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vele gemeenten in staat gesteld ook in de
zogenoemde onrendabele gebieden riolering aan te leggen. In dorpen en langs

BETONBUIS

"huisaansluiting in kop van rioolbuis"

5. De bedrijfsvoering
Ratten voelen zich goed thuis in rommelhoeken en op plaatsen waar voldoende
voedselaanbod is. In tegenstelling tot
vroeger zijn die plaatsen tegenwoordig
steeds minder voorhanden. De oogst, die
vroeger op de boerderij werd opgeslagen, gaat nu rechtstreeks naar de veevoederbedrijven en andere verwerkende
industrieën.
De oude-generatie-boer doet het bedrijf
over aan de jonge agrariër. Die heeft
vaak een opleiding genoten waarin ook
het aspect ongedierte aan bod komt.
Eenmaal gewezen op de mogelijkheden
van een goede wering en een schone bedrijfsvoering zal hij in toenemende mate
zorgen voor het saneren van voor ratten
geschikte onderkomens.
Hij zal echter niet helemaal kunnen voorkomen dat ratten op hun trektocht ook
zijn boerderij vinden. Hoe overzichtelijker
de bedrijfsvoering is, hoe sneller de gevreesde knagers zullen worden gesignaleerd. Afdoende maatregelen kunnen dan
bijtijds worden genomen.

6. De kwaliteit van de bestrijding
buitenwegen, waar weinig woningen zijn
gesitueerd, werd een persleiding in de
grond gestopt. Loosde men daarvoor op
de bermsloot, nu behoort dat tot het verleden. Deze voor ratten aantrekkelijke
plaatsen (nestelen in de slootkant en het
voedsel bij de hand) verdwenen hiermee.
4. Waterzuivering
Het merendeel van het rioleringsnet is
aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Met de toename van de bevolking wordt de capaciteit van bestaande
zuiveringen uitgebreid en nieuwe installaties worden in gebruik genomen.
Ratten voelen zich, dat is bekend, in vieze slootjes goed thuis. Daarom is de verwachting dat ook deze ontwikkeling bijdraagt tot het in mindere mate optreden
van ratten.
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Meer en meer raakt de bestrijder ervan
doordrongen dat er maar één manier is
om de bestrijding uit te voeren, en dat is
op vakkundige wijze.
Een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het inzicht in de problematiek van
de bestrijding van ongedierte wordt geleverd door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.). De S.V.O.
organiseert al vele jaren cursussen op dit
gebied, waar zowel uitvoerende als leidinggevende gemeenteambtenaren en
personeelsleden uit het bedrijfsleven hun
vakkennis verdiepen.
Door die grotere kennis is het hen mogelijk de bestrijding, zowel wat organisatie
als praktische uitvoering betreft, te verbeteren. Ook dat draagt een steentje bij aan
het in de hand houden van de problemen
met plaagdieren.
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Samenvatting

Dankzij allerlei inspanningen, niet in de
laatste plaats van de (gemeentelijke) ongediertebestrijder, lijkt de Nederlandse
rattenpopulatie kleiner in omvang te zijn
dan voorheen.
Het aantal meldingen loopt terug, mede
door oorzaken die buiten het gezichtsveld
van de ongediertebestrijdingsorganisaties vallen. Ook de omvang van de problemen neemt af. Per object is het aantal
aanwezige ratten kleiner dan in het verleden. Objecten met 200 à 400 ratten komen in tegenstelling tot 10 à 20 jaar geleden slechts sporadisch voor.
Het verminderde aantal meldingen betekent echter niet, dat onze aandacht op dit
gebied nu kan verslappen. Integendeel:
met vereende krachten moeten wij proberen het rattenbestand op dit peil te houden of beter nog verder terug te dringen.
Blijvende aandacht voor de rattenbestrij-

ding blijft gewenst. De greep die er is,
moeten we houden door alle meldingen
serieus te benaderen en met kennis en
inzicht de problemen op te lossen.
A.D. Bode.
Summary

Control of the Norway rat (Rattus norvegicus Berkenhout) needs skilled and well
trained pest control operators of local
authorities who know the principles of
modern-day roden! control technology.
Environmental sanitation, rat exclusion
and mechanica! proofing are important
factors in rat control.
In recent times a decline in the numbers
of complaints about Norway rats is noticed, nevertheless permanent attention is
needed to prevent possible outbreaks in
the future.

VERVOLG CYCLUS CONTACTDAGEN
1986-1987
Voorjaar 1987

In het komende voorjaar wordt door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen het
vervolg van de tweejaarlijkse cyclus van
contactdagen gestart. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
eind januari en februari.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de
betreffende 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 ongediertebestrijdingsbedrijRat en Muis, 34 (3/4) 1986

ven 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

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische aangelegenheden die de uitvoering
van de ongediertebestrijding betreffen,
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VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
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
te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel als aan "uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
-

-

Omvang, kosten en belang van de beroepsmatige ongediertebestrijding
in Nederland.
Gemeentelijke zorgplicht ingevolge
huidige wetgeving, gedoogplicht, jurisprudentie in verband met aanschrijvingsplicht en kostenverhaal.
Informatie betreffende de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.0.)

Bestrijdingsmiddelen o.m.: bewaarplaats en arbeidsveiligheid; preventieve toepassing; belang van deskundige toepassing; periodieke inspecties;
geadviseerde middelen; ultrasonore
en elektromagnetische apparatuur.
Bouwkundige en hygiënische wering;
hulpmiddelen t.b.v. bestrijding (betreffende bruine rat, zwarte rat,
huismuis, huisspitsmuis, kakkerlakken, (tropische) mieren, vochtminnende mijten en insekten).
- Houtconservering.

-

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v.
zijn eigen werkzaamheden of de te vestrekken adviezen aan derden.
Vervallen toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)

Toepas- Vervalsingsdatum
gebied

6759 N
6761 N
6779 N

Resistol-GPR
Resistol-GPR Zwart
Cuprinol Wood
Preserver Clear
Friskies Tapijt
Vlooienvrij

pentachloorfenol 45 gil
pentachloorfenol 45 g/I
pentachloorfenol 16,8 gil
zinknaftenaat 13,6 gil (als Zn)

He
H

17-03-86
17-03-86

He

06-04-86

lindaan 0,63%

H

01-04-86

7847N

Summary

Nieuwe toelatingen

Every year "contact"meetings are being
organized by the Department of Pest
Control tor pest control operators of
municipal offices and firms.
Subjects that are presented regard
recent developments on pesticides,
legislation and organization.

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)

Toepassingsgebied

9379N

permethrin 2 g/I

He ins

9383N
9394 N
9398N
9400N

Xylamon Houtwormdood
(H-384)a
ltox-per
Borer Fluid FN
Bruine Carbolineum
ARS MAT

He ins
He ins
He

9403N
9404N
9405N
9406N

Protex Cyper
Conserduc Per 100
Conserduc HBD
Conserduc Combi

9407 N
9426 N

Conserduc Bor
K-Othrine Vliegenen Ongediertespray
Beaphar totaal spray
Super Caïd Concentraat
Uni-Carbolineum
Uni-Green
Carbolineum
Klerat Pellet

permethrin 2 gil
fenitrothion 7,9 gil
steenkoolteeroliedestillaat 100%
allethrin 3,9%
piperonylbutoxide 3,7%
cypermethrin 0,71 gil
permethrin 2 g/I
lindaan 7 ,3 gil
lindaan 8,5 gil
pentachloorfenol 42,5 g/I
natriumpolyboraat 98,5%
deltamethrin 0,028%
deltamethrin 0,028%
bromadiolon 2,5 g/I
steenkoolteeroliedestillaat 100%
kopernaftenaat 16,2 g/I (als Cu)
steenkoolteeroliedestillaat 100%
brodifacoum 0,005%

H (o.a.)
H
rod
He
He
He
H

Schema 1987
Provincie
Gelderland
Noord-Brabant

donderdag 29 januari 1987, in de Grote Zaal van het Elektrum, Klingelbeekseweg 45, Arnhem.
donderdag 5 februari 1987, in het Instructielokaal van de Dienst Gemeentewerken, Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.

Noord-Holland

donderdag 12 februari 1987, in de Universiteitsraadzaal van de
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.

Drenthe

woensdag 18 februari 1987, in de Foyer van Cultureel Centrum "De
Tamboer", Hoofdstraat 17, Hoogeveen.

Friesland

donderdag 26 februari 1987, in de Bovenfoyer van "De Harmonie",
Ruiterskwartier 4, Leeuwarden .
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9427
9438
9444
9452
9453
9508

N
N
N
N
N
N
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H
He
He
He
He
He
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