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Complaints about mammal pest species
in houses, utility buildings, plants, storag~
and other buildings are often due to
technica! shortcomings, such as crevices
in walls or sewers, etc. through which
these animals can enter the premises.
Described are the type of nuisance,
species that cause it and the advised
control measures. Furthermore some
recent changes of articles of the Housing
Act and Building Regulations are
mentioned.
Ratten, muizen en gezondheid in
gebouwen
In woningen, utiliteitsgebouwen,
fabrieken, opslagloodsen en andere
gebouwen wordt regelmatig hinder
ondervonden van of schade veroorzaakt
door plaagdieren. Dit wordt teweeg
gebracht door geleedpotigen (o.a.
insekten en mijten) of door
vertegenwoordigers uit de klasse van de
zoogdieren. Uit de orde van de Rodentia
(knaagdieren) zijn dat de bruine rat, de
zwarte rat en de huismuis; uit de orde van
de lnsectivora (insekteneters) is dat de
huisspitsmuis; uit de orde van de
Chiroptera (vleermuizen) zijn dat de
dwergvleermuis, de laatvlieger, de
meervleermuis en andere vleermuissoorten die gedurende een deel van het
jaar in gebouwen verblijven.
De effecten van de aanwezigheid van
zoogdieren in gebouwen zijn te
onderscheiden in hinder in de vorm van
geluidsoverlast of van stank;
gezondheidsschade als gevolg van die
hinder of door het overbrengen van
ziektekiemen via de urine en de
uitwerpselen; het aanrichten van
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materiële schade door het aanknagen
van (spouwmuur)isolaties, elektriciteitsleidingen en kabels e.d.; het aanvreten en
bevuilen van grondstoffen voor
levensmiddelen, diervoedingsmiddelen
etc.
Geluidsoverlast
Bij de aanwezigheid van knaagdieren in
woningen wordt geluidsoverlast
veroorzaakt doordat dieren over de
plafonds lopen of vanuit de kruipruimte
richting vliering gaan. Omdat de drie
genoemde soorten een nachtelijke
leefwijze hebben, kunnen de bewoners in
hun nachtrust worden gestoord. Het
algemeen welbevinden komt daarmee in
geding.
Door spitsmuizen wordt voor zover
bekend geen geluidshinder veroorzaakt.
Geluidshinder door vleermuizen wordt
ondervonden in die gevallen waarin
meerdere wijfjes van één soort in
gebouwen (woningen) een kraamkolonie
hebben. Tijdens het uitvliegen in de
avondschemer en het invliegen tijdens de
ochtendschemer worden de bewoners
door het gekrabbel van de vleermuizen in
hun slaap gestoord, als de in- en
uitvliegopeningen zich dicht bij het
slaapkamergedeelte van de woning
bevinden. In de periode dat de
vleermuizen jongen hebben, keren de
wijfjes enkele malen per nacht terug om
de in de schuilplaats achtergebleven
jongen te zogen.
Stankoverlast
Stankoverlast door knaagdieren kan
vooral optreden in besloten ruimten. Met
name de geur van uitwerpselen en urine
is bij de aanwezigheid van veel
exemplaren goed waarneembaar.
67
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Over stankoverlast veroorzaakt door
vleermuizen worden geen meldingen
ontvangen.
Spitsmuizen daarentegen verspreiden via
de muskusklieren in de flanken een
penetrante geur. De biologische
bedoeling daarvan is om het territorium
dat zij bezitten af te bakenen. De door
spitsmuizen verspreide stank is zo sterk,
dat deze vaak leidt tot medische klachten
zoals hoofdpijn. Verondersteld wordt dat
de stank de indirecte aanleiding voor
hoofdpijnklachten kan zijn.
Gezondheidsschade

Uit onderzoek is komen vast te staan dat
via uitwerpselen en urine van

knaagdieren ziektekiemen kunnen
worden overgebracht. Zo zullen
uitwerpselen die in voedingswaren voor
menselijke consumptie terecht komen
voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.
Het verloop van het ziektebeeld kan mild
zijn en nauwelijks als zodanig worden
herkend. Niet denkbeeldig is het dat bij
bepaalde risicogroepen (bejaarden,
zuigelingen) de verschijnselen heftig zijn
en dat door diarree uitdroging optreedt.
Vooral bij bejaarden in verzorgingscentra
kan bij besmetting van voedsel met
ziektekiemen in een centrale keuken het
gevolg rampzalig zijn. In de praktijk zijn
hier enkele voorbeelden van bekend.
Met betrekking tot spitsmuizen is de
indirecte gezondheidsschade al

aangegeven. Omdat spitsmuizen
insekteneters zijn en onze
voedselvoorraden niet op zullen zoeken,
zal het overbrengen van ziektekiemen bij
deze soort niet aan de orde zijn.
Bij vleermuizen is in Nederland alleen van
de laatvlieger bekend, dat hij via een beet
een vorm van rabiës over kan brengen.
Dit is over een reeks vän jaren in een
beperkt aantal gevallen vastgesteld. De
aanwezigheid van de soort in woningen is
op zich geen aanleiding tot het
overbrengen van deze ziekte. Voor
bewoners of gebruikers van een gebouw
moet het psychisch effect van de
aanwezigheid van ongewenste
diersoorten echter niet worden
onderschat.

knaagschade aan elektriciteitsleiding door
bruine rat

Materiële schade

gaten door zwarte ratten geknaagd in een houten vloerafwerking
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De huismuis, de bruine rat en de zwarte
rat bezitten knaagtanden. Er bevinden er
zich twee in de onder- en twee in de
bovenkaak. Een eigenschap van
knaagtanden is dat zij gedurende het
leven van het knaagdier door blijven
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992.

knaagschade door bruine rat aan loden buis
en telefoonkabels

groeien. De lengte die er aan de
onderkant bijkomt, moet er aan de
bovenzijde weer worden afgeslepen.
Deels gebeurt dat doordat de bovenzijde
der knaagtanden in boven- en onderkaak
bij het maken van knagende bewegingen
langs elkaar strijken. Ook zal bij het
knagen aan harde materialen de zachte
bovenkant van de tanden worden
bijgeslepen.
Knaagschade wordt meestal aangericht
op plaatsen waar ratten of muizen een
doorgang zoeken. Als de openingen die
zij vinden te klein zijn, zullen de randen
worden aangeknaagd. Dat stopt als de
opening groot genoeg is. Er worden ook
elektriciteitsleidingen aangeknaagd,
waardoor kortsluiting of zelfs brand kan
ontstaan; telefoon- of computerleidingen
en flexibele waterleidingbuizen in
gebouwen worden soms stuk gevreten;
zakgoed met grondstoffen voor
voedingsmiddelen worden bij opslag
aangevreten. Hierdoor ontstaat verlies
van produkten en moet de inhoud weer
opnieuw worden verpakt.
Als materiële schade door knaagdieren
wordt aangericht, zullen maatregelen ter
69

■

1
wering en bestrijding moeten worden
genomen. Uitgangspunt voor een
opdrachtgever zal zijn, dat de kosten van
bestrijding de kosten van de aangerichte
of aan te richten schade niet te boven
mogen gaan. De kosten van de
beroepsmatige bestrijding van dierplagen
bedroegen in Nederland in 1988 circa
f 60.000.000,-.
Gebruik biociden

Bij de bestrijding van spitsmuizen en
vleermuizen worden geen biociden
toegepast.
In Nederland zijn geen bestrijdingsmiddelen toegelaten ter bestrijding van
deze soorten . Bovendien zijn alle in ons
land voorkomende vleermuizen
beschermd in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1974.
Ter bestrijding van knaagdieren is in ons
land een aantal rodenticiden toegelaten
die tot de groep van de anti-coagulanten
behoren. Knaagdieren moeten daar
enkele dagen achtereen van opnemen
voordat de dodelijke dosis, die per soort
verschillend is, is bereikt.
Bij de toepassing van deze middelen
dient een grote zorgvuldigheid in acht te
worden genomen. Zo dient de toepasser
er ondermeer voor te zorgen dat de
middelen buiten bereik van andere dieren
en van kinderen worden uitgezet en dat
restanten worden afgevoerd naar een
depot voor klein chemisch afval.
Ongewenste neveneffecten van het
gebruik van deze bestrijdingsmiddelen
worden zo voorkomen. In 1988 werd door
gemeenten en particuliere
ongediertebestrijdingsbedrijven totaal
293.000 kg lokaas ter bestrijding van
knaagd ieren toegepast. In 1975 en 1981
bedroeg dat respectievelijk 435.000 en
388.000 kg. Deze daling wordt mede
veroorzaakt door de toegenomen
deskundigheid binnen de betrokken
bestrijdingsdiensten, een verbeterde
70

toepassing van middelen en juiste
aandacht voor de te nemen
weringsmaatregelen. Het terugdringen
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
is een der doelstellingen uit het Nationaal
Milieubeleidsplan.

met name de huisspitsmuis die ook
binnen gebouwen nestelt of op zijn
voedselzoektochten gebouwen
binnenkomt. De wering van spitsmuizen
bestaat uitsluitend uit het nemen van
meestal eenvoudige bouwtechnische
voorzien ingen.

Wering van dierplagen
Vleermuizen: gebruiken holle ruimten in
gebouwen als kraamkamer. Gedurende
het voorjaar en de zomer werpen daar
meerdere wijfjes van één soort (soms tot
enkele honderden exemplaren bij elkaar)
hun jongen. Ook vleermuizen gebruiken
kleine en de dwergvleermuis zeer kleine
openingen o.a. onder dakranden om
binnen te komen. Bij eventueel
optredende hinder mogen bouwkundige
weringsmaatregelen pas worden
getroffen in perioden waarin de
kolonieplaats niet is bezet.

Ter voorkoming van dierplagen en de
vanuit milieubelang gewenste beperking
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
is het noodzakelijk in en om objecten
weringsmaatregelen te treffen, opdat
ongewenste diersoorten zich niet
vestigen. Mogelijke ontwikkelingsplaatsen
dienen te worden gesaneerd. Om dit doel
te kunnen verwezenlijken moeten zowel
hygiënische als bouwtechnische
weringsmaatregelen worden getroffen.
Welke dat zijn hangt samen met de
ontwikkeling en de leefwijze van de
betrokken diersoort.

Huismuizen: komen vaak gebouwen
binnen via spouwventilatiesleuven en
andere kleine openingen nabij dorpels,
deur- en raamkozijnen en via
doorvoeropeningen die niet goed zijn
afgedicht. Huismuizen ontwikkelen zich
vrij gemakkelijk in gebouwen, als daar
voldoende schuilgelegenheid is en het
voedselaanbod voldoende groot is.

Schuil- en nestelgelegenheid vinden zij in
holle ruimten boven plafonds en in
spouwmuren, maar ook in gestapelde
materialen en rommelhoeken. De te
nemen weringsmaatregelen liggen op het
bouwtechnische vlak en moeten
bovendien genomen worden op het
gebied van hygiëne en bij de opslag van
goederen. Huismuizen hebben
uitstekende klimcapaciteiten en zijn
daardoor in staat tegen muren van
gebouwen op te klimmen. Derhalve dient
bij een onderzoek ook te worden gelet op
openingen die ruim boven het maaiveld
zijn gelegen.
Veelvuldig wordt in Nederland resistentie
tegen een aantal veel gebruikte middelen
(anti-coagulantia) bij huismuizen
vastgesteld.
Bruine ratten: komen in het gehele land
voor. De soort is een cultuurvolger en
vestigt zich op plaatsen met voldoende
nestelgelegenheid en voedsel. De soort
heeft een nachtelijke leefwijze. Hij wordt
ondermeer aangetroffen in
rioleringsstelsels. Bij het optreden van
gebreken in de riolering zullen zij daar uit
komen en hinder en schade kunnen
veroorzaken. Denk ook aan oude
aansluitingen die niet meer in gebruik
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huisspitsmuis

Spitsmuizen: leven rondom gebouwen
voornamelijk in tuinen en op terreinen
met een rijke bodembedekking. Dit biedt
hen schuilgelegenheid en voedsel. Het is
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992
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huismuis
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bruine rat
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zijn. Gevonden rioleringsgebreken onder
en om gebouwen dienen te allen tijde zo
snel mogelijk te worden hersteld.
Hiermee wordt bereikt dat ratten uit
gebouwen worden geweerd.
Bruine ratten leven buiten gebouwen ook
in zelf gegraven holen. Doorvoeropeningen in gebouwen dienen zowel
onder als boven het maaiveld te worden
gedicht om toetreding door ratten langs
die weg te voorkomen.
Zwarte ratten: komen in het zuiden van
ons land voor, met name in
veehouderijen, in 69 aan elkaar
grenzende gemeenten. Verder wordt de
soort aangetroffen in havensteden en,
verspreid over de rest van Nederland in
(veevoeder)bedrijven die hun aanvoer
van grondstoffen per binnenvaartschip
hebben geregeld. Door deze schepen
worden zwarte ratten meegenomen
vanuit zeehavens.

zwarte rat

Zwarte ratten kunnen uitstekend klimmen.
Zij komen in gebouwen daarom ook voor
op de hogere verdiepingen en hebben
per verdieping een voorkeur voor de
hoger gelegen plaatsen op U-balken,
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leidingstraten e.d. Hun nesten hebben zij
op goed verborgen plaatsen in onder
andere spouwmuren, boven plafonds en
tussen dicht opeen gestapelde goederen.
Deze soort is minder gevoelig voor
bestrijdingsmiddelen dan de bruine rat en
mede daarom veel moeilijker te
bestrijden .

waaronder in elk geval zijn begrepen
voorschriften m.b.t.:
- de reinheid
het bestrijden van schadelijk of
hinderlijk gedierte
het gebruik van open erven en
terreinen en de staat waarin deze zich
moeten bevinden.
(Zie nieuwe Model Bouwverordening
artikelen 5.1 .1.; 7.3.2.; 7.4.1.; 11.4.;
12).

Wettelijke voorschriften

De Woningwet bepaalt dat als een
woning, woonkeet of woonwagen uit
oogpunt van veiligheid, gezondheid en
bruikbaarheid noodzakelijk voorzieningen
behoeft Burgemeester en Wethouders
(B&W) de eigenaar moeten aanschrijven
om binnen een door hen te bepalen
termijn de door hen aan te geven
voorzieningen te treffen.
Als een woning, woonkeet of woonwagen
wordt bewoond op een wijze die in strijd
is met de bouwverordening schrijven
&W de hoofdbewoner of elke bewoner
aan binnen een door hen te bepalen
termijn de bewoning in overeenstemming
met die voorschriften te brengen.
In geval het een niet tot bewoning
bestemd gebouw, een ander bouwwerk,
een standplaats voor woonwagens of een
open erf of terrein betreft kunnen B&W de
eigenaar c.q. gebruiker(s) aanschrijven.
Als B&W aanschrijven i.v.m. gevaar of
ernstige hinder moeten de voorzieningen
binnen de gestelde termijn getroffen zijn
en heeft een ingesteld beroep geen
schorsende werking.
Degene tot wie een aanschrijving met
vermelding van bestuursdwang is gericht,
is de daaraan verbonden kosten
verschuldigd, tenzij die kosten
redelijkerwijs niet te zijnen laste behoren
te komen.
De gemeentelijke bouwverordening bevat
voorschriften omtrent het gebruik van
gebouwen en andere bouwwerken en van
standplaatsen van woonwagens,
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992

In het Bouwbesluit worden uit een
oogpunt van veiligheid, gezondheid en
bruikbaarheid voorschriften gegeven
omtrent het bouwen en omtrent de staat
van gebouwen en andere bouwwerken en
van standplaatsen van woonwagens.
Betreffende bouwkundige wering van
ongedierte kan worden verwezen naar de
volgende artikelen:
Nieuwbouw (woningen en woongebouwen)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 35
1. In een uitwendige scheidingsconstructie mogen zich, ter beperking
van het in de woning of het

..

spouwventilatie met veel te grote openingen
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992•

woongebouw kunnen binnendringen
van ratten en muizen, geen
onafsluitbare openingen bevinden die
breder zijn dan 0,01 m.

ventilatierooster met openingen van max. 5 mm

2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal.
3. Onder een woning of woongebouw
moet ter plaatse van de uitwendige
scheidingsconstructie tot een diepte

hier konden bruine ratten onder de fundering
binnendringen
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van tenminste 0,6 m, gemeten vanaf
het aansluitende terrein, een scherm
aanwezig zijn waarin zich geen
openingen bevinden die breder zijn
dan 0,01 m.
Bestaande bouw (woningen en
woongebouwen)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 95
1. In een uitwendige
scheidingsconstructie mogen zich, ter
beperking van het in de woning of het
woongebouw kunnen binnendringen
van ratten en muizen, geen
onafsluitbare openingen bevinden die
breder zijn dan 0,01 m.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal en op de ruimte die zich
bevindt tussen de dakbedekking en
het onder die bedekking gelegen deel
van het dak.
Nieuwbouw (woonwagens)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 129
1. In een uitwendige
scheidingsconstructie van een
woonwagen mogen zich, ter beperking
van het in de woonwagen kunnen
binnendringen van ratten en muizen,
geen onafsluitbare openingen
bevinden die breder zijn dan 0,01 m.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal.
Bestaande bouw (woonwagens)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 164
1. In een uitwendige
scheidingsconstructie van een
woonwagen mogen zich, ter beperking
van het in de woonwagen kunnen
binnendringen van ratten en muizen,
74

geen onafsluitbare openingen
bevinden die breder zijn dan 0,01 m.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal.
Nieuwbouw (niet tot bewoning bestemde
gebouwen)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 206
1. In een uitwendige
scheidingsconstructie van een gebouw
waarin een verblijfsgebied is gelegen,
mogen zich, ter beperking van het in
het gebouw kunnen binnendringen van
ratten en muizen, geen onafsluitbare
openingen bevinden die breder zijn
dan 0,01 m.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal.
3. Onder een gebouw waarin een
verblijfsgebied is gelegen, moet ter
plaatse van de uitwendige
scheidingsconstructie tot een diepte
van tenminste 0,6 m, gemeten vanaf
het aansluitende terrein, een scherm
aanwezig zijn waarin zich geen
openingen bevinden die breder zijn
dan 0,01 m.

Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 274
Ten aanzien van een niet in een
logiesgebouw gelegen logiesverblijf is
artikel 206, derde lid, niet van toepassing.
Bestaande bouw (niet tot bewoning
bestemde gebouwen)
Bescherming tegen ratten en muizen
Artikel 314

1. In een uitwendige
scheidingsconstructie van een gebouw
waarin een verblijfsruimte is gelegen,
mogen zich, ter beperking van het in
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992

het gebouw kunnen binnendringen van
ratten en muizen, geen onafsluitbare
openingen bevinden die breder zijn
dan 0,01 m.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een opening die aan de bovenkant de
uitmonding vormt van een verticaal
kanaal en op de ruimte die zich
bevindt tussen de dakbedekking en
het onder die bedekking gelegen deel
van het dak.
Op grond van deze en andere regelingen,
kunnen door een college van
Burgemeester en Wethouders
verplichtingen aan de eigenaar of de
gebruiker van een gebouw worden
opgelegd. Hiermee wordt duidelijk dat op
het moment dat er sprake is van hinder of
schade voor de gebruikers of anderen
deze moet worden opgeheven. Beter is
het uiteraard deze te voorkomen. Dat kan
worden gerealiseerd door op de volgende
punten te letten.
Maatregelen

a. Bouwkundig: als ratten of muizen
eenmaal in een gebouw terecht zijn
gekomen, is het voor de uitvoering van
een bestrijding van belang te weten,
hoe zij zich in het gebouw verplaatsen.
Voor de bouwkundige wering kan het
nodig zijn "interne wegen" af te sluiten.
Van veel groter belang is echter te
voorkomen dat ratten en muizen het
gebouw binnen komen. Het is dus voor
bestrijdingstechnici altijd noodzakelijk
die punten op te zoeken, die de
oorspronkelijke toegang(en) tot het
betrokken gebouw vormen.
Bij de inspectie van woningen en
utiliteitsgebouwen met betrekking tot
hinder door zoogdieren dienen de
volgende aandachtspunten als
leidraad:
- de fundering moet doorlopen tot
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992,

70 cm onder het maaiveld
- doorvoeropeningen van leidingen,
de mantelgaten, dienen zowel
onder als boven het maaiveld
muisdicht te worden afgesloten
- het rioleringsstelsel dient dicht te
zijn
- stootvoegen en andere
ventilatieopeningen, inclusief
ventilatieroosters dienen
muiswerend te zijn
- openingen bij dorpels van deuren,
lage kozijnen en schuifpuien
moeten zo klein zijn dat zij geen
muizen doorlaten
- openingen langs deurposten
moeten worden gedicht
- deuren van aangebouwde garages
en schuren moeten muiswerend zijn
gesteld
dakranden moeten naadloos op de
buitenmuur zijn aangesloten.
b. Hygiënisch: uit het oogpunt van het
voorkomen van dierplagen dient aan
de hygiëne zowel in als buiten de
woning of het utiliteitsgebouw de
nodige aandacht te worden
geschonken. Men dient op de
volgende punten te letten:
algemeen:
- beperking van het voedselaanbod,
door voorraden in goed gesloten
verpakkingen op te bergen
- overzichtelijke opslag bevorderen
van materialen op zolders, in
kelders en in aangebouwde schuren
en garages
- regelmatig schoonmaken, ook in
verborgen hoeken
- in het algemeen: nestelgelegenheid
voorkomen
buiten:
- onderhoud van walkanten en
terreinen; korte vegetatie biedt
weinig schuilgelegenheid
75
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haardhout niet op de grond
stapelen, maar bijvoorbeeld op
pallets
haardhout en andere materialen
niet tegen de buitenmuur van de
woning of het gebouw stapelen
begroeiing tegen de buitenmuur
tenminste 60 cm verwijderd houden
van raamopeningen, deuren en
dakgoten
zorgen voor een frequente afvoer
van afval en opslag van afval in
voor ratten en muizen niet
bereikbare ruimten of containers

c. Maatregelen bij opslag:
Teneinde een goede inspectie uit te
kunnen voeren in fabrieken en loodsen
en op adequate wijze tot bestrijding
over te kunnen gaan, is het
noodzakelijk naast de reeds
genoemde weringsmaatregelen op
bouwkundig en hygiënisch gebied een
juiste opslag van goederen in
bedrijfspanden te realiseren. Hierbij
moet op de volgende punten worden
gelet:
- opslag van goederen vrij van de
wanden
- tussen de rijen opgeslagen
goederen inspectiepaden vrijlaten
- langdurige opslag vermijden
rommelhoeken (nestelgelegenheid)
voorkomen
- gemorste materialen opruimen
- intensief schoonmaakprogramma
hanteren, waarbij in alle hoeken van
een bedrijf tenminste tweemaal per
jaar wordt schoongemaakt
- sanering van bestaande
schuilgelegenheid
- periodieke inspectie van
opgeslagen goederen; aandacht
voor knaagschade, uitwerpselen en
andere sporen.
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Maattolerantie en afdichting
Afhankelijk van de diersoort die geweerd
moet worden, worden de plaatsen
bepaald waar bouwtechnische wering
dient te worden toegepast. Dit is per
object afzonderlijk te beoordelen. Om
vast te stellen welke weringsmaatregelen
nodig zijn dient inzicht te worden
verkregen in de grootte van de openingen
waar de genoemde diersoorten doorheen
kunnen. Bepalend daarbij is de breedte
van de schedel.
De schedelbreedte van enkele soorten in
het volwassen stadium is:
- bruine rat
17,3 - 27,4 mm
- zwarte rat
16,4 - 22,3 mm
- huismuis
10,0 - 12,2 mm
huisspitsmuis
9 - 10 mm
- dwergvleermuis
7 - 8 mm
Bij dieren in het juveniele stadium zal de
schedel smaller zijn. In praktijksituaties is
vastgesteld dat de volgende maten voor
bouwkundige wering moeten worden
aangehouden:
- bruine rat
1,5 cm
- zwarte rat
1,5 cm
- huismuis
0,5 cm
- huisspitsmuis
0,5 cm
- dwergvleermuis 0,4 cm
Bouwkundige voorschriften geven een
maximale breedte voor stootvoegen van
1 cm aan (Bouwbesluit).
Ventilatieopen ingen tussen opstaande
stenen meten echter geregeld 2 - 3 cm.
Als een bouwwerk slecht is afgewerkt,
vinden we langs kozijnen en dakranden
te brede openingen, die bij het optreden
van een dierplaag moeten worden
aangepast. Als de betreffende openingen
een ventilatiefunctie hebben, moeten zij
tot de gewenste breedte worden terug
gebracht. Is die ventilatiefunctie er niet,
dan kunnen zij volledig worden gedicht.
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Overige aspecten
a. Knaagdierbestendige bouw- en
isolatiematerialen
Bij de afdeling Bestrijding van
Dierplagen zijn geen isolatiematerialen
bekend, die niet door ratten of muizen
worden stukgeknaagd. Dat geldt voor
(dak)isolatieplaten en voor
isolatiedekens in o.a. spouwmuren.
Van bouwmaterialen is bekend dat
bijvoorbeeld hout van elke hardheid
gemakkelijk door knaagdieren wordt
aangetast. Ook materialen als pvc en
andere kunststoffen, cement dat door
vocht is aangetast en lood kunnen
worden aangeknaagd. Van de bruine
rat is bekend dat hij tot 24 uur na het
aanbrengen van gewone cement nog
door afgesloten openingen heen kan
knagen . Het is daarom gebruikelijk dat
bij het nemen van weringsmaatregelen
snel drogende cement wordt
toegepast.
b. Rioleringsproblematiek
In vrijwel alle gemeenten in ons land
komen bruine ratten in de riolering
voor. Als de huisaansluiting in de kruin
van de hoofdriolering (diepriool)
uitkomt, zien de ratten geen kans
hierin door te dringen. Het is met name
in oude rioleringsstelsels, met de
huisaansluitingen aan de zijkant, dat
problemen met ratten worden
ondervonden.
In de huisaansluiting kunnen de
volgende zwakke punten worden
gevonden:
- aansluiting van de buizen op
verzamelputjes
- aansluiting van de
hemelwaterafvoer op de put of
huisaansluiting
- alle aansluitpunten onder de vloer,
zoals toilet, fonteintje , wasbak,
douche, aanrechtafvoer,
wasmachine en vaatwasmachine.
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DEKSEL
INLAATKOLK

STRAATRIOOL

huisaansluiting in de kruin van het straatrioo/ ter
wering van rioolratten (tekening G. van Dokkum)

Ook door inklinking van de grond
kunnen verzakkingen van het maaiveld
optreden, waardoor aansluitingen
afknappen, als de rioolafvoer op het
zand is gelegd. Het is daarom
wenselijk de huisaansluiting aan de
vloer op te hangen.
Gezien de ouderdom van veel
rioleringsstelsels in ons land, wordt er
thans voortvarend aan vernieuwing
gedaan. In het kader van
renovatieprojecten worden nieuwe
aansluitingen gerealiseerd. Soms om
technische , soms om financiële reden
wordt besloten de oude afvoer niet te
verwijderen, maar te laten liggen en af
te blinden. Als er nog een verbinding
met de hoofdriolering blijft bestaan,
blijft men het risico lopen dat defecten
aan de niet meer in gebruik zijnde
leiding optreden en dat (opnieuw)
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rattenoverlast wordt ondervonden. Als
een nieuw te leggen pvc-afvoer wordt
aangesloten op een bestaande
grespijp, dan dient deze aansluiting
bijzonder zorgvuldig te worden
gemaakt. Rattenproblemen die
ontstaan nadat alle leidingen zijn
"vernieuwd" treden veelvuldig op.
Als de ruimte waarin de huisriolering is
gelegen niet zonder meer is te
betreden, kan een onderzoek worden
ingesteld, door vanaf een vast punt
paraffinerook in te brengen. Er kan
dan worden nagegaan, waar de rook
uit de riolering komt. Op deze punten
moet dan een nader onderzoek
worden ingesteld.
Als het de verwachting is dat het lang
gaat duren voordat rioleringsgebreken
kunnen worden gevonden en hersteld,
is het te overwegen om tussen het
pand en de hoofdriolering een
ontstoppingsstuk met terugslagklep te
plaatsen.
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ontstoppingsstuk met terugslagklep
(tekening P. A. J. Tiesselink)

de bruine rat heeft aan een bakstenen muur voldoende houvast om naar boven te klimmen

c. Klimcapaciteiten
Zoals reeds eerder opgemerkt kunnen
ratten en muizen goed klimmen. In
principe zullen zij niet "zomaar" tegen
muren oplopen, omdat zij zich dan
teveel aan de vijand bloot geven.
Kennen zij echter reeds de weg, dan
zien zij kans om met grote snelheid
tegen muren op te rennen. Gaten
bovenin moeten in voorkomende
gevallen dus ook worden gedicht. De
bruine rat ziet ook kans om vanuit de
riolering aan de binnenzijde van de
hemelwaterafvoer naar boven te
klimmen, in de dakgoot uit te komen
en van daaruit het pand binnen te
dringen. De hemelwaterafvoer is in
dergelijke gevallen niet groter dan
011 cm. De wering bestaat uit het
plaatsen van een gegalvaniseerd
bolrooster in de dakgoot.

Arbeidsveiligheid bij de bestrijding van
bruine ratten in de riolering
Summary

In some cases it is necessary to control
brown rats in sewers. For this purpose
fatblock baits are placed through manhole
covers trom the road surface. Because of
health risks (contamination, sewer gas)
safety measures should be taken. A
review is given of some tools and
safeguards.

ba/rooster in regenafvoerpijp
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Als de noodzaak daartoe aanwezig is,
kan met behulp van vetbollen een
bestrijding van bruine ratten (Rattus
norvegicus Berkenhout) in de riolering
Dierplagen en Milieu, 40 (4) 1992.

worden uitgevoerd. De vetbollen worden
in de inspectieputten van de riolering
aangebracht vanaf het wegdek; in het
algemeen zal afdaling in het riool niet
noodzakelijk zijn.
Er moet van worden uitgegaan dat er bij
het uitvoeren van de bestrijding van
ratten in de riolering kans op besmetting
(paratyfus) en andere risico's bestaan,
zodat een aantal voorzorgsmaatregelen
nodig is.
Bij de werkvoorbereiding dienen de
volgende punten ruime aandacht te
krijgen.
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