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ANDERE MENGTROMMELS
De nu gepensioneerde heer G.J. Pop, voormalig redacteur van 'Rat en Muis', heeft in
het verleden regelmatig de mengtrommel als goed gebruiksinstrument bij de rattenbestrijding in de belangstelling gebracht. Hieronder een samenvatting van door hem
beschreven apparaten.

1

- In 1957 werd een artikel van de heer ir. R. Dijkshoorn van de Rotterdamsw Ontsmettingsienst gepubliceerd van een door hen vervaardigde trommel.
'De kubus heeft aan twee tegenover elkaar liggende hoekpunten een afplatting,
waardoor de as loopt, die aan elke zijde op een eenvoudig lagertje steunt. Op een
ander hoekpunt is een vultuit aangebracht, waarop een deksteltje kan worden geplaatst, dat met enkele knevels bevestigd is'.
(De vulopening moet groot genoeg zijn om de trommel te kunnen schoonmaken.
Red.).
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Handmengtrommel (tekening
F. C. van 8/aaderen jr.)
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In 1967 verscheen een artikel, waarin de mengtrommel werd beschreven welke de heer
J. Paulissen , opzichter reinigingsdienst Maastricht had laten maken. 'Een oliedrum,

met in de lengte een as die iets buiten bodem en deksel steekt. Deze as rust op een
statief terwijl, door middel van een los aan de as bevestigde zwengel, de trommel kan
worden rondgedraaid. De binnenwand van de trommel is voorzien van 4 evenwijdige
schoepen (in lengterichting) ter bevordering van een behoorlijke menging. Bij het
draaien van de trommel ontstaat echter een dode hoek achter de schoepen , waar het
lokaas blijft liggen. Het diagonaal tegenover elkaar plaatsen van de schoepen zou het
mengen waarschijnlijk wat grondiger doen geschieden. Ook het diagonaal plaatsen
van de as zou het effekt nog vergroten. Het stofdicht afsluiten van de drumdeksel
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wordt verkregen door een rubber afsluiting en de bevestiging door middel van een
hoepel met treksluiting'.
- In hetzelfde artikel werd een mengtrommel eveneens gemaakt van een oliedrum
beschreven door de heer H. v.d. Berg uit Bergen (L).
'Aan de horizontaal door de drum lopende as is een rooster bevestigd, dat tevens is
vastgemaakt aan de binnenwand van de trommel. Bij het ronddraaien, dat niet te snel
moet geschieden. loopt het lokaas tussen de spijlen van het rooster door.
Het wentelen gebeurt niet door middel van een kruk aan de as, doch wordt eenvoudig
veroorzaakt door de drum met de hand te duwen. De trommel wordt in een statief
opgehangen.
Voor het vullen van zakjes met cumarine-lokaas heeft men in Bergen aan de onderzijde van de trommel een stuk buis gevestigd, waarin een afsluitklepjc. Dit is aan één
zijde voorzien van een trekveertje, aan de andere van een handeltje voor 't opentrekken.
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Model Goeree-Overflakkee
- In 1973 trof de heer D.P. Kempe , voorlichtingsambtenaar van onze afdeling, bij de
U .T. Delfia te Maarssen een mengmolen aan. 'Bestaande uit een plastic bak of emmer
met deksel die in een klem op standaard wordt bevestigd'.

Mengtrornrnel model Bergen

- 'Aan deze reeks is nog toegevoegd een afbeelding van het model dat bij de Dijkring
Goeree-Overflakkee in gebruik is en dat volgens de dijkgraaf de heer Stuurman,
prima voldoet'.
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- Aan de heer Kempe werd tijdens zijn bezoek in 1974 aan de gemeente Bussum door de
heer W.C. Cornelissen van Gemeentewerken, een mengapparaat getoond ontworpen
en gemaakt door de chef werkplaats, de heer H. de Jong.
'Het mechanisme komt uit een oude trommelwasmachine. De motor heeft een toerental van 1400, dat wordt teruggebracht tot 60 door een overbrenging van 1-5 van motor
naar wiel en van 1-5 van wiel naar trommel.
Het frame is gemaakt van kokerprofiel; hiervoor kunnen stukjes afval dienst doen. De
trommel moet gemaakt worden·.

hoge frequentie die door dergelijke apparatuur worden geproduceerd. Aangezien echter niet iedereen zo snel overtuigd is van de ondeugdelijke/slechte werking van deze
apparaten werd bij het Rijksinstituur voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne met
begeleiding door onze afdeling een proef gestart waarbij werd onderzocht wat de
invloed van dergelijke apparatuur is op het gedrag van een bruine rat.

Opzet van de proef

Mengmolen Bussum

◄

Elektrische betonmolen

Voor de proef werd gebruik gemaakt van een mannelijke bruine rat (Rattus norvegicus
Berkenhout) welke werd gehuisvest in een macrolon bak die aan de bovenzijde werd
afgesloten met een traliewerk . In deze bak kon de rat vrijelijk heen en weer lopen. In de
bak waren houtkrullen aanwezig en ook een houten kist waarin de rat zich zou kunnen
verschuilen. De rat kreeg ruim de gelegenheid om aan zijn nieuwe huisvesting te wennen
waarbij hij ook reeds het apparaat kon zien dat schuin boven de bak werd gehangen op
een afstand van ca. 2 meter. De luidspreker stond daarbij gericht op het midden van de
bak. De rat werd onbeperkt laboratoriumdiervoeder en water aangeboden. Tijdens de
proef werd iedere dag de hoeveelheid opgenomen voer gewogen.

Bij de proef werd gebruik gemaakt van een 'Ani mex activity-meter'. De bak met de rat
werd bovenop deze 'meter' geplaatst en zo konden de bewegingen van de rat worden
geregistreerd. Tijdens de gewenningsperiode werd de gevoeligheid van de activitymeter ingesteld. Ieder uur werd door de 'meter' genoteerd hoeveel bewegingen door de
rat werden gemaakt. De eigenlijke proef werd uitgevoerd tijdens de nachtelijke uren
omdat er dan in het laboratorium geen andere afleidende activiteiten plaatsvonden en de
rat het meest aktief was.
De macrolonbak met daarin de rat stond opgesteld in een ruimte van ca. 30 m2.

ONDERZOEK NAAR DE
(ON-)DEUGDELIJKHEID VAN
ULTRASONORE APPARATUUR
Inner nummer van Rat en Muis van april 1985 (jaargang 33, le kwartaal) werd aandacht
geschonken aan elektronische apparatuur voor mollen- en woelratbestrijding.
Gebleken is dat de apparaten die bedoeld zijn om mollen en woelratten te verjagen
ondeugdelijk zijn voor dat doel. Vaak wordt gevraagd of soortgelijke apparaten misschien wel goed werken tegen de bruine rat of tegen de huismuis. Uit praktijkervaringen
en uit hetgeen gepubliceerd werd in vooral Deense literatuur kon reeds worden afgeleid
dat bruine ratten en ook huismuizen zich niets aantrekken van de pieptonen met een
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Resultaten

Na de gewenningsperiode die enige weken duurde werd gedurende drie achtereenvolgende nachten het ultrasone apparaat ingeschakeld. Het aantal bewegingen in een
periode van 13 uur werd geregistreerd terwijl de voedselopname één keer per dag werd
gemeten.
Bij uitgeschakelde apparatuur werd vervolgens drie nachten niet geregistreerd en daarna drie nachten wel. Het apparaat werd weer ingeschakeld gedurende één nacht en tot
slot werd nog een laatste nacht het aantal bewegingen geregistreerd zonder inschakeling
van het apparaat.
In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten samengevat.
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