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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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Vervallen en nieuwe toelatingen
bestrijdingsmiddelen
*

*

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijding t.a.v.
eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden

pilotten
lokaas: bv. vetbollen.

Markering werkplek
Als een inspectieput in de rijbaan moet
worden geopend, moet de werkplek
eerst met pilotten worden gemarkeerd.
Indien nodig kan de dienstauto op de
rijbaan worden gezet, waarbij de
oranje zwaailamp op de auto wordt
aangezet.
Veiligheid
De werknemers dienen de hen ter
beschikking gestelde
veiligheidskleding te dragen. Dit geldt
met name voor het verkeersvest.
Als er in de put moet worden
afgedaald, moet er bij de toegang tot
de put een tweede medewerker staa;1,
die oogcontact onderhoudt met de
man in de put.

controle van "vetbol"-lokazen bij rioolput

*
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Checklist gereedschappen en
hulpmiddelen:
- hamer, nijptang
puthaak
ijzerdraad, staalspijkers
ladder
helm
verkeersvest
stofmaskers
werkkleding: veiligheidslaarzen,
handschoenen met lange kappen

1

Het is noodzakelijk dat voor de
afdaling in een put de concentraties
zuurstof, explosiegevaarlijk gas en
zwavelwaterstof worden gemeten.
- Zuurstofmeting moet tussen de 20
en 21 % volumeprocent aangeven.
- Voor explosiegevaarlijke gassen
geldt maximaal 10% van de
onderste explosiegrens.
- Voor zwavelwaterstof (H2S) geldt
maximaal 5 ppm .
Bij werkzaamheden in de put moet een
waterdichte overall worden gedragen
en een masker met wattenfilter moet
dan worden opgezet tegen opspattend
rioolwater.
N.B.: Het is absoluut verboden in putten
en riolen gasmaskers voorzien van
filterbussen of filterpatronen te dragen.
A.D. Bode
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Vervallen toelatingen
Toepassingsgebied H

Toel.nr.

Merknaam

Vervaldatum

3509 N
4336 N
5411 N
5739 N
5789 N
5866 N
5936 N
5980 N
6006 N
6007 N
6070 N
6132 N
6142 N
6449 N
6634 N
6923 N
7371 N
7422 N
7424 N
7724 N
7791 N
7792 N
7793 N
7901 N
7975 N
8000 N
8211 N
8301 N
8302 N
8310 N
8362 N
8378 N
8387 N
8434 N
8437 N
8438 N
8472 N
8475 N
8551 N

Roxasect
Spritex Vloeibaar
Detmol-concentraat MA
Mei-Gas
Luxarin-M
Brabant Warfarin Lokaas
Mugolin-Stick
Malathion Emulsion Concentrate
Cumurat
Brummers Rattenpoeder
Aratex
Racumin-Poeder
Rastop Blok
Pyrisect
Natura! Spray
Bri-cyde
Rodentrol CA
Omyl Extra 800 spuitbus 10527
Chefamyl
Ficam D
Denka Thalliumsulfaat opl.
Luxan Rattendood vloeibaar
Ratin Supplement
Coopex
Ficam D (voor kleingebruik)
Rodentrol WANA
Aglukon tegen mieren
No-sect tegen Vlooien
No-sect tegen Mieren
Racumin-Lokaas N
Baygon-Electroverdamper tegen muggen
Pinky Vlooienspray
No Fly tegen Vliegen, Muggen, Motten
No Sect tegen vliegende insekten
Tritox-poeder
Tritox-schijven
Detmol-concentraat PER
Vapona Plus
Calcid N

27-01-1992
01-04-1992
14-02-1992
18-08-1991
01-12-1991
01-03-1992
29-06-1992
26-10-1992
12-02-1992
27-01-1992
10-03-1992
01-12-1991
27-01-1992
12-02-1992
29-01-1992
01-01-1993
14-05-1992
18-03-1992
01-09-1992
01-06-1992
19-03-1992
14-02-1992
14-02-1992
25-05-1992
01-06-1992
14-02-1992
21-07-1991
15-12-1991
15-12-1991
15-12 1991
18-02-1992
12-02-1992
11-02-1992
11-02-1992
01-01-1992
28-07-1992
16-08-1992
02-02-1993
31 -01 -1993
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