Voorplaat:
Trio Zwart (Rattus rattus)

Bouwkundige hulp bij de bestrijding

.

van ratten en muizen
I
Na verdelging . ...

Vrijwel algemeen wordt de bestrijding van ratten of muizen slechts beschouwd als een
verdelging van de zich om en in woning of boerderij ophoudende dieren. Een mening,
welke is voortgekomen uit de aard van de bekende bestrijdingsacties en de soms zeer spectaculaire resultaten van dergelijke acties.
Met deze bestrijding alleen is men er echter niet.
Ook de meest succesvolle verdelgingsmethode zal steeds een tijdelijk effect hebben, wanneer
niet mede de omstandigheden worden weggenomen, waardoor zich een nieuwe gemeenschap van ratten en muizen kan ontwikkelen, welke, gezien het enorme vermenigvuldigingsvermogen van deze dieren, na korte tijd weer belangrijke schade ten gevolge kan hebben.

Wering

Een van deze omstandigheden is het verminderen van de gelegenheid tot huisvesting op het
terrein of in de gebouwen.
In dit kader is reeds verscheidene malen gewezen op bepaalde rommelhoeken en opslagplaatsen, waarin complete kolonies van deze dieren een onderkomen kunnen vinden.
Bij het uitwerken en bepalen van verschillende details van nieuwe gebouwen, kan reeds een
belangrijke bijdrage aan de bestrijding worden gegeven door het besteden van enige aandacht aan een constructie die ratten en muizen verhindert het gebouw binnen te dringen
of een ideale huisvesting te vinden op voor de bestrijders moeilijk bereikbare plaatsen.
Over het algemeen zullen deze voorzieningen geen of slechts een zeer geringe kostenverhoging ten gevolge hebben.
Ter illustratie kan het volgende voorbeeld dienen:
Bij een vrijstaand woonhuis met zinken goten op pl.m. 2.50 m boven het maaiveld vonden
bruine ratten via een aangebouwde houten pergola een weg tot in de goot, waar een klein
gaatje in het dakbeschot toegang gaf tot een, niet door metselwerk afgesloten ruimte tussen
vloer en plafond. Het openbreken van de houten vloer was noodzakelijk om deze ruimte
te bereiken. Met het dichtmetselen van de genoemde openingen tijdens de bouw of het
maken van een kraag om de stijlen van de later aangebrachte pergola, waren deze onkosten
achterwege gebleven.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.

Het preventieve karakter van de maatregelen ter voorkoming van het binnendringen van
ratten en muizen vormt de grootste belemmering voor het algemeen doorvoeren hiervan,
hoe onlogisch dit ook is. Iedere bouwkundige tracht zijn gebouwen tot het uiterste te vrijwaren voor het indringen van vocht, doch enkele eenvoudige maatregelen om te voorkomen
dat ongedierte binnendringt, worden achterwege gelaten.
Op bijgaande tekeningen no. 1- 25 zijn voor enkele belangrijke onderdelen verschillende
mogelijkheden aangegeven, welke het binnendringen van ratten en muizen, zo niet onmogelijk maken, dan toch sterk tegengaan. •
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Fundering (tekening 1 t/ m 8).

No. 1 en 3 hebben betrekking op onderheide gebouwen. Onder de houten vrijdragende
vloer (zie tek. 1) is een betonnen bodemafsluiting gemaakt, welke behalve rat- en muiswerend ook uit andere gezichtspunten bezien zeer wenselijk is, vooral waar de hei-fundering
veelal wordt toegepast in gebieden met een hoge grondwaterstand.
Is er kans op verzakking van de ondergrond, een zeer onaangename eigenschap van opgespoten terreinen, dan is het wenselijk om de bodemafsluiting met een wapening aan de
funderingsbalk vast te storten, daar anders door scheurvorming weer openingen worden
gevormd.
Een steenachtige vrijdragende vloer, zie fig. 2, zoals beton, holle baksteen enz. maakt een
betonnen bodem niet noodzakelijk meer. Hier moet er dan wel op worden gelet, dat ook
de ventilatie-openingen in de binnen spouwmuren muisdicht worden uitgevoerd, daar
anders de spouw vanuit de ruimte onder de vloer goed bereikbaar is en vanwaar in vele
huizen bij een balklaag wel weer een opening naar binnen is te vinden.
Ligt de onderkant van de funderingsbalk onder de laagste grondwaterstand of bijv. meer
dan 0.70 m onder het maaiveld, dan graven de dieren ook niet meer onder de fundering
door, zodat daar geen speciale constructies meer nodig zijn.

houten vloer en
balklaag

'

In tek. 3 is een niet-vrijdragende tegelvloer aangegeven bij een hei-fundering, hetgeen vooral
in kleigebieden kan voorkomen. Ter voorkoming van ondergraving kan dan naast de
funderingsbalk een betonplankje ter breedte van 30- 40 cm worden aangebracht. Teneinde
het grondwerk voor de fundering niet nodeloos te vermeerderen, is het betonplankje niet
gelijk met de onderkant van de funderingsbalk gelegd. Het plankje moet 30- 40 cm onder
het maaiveld worden gebracht.
Ook in tekening no. 4 is de bodemafsluiting weggelaten, hier bij een fundering van gewapend beton op staal. De straatlaag, welke dan geheel om het gebouw moet aansluiten en
de uitstekende rand van de funderingsplaat vormen belangrijke belemmeringen voor het
ondergraven van de fundering.
Aan de constructie van tekening 5, waarbij naast een gemetselde fundering op staal een
vrijdragende houten vloer is aangegeven met daaronder weer een bodemafsluiting van
stampbeton, kan zeker de voorkeur worden gegeven. Hier is in aanzicht de constructie van
een gemetseld muisdicht-ventilatie-rooster aangegeven, waarbij er steeds nauwkeurig op
gelet dient te worden, dat de spleten de maximum breedte van 5 mm niet overschrijden.
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De tekeningen no. 6, 7 en 8 geven elk een detail onder weer andere omstandigheden. In
tekening 6 is nog eens een betonplankje aangegeven, terwijl de zeer brede aanleg in tekening 8 het ondergraven geheel voorkomt.
betonplankje

Dakvoetconstructies (tekening 9 t / m 18).

De tekeningen 9- 14 tonen enkele constructies voor een dakbedekking met pannen al of
niet op een dakbeschot.
Wordt voor de hemelwaterafvoer geen goot gemaakt, dan moet er zorg voor worden gedragen, dat de openingen onder de pannen goed afgesloten worden met onderpannen, zie
tekening 9 en 11 of door middel van een vogelschroot, zie tekening 10, welke aan de
onderzijde kan worden beschermd door een enkele laag metselwerk, welke 2 cm is uitgemetseld. Een eventueel dakoverstek als op tekening 12 dient ook zorgvuldig te worden
afgewerkt.
Wordt een zinken goot voor de afvoer van het hemelwater aangebracht en sluit de goot
goed aan bij de muur, dan betekent dit ook een voldoende versperring van de toegangsweg.
(doorlezen op blz. 10)
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Een punt van veel belang is de afsluiting van de afvoerpijpen met bol-rooste_rs, daar deze
afvoerpijpen anders door ratten zeer gemakkelijk kunnen worden benut om m de goot te
klimmen.
Voor alle dakvoetconstructies is het steeds aan te bevelen de spouw over enkele lagen dicht
te metselen, hetgeen constructief bezien slechts voordelen oplevert en waardoor de spouw
aan de bovenzijde volkomen wordt afgesloten.
De details 15 en 17 geven beide een constructie voor dakbedekking van dakleer of rubberoid op een dakbeschot of plaatmateriaal, beide met aange~lakte goten.
.
De afwerking aan de onderzijde is hier, afgezien van esthetische of constructieve overwegingen, van minder belang. De constructie zelf vormt een gesloten geheel. .
De toepassing van asbest-cement golfplaten zonder een goot, e_en construct~~ w~lke vooral
bij de bouw van landbouwbedrijfsgebouwen veel wordt gebruikt, vormt b1J mmder zorgvuldige uitvoering gemakkelijke toegangen tot het gebouw.
.
Een oplossing is hier gegeven door de muurplaat iets terug te leggen en de openmgen
tussen bovenkant metselwerk en golfplaten zorgvuldig met specie dicht te maken.
Wordt een goot aangebracht, welke tegen de muur aansluit, zie tekening 18, dan vormt
deze een afdoende beveiliging waarbij er ook weer op gelet moet worden, dat de afvoerpijpen zijn voorzien van bol-roosters.

ADRESWIJZIGING

Nieuwe "jas" voor de Afd. Ongediertebestrijding
1 maart 1976 was een (in-)spannende dag voor onze afdeling, die in de herinnering zal
blijven bestaan als de dag van de grote verhuizing.
.
Met dat gevoel dat je hebt als je weggaat bij een goede vriend, namen we afscheid _va_n de
Geertjesweg 15: de Plantenziektenkundige Dienst en zijn bewoners waarmee we al die Jaren
allerplezierigst mochten samenwerken en van hun gastvrijheid ge~eten.
.
.
Het gebouw waar we nu zijn ingetrokken aan de Pabstendam 16 m Wagenmgen, hgt op de
Rijndijk bij de haven en geeft uitzicht over Rijn en Uiterwaarden.
Om de briefwisseling te bespoedigen, is een postbus aangeschaft; het telefoonnummer is
met slechts één cijfer gewijzigd, zodat ons adres nu luidt:

Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Postbus 350, Pabstendam 16
Wageningen; tel. 08370-19061.

Gevelbeëindigingen (tekening 19 t/ m 24).
De tekeningen nr. 19-24 geven enkele voorbeelden van gevelbeëindigingen voor verschillende dakbedekkingen. Over het algemeen wordt zowel door de beëindig_ing van -~e dakbedekking op de muur als door een dakoverstek een goede en eenvoudige afslu1tmg gevormd.
Evenals bij de dakvoeten is het ook bij deze constructies van belang de spouw over een_ of
twee lagen dicht te metselen; een goede afsluiting van de openingen tussen dakbedekkmg
en dakbeschot is dan gewaarborgd.
De hierboven beschreven en getekende details betekenen zeker geen compleet overzicht
van alle goede muis- en ratdichte constructies, noch dat afsluiting op andere wijze niet
goed mogelijk zou zijn.
De tekeningen zijn opgenomen om de gedachte van het afsluiten beter te kunnen bepalen
en om enkele suggesties naar voren te brengen, welke in ieder geval kunnen worden toegepast.
In een volgend artikel zullen andere onderdelen van gebouwen en in het bijzonder van
landbouwbedrijfsgebouwen worden bezien.

Adviezen inzake preventieve ratweringsmaatrege/en tijdens her bestekklaar maken van gebouwen kunnen •,vorden verkregen hii het Consulentschap voor Boerderiibouw en -Inrichting. Dr. Mansholt/aan 12, Wageningen.
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Onze rayonambtenaren
De adressen en telefoonnummers van onze rayonambtenaren, bij de meesten uwer wel
bekend, laten wij hieronder volledigheidshalve volgen, alfabetisch gerangschikt.
A. D. Bode, Cuneraweg 25, Rhenen; tel. 08376-4259.
N. J. Groot, Z.O.-Front 120, Den Bosch; tel. 073-132875.
D. P. Kempe, Zilveren Rijder 4, Mijdrecht; tel. 02979-5266.
G. J. Linderman, Bentheimerstraat 99, De Lutte; tel. 05415-332.
J. Ysinga, Leerweg 4, Ulrum; tel. 05956-458.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte

