Verslag van een intergemeentelijke actie
ter bestrijding van de zwarte rat
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(Rattus rattus Linnaeus, 1758)
H. van Blaaderen, Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne,
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Inleiding

In 1968, as mentioned in the summary of
the October 1982 edition of 'Rat en Muis',
populations of the roof rat Rattus rattus L.
were existing in animal livestock farms in
6 municipalities situated close to the
Belgian border. In 1982, however, Rattus
rattus L. was present in 39 municipalities
in this area. A coordinated campaign was
considered necessary to control this
species and to end the spreading of the
rats and the increase of the area of
distribution.
This article gives details of the
continuation of the 'oilstain spreading' of
Rattus rattus L. to adjacent municipalities
and the campaign carried out to control

De uitgave van 'Rat en Muis' van oktober
1982 (jaargang 30, 3e kwartaal) was
geheel gewijd aan de verspreiding en de
bestrijding van de zwarte rat (Rattus
rattus Linnaeus, 1758) in Nederland. Voor
algemene informatie daarover en voor
gegevens betreffende de biologie van de
zwarte rat wordt hierbij verwezen naar die
uitgave.
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Rattus rattus L.

■

From 55 municipalities a written report
was received about their participation.
The campaign was carried out in 19831985 by 94 persons du ring 39.596
workinghours. lnspected were 8.638
obtects. The roof rat was found present in
3.559 objects whereof 3.292 animal livestock farms. A total of 21 .228 baitboxes
and 6.296 baitjars were used as baitpoints. As a rodenticide was used 40.527
kilograms of 0,00625% chlorophacinone/.
dehusked oats.
Recommendations are made such as to
visit all objects where roofratcontrol was
carried out, starting at least 6 months
after ending the campaign; this to
determine the results of the campaign by
putting out unpoisoned bait at a number
of baitpoints in each object.
The Dutch Department of Pest Control
will continue to exchange data
concerning the spreading and control of
Rattus rattus L. with experts and
authorities in Belgium.
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•

zwarte rat
In het betrokken artikel werd de toenmalige verspreiding van de zwarte rat in
ons land aangegeven, waarbij werd
opgemerkt, dat in verband met het
jaarlijks groter wordende aaneengesloten verspreidingsgebied van de
zwarte rat in de provincie Noord-Brabant
een goed gecoördineerde bestrijdingsactie noodzakelijk werd geacht. Alle
betrokken gemeenten werden bereid
5
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gevonden aan een dergelijke actie deel te
nemen. Een kort verslag van de uitgevoerde bestrijdingsactie wordt hierbij
gegeven.

Verspreidingsgebied
Indien door toename van een populatie
ratten het territorium 'overbevolkt' wordt
of als het voedselaanbod afneemt, zal
emigratie optreden door 'trek' naar
omliggende aantrekkelijke objecten.

Vanuit een gebied met zwarte ratten kan
op deze wijze verspreiding plaatsvinden
als van een olievlek.
In de provincie Noord-Brabant werd de
zwarte rat in 1968 geconstateerd in een
zestal gemeenten. Ondanks door
betrokken gemeenten en veehouders
uitgevoerde bestrijdingen, vond een 'olievlekverspreiding' van de zwarte rat plaats
als aangegeven op de verspreidingskaarten op pag. 6 t/m 9.
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3. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1978 (27 gemeenten)
1968 - 1976
1977 - 1978

1. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1968 (6 gemeenten)
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4. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)

2. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1976 (17 gemeenten)
1968
1969-1976
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Verspreidingsgebied 1980 (32 gemeenten)
1968 - 1978
1979 - 1980
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5. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1982 (45 gemeenten)
1968 - 1980
1981 - 1982
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7. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
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Verspreidingsgebied 1985 (61 gemeenten)
1968-1984
1985
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Verspreidingsgebied 1984 (58 gemeenten)
1968 - 1982
1983-1984
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6. ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
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knaagsporen en keutels zwarte rat
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Proefbestrijdingsactie

In goede samenwerking met de gemeente
Moergestel werd eerst de nodige ervaring
opgedaan over de wijze waarop een
grootschalige bestrijdingsactie zou
kunnen worden uitgevoerd.
Besloten werd in oktober 1982 een
enquête in te stellen onder alle veehouders in Moergestel. De uitslag van de
enquête was, dat door 42 bedrijven (22%)
(vrij) veel hinder door de zwarte rat
gemeld werd en dat in 107 bedrijven
(55%) gedurende het afgelopen jaar af en
toe een zwarte rat werd waargenomen.
Bij de overige bedrijven waren gedurende
meer dan een jaar geen ( 17; 9%) of nog
nooit (27; 14%) ratten gesignaleerd.
- .• .,..-;~

,
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voerkisten uitgezet op goed gekozen
plaatsen

gesteld.In alle bedrijven waar de zwarte
rat werd geconstateerd, werden in
december 1982 door de gemeentelijke
bestrijders op goed gekozen plaatsen
voerkisten met lokaas uitgezet. De
betrokken veehouders werden verzocht
de opname van het lokaas te willen
controleren en de gemeente in te
schakelen als aanvulling van het lokaas
nodig was. Bij steekproefsgewijze
controlebezoeken bleek dat gedurende
de eerste maand van de actie door de
veehouders over het algemeen goed

veegsporen verraden de aanwezigheid
van de zwarte rat
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Na een in november 1982 gehouden
informatie-avond georganiseerd door
gemeente en boerenbond werd in
248 objecten een onderzoek ingesteld.
Het resultaat daarvan was dat in
159 objecten (64%) geen aanwijzingen
voor de aanwezigheid van de zwarte rat
werden geconstateerd (in 36 van deze
objecten bleek wel hinder op te treden
door huismuizen, (Mus musculus L.); in
89 veehouderijen (36%) werd de
aanwezigheid van de zwarte rat wel vastRat en Muis. 34 (1) 1986
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werd meegewerkt, maar dat daarna de
voerkisten niet meer of te weinig werden
gecontroleerd en dus niet tijdig werden
voorzien van vers lokaas. Dankzij extra
inspanningen van de gemeente werd in
september 1984 geconstateerd dat in
65 (73%) van de bij de proefbestrijding
betrokken bedrijven geen zwarte rat meer
werd aangetroffen; in de overige 24 (27%)
bedrijven werd in het kader van de in een
later stadium georganiseerde intergemeentelijke actie alsnog een
bestrijding van de zwarte rat uitgevoerd.
Organisatie van de bestrijdingsactie

Alle 50 gemeenten welke destijds deel
uitmaakten van het aaneengesloten
verspreidingsgebied van de zwarte rat in
Noord-Brabant, werden door de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen uitgenodigd
deel te nemen aan een vergadering. Deze
werd gehouden te Eindhoven op 8 juni
1983 en betrof de organisatie van een
gecoördineerde actie voor een intensieve
bestrijding van de zwarte rat. Aan deze
bijeenkomst werd ook deelgenomen
door twee vertegenwoordigers van de
Veterinaire Dienst van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, door wie het
belang van de preventie van de
verspreiding van veeziekten door knaagdieren en het daarmee samenhangende
grote economische belang werd aangegeven (zie op blz. 8 het verspreidingsgebied van de zwarte rat in 1982 hetgeen
veel overeenkomst vertoont met het
verspreidingsgebied van varkenspest in
1983 in Noord-Brabant).
Teneinde een indruk te krijgen van het
aantal objecten, dat bij de bestrijdingsactie zou moeten worden betrokken,
mede om de daartoe benodigde menskracht en materialen te kunnen begroten,
deed de vergadering de aanbeveling door
alle betrokken gemeenten een enquête in
12

~van Dierplagen alsmede voor informatie

te stellen onder alle veehouders en indien
gewenst een eindbeslissing omtrent
deelname aan uitvoering van de actie te
nemen na het bekend zijn van de uitslag
der enquête.
Na ontvangst van de uitslag van die
enquête werd de betrokken gemeente
door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen verzocht deel te nemen aan een
intensieve bestrijdingsactie in het gehele
verspreidingsgebied. Voorgesteld werd
voldoende menskracht ten behoeve van
de actie in te zetten, zodat de uitvoering
van de bestrijding niet zoals bij de in
Moergestel uitgevoerde proefbestrijding
voornamelijk door de veehouders zou
plaatsvinden, maar door de gemeentelijke bestrijders; als richtlijn werd
gehanteerd 1 bestrijder gedurende
6 maanden voor ca. 60 bedrijven met
zwarte ratten.
Mede afhankelijk van de uitslag van de
enquête werd door de gemeente bepaald
of eigen personeel vrijgemaakt kon

- 0 6cm
cm

zwarte-rat-voerkist
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omtrent de benodigde materialen zoals
het toe te passen lokaas, voerkisten, voerpotten in isolatieplaten, zaklantaarns,
overalls, laarzen. Geadviseerd werd om
de bestrijders voldoende aandacht te
laten besteden aan verslaglegging van
de werkzaamheden per object. Door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
ontworpen z.g. objectkaarten
(zie bijlage 1) werden daartoe tijdens
de actie gebruikt. Ook werd een conceptpersbericht opgesteld voor publikatie
door gemeenten in plaatselijke en streekbladen (zie bijlage 2). Voor informatie
omtrent de uitvoering van de bestrijding
werden 'praktijktips' opgesteld
(zie bijlage 3).
Randgemeenten

Vanaf maart 1984 werden alle gemeenten
grenzend aan het verspreidingsgebied
van zwarte ratten geïnformeerd omtrent
de in uitvoering genomen intensieve
bestrijdingsactie van de zwarte rat in een
aaneengesloten gebiedsdeel van de
provincie Noord-Brabant. Deze rand-

l
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worden of dat voor de actie tijdelijke
krachten zouden moeten worden aangesteld via een Werkvoorzieningsschap
(W.S.W.), in het kader van de
Werkgelegenheidsverruimende
Maatregel (W.V.M.; 1983) of door het
inschakelen van vrijwilligers. Voor de
training van de bestrijders en begeleiding
van de uitvoering van de acties werd zorg-~
gedragen door de Afdeling Bestrijding
Rat en Muis. 34 (1) 1986
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gemeenten werden verzocht steekproefsgewijs na te laten gaan of in de gemeente
mogelijk ook zwarte ratten in stallen
aanwezig waren. Bovendien werd
verzocht om door middel van een
bijgesloten concept-persbericht aan alle
veehouders te vragen om attent te zijn op
mogelijke aanwezigheid van de zwarte rat
in hun bedrijf.
Door 21 randgemeenten werd gemeld dat
geen aanwezigheid van zwarte ratten
werd geconstateerd; de daartoe
ingestelde onderzoeken werden deels
uitgevoerd samen met medewerkers van
de Afdeling Bestrijding van Dierplagen.
Van de gemeenten Dongen, Gemert,
·s-Gravenmoer en Loon op Zand werd
bericht ontvangen dat inderdaad
aanwijzingen voor de aanwezigheid van
de zwarte rat werden geconstateerd. Na
een nauwkeurig onderzoek in samenwerking met de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen y;erden in deze gemeenten
resp. 8, 4, 1 en 1 bedrijven met zwarte
ratten aangetroffen. Er werd zorggedragen voor een intensieve bestrijdingsactie in betrokken bedrijven.

1

Uitvoering bestrijdingsactie

%

•
•
•
•

94 bestrijders
38
17
16
23

gemeenteambtenaren
in kaderW.V.M.
in kader W.S.W.
vrijwilligers

100%

40%

18%
17%
25%
8638

- totaal aantal bezochte objecten

30%
20%

• voerkisten
• voerdozen
• voerpotten

41%
38%

3559
3292

3559

• minder dan 5 bezoeken per object
• 5-10
• 10-15

• meer dan 15

808 objecten
1634 objecten
681 objecten
436 objecten

- gebruikt lokaas
40979 kg
• 0 ,00625% chloorfacinon/gepelde haver/poedersuiker: 40527 kg

België

• overige rodenticiden

Voor uitwisseling van gegevens
betreffende de verspreiding en de
bestrijding van de zwarte rat werd contact
opgenomen met het Rijksuniversitair
Centrum Antwerpen, de Belgische
Nationale Zoogdierenwerkgroep en de
Belgische Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming.
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452 kg

- arbeidsuren

• uitvoering
• diverse werkzaamheden
- afgelegde kilometers :
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39596
36371
3225

147016

157
92
47
32

65

60

5%

530
386
30

22%

114

100%
23%
46%

65
15

30

19%
12%

12
8

100%
99%
1%

745
737
8

100%
92%
8%

720
661

100%

2673

100%
73%

21228
1605
6296

- aantal bezochte objecten :

1,7
0,7
0,3
0,3
0,4

9%

29129

- voerplaatsen zwarte rat :

100%

59%

5079
- objecten zonder zwarte rat
2581
• geen ratten of muizen
• huismuis (Mus musculus L.) aangetroffen : 1767
• bruine rat (Rattus norvegicus Berk.)
731
aangetroffen

- objecten met zwarte rat (Rattus rattus L.)
• waarvan veehouderijen

1

100%

- aantal gemeenten waarvan eindverslag ontvangen : 55
- uitvoering door

Alle betrokken gemeenten in het
verspreidingsgebied van de zwarte rat
besloten deel te nemen aan de
gecoördineerde actie. Wel ontstond
vertraging bij de start van de actie, met
name in dfe gemeenten welke voor de
bestrijding onvoldoende personeel
konden vrijmaken. Door 15 gemeenten
werd nog in 1983 begonnen met
uitvoering van de bestrijdingsactie,
36 gemeenten startten daarmee in 1984,
terwijl de overige 6 gemeenten zich in
1985 bij de actie aansloten.
Uit de eindverslagen (formulier zie
bijlage 4) werden de volgende gegevens
verkregen.

gemiddeld
per
gemeente

- tarieven ingesteld betreffende actie

24 gemeenten

44%

• doorberekening kosten voerkisten
• doorberekening kosten lokaas
• per bedrijf f 5,• per bedrijf f 10,• per bedrijf f 50,- geen doorberekening kosten actie

18 gemeenten
6 gemeenten
1 gemeente
1 gemeente
1 geméente
31 gemeenten

33%
11%

59

(2%)
(2%)

(2%)
56%

Door 28 gemeenten werd op het eindverslag vermeld dat er bij de actie goede medewerking van
betrokkenen werd verkregen en dat goede resultaten werden behaald bij de bestrijding van de
zwarte rat.
Rat en Muis, 34 (1) 1986
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Problemen bij de uitvoering van de actie
waren:
- door de gemeente Baarle-Nassau werd
de actie uitgevoerd in samenwerking met
en ook op het grondgebied van de
Belgische gemeente Baarle-Hertog;
totaal werd door deze gemeenten in
280 objecten de bestrijding van de zwarte
rat uitgevoerd, maar na een half jaar uitvoering van de actie door 2-3 vrijwilligers,
kon de bestrijding in een groot aantal
objecten nog niet met volledig resultaat
worden afgesloten; een geplande
vervolgactie werd echter niet in
uitvoering genomen;
- in veel gemeenten was onvoldoende
tijd beschikbaar voor een nauwkeurige
eindcontrole van alle objecten waar de
zwarte rat werd bestreden;
- in een gering aantal objecten werd
voor onderzoek of uitvoering van de
bestrijding geen toegang verkregen
ondanks de afgesproken standaardwerkwijze dat varkens- en pluimveestallen door bestrijders alleen zouden
worden betreden met werkkleding en
laarzen van het betrokken bedrijf ter voorkoming van eventuele verspreiding van
veeziekten ; ingevolge de op 1 februari
1983 in werking getreden 'Verordening
preventieve gezondheidsmaatregelen bij
het houden van varkens', moet de
varkenshouder ervoor zorgen, dat elke
bezoeker (b.v. een dierenarts of voorlichter) gebruik maakt van door het
bedrijf ter beschikking gestelde schone
bedrijfskleding (overall of stofjas) en van
schone en ontsmette laarzen van het
bedrijf;
- door een aantal gemeenten werden
veehouders ingeschakeld bij de uitvoering van de bestrijding op hun eigen
bedrijf; de onder meer bij de proefbestrijdingsactie in Moergestel opgedane
ervaringen leerden echter dat veehouders na enkele weken al tevreden zijn
met de voorlopige resultaten van de
16

bestrijding en daarna geen of
onvoldoende aandacht meer besteden
aan het noodzakelijke vervolg van de
actie met als doel een volledig resultaat
van de bestrijding te bereiken;
- het College van Burgemeester en Wethouders van één gemeente ontving een
schriftelijke waarschuwing van de
Algemene Inspectiedienst van Landbouw
(A.I.D.) wegens het in blanco verpakking
afgeven van lokaas voor de bestrijding
van ratten: de gemeente had het lokaas
zelf bereid en gebruikte dit zowel voor het
onder eigen beheer uitleggen, als voor
afgifte aan veehouders.
Conclusies

De resultaten van de actie op langere
termijn zijn uiteraard nog niet bekend.
Voorlopig kan gesteld worden dat door
de uitvoering van de int~nsieve bestrijdingsactie in het gehele verspreidingsgebied in de provincie Noord-Brabant, de
aantallen zwarte ratten aanzienlijk
werden gedecimeerd. Verwacht kan
worden dat de kans op een versneld
groter worden van het verspreidingsgebied door de actie sterk is verkleind.
Er zijn echter nog geen aanwijzingen dat
ten gevolge van de bestrijdingsactie
'witte vlekken' in het verspreidingsgebied
van de zwarte rat zijn opgetreden.
Alles wat mogelijk is moet gedaan
worden om de tijdens de actie gepleegde
inspanningen met daarmee gepaard
gaande kosten ook op langere termijn
een optimaal resultaat te laten opleveren.
De geconstateerde voortgaande verspreiding van de zwarte rat moet zo mogelijk
worden gestopt; getracht dient te worden
een situatie als bij de opgetreden verspreiding in Nederland van de muskusrat
(Ondatra zibethica L.) te voorkomen,
zowel uit agrarisch economisch belang
(preventie van materiële schade en
Rat en Muis. 34 (1) 1986

verspreiding van dierziekten), als uit
milieuhygiënisch belang (preventie toename van het gebruik rodenticiden). De

hierna volgende aanbevelingen zijn erop
gericht het resultaat van de actie op
langere termijn veilig te stellen. Dit kan
niet worden bereikt door de bestrijding
nu geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door veehouders. Zoals vermeld
bleek dat ondanks de goede advisering
aan betrokken veehouders door hen in de
meeste gevallen bij de bestrijding
onvoldoende resultaat werd behaald.
Geadviseerd wordt:
- tenminste 6 maanden na afsluiting van
de actie door de gemeenten een eindcontrole te verrichten van alle objecten
waar de zwarte rat werd bestreden; bij
twijfel of een volledig resultaat van de
bestrijding werd behaald ter controle een
aantal voerkisten en/of voerpotten te
voorzien van onvergiftigd lokaas en
vervolgens te controleren op opname;
per object noteren datum onderzoek/
controle, bevindingen en eventueel
getroffen maatregelen (bestrijdingsactie
effect-rapportage);
- na ontvangst van een melding omtrent
hinder door ratten volgt een onderzoek
ter plaatse door de gemeentelijke
ongediertebestrijder, ook in de
gemeenten welke grenzen aan of gelegen
zijn nabij het verspreidingsgebied van de
zwarte rat; per object wordt geregistreerd
de datum van de melding, data onderzoek
en controle, de aangetroffen diersoort
(b.v. zwarte rat, bruine rat, huismuis of
, huisspitsmuis) en welke maatregelen
werden getroffen;
- door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen wordt periodiek contact onderhouden met alle gemeenten, gelegen in
en nabij het verspreidingsgebied van de
zwarte rat om gegevens uit te wisselen en
zonodig ter plaatse adviezen te geven of
de training van nieuwe bestrijdingsmedewerkers te verzorgen;
Rat en Muis, 34 (1) 1986

- door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen wordt zorggedragen voor
continuering van de uitwisseling van
gegevens met deskundigen en autoriteiten in België betreffende de verspFeiding en de bestrijding van de zwarte ·
rat.
Naschrift

Graag wil de schrijver van dit verslag
besluiten door namens de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen kennis te
geven van welgemeende dank aan de
betrokken Gemeentebesturen,
gemeentelijke contactpersonen en met
name alle bij de actie betrokken
bestrijders voor de ondervonden medewerking en de verstrekte gegevens.
Deze dank geldt zeker ook voor de bij
de begeleiding van de actie betrokken
voorlichtingsambtenaren van onze
afdeling.
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BIJLAGE 2

BIJLAGE 1

Gecoördineerde bestrijding in het
'zwarte rat-gebied'
OBJECTKAART BESTRIJDING ZWARTE RATTEN
Ohwct : adres :
a~rcJ: - stal lcn· :

naam :

rundvee

- a nders, t. 111.:
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,--

Aantal voerp l aatsen
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GPmeente

do,en pot ten . ...

o; va rkens
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□;

□;

plu1mvPe

□

.... .. ....... ...

□

Chloor f ac1non-lokaas
uitgezet
opname
(- ·x· xx · xxx} ( .•. x lOO a)

81J zonderheden

Door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer werd aan 50 gemeenten in
Noord-Brabant, die het verspreidingsgebied vormen van de zwarte rat,
voorgesteld een enquête in te stellen.
Deze enquête werd gehouden bij alle
veehouderijen in de gemeente, omdat die
bedrijven zeer aantrekkelijk zijn voor
zwarte ratten.
Gezien de resultaten van de enquête werd
vervolgens door de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen aan genoemde gemeente
voorgesteld een gecoördineerde
bestrijdingsactie uit te voeren. Ook door
onze gemeente werd aan dit verzoek
gehoor gegeven. Deze bestrijdingsactie
zal binnenkort van start gaan.
In tegenstelling tot de bruine rat, die in
heel Nederland wordt aangetroffen, komt
de verspreiding van de zwarte rat alleen in
een deel van Noord-Brabant voor.
De zwarte rat is in ons klimaat aangewezen op schuilplaatsen in gebouwen
en verblijft daar vooral op hoog gelegen
plaatsen. Aanzienlijke schade wordt
onder meer veroorzaakt door knagen aan
isolatiematerialen. Ratten kunnen tevens
veeziekten verspreiden. De actieve
verspreiding van zwarte ratten vindt,
voorzover bekend, niet plaats in de
wintermaanden. De winter is dus de
meest geschikte periode voor een
bestrijding, daar zich dan geen dieren
buiten gebouwen bevinden.
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'CONCEPT PERSBERICHT'

waardoor het nodig is het juiste lokaas
toe te passen, eventueel na een lokaaskeuzeproef. Veel voerplaatsen dienen te
worden ingericht op juist gekozen
plaatsen (b.v. op looppaden van de ratten)
en een frequente controle van de opname
van het lokaas is nodig gedurende enige
maanden. De praktijk heeft geleerd, dat
alleen van een intensieve actie door goed
opgeleide bestrijders resultaat te
verwachten is .
Het Gemeentebestuur heeft besloten tot
deelname aan de gecoördineerde actie.
De uitvoering van de bestrijding zal
gebeuren door personeel dat door
genoemde Afdeling Bestrijding van
Dierplagen is getraind.
Volledige medewerking wordt gevraagd
aan alle betrokkenen, onder meer om
zorg te dragen voor ruim voldoende
lokaasvoerkisten (zie afbeelding).
Tijdens de actie worden voor lokazen en
mankracht geen kosten van de uitvoering
doorberekend.
Voor nadere informatie door de
gemeente kunt u contact opnemen met

De bestrijding van zwarte ratten is veel
moeilijker dan van bruine ratten. Zwarte
ratten gaan minder snel dood door
opname van vergiftigd lokaas, dus moet
men langer doorgaan met de bestrijding.
En zwarte ratten zijn zeer kieskeurig,
18
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BIJLAGE 3

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Praktijktips: bestrijding zwarte ratten, blz. 2.

Hoofdinspectie M1l1euhyg1ene
Afdeling Bestrijding van Dterplagen
Postbus 350. 6700 AJ Wageningen
Telefoon 08370-1 90 61

- houd lokaas stofvrij (in stoffige bedrijfsruimten);
- voerplaatsen in te richten op hooggelegen plaatsen, zoals op dakbalken, spanten en spantverbindingen, verwarmingsbuizen, leidingen e.d.;
- controle opname en verversen lokaas kan op efficiënte wijze worden uitgevoerd;
- desgewenst kunnen voerplaatsen worden genummerd en lokaties ervan op plattegrond
worden aangegeven.

Praktijktips:

Zo vers mogelijk lokaas gebruiken. Wettelijke gebruiksvoorschriften, gebruiksaanwijzingen,
voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen als vermeld op het etiket van het middel nauwkeurig
opvolgen.

BESTRIJDING ZWARTE RATTEN

Iedere voerplaats voorzien van ca. 100 gram lokaas. Na vermindering van de opname van het
lokaas, kan met kleinere hoeveelheid worden volstaan.

Niet alleen bestrijding
uitvoeren in ruimten waar
ratten worden gezien , maar ook
in aangrenzende ruimten en
nabijgelegen gebouwen
onderzoek instellen op
aanwezigheid van ratten. door
zoeken naar ·sporen' en/of
controle van opname uitgezet
(onvergiftigd) lokaas.

Het is een vereiste dat alle voerplaatsen steeds in voldoende mate zijn voorzien van lokaas.
Vooral in de beginfase van de bestrijding is tweemaal per week controle van alle voerplaatsen
noodzakelijk. Geen vers lokaas uitzetten op restant lokaas dat verontreinigd is met uitwerpselen
en urine. Beter is dan om het restant van het lokaas te verwijderen en de voerplaats van vers
lokaas te voorzien.
Periodieke controles van de voerplaatsen zijn ook op langere termijn nodig om er zeker van te
zijn dat het object inderdaad ratvrij werd en nog is.

Sporen van ratten :
- uitwerpselen: donker, spoeldecember 1984
vormig met spitse uiteinden,
gemiddeld 1 cm lang en
2-3 mm d ik;
voetsporen ('prenten') en staartafdrukken in stof;
- ·veegsporen' op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen;
- ontbreken van stof en/of spinnewebben op vaste looppaêlen ('wissels'), terwijl in de directe
omgeving wel stof/webben aanwezig;
- knaagsporen aan o.m. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiematerialen, leidingen
en kabels.

Door het treffen van weringsmaatregelen voorkomen dat zwarte ratten opnieuw het object
binnen kunnen komen.
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Ruim aantal voerplaatsen inrichten, bijvoorbeeld op de looppaden om de 5-10 meter en in de
directe omgeving van de hoog gelegen schuilplaatsen van zwarte ratten, zoals:
op dakbalken e.d.;
onder golfplaten daken van stallen boven isolatieplaten ;
onder vloeren boven plafonds;
- in de omgeving van binnensilo's/voeropslag.
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Brede pot met schroefdraadhals
m isolatieplaat

Zonodig voorzieningen treffen om voerplaatsen in te richten. bijv.:
- luikjes maken in plafonds of houten vloeren ;
- luikjes maken in isolatieplaten ;
- 'bordesjes' maken tegen muren nabij toegangen tot schuilplaatsen;
- in niet afbrokkelende isolatieplaten openingen uitsnijden om brede glazen potten met een
van schroefdraad voorziene hals in te kunnen draaien.

Zwarte-rat-voerkist

Van boven afgesloten voerkisten of voerdozen gebruiken voor uitzetten van het lokaas:
- buiten bereik van kinderen, huisdieren, vee en vogels plaatsen;
- lokaas wordt aangeboden op beschutte plaats waardoor opname van het lokaas wordt
bevorderd, ook als veel ander voedsel aanwezig is;
voorkom verspreiding lokaas;

Uitwerpselen:v.l.n.r. bruine rat,
zwarte rat (huisrat),

huismuis (nat. gr.).
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MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE OROENING EN MILIEUBEHEER
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BIJLAGE 4

Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Postbus 350
6700 AJ Wageningen
08370-19061

1

EINDVERSLAG BESTRIJDINGSACTIE ZWARTE RATTEN

Gemeente:
Start actie d.d.:
Uitvoering: naam :
Aantal objecten:

Einde actie d.d. :
dienstverband:

geen ratten of muizen ..................................... .
alleen huismuizen .............................................
- bruine ratten , event. ook huismuizen .... .. ............ .
- zwarte ratten, event. ook bruine ratten/huismuizen .... :

Aantal objecten met zwarte ratten: - veehouderijen .................................... :
- ander type bedrijven ......................... :
- woningen ............... ............................:
Objecten met alleen/ook zwarte ratten:
Aantal voerplaatsen: - voerkisten ........................... ..
- voerdozen .................... ...................... :
- voerpotten in isolatieplaten ............. :

na minder dan 5 bezoeken ........ :
na 5-10 bezoeken .................... :
na 10-15 bezoeken .... ............ .... :
na meer dan 15 bezoeken ......... :

objecten
objecten
objecten
objecten

Arbeidsduur: - besteed aan uitvoering .................................. :
- besteed aan mengen lokaas, planning, e.d.:

uren
uren

Bestrijding afgehandeld: -

kilogram

Gebruikt lokaas: - gepelde haver/chloorfacinon/poedersuiker:
kilometer

Vervoer: t.b.v. actie geschat afgelegd:
Gehanteerde tarieven:

Bijzonderheden, o.m. omtrent ondervonden medewerking van betrokkenen en
resultaten:

■

Contactpersoon :
Datum :
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