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1. Mini-mengmolen

Tijdens een bezoek aan de gemeente Bussum liet het diensthoofd, de Heer W. C. Cornelissen, mij een meng- of ontsmettingsmolen zien, ontworpen en gemaakt door de chef
werkplaats, de Heer H. de Jong. Een bijzonder handig apparaat en niet duur.
Voor het mengen van kleine hoeveelheden is in de meeste gemeenten het aanschaffen van
een betonmolen niet rendabel. De Heer de Jong vond een oplossing door het maken van
een miniatuur-betonmolen.
Het mechanisme vindt men in bijna alle trommelwasmachines; een oude machine is altijd
wel te krijgen.
De motor heeft een toerental van 1400, dat wordt teruggebracht tot 60 door een overbrenging van 1- 5 van motor naar wiel en van 1- 5 van wiel naar trommel.
Het frame is gemaakt van kokerprofiel, hiervoor kunnen stukjes afval dienst doen. De
trommel moet gemaakt worden, het voordeel hiervan is dat hij zowel groter als kleiner
kan dan het voorbeeld.
Daar er steeds gevraagd wordt naar een goede en gemakkelijke oplossing om het lokaas te
mengen, lijkt mij dit een goed voorbeeld.
De Heren Cornelissen en de Jong zijn eventueel bereid nadere inlichtingen te geven.
De Heer de Jong maakte bijgaande foto's.

2. Ratten en muizen in nieuwbouw
Veel klachten komen er over ratten en muizen in nieuwe woonwijken en industriegebieden.
De oorzaak is in de eerste plaats het dikwijls lang braak liggen van de terreinen, waar dan
het onkruid welig groeit; ook wordt er dikwijls afval gestort. Het geheel is dan aantrekkelijk voor ratten en muizen.
Als men gaat bouwen plaatst men bouwketen en slaat de materialen op. De praktijk leert
dat veel eten rondom de keten wordt neergegooid. Als de bouw voltooid is worden de
keten en materialen opgeruimd en het ongedierte zoekt een goed heenkomen in de nieuwe
woningen e.d.
Voor dit probleem is een goede oplossing. Zodra er materiaal opgeslagen en keten gebouwd
worden: zorgen dat er lokaas uitgelegd en geregeld gecontroleerd wordt.
Daarnaast kan de gemeente-bestrijder contact opnemen met de mensen die er werken en
hen erop wijzen geen etensresten e.d. weg te gooien.
Op deze wijze kunt U voorkomen dat ratten of muizen naar de nieuwbouw trekken, wat de
bestrijder veel tijd bespaart.
3. Ratten op kinderboerderijen
Aan de leiders van een nieuwe kinderboerderij in Amsterdam heb ik advies gegeven inzake
rattenbestrijding. Er waren veel ratten. De oorzaak van de overlast bleek de omheining
van de verschillende afdelingen te zijn; 2 rijen aaneengesloten palen met een doorsnee van
15 cm, waartussen de ratten uitgangen en looppaden hadden.
Daar er meer van deze kinderboerderijen gebouwd zullen worden, heb ik geadviseerd t.a.v.
de omheining te volstaan met één rij palen of anders de ruimte tussen de palen op te vullen
met bv. cement.
Wat de bestrijding van het ongedierte betreft, heb ik geadviseerd deze zo spoedig mogelijk
uit te voeren. De boerderij zal tijdens deze actie gesloten zijn, alle vee en voeder zullen
elders worden ondergebracht, terwijl voor het uitleggen van het vergiftigde lokaas 70 voederkokers zullen worden gemaakt.

Wat te doen bij overlast van huisinsecten?
Het komt nogal eens voor dat gemeentelijke rattenbestrijders klachten incasseren betreffende overlast van huisinsecten zonder te weten hoe die klachten op de juiste wijze te behandelen.
Te hunnen behoeve kan voor een algemeen recept verwezen worden naar pag. 28 van
,,Rat en Muis" - aug. 1974.
Wat hierin is gezegd over het opzenden van een monster, geldt bij overlast van alle huisinsecten, behalve
Wespen
Bij overlast van deze dieren kan worden volstaan met een schriftelijke of telefonische melding aan de Afdeling Bestrijding van Ongedierte, Geertjesweg 15, Wageningen, telefoon
08370- 1900 l.
Per omgaande wordt dan het bestrijdingsadvies aan de betrokkene verzonden.
G. J. Pop
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