KLACHTENREGISTRATIE

Voorplaat:
Tenebrio molitor L., de meeltor, wordt in huis in voorraadjes aangetroffen. Geen spuitbus
nodig; opruimen is voldoende. Foto H. Blankwaardt, Arnhem.

ONGEDIERTEBESTRIJDING
Centrale Registratie

De contactdagen in 1976 gaven aanleiding te wijzen op het voordeel, om binnen de gemeente
voor klachten betreffende overlast veroorzaakt door ongedierte een centraal meldadres en
telefoonnummer te hebben. De bruine-rat-actie in januari j.l. bleek voor vele gemeenten een
goede gelegenheid in de lokale pers een artikel te laten opnemen omtrent de rattenbestrijding,
waarbij ook het telefoonnummer en/ of meldingsadres wereldkundig kon worden gemaakt
(overigens geeft het optreden van wespen en vlooien in de zomer wéér gelegenheid in te haken
met een artikel in de pers).

Register
Aan de hand van gegevens uit de praktijk wordt hierna de meest eenvoudige en efficiënte gang
van zaken geschetst.
Op de administratie worden van telefonisch en schriftelijk ingekomen klachten in volgorde van
binnenkomst, naam, adres en aard van de klacht in een register (zie voorbeeld I) genoteerd. Deze
gegevens worden eveneens genoteerd op een klachtkaart (in enkelvoud, zie voorbeeld II), die
aan de ongediertebestrijder ter afhandeling wordt meegegeven. Indien het object vrij is van
ongedierte wordt de kaart geretourneerd. In de laatste kolom van het register wordt dan de
datum van afhandeling genoteerd. De kaart wordt, alfabetisch op adres, in een kaartenbak
gedeponeerd.
Afhankelijk van de omvang kan de registratie al of niet gescheiden worden naar klachten
omtrent ratten en muizen en insectenklachten.
Klachtkaart

De ongediertebestrijder die de kaart(en) op route meeneemt, noteert op de voorzijde de datum
van zijn bezoek, van de bestrijdingsmiddelen die hij gebruikt het merk en/ of de werkzame stof
(inclusief het gehalte). Bij de bestrijding van knaagdieren noteert hij de aard van het gebruikte
lokaas en de hoeveelheden die zijn uitgezet. Bij de insectenbestrijding noteert hij de
hoeveelheden spuitvloeistof en/ of poeder.
Bij de bestrijding van bruine ratten zal binnen een paar dagen een 2e of 3e controlebezoek
noodzakelijk blijken te zijn; bij de bestrijding van huismuizen is eveneens controle nodig, doch
verspreid over een langere periode, daar muizen bij het gebruik van anti-coagulantia pas na 7 à
12 dagen sterven.
Bij de bestrijding van kakkerlakken bijvoorbeeld, zal een 2e controle en behandeling moeten
plaatsvinden na 2 à 3 weken om eventueel de dan nog uit het ei komende generatie uit te
schakelen.

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

De achterzijde van de kaart gebruikt de ongediertebestrijder om bijzonderheden te noteren.
Betreffende de uitvoering en resultaten van de verdelging: bijvoorbeeld of gebruik is gemaakt
van ratten- of muizenvoerkistjes. Hij noteert of het lokaas werkte, of dat moest worden
overgegaan op een ander lokaas en of het nodig was een lokaasproef uit te voeren om dat
aantrekkelijke lokaas te vinden.
Betreffende hygiënische en / of bouwkundige wering: bijvoorbeeld wat is geadviseerd omtrent
opslag van veevoer, opruimen van los op de grond liggend voer, gebruik van gesloten
afvalbakken of containers. Voorts omtrent openingen en gaten in buiten- en spouwmuren,
muren van kruipkelders, kapotte rioolaf~oer tussen huis en straatriool.
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Betreffende contacten met huiseigenaar en/ of Dienst Bouw- en Woningtoezicht, indien
bouwkundige gebreken zijn aangetoond: de aard van noodzakelijk te nemen maatregelen en wie
daaromtrent benaderd en geadviseerd is, dan wel nog moet worden. Bij de bestrijding van
insecten kan ook gewezen worden op hygiëne en wering. De gegeven adviezen worden eveneens
op de achterzijde van de klachtkaart vermeld. In een aantal gevallen blijkt dan ook dat géén
gebruik van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is.
Op deze wijze kan bij een controlebezoek telkens worden nagegaan wat er bij vorige bezoek(en)
is geadviseerd.
Indien bij controle is gebleken, dat de plaag afdoende is bestreden en geen overlast meer wordt
ondervonden, kan de datum van afhandeling worden ingevuld. Deze datum dient te worden
teruggevonden in de laatste kolom van het register.

Voorbeeld 11
Adres: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ Volgno.: _ _ _ _ _ _ _ __
Naam: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ Datum: _ _ _ _ _ __ _ _
Aard klacht:
Bezoeken

Datum

Gebruikte materialen

Ie bezoek

Gemeentekaart

Indien men de moeite wil nemen de adressen van klachten van overlast op een gemeentekaart te
markeren, kunnen aan de hand daarvan mogelijke haarden worden vastgesteld. Het opbergen
van de kaarten op adres geeft ook al, zij het minder overzichtelijk, dergelijke haarden aan.
In een afgebroken huis kan de rioolafvoer van het toilet, welke niet is afgesloten, de toegangsweg
vormen voor bruine ratten. Indien in een riool niet wordt bestreden, kunnen de huizen in de
directe omgeving daarvan bezoek van ratten ontvangen. Een clandestiene stortplaats of een
buitenshuis staande, slecht beheerde container kan een bron van rattenvermaak vormen, terwijl
kakkerlakken zich in zo'n container ook thuis voelen.
Aan het eind van elk jaar kan aan de hand van de zo verkregen gegevens een indruk worden
verkregen omtrent de aard en omvang van het optreden van ongedierte in de gemeente.
Vergelijkenderwijs kan wellicht worden aangetoond dat bestrijding op eigen initiatief bij zgn.
" hot spots" zoals in stadsrioolputten, riooluitmondingen bij boerderijen, oude buurten en in
havens, bepaalde watergangen, etc. het aantal klachten in de directe omgeving daarvan zal doen
afnemen.

2e bezoek

3e bezoek

A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Voorbeeld 1

Volgno. Datum

Adres

Naam
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Datum
afgehandeld

Coauctoë~i~~oruo~~,icht•

Af~ldd.d.•
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KEUZE VAN EEN LOKAAS

Geen kans bij overvloed
Hoewel Ie kwaliteit stofvrije, gepunte, ongepelde haver als lokaas, gemengd met 0,5%-ig
cumarinepoeder (in de mengverhouding 19: 1, onder toevoeging van 200 cc slaolie) in de
meeste gevallen zal voldoen als middel ter bestrijding van de bruine of zwarte rat of de huismuis,
zullen er steeds gevallen voorkomen, waarbij het lokaas uitgelegd door de ongediertebestrijder
zelfs niet wordt aangeraakt.
Als oorzaken kunnen genoemd worden, dat de dieren gewend zijn aan het ter plaatse aanwezige
voedsel, dat anders en wellicht smakelijker van samenstelling is en dan hoogstwaarschijnlijk ook
in grote hoeveelheden beschikbaar. In de praktijk zal blijken, dat op de regel vele uitzonderingen denkbaar zijn.
Het is voor een effectieve bestrijding een dwingende eis, dat de te bestrijden dieren uitsluitend
van het aangeboden lokaas eten; derhalve dient te worden voorkomen, dat ander voedsel kan
worden bereikt, hetgeen inhoudt, dat resten veevoeder 's avonds dienen te worden opgeruimd en
de voorraden elders óf onbereikbaar voor ratten, d.w.z. minimaal ± 40 cm boven de vloer
moeten worden opgeslagen óf in afsluitbare bussen worden bewaard. Is dat niet mogelijk, dan
dient gebruik te worden gemaakt van een lokaas, dat aantrekkelijker is dan het voorhanden
zijnde voedsel.
Lokaasproef
Wil men nu uitvinden of de te bestrijden ratten of muizen de voorkeur geven aan een bepaald
soort voedsel, dan kan een proef worden genomen met een aantal verschillende voedseltypen
van plantaardige en/ of dierlijke aard: b.v. een graanprodukt, vruchten, een zuivelprodukt. In
ruimten waar mensen en huisdieren wonen en verblijven, dient men uiteraard het gebruik
van dierlijk lokaas als vlees en vis te vermijden, wegens de geur en het gevaar voor huisdieren;
ook in parken, op erven, etc. is het gebruik ervan uit den boze.
Van de te beproeven lokazen, b.v. gemengd graan, zonnepitten, kuikenzaad, biggenkorrels,
haver met limonade vermengd, haver-melasse of haver-ei, gebroken mais, zoete appels, etc.
legt men gelijke hoeveelheden in kleine hoopjes, bij voorkeur in voerkistjes naast elkaar. Na 1
of 2 dagen controleert men van welk voedsel het meest is gegeten. Bij twijfel neemt men een
tweede proef met opnieuw gelijke hoopjes van het aangevreten voedsel met weglating van
die lokazen, welke onaangeroerd zijn gebleven. Het verdient aanbeveling om, teneinde bij het
nemen van de proef een zo zuiver mogelijk beeld te verkrijgen, ook hier alle ander aanwezig
voedsel te verwijderen.
Wees bij controle steeds bedacht op resten kaf van uitgepelde graankorrels. Bij te snelle
beschouwing worden zij licht verward met volle korrels, zodat schijnbaar geen opname zou
worden geconstateerd.
Grote stukken kaas, vlees of vis, hele maïskorrels en grove havermout worden vaak alleen
maar versleept, zonder te worden opgegeten en zijn daarom ongeschikt als lokaas. Brood is
eveneens ongeschikt, daar dit uitdroogt en de cumarine dan niet meer hecht; toevoeging van
olie maakt brood onbruikbaar.
Bruine rat
Vaak zal na een lokaas proef worden geconstateerd, dat bruine ratten de voorkeur geven aan het
reeds aanwezige voedsel (het zijn immers alleseters!):
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in een kuikenbroederij of kippenfokkerij
in een kuikenfokkerij
in een biggenfokkerij
in een varkenshok
in een nertsenfarm
in een maisvoerkuil
in een bietenkuil
op een niet juist beheerde vuilstort

eieren
kuikenzaad
biggenkorrels
varkensvoer of zonnepitten
nertsen voer
gebroken mais
gemalen bieten
etensresten, met voorkeur voor vlees en vis.

Keuze aanpassen aan object
In huis voorkomende bruine ratten moet men uiteraard niet proberen te bestrijden met vlees-,
visafval of nertsenvoer als lokaas, aangezien dat met het oog op mogelijk aanwezige huisdieren
tè veel gevaar oplevert en het bovendien stank veroorzaakt. Voorts zullen stukken vlees of vis
niet ter plaatse worden verorberd, maar worden versleept: niet plezierig voor de bewoners,
indien ergens in de spouw of tussen plafonds rottend vlees of vis ligt. Velerlei insecten als
spekkevers, tapijtkeverlarven en vliegemaden zullen zich graag tegoed doen aan het versleepte
lokaas dat ergens liggen blijft. Gebruik vlees of vis alléén op stortplaatsen en alléén dán,
wanneer andere lokazen falen.

Op een goed behandelde vuilnisstortplaats waar twee à drie keer per week wordt afgedekt met
zand, het vuil wordt vastgereden met een bulldozer of "compactor" en de stortkop zo klein
wordt gehouden als mogelijk is, kan men in het algemeen de enkele aanwezige ratten zeer goed
de baas met haver als lokaas. Is er echter een te groot aanbod van ander voedsel, dan kan men
het beste overgaan op bestrijding met zonnepitten, nertsenvoer, gemalen vlees of visafval
als lokaas. Bij het gebruik daarvan is, uitgezonderd bij zonnepitten, toevoeging van slaolie
uiteraard overbodig.

Deze zwarte rat ontdekte eieren en heeft
zijn menu daarmee uitgebreid.
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Zórgvuldig afdekken van het uitgezette bestrijdingsmiddel of uitzetten in de holingangen is
essentieel, daar het anders met gevaar voor hun leven door andere dieren dan ratten kan worden
gevonden; bovendien eten de ratten graag "onder dekking".
Bij de bestrijding in riolen is de keuze van het lokaas of de wijze van aanbieden belangrijk,
omdat daarbij rekening moet worden gehouden met de vochtige omstandigheden ter plaatse.
Zeer doeltreffend is op enkele plaatsen het gebruik gebleken van schapenniervet als lokaas, dat
zonder enige verdere toevoeging met cumarine kan worden gemengd. Aangeraden wordt het
vet te verhitten totdat het juist vloeibaar is, aangezien dan de verwerkbaarheid het beste is.
Indien men haver als lokaas wil gebruiken, moet worden gezorgd voor een " vochtvrije" opslag
in een speciale ratten voer kist met "voersilo" (zie beschrijving in Rat en Muis van juni 1975).

PRAKTIJK-TIPS
Ratten- en muizenbestrijding

D.P. KEMPE
voorlichtingsambtenaar afd. Bestrijding van Ongedierte

De zwarte rat

Voor wat betreft de voedselkeuze levert de zwarte rat vaak minder problemen op, omdat deze
zich hoofdzakelijk beperkt tot graan en graanprodukten, in ieder geval voedsel van
plantaardige herkomst. Een enkel geval is bekend waarin allerlei soorten uitgelegd lokaas
onaangeroerd bleven liggen, totdat een proef met zoete appels werd gedaan. Ook hier weer
waren de plaatselijke omstandigheden van invloed op de keuze van het lokaas.
De huismuis
Dit kleine grijze "huisdiertje" is een alleseter, met een voorkeur voor vetrijke spijzen,
peulvruchten en granen.
In verreweg de meeste gevallen zal Ie kwaliteit, stofvrije, gepunte ongepelde haver, aantrekkelijker gemaakt met wat poedersuiker, als lokaas voldoen. Als keuzevoedsel kan worden
geëxperimenteerd met fijne havermout, vogelzaad, gebroken mais, gemalen kaas, haver met
limonade, melasse of ei vermengd, bonen, etc.
Vooral in levensmiddelenbedrijven, supermarkten, bakkerijen, etc. is toepassing van het juiste
lokaas van belang. De voedselkeuzemogelijkheden aldaar zijn voor de dieren zeer groot. Het
verdient daarom aanbeveling te onderzoeken bij welke levensmiddeleri de meeste knaagschade
voorkomt én of van het betreffende artikel ook gegeten wordt, omdat muizen vaak meer
aanknagen dan ze kunnen consumeren. Op die wijze is men bij een onderzoek tot de verrassende
ontdekking gekomen, dat muizen in een winkelbedrijf een uitgesproken voorkeur hadden voor
verpakte soep in poedervorm.
Andere ratten en muizen
De woelrat bestrijdt men in waterrijke gebieden bij voorkeur niet met een bestrijdingsmiddel,
doch met een fuik (de beschrijving is op aanvraag beschikbaar). Voor bestrijding van de zg.
,,droge" woelrat kan een plaatselijk onderzoek en advies worden aangevraagd.

Bij bestrijding van veldmuizen is niet zozeer de keuze van lokaas van belang, als wel een tijdige
aanvang van de bestrijding met muizenkorrels. Deze korrels op basis van crimidine moeten in
de holen, onbereikbaar voor andere dieren worden aangebracht. De holen dienen daartoe te
worden dichtgemaakt.
De overige muizensoorten leven veelal uitsluitend buiten in bos en veld en dienen in principe
niet te worden bestreden. Omtrent de soort welke eventueel overlast veroorzaakt zal een
onderzoek ter plaatse opheldering moeten verschaffen, zodat daarna maatregelen ter bestrijding of wering kunnen worden genomen.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Mesthoop - beplanting - flat:
een goede combinatie voor ratten.
Foto's D. P. Kempe.
Rattenoverlast bij flats neemt toe

De oorzaak van het optreden van ratten bij flats moet worden gezocht in de aanwezigheid van
voor de dieren bereikbaar voedsel. Dit voedselaanbod ontstaat, doordat blijkbaar vele
bewoners hun teveel aan eten naar beneden gooien en hun tafellakens buiten het raam uitslaan.
Vermoed wordt, dat de bedoeling hiervan is de vogels te voeren. Als dit "voeren" 's ochtends
gebeurt, zou het terecht geredeneerd zijn, omdat de vogels overdag hun voedsel zoeken, maar
meestal vergeet men dit. Nadat de nacht is ingevallen zijn de vogels niet meer op voedsel uit en
komen de ware nachtelijke bezoekers te voorschijn, zodat vaak tientallen bruine ratten op
dergelijke plaatsen dit voer komen weghalen. Ter toelichting zij vermeld, dat de zogenaamde
etensresten een zeer ruim begrip omvatten: zij variëren van broodkruimels, stukjes worst en
kaas tot de inhoud van een pan hutspot.
Daarbij komt, dat afval, stukjes papier, plastic, enz., dat kwistig wordt rondgestrooid, zeer
geschikt is als nestmateriaal. Onder de flat waar het meestal warm is, vinden de dieren een
geschikte plaats om hun nesten te bouwen. Een ideale situatie voor de ratten omdat de
flatbewoners op die manier zowel voor voedsel, als voor nestgelegenheid zorgen.
Als u de moeite neemt om 's avonds zelf te gaan kijken, kunt u net als ik, zien hoe ratten slepen
met een stuk worst of een klein half brood. Houdt er echter wèl rekening mee, dat u ergens van
zevenhoog de inhoud van een pan eten op uw hoofd kunt krijgen.
Nog groter wordt het probleem als men de beplanting tot tegen de flat laat groeien. Veelal staat
de beplanting dan zo dicht tegen de voet aan dat het voer tussen de struiken valt en onbereikbaar
is voor de vogels; hoe goed de bedoeling van het "vogeltjes voeren" ook moge zijn, de ratten
zullen de enigen zijn die het voer zullen vinden. Er zijn mij diverse gevallen bekend, waar men in
verband met de rattenoverlast, de beplanting aan de voet van flats heeft verwijderd en gazons
heeft aangelegd. Het terrein is zo bereikbaar voor een schoonmaakdienst, zodat rommel en
etensresten minder langdurig blijven liggen. Bij beplanting in de nieuwbouw zal met dit aspect
dus rekening moeten worden gehouden. •
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