Zie ook:
J. ,,De verwijdering der vaste afvalstoffen", ir. W. A. G. Weststrate in "Rat en Muis",
oktober 1967.
2. ,,Hoe ongedierteplagen op vuilnisstortplaatsen te voorkomen", ir. W. A. G. Weststrate
in "Rat en Muis", juli 1968.
A. Balkstra,
Afd. Bestrijding van Ongedierte

RATTENBESTRIJDING 1974 - WADDINXVEEN

Het rapport 1974 over de rattenbestrijding in bovengenoemde gemeente, samengesteld door
de heer J. de Jong, ontvingen wij van de directeur openbare werken, de heer 0. van Geffen.
Op deze plaats een woord van dank voor de Waddinxveense bijdrage.
Redaktie.
Allereerst het kwartaaloverzicht inzake de rattenbestrijding die plaats vond met behulp
van met cumarine vergiftigd lokaas.
1974

behandelde
adressen

aantal
behandelingen

behandelingen
per adres

Ie
2e
3e
4e

80
49
45
106

160
108
88
361
0

2
2.2
2
3.4

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Toelichting

Reeds in het 4e kwartaal 1973 waren door de weersomstandigheden enorm veel ratten naar
de bewoonde percelen gekomen; niettemin is de bestrijding daarvan gunstig verlopen.
Ook het Ie kwartaal 1974 laat, ondanks het grote aantal adressen, wel zien dat het aantal
behandelingen niet is toegenomen.
Het bijzonder slechte weer in het 4e kwartaal heeft bij de bestrijding van rat en muis weer
heel veel werk bezorgd.
Vergeleken met de cijfers van het 3e kwartaal, nam het aantal adressen met 61 toe, het
aantal behandelingen met niet minder dan 273, hetgeen uitsluitend te wijten is aan de langdurige regenval.
Een landbouwer vertelde mij dat hij tijdens het ploegen van zijn akker veel ratten over het
land zag gaan, gebruik makend van de nieuwe ploegvoren om nog wat eten te zoeken,
waarna de meeste dieren naar de boerderij trokken.
Onze mededelingen doen misschien wat verontrustend aan, maar wij hebben een en and~r
weer goed opgevangen en opnieuw is komen vast te staan dat ons bekende lokaas volledig
aan onze eisen voldoet.
·
Wij zien 1975 dan ook met belangstelling tegemoet.
J. de Jong.
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ONGEDIERTEBESTRIJDING WAGENINGEN
1974
De heer 0. Groenewegen, directeur gemeentewerken Wageningen, zond ons:
1. Het jaarverslag 1974 inzake de bestrijding van ratten en insecten, samengesteld door de
heer A. Heldoorn, chef afdeling reiniging en vervoer.
2. Een beschrijving + maatschets van een rioolvoerkist die bij de rattenbestrijding in het
rioleringsstelsel wordt gebruikt t.b.v. een voermethode in de visitatieputten der rioleringen.
Het idee is afkomstig van de gemeentelijke rattenbestrijders van de dienst gemeentewerken, de heren T. van Capelleveen en H. Ruys.
Aan de wens van de heer Groenewegen dit systeem via ons blad landelijk bekend te maken, geven wij graag gevolg.
Redaktie
1. Jaaroverzicht 1974

Ratten volledig te verdelgen is een onmogelijke opgave.
Om de zaak enigszins onder de knie te kunnen houden is een permanente bestrijding noodzakelijk. Hieraan hebben de twee rattenbestrijders zoveel mogelijk gedaan, hoewel de medewerking van de burgerij onontbeerlijk is.
In het verslagjaar zijn 263 rattenmeldingen door de burgerij gedaan, waarop tot bestrijding
is overgegaan. Daarna zijn nog 547 controlebezoeken afgelegd om de objekten volledig van
het ongedierte te zuiveren.
Onder de ratvrij gemaakte adressen en plaatsen waren onder meer bedrijven, boerderijen,
scholen, woningen, instituten, winkels, magazijnen, schuren, kippenhokken, volières, een
aantal slootbermen, de stadsgracht en het havengebied.
De permanente voerplaatsen - stukken p.v.c.-buis, aan de achterkant dichtgemaakt en
regelmatig van haver met cumarinepoeder voorzien - hebben zeer goede resultaten opgeleverd en hebben aan de verwachtingen voldaan.
De proeven die in het vorig jaar genomen zijn met de bestrijding van ratten in het rioleringsstelsel door middel van een nieuw voersysteem, zijn voortgezet. Dit heeft een zodanig
gunstig resultaat gehad dat dit systeem waarschijnlijk landelijk bekend zal worden via "Rat
en Muis".
De grote moeilijkheid in de riolering is het lokaas zo droog mogelijk te houden. Geen
geringe opgave met de steeds wisselende rioolwaterstanden en de grote vochtigheidsgraad
(condenswater) in de rioolschachten.
De nieuwe voermethode in de riolering is een idee van de twee gemeentelijke rattenbestrijders. Deze vinding heeft een zodanig succes dat de laatste jaren het totaal aantal
ratmeldingen in Wageningen aan het minderen is.
In het havengebied is een rattenpopulatie in een graan-overslagbedrijf grondig aangepakt
met als lokaas gerookte bokking. Dit heeft goede resultaten gegeven.
Hoeveel ratten totaal zijn gedood is niet bekend, maar zeker is dat Wageningen van een
heel leger ratten is bevrijd.
Een bijzonderheid is dat dit jaar een woelrat gevangen is - na bestrijding - in een partikuliere groententuin.
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Voor de verdelging van de ratten werd gebruikt:
375 kg haver
75 kg tarwe
20 kg cumarinepoeder
5 ½ fles slaolie
18 kg gerookte bokking.
Hoewel er een zachte winter is geweest is het aantal insektenbestrijdingen minder geweest
dan het vorige jaar. Op verzoek zijn in een aantal woningen vlooien, wespen en kakkerlakken bestreden.
Gemeentewerken Wageningen,
februari 1975

A. Heldoorn,
chef afd. reiniging en vervoer.

2. Rattenbestrijding in rioolstelsel

Zoals bekend leven veel ratten in het rioleringsstelsel. Ze leven van de etensresten, groenteafval enz., welke veelal via de gootsteen in de riolering verdwijnen. Kunnen de ratten geen
voldoende voedsel vinden in het riool, dan klimmen ze vaak via de straatkolken omhoog om
elders in de woongebieden hun kostje te zoeken.
Een aantal bestrijdingsmethoden werd in het rioolstelsel van Wageningen al toegepast,
maar vaak met minder goede resultaten. Bijvoorbeeld werden voerplankjes op voldoende
hoogte in de rioolschacht aangebracht, waarop lokaas - haver met cumarinepoeder - was
neergelegd. Na enige dagen werd de haver nat, soms door een zeer hoge waterstand - in
de zomer bij grote regenbuien - of door het condenswater. Het bleek al gauw dat de
ratten geen lokaas tot zich nemen dat nat is geworden.
Een volgende stap was het lokaas in plastic zakjes op de voerplankjes te leggen. Hier en
daar werd een zakje stukgevreten en het lokaas opgenomen. Ook deze haver werd door de
hoge vochtigheidsgraad in de riolering spoedig nat en niet meer gegeten.
Het grote probleem om de ratten in de riolering te bestrijden is:
Hoe houdt men het lokaas droog?

De beide Wageningse rattenbestrijders, de heren T. van Capelleveen en H. Ruys, hebben
dit probleem zeer vernuftig opgelost door een eenvoudig voer kistje te maken met
een z.g. ,,silo" er op.
Van enkele oude plankjes is een kistje in elkaar getimmerd - zie foto's en maattekening waar bovenin een rond gat werd aangebracht en daardoor heen een p.v.c.-buis geschoven tot 2 cm vanaf de bodem.
De plastic buis wordt gevuld met haver en van boven afgesloten met een plastic zakje.
Hierdoor blijft het lokaas - haver met cumarinepoeder - volledig droog. Een klein
schotje wordt op de bodem aangebracht om de haver op zijn plaats te houden. Ook als de
rat ervan gegeten heeft blijft steeds verse droge haver vanuit de z.g. silo toestromen. Aan
de voorzijde wordt met elektriciteitsdraad - dit roest niet door - een loopplankje bevestigd om de rat gelegenheid te geven in het voerkistje te komen. Dit loopplankje drijft
met de rioolwaterstand op en neer.
Het voerkistje wordt boven de hoogst voorkomende waterstand in een visitatieput of rioolschacht geplaatst. Indien klimijzers in de schacht aanwezig zijn, kan hierop het voerkistje
geplaatst worden. Vervolgens wordt het kistje vastgeklemd door een paar steunlatten tussen
de zijwand van de kist en de rioolschachtwand.
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De lengte van de plastic buis (silo) wordt bepaald tussen bovenkant voerkist en het putdeksel. Het beste is de plastic buis ongeveer 2 cm vrij te houden van onderkant putdeksel.
Op deze wijze kan na verwijderen van het putdeksel gemakkelijk nieuw lokaas in de plastic
buis gestort worden.
Het is wel raadzaam na het vullen met haver en cumarine het plastic zakje weer over de
plastic buis te schuiven opdat geen condenswater in de p.v.c.-buis kan komen. Een voordeel
van dit kistje is dat de rat graag terugkomt om op dit mooi-beschutte plekje te eten. Hij
voelt zich veilig en kan niet gemakkelijk aangevallen worden.
Op bovenomschreven wijze zijn gedurende ruim één jaar met goed succes proeven genomen in het rioolstelsel van de gemeente Wageningen.
In bepaalde wijken van Wageningen waar regelmatig rattenklachten binnenkwamen, zijn
deze voerkistjes in de riolering aangebracht met als resultaat dat er thans slechts sporadisch
vanuit die wijken een melding binnenkomt. Het totaal aantal ratmeldingen per jaar is de
laatste jaren in Wageningen minder geworden.
Wellicht ten overvloede vermeld ik nog dat een intensieve con t r o Ie van de voerkistjes
en het permanent a a n v u 11 e n van het lokaas een vereiste is.
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Ten slotte enkele opmerkingen.
I. Plaats niet te weinig kistjes in een wijk waar een rattenpopulatie zich ophoudt.
2. Het kan een week duren, soms nog langer, voordat de ratten van het lokaas gaan eten.
3. Indien ze gaan eten, vul dan regelmatig het lokaas bij. Blijf het voerkistje controleren,
ook al wordt er tijdelijk niet meer van gegeten. Enige tijd later kunnen nieuwe ratten
komen eten.
4. Gebruik als lokaas Ie kwaliteit haver.
5. Noteer waar de voerkistjes geplaatst worden. Men kan dan contact opnemen met de
afdeling die de rioleringen gaat reinigen met een rioolreinigingsmachine, om maatregelen te nemen de kistjes tijdelijk te verwijderen en na het werk weer te plaatsten.
6. Het materiaal van de voerkistjes kan "afvalhout" zijn; dit hout is voldoende duurzaam.
7. De materiaalkosten die er aan verbonden zijn, zijn nagenoeg nihil.
8. De maatschets betreft een opengewerkt model. De rechterzijkant dient natuurlijk dichtgetimmerd te worden De voorkant blijft open.
9. Tenslotte dit: past u het hieromschreven systeem eens in de praktijk toe. Het is de
moeite waard! En laat in de toekomst eens iets van uw resultaten horen.
Veel succes toegewenst.
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Gemeentewerken Wageningen.

De Wageningse rattenbestrijders
T. van Capelleveen en H. Ruys.
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