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Control of rats and mice by municipalities
resulted in 2% less visits. Insect control
decreased by 6%.
The costs of pest control calculated per
inhabitant was 10% lower yielding 1,08
per year in 1988.

Production by Pest control companies increased by 25% compared with 1984. In
general the pest control companies are
dealing with more complicated insect
control problems than the municipalities.
Rat control is mainly a task of the municipalities.
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RATTENBESTRIJDING IN HET HAAGSE
OPENBAAR GROEN
De gemeente Den Haag kent vele openbare groenvoorzieningen welke veelal
zijn gesitueerd binnen de bebouwing van
het stedelijk gebied. Deze lokaties worden door het Haagse publiek druk bezocht met het bekende gevolg; een overmatig aanbod van voedsel bedoeld voor
eendjes e.d. Het directe gevolg daarvan is
het ontstaan van een groeiende populatie
bruine ratten.

•

vandalisme bestendige voerplaats.
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RATTENVOERPLAATS

Reeds vele jaren bestrijden de Haagse
ongediertebestrijders deze ratten met
een toenemende intensiteit. Enerzijds
door een goede voorlichting aan het publiek met het doel de toenemende slordigheid m.b.t. afval en voedselresten te
beteugelen en anderzijds door het creëren van een groot aantal min of meer
permanente rattenvoerplaatsen. De gemeentelijke bestrijdingsdienst maakt
daarbij gebruik van de bekende pvc-voeroker (fig. 1). Ondanks het feit dat de
voerkokers zo onopvallend mogelijk worden opgesteld heeft de dienst in een aantal lokaties steeds meer te maken met
vandalisme. De voerkokers worden los
getrokken, in het water gegooid of meegenomen.
Op een gegeven moment is de dienst
zich gaan beraden op een alternatieve,
meer vandalismebestendige, voerplaats. Een dergelijke voerplaats dient
aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo moet de voerplaats veilig zijn voor kinderen en huisdieren, werkbaar zijn m.b.t.
het plaatsen en bovendien betaalbaar
zijn .
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SCHADELIJK

GIFTIG LOKAAS
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Rekening houdend met deze criteria
heeft de bestrijdingsdienst een rattenvoerplaats ontworpen waarbij is uitgegaan van de reeds bestaande voerkoker
(tekening).
De aanpassingen van de koker zijn als
volgt te omschrijven:
- de koker wordt ingegoten in beton.
Het totaal gewicht van de voerplaats
komt hierdoor op ± 100 kg en zal dus
voor de jeugd moeilijk te verplaatsen
zijn.

-

- de koker wordt voorzien van een
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schroefdeksel welke met een kettingtang zodanig wordt vastgedraaid dat
deze niet meer met handkracht is los
te draaien.
Het lokaas (vetbol) wordt net als in de
oude situatie verankerd aan het deksel.
- in de inloopopening van de buis worden kruiselings en op een onderlinge
afstand van ±6 cm twee pennen aangebracht welke in het beton worden
verankerd.
De pennen hebben tot doel te voorkomen dat kinderen en huisdieren via de
inloopopening het lokaas kunnen bereiken.
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- de tot nu toe gebruikte waarschuwingssticker (doodshoofdteken) wordt vervangen door een sticker met het Andreaskruis-gevarenteken en de vermelding "schadelijk giftig lokaas".
Proef
Vervolgens heeft de dienst als proef een
zestal van dergelijke voerplaatsen gemaakt en uitgezet. Gekozen is voor vijf
door het publiek druk bezochte lokaties.
De proef startte medio juli 1989 en duurde voort tot half oktober 1989. In de
proefopstellingen werden geen giftige lokazen geplaatst. In de proefperiode zijn
de voerplaatsen regelmatig gecontroleerd.
Ondanks het feit dat de voerplaatsen
deels zichtbaar voor het publiek waren
opgesteld, werden ze niet verplaatst of
beschadigd. De proef kan derhalve als
geslaagd worden beschouwd.

Gezien de goede resultaten heeft de
dienst besloten de proef grootschaliger te
vervolgen.
Inmiddels zijn ongeveer 80 vandalismebestendige rattenvoerplaatsen gekocht à
f. 170,-- excl. BTW en geplaatst. In deze
voerplaatsen worden ook chloorfacinon-

Als een van deze voorwaarden ontbreekt,
zal men op die plaatsen geen bruine ratten tegenkomen. Hoe dichter bij elkaar
nestelgelegenheid, vocht en voedsel te
vinden zijn, hoe groter de kans op vestiging van bruine ratten is.

vetbollen uitgezet.
Na ongeveer een jaar zal nog een evaluatie van de proef plaatsvinden.
Bij het ontwikkelen van de vandalismebestendige voerplaatsen en de daarop volgende proef heeft de bestrijdingsdienst
nauw samengewerkt met de buitendienstmedewerker van de afdeling Bestrijding
van Dierplagen, de heer C.A. Coertjens.

Schuilplaatsen
In slootkanten is in principe altijd voldoende nestelgelegenheid aanwezig. Vooral in
een wat ruiger begroeide wal vindt de
bruine rat genoeg dekking. Ook als sloten
gebruikt worden als illegale stortplaats
voor tuinafval, puin en grof afval zullen
ratten bij het aantreffen van zo'n plek de
kansen om zich te vestigen niet onbenut
laten.
Het behoeft geen betoog dat op alle
plaatsen binnen de gemeentegrenzen
waar illegaal gestort wordt deze plekken,
alleen al uit het oogpunt van ratwering
gesaneerd moeten worden.
Andere plaatsen waar men ratten aantreft, bevinden zich vaak in de nabijheid

J.P. van Rooijen,
Hoofd Afdeling Ongediertebestrijding
Gemeentereiniging 's-Gravenhage.

Summary

RAT CONTROL IN PUBLIC GARDENS IN
THE HAGUE
In the city of The Hague a rat control problem occurred in green areas. Bait is offered to the rats in bait boxes but most of
these bait boxes get lost or demolished.
Consequently the pest control department of the city developed bait containers
mainly consisting of concrete which are
only accessible to rats and they are guaranteed vandalismproof.

•
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selijke maatstaven in een bepaald jaargetijde slecht toeven is.
Een vestigingsplaats dient aan een drietal
basisvoorwaarden te voldoen:
- er moet voldoende nestelgelegenheid
zijn
- er moet genoeg vocht zijn
- er moet genoeg voedsel zijn om de populatie in stand te houden.
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In de natuurlijke slootkanten met een
vaak schitterende plantengroei, wordt het
saneren van nestelgelegenheden niet altijd gewenst geacht. Met name hoge walkanten lenen zich voor vestiging door
bruine ratten, omdat deze soort ·graag
een eindje de wal opkruipt voor hij zijn hol
begint te graven. Dit in tegenstelling tot
de woelrat (holingang op de waterlijn) en
de muskusrat (holingang onder de waterlijn).
Zo zijn er in het vrije veld voldoende
laatsen aan te wijzen waar de bruine rat
zich thuis zal voelen.
Omdat dat vaak aan watervoerende sloten en greppels is, zal het duidelijk zijn
dat in de vochtbehoefte van de bruine rat
op betrekkelijk eenvoudige wijze is voorzien. Het saneren van de vochtbronnen
behoort dan niet tot de mogelijkheden.

NA ENKELE ZACHTE WINTERS
In Rat en Muis 36(3/4) 1988 werd door
P.C.Groebe geschreven dat op meerdere
plaatsen in zijn rayon het overwinteren
door bruine ratten in het vrije veld werd
vastgesteld.
Dat is natuurlijk niet alleen het geval in
zijn rayon. Ook in andere delen van ons
land gebeurt dat. Een bruine rat vestigt
zich ook op plaatsen waar het naar men-

plaats is het overstort van de gemeentelijke riolering, dat meestal in of in de buurt
van de bebouwde kom te vinden is. Wanneer wordt vastgesteld dat ratten vrij de
riolering in en uit kunnen lopen moet worden bekeken of de uitmonding van het
overstort bouwtechnisch zo is aan te passen, dat dit niet meer mogelijk is. In situaties waar regelmatig sprake is van de
vestiging van ratten is dat zeker te overwegen.

rattenholen bij maïsakker.

-

van de uitmonding van rioleringen. Het
kan gaan om de afvoer van nog niet op
de riolering aangesloten huizen of boerderijen. Een andere mogelijke vestigingsRat en Muis, 38 (2) 1990

Schade aan gewas
Als mogelijkheid blijft over om een eventuele voedselbron te saneren. In het voorbeeld van de illegale stortingen of de
riooloverstort behoort dat tot de mogelijkheden. In veel andere omstandigheden is
dat niet mogelijk. Daarbij moet gedacht
worden aan produkten die normaal op
landbouwgronden worden geteeld. Sommige daarvan zijn zeer aantrekkelijk voor
ratten, een aantal andere is dat in mindere mate.
Een voorbeeld daarvan is te vinden in Rat
en Muis 37(2)1989, waarin C.A.Coertjens
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