rattenbestrijding
A. Heldoorn, opzichter

Ede
Van het college van 8. en W. ontvingen wij het jaaroverzicht 1969, waarvan wij de belangrijkste gegevens vermelden.
Ratvrij gemaakt werden in totaal 198 obJecten, w.o. 82 gemengde bedrijven, 39 schuren,
19 kippenhokken, 9 volières, 8 magazijnen, 6 fabrieksgebouwen, 6 woonhuizen, 5 garages
en 4 campings.
Het aantal controlebezoeken, nodig om deze objecten volledig van het ongedierte te bevrijden, bedroeg 600. Door de gemeente werd 60 kg cumarine-mengpoeder ?eschikb~ar
gesteld, terwijl partikulieren daarenboven nog 1200 kg haver en 19,2 hter slaolie verbruikten. De gemeentelijke vuilstortplaats is 23 maal gecontroleerd; voor de bestrijding van de
daar aanwezige ratten werd 27 kg lokaas uitgelegd.
ln verband met varkenspest zijn 43 bedrijven bezocht met het oog op de aanwezigheid van
ratten; op 12 ervan moest tot bestrijding worden overgegaan, waarbij 22 kg lokaas
werd uitgelegd.

Plaats: een woningblok ergens in Nederland. Gedupeerden: een echtpaar, waarvan de mannelijke helft gepensioencerd.
In het woningblok huisden, vnl. op de vliering, nogal wat ratten. Ingrijpen van de gemeente
( uitleg van vergiftigd lokaas) en van de eigenaar (bouwvereniging) bleef zonder resultaat: het
ongedierte was onverstoorbaar en revancheerde zich 's nachts met een onbehoorlijk rumoer.
Daar had o nze pensioengenieter dermate onder te lijden, dat zijn zenuwgestel steeds ernstiger dreigde te worden aangetast. Zozeer zelfs, dat een direct ingrijpen noodzakelijk bleek.
In overleg met onze rayonambtenaar zijn door gemeente en bouwvereniging op korte termijn
maatregelen genomen om het ongedierte zoveel mogelijk buitenshuis te houden: herstel van
de defekte rioolaansluitingen, roosters op de regenafvoerpijpen, dichten van de spouw enz.
Het nachtelijke lawaai is aanmerkelijk verminderd; de enkele ratten die na het dichten van
de spouw opgesloten werden, zullen de echtelieden wel niet meer tot wanhoop hebben gebracht.
Fabel

Dat ook de rattenwereld nog steeds z'n fabels kent, bleek weer eens uit een publikatie in één
onzer plaatselijke bladen waarin niet lang geleden een "deskundige" visie van een partikuliere
bestrijder werd verkondigd.
Wat was het geval? In een naast een vuilnisbelt gelegen weiland liep een aantal koeien, die
geen melk meer leverden. Volgens de "deskundige" was de reden hiervan volkomen duidelijk:
"ratten waren nl. de boer vóór geweest doordat ze aan de tepels van de koeien waren gaan
hangen"(!!).
Eén mogelijkheid blijft nochtans open, hoewel onze "deskundige" hieraan voorbij is gegaan,
nl. dat de slogan "Met Melk Meer Mans" ook in rattenkringen begint aan te slaan.
Gevoelige schadepost

ttorst {L)
De directeur Openbare Werken, de heer L. J. Greweldinger, bezorgde ons een overzicht van
de activiteiten van de gemeente t.a.v. de rattenbestrijding. In de 7 kantons werden in 1969 op
bedrijven totaal 587 bestrijdingen uitgevoerd, t.w. 522 tegen ratten en 65 tegen muizen.
Daarenboven nog 39 controles, 10 bestrijdingen in waterlossingen en 7 op de stortplaatsen
in de kantons America (3) en Griendtsveen (4).
In ons nummer van december 1969 (pag. 23 t / m 26) is de organisatie van de gemeente Horst
t.a.v. de rattenbestrijding uitvoerig besproken.
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In een pluimveebedrijf in Noord-Brabant richtten bruine ratten aan een tempex-dakbeschieting voor f. 1600,- schade aan.
Opruiming

In twee pluimveebedrijven in Leende (N.Br.) werden, na de eerste uitleg van cumarineha ver. resp. 200 en 86 dode ratten buitgemaakt.
In Venray (L) vond men in een kippenfarm met een bezetting van 3000 kippen, na de eerste
cumarine-uitleg, 173 rattenkadavers.
Het zullen je gasten maar zijn ......

Uitlatingen van inwoners van een gemeente in het zuiden des lands: ,,Mijn krielkippen durven
's nachts niet meer in 't kippenhok op stok, maar gaan in de bomen slapen".
" Ik had een zak met 50 kilo meel in de melkstal weggezet. Veertien dagen later was
alles verdwenen".
,,Bij mij (tuinder) hadden ze een grote olietank zover ondergraven, dat die in de sloot viel".
Ratten zfjn nu eenmaal erg voortvarend.
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