Uitbreiding van het verspreidingsgebied
vond plaats naar de gemeenten Hengelo
en Goor. Hoewel het schijnt dat de
problemen (aantal objecten, aantal
bezoeken en hoeveelheid te gebruiken
lokaas) zich stabiliseren, blijft
waakzaamheid door alle gemeenten in
Twente en omringend gebied geboden.
Problemen die zich bij de bestrijding van
de bruine rat voordoen, moeten met de
nodige zorgvuldigheid worden
afgehandeld.

Tabel 4. Indexberekening toe- of afname problematiek
aantal
gemelde
objecten

ind.
%

aantal
afgelegde
bezoeken

ind.
%

gemiddeld
aantal
bezoeken
per object

ind.
%

1987

1609

113,5

5170

161,8

3,2

139, 1

1988

1418

100

3195

100

2,3

100

1989

1733

122,2

4884

152,8

2,8

121,7

1990

1736

1651

176,9

3,3

143,5

1991

1277

90, 1

4884

152,8

3,8

165,2

1992

1437

101 ,3

4660

145,8

3,2

139, 1

totaal

9210

Jaar

TESTEN HUISRIOLERING
MET ROOKGENERATOR

Problems caused by brown rats could not
be solved, because of a detective
sewerage. Visual inspection was not
possible because the sewer pipe was
situated underneath a concrete floor. A
smoke generator, used to r instruction
purposes by the l ire department, was
successfully applied tor tracking down the
spot where rats could emerge trom the
sewage system.

Tabel 5. Indexberekening lokaasgebruik
ind.
%

kg lokaas
difenacum

ind.
%
91,8

1987

8492

696,1

4649

1988

1220

100

5063

100

1989

2813

230,6

7026

138,8

1990

3471

284,5

8274

163,4

1991

2992

245,2

6364

125,7

1992

3185

261 , 1

4844

95,7

totaal

22488
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A.D.Bode

3, 1

28444

kg lokaas
chloorfacinon

Graag wil ik de gemeenten Denekamp,
Losser, Tubbergen en Weerselo
bedanken voor het ter beschikking stellen
van het cijfermateriaal uit hun
registratiesysteem. Zij verrichtten het
nodige telwerk om de basisgegevens
voor dit artikel bij elkaar te krijgen.

Intensivering van de bestrijding in het

Summary

Jaar

agrarisch gebied lijkt een mogelijkheid te
zijn om de resistentie van de bruine rat
tegen enkele rodenticiden verder terug te
dringen.

1

Rioolproblemen in oudere woningen
De bruine rat (Rattus norvegicus
Berkenhout) is een cultuurvolger. In
Nederland komt hij van nature voor in
open water. In steden en dorpen komen
ze ook voor in het rioolstelsel.
Bij oudere woningen worden vaak afvoerleidingen aangetroffen van verschillende
materialen, zoals gres, eterniet, gietijzer
en oude lichtgrijze pvc-buizen. Aangezien
deze oudere materialen op den duur door
bv. slijtage, verwering, verdwijnen van
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afdichtingen of door grondverzakking
openingen gaan vertonen, kunnen ratten
zich via deze gebreken een toegang tot
de betreffende panden verschaffen.
Vaak liggen deze defecte rioleringen
weggewerkt onder aangebouwde of
verbouwde delen van een woning. Ook
was het in de jaren vijftig bij een groot
aantal woningen gebruikelijk om het
afvoersysteem van keuken en toilet onder
de betonvloer in het zand te leggen, wat
de controle bij gebreken niet
vereenvoudigt.
Veel gebreken hebben te maken met
gepleegde verbouwingen of renovatie,
waarbij de nodige fouten zijn gemaakt.
Deze fouten kunnen bestaan uit; het op
elkaar aansluiten van verschillende
materialen met een verschillende
diameter, het onvoldoende afdichten van
nieuwe aansluitingen, het vergeten van
afsluitdoppen en het niet verwijderen van
de oude riolering, wat bij renovatie nogal
eens voorkomt.
Soms gaan deze rioolgebreken gepaard
met rioolstank of met een verstopping en
53
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wordt de oorzaak vrij snel gevonden . In
het geval dat het rioolsysteem via de
kruipruimte te controleren is, zal dit in de
praktijk meestal gebeuren.

Vervolg-onderzoek
Als visuele opsporing niet mogelijk is en
geen verdere aanwijzingen worden
gevonden is vervolg-onderzoek nodig.
Een extra controle op de aanwezigheid
van ratten kan worden uitgevoerd door
het uitleggen van onvergiftigd lokaas .
Indien in huis geen defect wordt
gevonden moeten eventueel aanwezige
putten aan de buitenzijde van het pand
worden gecontroleerd.
In situaties waarbij geen onderzoek in de
kruipruimte mogelijk is zullen we, om
onnodig breekwerk te voorkomen andere
controle- methodes moeten aanwenden
nl.:
-

afstoppen van de riolering
uitvoeren van een kamera inspektie
toepassing van rookapparatuur
plaatsen van een ontstoppingsstuk
met terugslagklep

Afstoppen is alleen mogelijk bij een
eenvoudig rioolsysteem zonder al te veel
vertakkingen. Bij afstoppen wordt zowel
aan de voorzijde als aan de achterzijde
van het pand de ontstoppings-afvoerput
blootgelegd. Aan de voorzijde wordt de
afvoer afgedicht met bv. een oppompbare
rioolafsluiter. Hierna wordt de leiding
onder druk gezet door de kraan te
openen. Als in de put aan de achterzijde
het water blijft staan dan mag worden
aangenomen dat het riool intakt is. Loopt
het water langzaam weg of stijgt het
water in de put helemaal niet dan is dat
een belangrijke aanwijzing voor een
rioolgebrek .
Kamera-inspektie is een ander hulpmiddel voor het opsporen van riool-
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oefeningen om rookontwikkeling te
simuleren. Het apparaat produceert ruim
450 m3 niet giftige en reukloze rook
(mist) per minuut. Door deze grote
rookontwikkeling is het bijzonder geschikt
om defecten in de riolering op te sporen.
De rook, op basis van paraffine, is
volgens de leverancier geheel
onschadelijk. De rook wordt door een
elektrische verwarming (220 volt)
verdampt en onder druk door een slang
weggeblazen. Deze slang sluit men aan
op het ontstoppingspunt. De normale
aansluitpunten van de riolering welke

gebreken. Ook hierbij geldt dat het om
een recht toe recht aan systeem moet
gaan, omdat haakse bochten en
verschillende vertakkingen moeilijk of
helemaal niet zijn te volgen.
Gespecialiseerde rioleringsbedrijven
beschikken over deze apparatuur. Eerst
wordt via de onstoppingsput het riool
onder hoge druk gereinigd, waarna de
kamera op een flexibele buis het riool
wordt ingeschoven. De kamerabeelden
zijn dan op een tv-scherm te volgen en
hiervan kunnen zowel foto· s als
videobeelden worden gemaakt.
Een ontstoppingsstuk met keerklep is
bedoeld om bij een plotselinge hoge
waterstand in het hoofdriool ervoor te
zorgen dat het water niet de woning
binnen komt. Aangezien de keerklep
water tegen kan houden zal deze ook
ratten tegen kunnen houden. Het advies
om deze voorziening aan te brengen
vindt alleen plaats als geen oplossing
voor het bouwkundige probleem kan
worden gevonden of de kosten voor
onderzoek (breekwerk) te hoog worden.
Ook in afwachting van een renovatie zijn
deze voorzieningen als tijdelijke maatregel wel toegepast. Een 100% garantie
op deze voorziening is niet te geven.
Door verschillende oorzaken, zoals
vetaanslag of aanknagen door bruine
ratten kan de werking worden verstoord.
Het is daarom zaak om de klep
bereikbaar te houden, zodat deze indien
nodig 1 à 2 maal per jaar kan worden
gecontroleerd en schoongemaakt.

Rookgenerator

__

_,

Bo/roosters op regenwaterafvoeren in de
dakgoot kunnen ratten , die zich langs
deze weg toegang tot de woning willen
verschaffen, tegenhouden.
Rookapparatuur is in de handel onder de
naam · Ultra Mist Variflow· verkrijgbaar en
onder andere in gebruik bij de brandweer,
die deze apparatuur gebruikt bij
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Rookdicht maken van rioolaansluiting
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Slang rookgenerator aansluiten op riool
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Door het gebruik van de rookgenerator
kunnen onnodig hoge uitgaven worden
voorkomen. Het apparaat, inclusief een
aantal accessoires kost ongeveer
f 4000,-- incl. BTW. Apparatuur in gebruik
bij de brandweer ten behoeve van
instructiedoeleinden kan mogelijk voor dit
onderzoek voor de ongediertebestrijding
worden toegepast.
In het kader van de verplichting van de
gemeente om een huiseigenaar bij
ernstige hinder door ratten aan te
schrijven de nodige maatregelen te
nemen, moet het onderzoek worden
uitgevoerd in relatie tot deze
aanschrijving. Immers, er kan pas een
aanschrijving worden gestuurd als
bekend is wat de oorzaken van de
opgetreden hinder zijn en welke
maatregelen moeten worden genomen
om deze hinder te beëindigen. Vraagt de

Rook ontsnapt uit toiletafvoer van gres tussen steen en tegel naast voordeur

zonder sifon of zwanenhals zijn
uitgevoerd moeten met een zakje zand of
natte krant worden afgestopt, zoals b.v.
de regenwaterafvoeren in de dakgoot,
want anders wordt de omgeving in rook
gehuld.
De rook zal na inblazen de weg van de
minste weerstand zoeken en zo via het
riooldefect tevoorschijn komen. In de
praktijk zal dat bij vloerafwerking van
beton, waar de riolering onder ligt, langs
naden en kieren bij de muuraansluiting
gebeuren.
Ook is het mogelijk dat de rook onder de
dakgoot en de dakpannen uit komt
walmen. Dit geeft dan aan dat er een
breuk zit in de aansluiting in de
spouwmuur, of dat in de spouwmuur of
onder de pannen de ontluchting van de
riolering is aangebracht. Soms zijn er dan
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al klachten van ratten op zolders aan
voorafgegaan. Als er geen
noemenswaardig rioollek aanwezig is zal
de rook via het waterslot in toilet of
wastafel borrelend de woning
binnenkomen. In zo'n geval dient men de
oorzaak elders te zoeken. Bij een
onderzoek in een rij woningen moet de
rooktest ook in de andere woningen
worden uitgevoerd, om alle rioolgebreken
in de aaneengesloten bebouwing op te
sporen.
Vergeleken bij de kosten van
"ongecoördineerde" breekwerkzaamheden zullen de kosten voor het laten
verrichten van een rookonderzoek zijn te
verwaarlozen. Stelt u zich eens voor, dat
de hele vloer wordt opengebroken en het
defect blijkt zich niet onder deze vloer,
maar net bij de gevelaansluiting te
bevinden'
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

eigenaar de gemeente het onderzoek in
te stellen, dan kunnen in het kader van
het begrip 'dienstverlening' kosten voor
onderzoek in rekening worden gebracht.
Menigmaal is vastgesteld dat de
bestrijding van bruine ratten in woningen
of andere gebouwen, zonder het treffen
van de juiste bouwkundige voorzieningen
problemen van blijvende aard geeft. Het
is daarom van uitermate groot belang dat
altijd een onderzoek wordt gedaan,
waarbij wordt vastgesteld wat de
noodzakelijk te nemen hygiënische en
bouwtechnische weringsmaatregelen zijn.
Onze Afdeling steunt de gedachte dat als
eerst de juiste wering wordt toegepast,
het gebruik van bestrijdingsmiddelen
tegen knaagdieren in woningen soms
achterwege kan blijven.
H. Vos en P.C. Groebe.

MADEN IN DE GFT-AFVALBAK
Summary

Housefold refuse consisting of organic
material should be kept apart in a
separate container. Il should be made
available for use as a fertilizer alter it had
time to decompose. In the Netherlands
every household will have to put organic
material in separate containers officially
by the beginning of 1994. In the container
tor organic matter all kinds of insect pest
species can develop. Advice is given on
how to avoid the development of these
insects in the container.
Gescheiden afval en dierplagen

Nu het hoe langer hoe meer gebruikelijk
wordt om huishoudelijk afval gescheiden
te bewaren, en dat met ingang van 1994
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19~3

zelfs wettelijk verplicht zal zijn, komen
daarbij ook enige plaagdierproblemen om
de hoek kijken.
Gescheiden afvalverzameling houdt in de
praktijk in dat loof, schillen en resten van
groente, fruit en aardappel, alle etensresten, ook vlees en vis, eierschalen,
doppen van pinda's en nootjes apart
worden gehouden. Snijbloemen en
kamerplanten, koffiefilters en koffiedik,
theezakjes en theebladeren, mest van
huisdieren, gras, stro en bladeren, kleine
takjes en snoeiafval en resten van
tuinplanten behoren in een afzonderlijke
container te worden bewaard, die dan
vervolgens door de afvalinzamelingsdienst apart wordt opgehaald. Men
spreekt hier kortweg over GFT-afval, wat
staat voor groente-, fruit- en tuinafval. In
de meeste gemeenten waar gescheiden
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