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UIT DE BUITENDIENST
NOODSIGNAAL

Summary
A desperate tenant set fire to his house
because he feit pestered by brown rats.
The cause of their presence was a defect
of the connection to the sewer system.
Op bezoek bij een woningbouwvereniging
werd mij gevraagd eens te gaan kijken bij
een woning, waarvan de bewoner
zodanig door ratten werd geplaagd dat hij
ten einde raad zijn woning in de brand
had gestoken. Waarschijnlijk was de
aanwezigheid van ratten niet de enige
oorzaak, maar toch. De woning maakte
deel uit van een blok eengezinswoningen
zodat de buren wel blij geweest moeten
zijn met dit teken van hoge nood. De
sporen van de brand maakten een wat
mistroostige indruk, maar het ging er nu
om uit te vinden hoe de ratten zich een
toegang tot de keuken konden
verschaffen. In het aanrechtblok was
rondom de in de vloer verdwijnende
keuken-afvoer voldoende ruimte om
ratten door te laten. Buiten aan de
achterzijde van de keuken was naast de
afvoerput een tegel verzakt en hieronder
had de gemeentelijke dierplaagbestrijder
een zakje lokaas uitgelegd. Dat dit niet
voldoende was, in ieder geval wat de
bewoner betrof, bleek wel uit de
geblakerde woning. Na het verwijderen
van het putdeksel en het hierin
aanwezige stankscherm was de oorzaak
snel gevonden. Naast de in het putje
uitkomende afvoerbuis zat een prachtige
opening waardoor ratten zowel
rechtstreeks in de spouwmuur als in de
kruipruimte van de keuken konden
komen.
Omdat het per gemeente nogal verschilt
of men met veel of weinig rioolproblemen
te maken krijgt, verschilt natuurlijk ook de
ervaring van de dierplaagbestrijder per
gemeente. In de meeste gevallen is de
aanwezigheid van bruine ratten in
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woningen, die zijn aangesloten op het
gemeenteriool te wijten aan bouwkundige
gebreken van het huisriool. Bestrijding
met lokaas heeft in dit soort gevallen dan
ook wein ig of geen zin. Het doel moet zijn
het vinden van de oorzaak en dat dit in
lang niet alle gevallen simpel is zullen
velen onderschrijven.
P.C. Groebe
BLAFFENDE HONDEN BIJTEN NIET

Summary
Brown rats caused trouble in a dog
kennel entering the building through the
drain that was connected to the sewer
system. The drain had to be ratproofed.
lnstead of strewing about the bait in some
empty kennels, the use of bait boxes was
advised.
Bij een bezoek aan een gemeente is het
plezierig om met de dierplaagbestrijder
enkele objecten te bezoeken. Enerzijds
leer je elkaar wat beter kennen dan
tijdens een bespreking, anderzijds leer ik
nog steeds vanuit de praktijk en hoop met
deze opgedane kennis anderen weer iets
te kunnen leren.
Dit keer bezocht ik met een nog wat
onervaren bestrijder een dierentehuis
waar men last had van bruine ratten, die
vnl. in de binnenkennels werden
gesignaleerd. Onder een hels geblaf
passeerden we de op een baas of bazin
wachtende viervoeters, die waarschijnlijk
dachten op hun geluid te worden
uitgekozen. Zeer waarschijnlijk kwamen
de ratten binnen via de met de riolering in
verbinding staande schrobgoot, waarvan
de afvoerputjes van een te grof
tralierooster waren voorzien. Voor de in
het rioolsysteem huizende ratten zou het
een kleine moeite zijn om zich langs deze
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weg naar eventueel overgebleven
voedselresten te begeven.
In enkele lege kennels had de bestrijder
het lokaas los uitgelegd. Door de wijd
verspreid liggende uitgepelde
zonnepitten gaven de ratten duidelijk blijk
van hun nachtelijke aanwezigheid.
Weliswaar was het lokaas onbereikbaar
voor kinderen en huisdieren, maar toch
maakte dit een weinig professionele
indruk en zeker in een bedrijf waar vrij
veel bezoekers komen.
In dezelfde kennels was, min of meer
gelijktijdig zonder medeweten van de
gemeente, door een bestrijdingsbedrijf
lokaas in kunststof voerkistjes uitgezet,
zodat de tegenstelling bij de wijze van
toepassing van het lokaas duidelijk opviel.
Het dierentehuis bleek dus ook nog een
bestrijdingsbedrijf te hebben ingehuurd
en aangezien twee kapiteins op één schip
niet samengaan beëindigde de gemeente
de bestrijding. We adviseerden de
beheerder de schrobputten ratdicht te
maken en het resultaat van de bestrijding
af te wachten.
Zeker in dit soort objecten moeten ook
als het Wettelijk Gebruiksvoorschrift dit
niet verplicht, altijd voerkisten of
vergelijkbare systemen worden
toegepast. Indien de gemeente deze niet
in voldoende aantal bezit, moet het
betreffende bedrijf hier zelf voor zorgen.
Pas nadat de voerkisten aanwezig zijn
kan met de bestrijding worden begonnen.
Enig tijdverlies moet dan maar voor lief
worden genomen, maar dat is veruit te
verkiezen boven het los uitleggen van
lokaas.
P.C. Groebe
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HET BLEEK WEER EENS!

Summary
Brown rats frequenting the ceiling of a
kitchen appeared to have gained access
through a hole in the sewer system. A
burrow in the garden indicated where
they emerged. In order to persuade the
tenant of the house to have digging and
repair measures to be carried out the
pest control technician (the author)
poured bleaching liquor in the kitchen
sink. The smell of it was distinctly
perceptible. A garden hose was pushed
into the burrow to indicate its direction.
Ratproofing could start.

Loog
Het gebruik van chloorbleekloog in de
huishouding wordt vanwege de
schadelijke invloed op ons afvalwater
steeds meer ontraden. Af en toe blijkt het
echter een handig hulpmiddel voor de
dierplaagbestrijder te zijn. In dit geval
gaat het niet om de blekende,
schoonmakende of desinfecterende
werking, maar om de geurverspreidende
eigenschap van het middel. Dit was
toevallig deze morgen het geval bij twee
objecten in dezelfde gemeente.
De eerste klacht betrof een
middenwoning in een blok van vijf. Hier
werden regelmatig ratten gehoord boven
het plafond van de uitgebouwde keuken.
In de kruipruimte van deze uitbouw bleef
het uitgelegde plastic zakje met lokaas
onaangeroerd liggen. Er werden geen
sporen van ratten en ook geen gebreken
aan de riolering gevonden. Op advies van
de gemeentelijke dierplaagbestrijder
werd een luik in het plafond gemaakt,
zodat met zekerheid kon worden
vastgesteld dat het hier ratten en geen
muizen betrof. De hier aanwezige
uitwerpselen waren duidelijk afkomstig
29

■

1

SLUITING

van bruine ratten, zodat op dit punt alle
twijfel werd weggenomen. De volgende
stap was het aanbrengen van een luik in
de parketvloer van de voormalige keuken.
Om de bewoner/eigenaar zover te krijgen
was wel enige overredingskracht nodig,
maar uiteindelijk werd het aangebracht.
Onder de oude keuken vond men een
dode rat, maar op dat moment nog niet de
oplossing. Naar de kruipruimte van een
aanbouw verdween een afvoerbuis met
een doorsnee van 125 mm in de
scheidingsmuur van een voormalige
keuken, maar in de kruipruimte daarvan
was van de buis niets terug te vinden. Wel
verdween op deze plaats de oude niet
meer in gebruik zijnde keukenafvoer in de
scheidingsmuur. Onder de keukenafvoer
zat een opening die duidelijk door ratten
was belopen.
Op de vraag of de bewoner bleekwater in
huis had werd bevestigend geantwoord,
waarna een fikse scheut in het aanrecht
werd gegoten om te worden
doorgespoeld. Liggend in de kruipruimte
probeerden we de geur van bleekwater
op te snuiven wat in dit geval niet moeilijk
was. Het doorgespoelde bleekwater was
duidelijk te ruiken, zodat we er zeker van
konden zijn dat we hier met een open
riolering te maken hadden. Met behulp
van een lichtstraal uit mijn zaklantaarn
keken we rechtstreeks in de opening van
de afvoerbuis. Waarschijnlijk was dit een
nood- oplossing geweest om, tijdens de
verbouwing, de oude keuken te kunnen

blijven gebruiken tot de nieuwe gereed
was.
Deze tijdelijke, niet ratdichte oplossing
werd echter niet ongedaan gemaakt.
Geadviseerd werd de afvoerbuis af te
zagen en met een passend deksel af te
sluiten.
De volgende klacht was er een uit vele;
de klaagster, tevens huiseigenaresse
twijfelde aan het door de gemeentelijke
dierplaagbestrijder gegeven advies.
Naast het afvoerputje van de keuken zat
in het grindpad een prachtige door bruine
ratten gegraven opening. De gemeente
had geadviseerd op dit punt de riolering
op te graven, omdat deze kapot moest
zijn, zodat ratten zich een weg naar
boven konden banen. Om de bewoonster
van het gelijk van de gemeente te
overtuigen liet ik bleekwater door het
aanrecht spoelen in de hoop de geur van
bleekwater boven het gat te kunnen
ruiken. De bleekwaterlucht was duidelijk
waarneembaar, zodat het eerder gegeven
advies werd herhaald.
Wel werd nog aangeraden om voordat de
spade in de grond wordt gezet eerst een
stuk tuinslang zover mogelijk in de
rattengang te schuiven om de
graafrichting te bepalen. Vaak gaat bij het
graven het spoor verloren, wat meestal
onnodig zoeken naar het juiste punt tot
gevolg heeft.
P.C. Groebe
kortsluiting door bruine rat in Hengelo waardoor de produktie in een fabriekshal enige tijd kwam
stil te liggen
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