CONTACTDAGEN CYCLUS 1992 -1993
Summary
erg stimuleren. Omdat het eerste bezoek
geen duidelijke aanwijzingen opleverde
welke van de vier rioolaansluitingen de
ratten toegang tot de woning verschafte,
werd met de gemeente overeengekomen
een rioolbestrijding uit te voeren.
De rioolbestrijding was geen succes. Er
werd nauwelijks opname geconstateerd
en op de meeste plaatsen waren de
vetbollen op basis van chloorfacinon
weggespoeld door een plotselinge zeer
hoge waterstand in het riool. De
bewoners hoorden echter nog steeds
ratten tussen het plafond en in de
kruipruimte.
Opnieuw bezagen we de situatie, maar
verder dan het uitleggen van lokaas
kwamen we niet. Om bij de aan de
achterzijde van de woning gelegen
controleputten te komen zouden de
betonvloeren moeten worden
opengebroken zonder vooraf de
zekerheid te hebben het rioolgebrek te
vinden.
Na een rustige winterperiode was het in
het voorjaar weer raak. Ook de bewoner
van huisnr. 3 hoorde toen ratten tussen
het plafond en er zou nu toch eindelijk
echt eens iets moeten gebeuren. Maar
wat? De oplossing bleek achteraf vrij voor
de hand liggend, maar op dat moment
bezagen we op een rijtje weer alle
mogelijkheden. De nummers 1 tot en met
3 bleken op een gezamenlijke afvoer uit
te komen, die door de steeg loopt en op
het hoofdriool uitkomt. In de steeg
zouden we natuurlijk een
ontstoppingsstuk met terugslagklep
kunnen plaatsen om de ratten tegen te
houden, maar de vertegenwoordiger van
de huiseigenaar stond niet te springen
van enthousiasme, dus zochten we
verder naar andere mogelijkheden. We
wierpen een laatste vertwijfelde blik in de

74

IC

Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control for pest control officers and
technicians of local authories, pest control
companies and ethers concerned with
professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.
Voorjaar 1992
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een extra bocht maakt huisaansluiting
onbereikbaar

inspectieput van het gemeentelijk riool en
zagen de oplossing voor het probleem. In
het hoofdriool was de gezamenlijke
afvoer zichtbaar en deze stak zelfs iets
uit. De ratten konden blijkbaar tegen de
wand van het hoofdriool opklimmen en
zo in de huisaansluiting komen.
Door deze afvoer met een pvc-buis te
verlengen tot boven het stroomprofiel en
het uiteinde ook nog van een bocht te
voorzien, zouden de ratten voor een niet
te nemen hindernis worden geplaatst. De
gemeente ging akkoord met deze
oplossing tot grote opluchting van de
huiseigenaar.
Na het aanbrengen van de bocht hebben
de bewoners tot heden geen problemen
met ratten meer ondervonden. Ondanks
het feit dat de afhandeling van dit soort
klachten vaak zeer moeizaam verloopt en
vrij veel tijd in beslag kan nemen, blijkt de
aanhouder toch meestal te winnen.
P.C. Groebe

Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1992-1993 gestart. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
januari/maart met een programma van
10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken
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tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en
afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de
uitnodiging op hun werkadres.
Ook medewerkers van
ongediertebestrijdingsbedrijven en
anderen, die beroepshalve zijn betrokken
bij de ongediertebestrijding, kunnen
desgewenst aan de bijeenkomsten
deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.
Kader en bestrijders

CONTACTDAGEN
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Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991.

De onderwerpen die zullen worden
behandeld gaan ondermeer over
praktische aangelegenheden die de
uitvoering van de ongediertebestrijding
betreffen, maar ook over
aangelegenheden waarvoor
beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te
worden genomen. Daarom wordt de
uitnodiging om aan een contactdag deel
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