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.
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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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