···LEZERSFORUM••·coLLEGA's
■"'Il Nieuw bericht
Bestand

Bewerl<,n

Beeld

Opmaak

Invoegen

Extra

Bericht

Help

Controleren Spelingcont ••.

>o•

i!

@

":}
n

Verzenden

Bijlage

Prioriteit

ondertel<enen

Coderen

Off line

1Bob de Graaf <ambrospestcontro/@h et net.nl>

WAan:

mee:
Onderwerp:

Ervaringen
B

.l.:'.

I

U

6.

Hoi Bob,
'Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'. Je kent deze kreet van banken. Gelukkig kan dat in het
vak van ongediertebestlijder best anders zijn. Immers uitwisselen van ervaringen, kan een leermoment zijn voor een collega.
Paradijs voor vogels ... en ratten
De afgelopen winter word ik gebeld door de Chef TD van een verzotgingsflat, waar veel bewoners genieten van hun welverdiende
rust na een leven van zwoegen en zweten. Een vorig probleem van
muizenoverlast in de keuken en het magazijn had ik naar tevredenheid opgelost, maar nu zitten er ratten in de tuin. Grote gaten
op diverse plaatsen, en het bestrijdingsmiddel dat ze gebruikten,
werkte niet goed. 'U heeft vast wel een beter, en sterker middel' is
de suggestie. Een afs praak is natuurlijk zo gemaakt.
Ik ken het pand, de struiken in de tuin en weet van het aantal etages (erg hoog). Mijn vermoeden blijkt juist. De bewoners willen in
het koudste gedeelte van de winter extra goed voor de vogeltjes zorgen. Hiervoor gebruiken zij niet alleen hun eigen (kleine) balkonnetje, ze gooien ook erg veel voer (= brood ) over de rand van het
balkon. Een waar paradijs voor de vogels. Maar ook voor de ratten.
De dagelijks aangeboden hoeveelheid voer overtreft zelfs de opname van vogels en ratten samen, veel blijft liggen schimmelen.
Tussen de planten zie ik allerlei bakjes met knaagdierbestrijdingsmiddel open en bloot staan. Nauwelijks van gegeten, en niet toegelaten voor buitengebruik. De kokers van 800 gr. blijken bij een
plaatselijke leverancier gekocht. Tussen de struiken zie ik enkele
ga ten waar het bestrijdingsmiddel in is 'gegoten'. Terwijl ik verder
rondkijk, komen er nog een paar sneetjes brood van boven naar
beneden zeilen. En die zijn niet voor mij, omdat ik er zo slecht uit
zou zien.
Leerzaam uurtje

Met de man van de technische dienst heb ik een uitgebreid gesprek.
Ik breng hem enige kennis bij van vogels, ratten en bestrijdings-
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Sein 'rat-meester'

Na deze maatregelen te hebben genomen, neem ik de bestrijding ter
hand. Houten rattenkistjes, aan de bovenzijde goed afgesloten
maar met een half-open bodem, worden over de nieuwe rattengaten
geplaatst. De ratten vreten mijn bromadialonmengsel, als ware het
gebakjes! Na een paar bezoekjes is de
zaak nu geheel onder controle. Veel dode
ratten zijn gevonden en afgevoerd. Als
zelfs onvergiftigd lokaas niet meer wordt
opgenomen, geef ik het sein 'rat-meester'
af Deze klant zal zeker bij mij blijven,
vanwege de goede resultaten en het nietvastzitten aan een meerjarencontract.
Groeten, Jan
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middelen. Dit leuke en leerzame uurtje, met koffie, resulteert in de
volgende afspraken:
o veel snoeiwerk tussen de struiken om schuilgelegenheid te verminderen.
o al het (oude) voer en bestrijdingsmiddel tussen de struiken verwijderen.
o alle bestaande rattengaten stevig dichttrappen.
o voorlopig dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur nog even een controlerondje tussen de struiken maken. Voer en vuil meenemen.
o in het krantje van het tehuis schrijf ik een artikel over hoe de
vogels in de winter het beste een extraatje toegestopt kunnen
krijgen (op het balkon dus).
o bij alle bewoners die graag willen voeren, worden op het balkon
voerplaatsen ingericht voor vogels (voerplanken).
o bij bewoners die erg vergeetachtig geworden zijn, wordt een sticker op de balkondeur geplakt: 'niet voeren over de balkonrand'.
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Hoi/an,
Zo'n meer-jarencontract geeft geen enkele garantie voor de toekomst en heb je als goede bestrijder ook niet nodig. Je oplossing
heeft gewerkt en je aanbevelingen zijn opgevolgd. Nu nog de bron zien te vinden. Dat is veel lastiger.
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Gedrag van ratten
De meeste van onze collega's doen helaas niet die moeite. Ze grijpen (te) snel naar de bestrijdingsmiddelen. De bron opzoeken vergt
wat meer kennis over het gedrag van ratten (zie DIERPLAGEN
Informatie nr. 4 van 2005). Meestal is een defect rioolstelsel in de
buurt de bron. Met een beetje geluk en gezond verstand kom je er
wel. Je moet er wel even de tijd voor nemen. Dat laatste is veelal
het probleem. De ongediertebestrijder leefr constant onder tijdsdntk (de volgende klant zit alweer te wachten) en het kost extra
tijd en dus geld. Voor wie de moeite neemt om zich in de materie
van ratten en rioolstelsels te verdiepen, gaat een wereld open die
heel interessant is. Je verbreedt je kennis en je kunt oplossingen
aandragen die door de klant worden gewaardeerd. Waardering is
het mooiste wat je in je vak kunt tegenkomen, toch? Je moet daarvoor wel 3 stappen vooruit durven, en willen denken.
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Voorlichting
Hier speelt goede voorlichting bij de aanvraag van een bouwvergunning een grote rol . Er wordt vaak met groot enthousiasme en
hulp van vrienden verbouwd zonder voldoende kennis van zaken.
Gemeenten blijven hier ook in gebreke en de makelaar werkt uitsluitend in het voordeel van zijn cliënt (de verkoper). Als je als
koper van een nieuwe woning niet expliciet vraagt naar de toestand van het riool, heb je later geen poot om op te staan als er
gebreken zijn.
Iets anders: waar ik de laatste tijd nogal eens mee word geconfronteerd, is met kluizenaars en geestelijk verwarde mensen die in een
sterk vervuild huis wonen en niet uit /wis geplaatst kunnen worden zonder dat ze het zelf willen. Natuurlijk willen ze niet, maar
helaas bestaan er geen wettelijke kaders om ze gedwongen op te
nemen. Zelfs de GGD staat vaak machteloos. De buurt zit met de
problemen van vervuiling en ongedierte. Soms voeren ze letterlijk

Terugslagkleppen en dampdetectie
Ik heb het juridische stukje uit de vorige editie over het geval van
de gestresste schooljuffrouw en de schadeclaim richting gemeente
dan ook met kromme tenen gelezen. Wat een onzin allemaal. De
gemeente heefr zijn best gedaan, maar heefr wettelijk slechts de
plicht een onderzoek in te (laten) stellen en een aanscl1rijfplicl1t.
Dat heefr ze gedaan. De eigenaar van de woning is te allen tijde
verplicht om het interne rioolstelsel up-to-date te houden.

het ongedierte!
Ik heb ook mijn laatste verplichte nascholing gevolgd. Het gaat
steeds beter. Er was voldoende interactie tussen docent en de kleinere groep aanwezigen. Wel miste ik de onderkoelde humor van
Piet Groebe een beetje, maar die geniet van zijn welverdiende rust.
Hoewel. ....... ik belde
onlangs met het KAD en
wie kreeg ik aan de telefoon? Juist... .....

Terugslagkleppen in de huisaansluiting helpen wel indien ze jaarlijks gecontroleerd worden. Iedere cursist weet dat ratten na verloop van tijd ook deze hobbel nemen. De klep blijfr door vuil open
staan en de ratten zetten er hun tanden in. Cameraonderzoek
brengt ook niet altijd de gebreken aan het licht. Ikzelf heb goede
ervaringen met dampdetectie. Je ziet veel eerder waar het probleem
zich voordoet en het scheelt een hoop in de kosten. Maar zoals dit
op de meeste plaatsen het geval is, is het rioolstelsel het sluitstuk
op de begroting en wordt het probleem het liefste vooruit geschoven. Iedereen weet dat de oude Jwisrioleringen met gresbuizen aan
vervanging toe zijn. Te vaak wordt er een betonnen vloer overheen
gestort voor een aanbouw of een nieuwe keuken. Het oude schrobputje wordt afgedekt met een tegel. Na enige tijd komen de bewoners dan er achter dat er ratten tussen het plafond van de nieuwe
aanbouw rondkruipen en/of achter de nieuwe keuken. Dan wordt
er moord en brand geschreeuwd en komen de tranen. Als je ze dan
vertelt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun interne riool, dan
kijken ze je stomverbaasd aan. Het gemeenteriool loopt toch tot
aan het toilet, denken de meeste mensen nog altijd.

Groeten van Bob

Gelderlander 8/6/06
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Zwarte rat rukt op in Limburg
• Ongediertebestrijders en de Limb
bond slaan alann over de
~se Land- en Tuinbouwzwarte ratten .in Limb
V explo~1eve groei van het aantal
de zwarte rat inmidde~- ooral m landbouwgebieden zorgt
geconfronteerd met do:~~~eel ~verla;;t. De boeren worden
, terlei.dingen en i.solatiemateri~:! eBelek_1:rldteitskabels, wadat de zwarte rat naar de sted
. d estriJders waarschuwen
coördineerde bestrijding uitb:~~n orpen opmkt als een ge'

Enquête
zwarte ratten
In de tweede editie van DIERPLAGEN I f
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dingsgebied voorkomen.
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Op deze enquête heeft vrijwel ied
voor dank! Een on ekend
ereen gereageerd, waarZ?O meldingsplaats:n in het~~~~ ~::~~s.Zlnmiddels zijn
ZICh naar verwachting in d k
. e concentreren
Oostelijk Noord-Brabant en z:eu:;.;:~n~oord-NLimburg,
leiding van de vermeld.mg op onze websiteeren.
aar
(
k daankwam zelfs een reactie uit L
www. a .nl)
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oor een vervolgonderzoek waarbi 1.
voor omen van zwarte ratt
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'
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, un eventuele mig t ·
hiervan. Als dragers van ziektekiem ra ie en de oorzaak
ten een bedreiging voord
Ik en vormen zwarte ratselvergiftiging) Zie ook e_vo sgezondheid (pest, voedhouden onze l~zers op dea~~na t16 over dit onderwerp. Wij
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