Voorplaat:
Bruine ratten doen zich te goed aan varkensvoer.

Bouwkundige hulp bij de bestrijding
.
van ratten en muizen

II
Ook voor landbouwbedrijfsgebouwen geldt dat reeds een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van ratten en muizen wordt gegeven wanneer enige speciale aandacht wordt geschonken aan verschillende bouwkundige details van stallen, schuren, boerderijen enz. Vaak
brengt dit ook maar een geringe kostenverhoging met zich mee, terwijl veel schade kan
worden voorkomen.
Aan de hand van een aantal tekeningen zullen verschillende mogelijkheden om het binnendringen van ratten en muizen te voorkomen, worden besproken.
Ramen en deuren

Betonramen met daaronder luchtinlaatopeningen in de vorm van bijpassende betonnen
ventilatiedorpels zijn veel toegepast (afbeelding 1). Tegen de dorpels kunnen stroken gaas
worden bevestigd; zo nodig de onder- en bovenkant om een stalen staafje heen felsen voor
versteviging. Bij toepassing van gaas moet erop worden gelet dat de luchtaanvoer voldoende
blijft en de gaten mogen niet groter zijn dan een dubbeltje.
Afbeelding 2 geeft een detail van een naar buiten draaiende deur; om het afslijten van
dorpels tegen te gaan is in de vloer een hoekijzer aangebracht. De deuren slaan hiertegen;
tegen de onderkant van de deur een strook dun plaatstaal of gegalvaniseerd bandstaal
aanbrengen ter voorkoming van het stukknagen van de onderdorpel. Ook aan de zij kant
van de deuren moet enige zorg worden besteed. In bestaande gebouwen zonodig een goed
sluitende cementsponning aanbrengen (afb. 3). Bij nieuwbouw kan men, voor zover geen
kozijn wordt toegepast, een regel inmetselen (afb. 4) waartegen de deur komt. Op deze
regel of dit kozijn en tegen de zijkant van de deuren tot ca . 50 cm boven de grond een
strookje dun plaatstaal of gegalvaniseerd bandstaal aanbrengen. Ook de binnendeuren,
vooral de deuren die toegang geven tot voeropslag en graanopslag, moeten goed sluitend
worden gemaakt, zodat ratten en muizen, mochten ze ergens binnenkomen, niet in deze
ruimte kunnen komen (afb. 5 en 6). De deuren zijn hier uitgevoerd als opdekdeuren. Tegen
de onderzijde is een strook dun plaatstaal of gegalvaniseerd bandstaal aangebracht, evenals
tegen de zijkanten tot ca. 50 cm boven de vloer. Bij nieuwbouw wordt gebruik gemaakt
van een anker. Bij bestaande gebouwen kunnen hoekbeschermers worden vastgezet met
bouten.
De tekeningen 7, 8 en 9 tonen enkele details van een grote schuifdeur. Ook hier moet men
vooral aan de zijkanten de wanden beschermen met hoekijzers. Bij beschadigde wanden
is de kans groot dat de ratten hier tussen door trachten te knagen. Aan de onderzijde van
de deur kan men een doorlopend U-profiel aanbrengen dat over een doorgaande stalen
staaf loopt. Aan de bovenzijde kan men een strookje plaatstaal aanbrengen, waardoor de
deur zo goed mogelijk wordt afgesloten.
Daken

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

Op afbeelding 10 staat een luchtinlaatopening aangegeven die veel voorkomt al of niet
voorzien van een winddrukkap. Aan de buitenzijde kan men gaas aanbre,1gen. Zowel bij
deze constructie als bij de onderdorpels. (afb. 1) moeten de inlaatopeningen voldoende
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groot blij ven. Ze zullen dus regelmatig moeten worden gereinigd.
Over het algemeen zijn bij een bedekking met pannen de aansluitingen van de dakvlakken
met de nok zodanig dat hier geen extra voorzieningen behoeven te worden gemaakt tegen
het binnendringen van ratten.
Voor ventilatie legt men wel aan weerszijden van de nok ventilatiepannen in het dakvlak
(afb. 1 I). Deze ventilatiepannen zijn vaak voorzien van kleine openingen. Als dit niet het
geval is, kan men er een strook of prop gaas in aanbrengen; een nadeel is dat dit door stof
snel verstopt raakt, waardoor de luchtaan- en afvoer onvoldoende wordt. Regelmatig
schoonmaken van het gaas is dan nodig; ook verdient het aanbeveling enkele ventilatiepannen extra te leggen om verzekerd te zijn van voldoende luchtverversing.
Bij een bedekking met golfplaten zijn diverse nokafwerkingen mogelijk. Op afb. 12 is de
gegolfde scharniernok getekend, die dus ook de golven afsluit. Afb. 13 en 14 daarentegen
geven resp. de vlakke scharniernok en de vlakke vaste nok aan, waarbij de golven open
zijn. In deze gevallen kunnen de golven worden afgesloten met gaas of met planken. Dit
is afhankelijk van het wel of niet ventileren. Het is bij geïsoleerde stallen noodzakelijk om
te ventileren tussen de golfplaten en het onder de gordingen aangebrachte isolatiemateriaal.
Daarom moet de afsluiting onder de golfplaten bij de muurplaat in de meeste gevallen ventilerend afgesloten worden door middel van gaas of gaatjesboard. Als ventilatie niet nodig
is, kan men de golven volledig afsluiten met bijv. een asbestcement onderstuk (afb. 15).
Behalve de dichte nokafsluitingen kent men ook de zgn. open nokken ten behoeve van de
natuurlijke ventilatie van stallen. Op afb. 16 is een open nok aangegeven met abc-opzetstukken. Er kan gaas worden aangebracht onder de gordingen en de open golven moeten
worden afgesloten met gaas. De op afb. 17 aangegeven open nok, die o.a. vaak bij ligboxenstallen voor rundvee wordt toegepast, is ook met gaas af te sluiten. Men doet dit
door onder de gehele nok een brede strook gaas aan te brengen en de golven af te sluiten
door gaas daarin te buigen. Deze oplossingen voorkomen tevens dat er grote zwermen
mussen binnenkomen. De afwerking van de topgevels kan gemaakt worden volgens afb. 18.
In een rieten dak brengt men wel drainbuizen aan voor ventilatie (afb. 19). Ook hier moet
men als er ratten zijn de openingen dichtmaken met gaas; een nadeel is weer, evenals bij
de ventilatiepannen (afb. 11), dat het gaas verstopt raakt door stof. Regelmatig schoonmaken van het gaas is dus hier nodig om voldoende luchtaan- en afvoer te houden; zonodig enkele buizen extra aanbrengen.

bandstaal

afb. 1

attL2.

Deuren dicht!

De getekende en omschreven details geven zeker geen compleet overzicht van alle goede
muis- en ratdichte constructies. Afsluiting op andere wijze is eveneens mogelijk. Verder
moet worden opgemerkt dat alle beschreven oplossingen hun nut grotendeels verliezen
als deuren e.d., zoals maar al te vaak gebeurt, een groot gedeelte van de dag open staan.

dfb. 3

ing. H. Stuut
Consulent in algemene dienst voor Boerderijbouw en -Inrichting,
Wageningen, Mansholtlaan 12, tel. 08370-19119 toestel 213.
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Noot v.d. redactie

Overigens moet altijd worden overwogen een ring van vaste voerplaatsen rondom een
object aan te brengen ter wering van ratten en muizen (zie "Rat en Muis" van april 1975:
de Recreatierat).
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BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT
asbestcement
windveer

(Rattus norvegicus Berkenhout; grijze- of rioolrat)

Uiterlijk en leefwijze

De bruine rat is een stevig gebouwd dier met een vrij spitse snuit, duidelijk zichtbare oren
en een lange, dikke, vrijwel kale staart. De rug is meestal grijsbruin van kleur, de buik is
lichter gekleurd. De grootte varieert van 22-30 cm, de staart is bijna even lang als het
lichaam. Aan voor- en achterpoten zitten vijf tenen; de achterpoten zijn het grootst en
meten 4 cm of meer.
Het dier komt algemeen in ons land voor en heeft voorkeur voor waterrijke milieu's.

afb. 18

Sporen

De aanwezigheid van ratten kan worden geconstateerd aan de hand van uitwerpselen,
voetsporen, knaagsporen, paden of holen. De uitwerpselen liggen meestal op een hoop
bijeen; de keutels zijn eivormig tot ovaal van vorm, ca. 17 mm lang en 6 mm dik, de
grootte wisselt echter nogal. Het dier graaft holen en houdt zich graag op in de buurt van
water. Zijn bij holen geen duidelijke voetsporen of keutels aanwezig, dan kan men de
holen dicht maken om te zien of ze bewoond zijn; bewoonde holen zijn de volgende dag
weer open.
In de huizen leeft de bruine rat bij voorkeur in de benedenverdiepingen en onder de vloer,
terwijl men in de naburige gracht- en slootkanten en tuinen, gaten en holen vindt.
Schade en gevaar
gaas tegen
lostrekken

De bruine rat eet alles: vlees, vis, fruit, groente, graan, kadavers, etc. Veroorzaakt grote
schade door vreterij, knagen, bevuilen van voedsel en hamsteren; doorknagen van telefoonkabels, maar ook lichtleidingen (kortsluiting!). Schade door knagen vindt men vrijwel
steeds bij de grond. Er zijn echter gevallen bekend, dat bruine ratten een rieten dak vernielden. Verder kunnen ze levende have, bv. pluimvee, jonge biggen en vogels doden; en
schade veroorzaken door overbrengen van veeziekten.
Als dragers van ziektekiemen zijn ratten een ernstige bedreiging van onze volksgezondheid.
Ratten zijn veelal besmet met bacteriën, virussen of andere ziekteverwekkende microorganismen.
Territoriumgedrag

Om succes te hebben bij de verdelging van de bruine rat moet men rekening houden met
de volgende biologische bijzonderheden.
1
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Als een rattenpaar zich gaat vestigen, zet het een zeker jachtterrein af, waarop geen soortgenoten worden geduld. Dit jachtterrein (territorium) moet het benodigde voedsel voor de
bezitters opleveren. Doordat er spoedig nakomelingen verschijnen (bij niet te slechte omstandigheden 2 à 300 per jaar), wordt de opbrengst aan voedsel van het territorium spoedig
onvoldoende voor de familie. Hierin wordt voorzien door emigratie en door vergroting
van het jachtterrein, zo nodig ten koste van dat van naburige rattenfamilies. Er heersen
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