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Tijdens de EVM nascholingsdagen van programma E

(Bouwtechnische gebreken) zijn dia's vertoond waarbij

bruine en zwarte ratten o.a. door een regenpijp recht naar
boven liepen. Door de doorzichtige regenpijpen met een
doorsnede van 70 mm is goed waar te nemen hoe de
ratten zich verplaatsen. Dit wekt iedere keer weer verwondering op bij de deelnemers van de nascholingsdagen.
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De bruine rat is weliswaar lomper en zwaarder, maar nog steeds lenig genoeg om zelfs
tegen een bakstenen g evel op t e lo pen. Het
bewijs ziet u in het volgende nummer van
DIERPLAGEN Informatie.
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