WINTERACTIE BESTRIJDING BRUINE RAT

CONTACTDAGEN 1977

Hoofden ongediertebestrijding

De contactdagen die bestemd zijn voor gemeentelijke ongediertebestrijdingsdiensten zijn er
niet alleen om het contact van de gemeentelijke ongediertebestrijders onderling te bevorderen
en een nauwer contact te leggen tussen hen en onze afdeling, maar bovendien om behalve
wederzijdse ervaringen uit te wisselen, ook technische problemen te bespreken. Daar deze
technische problemen vaak boven de individuele interessesfeer uitgaan en meer op afdelingsniveau in de beleidssfeer liggen, zal het onzerzijds op prijs worden gesteld als ook de hoofden
van de betreffende bestrijdingsdiensten aan deze contactdagen zouden kunnen deelnemen.
De komende contactdagen zullen worden gehouden in de 2e helft van februari, in maart en april
1977. Een convocatie wordt u nog toegezonden.
In tegenstelling tot de contactdagen 74/75 zal dit jaar niet in alle provincies een contactdag
worden georganiseerd, doch is de cyclus verdeeld over twee jaar. In dit jaar werd in 7 provincies
een contactdag gehouden en in het komende jaar zal dit in de overige provincies gebeuren.
Aan deze bijeenkomsten, die van 10.00 tot ca. 16.00 uur duren, zijn behalve de reis- en
verblijfkosten der deelnemers, geen verdere kosten verbonden.
Schema voorjaar 1977
Hieronder volgt het schema, zodat u reeds nu de voor u van belang zijnde datum kunt noteren.
Provincie Friesland
donderdag 17 februari 1977 in Hotel de Vier Leeuwen, Lange
Marktstraat 18, Leeuwarden.
donderdag 3 maart 1977 in het Cultureel Centrum de "Coehoorn",
Provincie Gelderland
Coehoornstraat 11 , Arnhem.
Provincie Drenthe
donderdag 17 maar 1977 in Café-Restaurant "Bellevue", Nassaulaan 30, Assen.
Provincie Noord-Holland donderdag 31 maart 1977 in de Stationsrestauratie van het Centraal
Station, Stationsplein 1 1, Amsterdam.
Provincie Noord-Brabant donderdag 14 april 1977 in Café-Restaurant "Marianne", Tilburg(West)
seweg 16, Breda.
Provincie Limburg
donderdag 28 april 1977 in Hotel "Wilhelmina", Kaldenkerkerweg
(Noord)
l , Venlo.

Wij hopen evenals vorig jaar velen van u, heren hoofden van dienst en heren ongediertebestrijders te mogen begroeten om ervaringen met u te kunnen uitwisselen.
Graag tot dan!
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Burgemeesters
De heren burgemeesters van alle Nederlandse gemeenten ontvingen in september j.l. van onze
afdeling evenals vorig jaar een circulaire met het verzoek te willen overwegen in de winterperiode een algemene actie ter bestrijding van de bruine rat te organiseren. De maand januari is
daarvoor zeer geschikt omdat de bruine ratten, hongerig, op zoek naar voedsel, in een vreemde
omgeving minder voorzichtig zijn bij de keuze ervan en al gauw het door de rattenbestrijder
uitgelegde lokaas zullen verorberen.
Om bij de actie zoveel mogelijk medewerking te verkrijgen van het publiek zijn op aanvraag
affiches verstrekt en voor informatie via de pers artikelen beschikbaar gesteld, waarbij elke
gemeentelijke bestrijdingsdienst zijn meldingsnummer kan opgeven.
Onzerzijds wordt een bericht betreffende de actie aan de landelijke pers en de grote regionale
dagbladen gestuurd.
Voorts is zendtijd verkregen in januari 1977 waarin de reeds bekende "rattenspot" een aantal
malen, telkens na het nieuws van 19.00 uur, zal worden uitgezonden.
T.V.-spot bruine rat actie
Bijzondere omstandigheden voorbehouden zendt de N. 0. S. op onderstaande data na het nieuws
van 19.00 uur de T.V.-spot uit (30 seconden):
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Kwetsbaar
Is de actie goed georganiseerd en wordt er terdege bestreden, dan zal slechts een klein gedeelte
van de rattenpopulatie de winter overleven, enerzijds natuurlijk door de bestrijding en anderzijds
door de kwetsbare positie van het ongedierte: koude, weinig voedsel en maatregelen van
ratwering!
Door attent waarschuwen van de zijde van het publiek over de aanwezigheid van ratten, kan
men te weten komen welke plaatsen zij bij voorkeur bezoeken en waar zich grote concentraties
van het ongedierte bevinden. Daar kan de nodige bestrijding plaatsvinden en nazorg worden
gegeven en bovendien kunnen die plaatsen in de loop van het jaar periodiek onder controle
blijven.
Vakkundigheid vereist
Men zal begrijpen dat het oproepen van het publiek om aan het gemeenteloket gratis lokaas te
komen halen, aan het doel voorbijschiet. Het mag een goedkope oplossing lijken, uiteindelijk
kan het duurkoop blijken. Voor de toepassing van het lokaas is deskundigheid vereist omtrent
de werking van het gif en de plaats waar het uitgelegd moet worden. Door plaatselijk onderzoek
zal vaak blijken, dat ratweringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Louter bestrijding is niet
voldoende; als de dieren terug kunnen k.>men, b I ij ft het probleem bestaan. Bij het uitleggen
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