spiegel en lamp: door het riool buiten het object te openen is het vaak mogelijk dooreen
spiegel schuin voor de opening te houden en daarin met een zaklamp te schijnen de
binnenzijde van het riool te bekijken en trachten op die manier aanwezige gaten op te
sporen.
Ook kan van binnenuit deze methode worden gevolgd door de toiletpot van zijn sokkel
te lichten, er is dan een zeer kleine spiegel nodig.
binnenbal van bijvoorbeeld een basketbal: als het riool open ligt kan de bal in de
monding worden gelegd en opgepompt. De binnen bal sluit dan het riool hermetisch af.
Door het toilet nu vol te laten lopen met water kan men het riool op lekken controleren.
Het riool afgestopt en het toilet vol water? Bij lekkage loopt het water snel weg. Is het
riool in orde. dan zal het water blijven staan. Bij gebleken lekkage zullen meer pogingen
nodig kunnen zijn om de juiste plaats van het defect op te sporen.
Oude aansluitingen verwijderen!

Naast de nu behandelde in gebruik zijnde riolen. dient ook aandacht te worden besteed aan
eventueel onder het pand aanwezige oude aansluitingen. Deze vinden wc vooral in
verbouwde en gerenoveerde panden. Helaas moeten we vaststellen dat de controle op het
verwijderen van oude riolen of op het afdoende afstoppen daarvan vaak te wensen
overlaat. Met name als er een verbinding met het hoofdriool blijft bestaan, doen zich in
gerenoveerde panden vaak problemen met ratten voor, ook als men vóór renovatie nooit
iets van ratten bemerkte. Verwijdering van oude riolen en afsluiten van evt. aansluitingen
op het hoofdriool is het meest effectief voor de ratwering.
Open riolen

Bij _alleenstaande woningen in buitengebieden dienen eventueel nog aanwezige open riolen ,
lozmgen op de sloot e.d., te worden vervangen door een "gesloten rioolsysteem" als b.v. een
aansluiting op een septic tank.
Er vanuit gaande dat de aanwezigheid van ratten onder woningen en boven plafonds veelal
te wijten zal zijn aan een of meerdere rioolgebreken, is onderzoek daarnaar altijd
noodzakelijk.
(De) gevonden gebreken dienen ter kennis te worden gebracht van de eigenaar van de
betrokken pand(en), die ondermeer ingevolge artikel 307 lid q van de Gemeentelijke
Bouwverordening (Model V. N.G.) verplicht is bestaande gebreken te herstellen.
Artikel 381 van diezelfde Bouwverordening geeft aan dat openingen in wanden, vloeren en
rond mantelbuizen zodanig gedicht moeten zijn, dat zij geen doorgang bieden aan ratten en
muizen.
Naast toepassing van weringsmaatregelen is verdelging met behulp van vergiftigd lokaas,
bij voorkeur op basis van 0,025% warfarin, nodig om aanwezige ratten te verdelgen. Ook
aan de bestrijding van ratten in straatriolen, met name in woonwijken van waaruit veel
meldingen omtrent hinder door ratten worden ontvangen, dient de nodige aandacht te
worden besteed.
Duidelijk zal zijn, dat indien oorzaken voor het binnendringen van ratten worden
weggenomen, met andere woorden ratwering wordt toegepast en de verdelgingsactie
succesvol is beëindigd, hinder door ratten voor de betreffende bewoners definitief tot het
verleden behoort.
A. D. Bode.
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Ratdicht maken

In een woning (2 onder één kap) werd zonder succes gedurende anderhalve maand getracht
bruine ratten te bestrijden. De bewoner had al alles gedaan om na te gaan of zijn
rioolafvoer defect was en deze opgegraven, doch deze was geheel in orde.
De buurman had met zijn handen in zijn zakken lachend naar zijn zwoegende buurman
staan kijken en deze verteld dat bij hem alles in orde was.
Onderzoek leverde op dat er opname van lokaas was onder de keukenvloer. Bij onderzoek
in en rondom de woning ernaast werd een putje gevonden waar een oude leiding door de
muur was verwijderd maar het gat in de muur en voormalige aansluiting op de put niet was
dichtgemetseld. De bewoner lachte toen meer als een buur die kiespijn heeft.
Na herstel van het defect werd geen aanwezigheid van ratten meer geconstateerd.
Gat in pijp

In een vrijstaand woonhuis werd ondanks een intensieve bestrijding van ratten gedurende
enkele maanden geen afdoend resultaat verkregen. Bruine ratten werden waargenomen op
zolder en boven plafonds van slaapkamers.
Bij onderzoek in de kruipruimte onder het huis werd het euvel opgespoord. De afvoerpijp
van douche en toilet bleek kapot te zijn. Met behulp van spiegel en zaklamp kon worden
vastgesteld dat het defect aan de achterkant van de buis zat.
Geadviseerd werd de afvoerbuis te laten vernieuwen.
Na herstel van de afvoerbuis werd geen aanwezigheid van ratten meer geconstateerd.
Huismuizenprobleem tijdig onderkennen

Nog regelmatig bereiken onze afdeling berichten inzake huismuizenbestrijding waarbij
ondanks herhaalde pogingen geen resultaten worden behaald. Ondanks langdurige
inspanningen met het uitzetten van warfarinlokaas, waarbij wordt geconstateerd dat er
goed van wordt gegeten, wordt gemeld dat de muizen vrolijk blijven rondtrippelen op
zolder en boven plafonds etc.
Indien een huismuizenbestrijding een aantal weken of maanden duurt, zonder dat men ooit
een dood exemplaar heeft gezien (of geroken!) en de opname van het lokaas niet
vermindert zou men op basis van praktijkervaringen kunnen aannemen dat de muizen
resistent zijn. Aan de hand van onderzoekresultaten uit het laboratorium is reeds bekend
dat huismuizen minder gevoelig zijn voor warfarin (,,cumarine") dan bruine ratten. Tevens
is bekend dat ratten en muizen zich herstellen indien de dosis warfarin niet dodelijk is, b.v.
doordat de hoeveelheid lokaas door de dieren per keer opgenomen te laag is en wordt
afgebroken, of dat de periode van opname te kort is. Gebeurt deze te geringe opname nu
veelvuldig, dan overleven steeds de minst warfarin-gevoelige dieren en wordt de populatie
uiteindelijk resistent. Deze problemen worden meestal veroorzaakt indien degene die de
bestrijding uitvoert onoordeelkundig te werk gaat. Zuinigheid is in dergelijke situaties
t.a.v. uitleg van lokaas geen goede raadgever. Verder dient men zich te realiseren dat
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gebruiken). Van ondermeer oude lokazen waarvan de slaolie ranzig was geworden is
bekend dat ze een afstotende werking hebben en niet worden gegeten. Ook lokazen die naar
bestrijdingsmiddelen stinken worden door ratten en muizen niet opgenomen als er in de
omgeving keuzevoedsel beschikbaar is.
U wordt geadviseerd er voor zorg te dragen dat de vergiftigde lokazen alsook de voorraden
onvergiftigde haver e.d. niet door reukschade onbruikbaar worden voor de bestrijding van
ratten en muizen.
Composthopen/ Compostsilo's

1
muizen die vóórkomen in aangebouwde panden na verloop van tijd op de voerplaatsen
kunnen komen. Beter is het om een zg. ,,blokbestrijding" uit te voeren.
Worden bij huismuizenbestrijding na 6-8 weken geen resultaten geconstateerd aan de hand
van vermindering van opgenomen lokaas dan kan men vermoeden dat van resistentie
sprake is. Voor nadere gegevens omtrent een doelmatige bestrijding van huismuizen kunt
U het betreffende artikel nalezen in" Rat en Muis" van juli 1980 of een beroep doen op onze
buitendienst (08370-19061) voor advisering ter plaatse.

1

Afname meldingen
Bij een bespreking door een voorlichtingsambtenaar van onze afdeling met de voor een
gemeentelijke ongediertebestrijding verantwoordelijke ambtenaren werd gemeld, dat de
organisatie van uitvoering van de bestrijding van ratten veranderd was. Voorheen werd
afgewacht tot er klachten bij gemeentewerken werden gemeld. Daarna werd ter plaatse
éénmalig lokaas uitgelegd. Er werden geen controles uitgevoerd op de opname van het
lokaas.
Sedert ongeveer een jaar werkt men nu met het systeem "Controleren+ aanvullen / verversen totdat er geen opname meer is". Deze controles worden 2 x per week uitgevoerd.
Nadat op dit systeem werd overgestapt was een duidelijke afname van het aantal meldingen
betreffende hinder door ratten te constateren. Naast het behandelen van "klachten op
afroep" controleert men periodiek de vaste voerplaatsen ingericht op voor de vestiging van
bruine ratten aantrekkelijke plaatsen.

Kunnen composthopen of compostsi/o's rallen lokken?
De bruine rat is een alleseter en alle soorten voedsel en voedselresten als aardappelschillen,
groenteafval, etc. rekent hij tot zijn menu met een duidelijke voorkeur voor het beste
voedsel dat voorhanden is.
Voedselresten die naast een compostsilo terechtkomen zullen 's nachts door ratten worden
geconsumeerd zodra deze bij hun omzwervingen op zoek naar voedsel worden gevonden.
Indien voedsel en voedselresten buitenshuis worden opgeslagen en men wil voorkomen dat
deze bereikbaar zijn voor ratten (en muizen) dan dient de opslag te geschieden in een ruimte
die rondom is afgesloten met fijnmazig gaas. De openingen van het gaas dienen niet breder
te zijn dan 0,5 cm.
Het gaas dient ook aan de bovenzijde te worden aangebracht, alsook te worden ingegraven
tot 75 cm. onder het maaiveld om te voorkomen, dat ratten door het graven van holen bij de
voedselbron kunnen komen.
Indien een zg. compostsilo goed wordt gebruikt zodat buiten de silo geen voedsel
bereikbaar is, dan zal dit in de praktijk wellicht rattenbezoek voorkomen.

VRAGEN OVER BESTRIJDING ONGEDIERTE
Stank en lokazen

In de Bestriidingsmiddelenbergplaats van onze gemeente worden bestriidingsmiddelen
opgeslagen die worden toegepast door de Plantsoenendienst en door de Gemeentelijke
Ongediertebestrijding. Sommige bestrijdingsmiddelen veroorzaken stank. Kan dit nadeel
opleveren voor ratten- en muizenlokazen?

1

i

Ratten en muizen hebben een zeer goed reukvermogen dat hen te samen met de tastzin
(snorharen) in staat stelt 's nachts voedsel te vinden. De voorkeur gaat bij voedselkeuze uit
naar het lekkerste dat voorhanden is (zie ons advies: Ie kwaliteit stofvrije haver als lokaas
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