VENTILATIE-OPENINGEN TE ROYAAL

HOUTEN GEVELELEMENTEN

Volgens de normen van de bouwverordering mogen
ventilatievoegen 1,0 cm breed zijn. Dat is groter dan
in de praktijk van de dierplaagbestrijding wenselijk
wordt geacht. De voormalige afdeling Bestrijding
van Dierplagen van het ministerie van VROM heeft
altijd als maximale breedte 0,5 cm in haar adviezen
aangehouden.
De reden hiervoor? Huismuizen laten zich door spleten van 1 cm echt niet tegenhouden! Biotechnicus
A.E. Brink heeft een fotoproef gedaan met een huismuis en een kooi die aan één zijde een verstelbare
spleetopening had. Deze spleet is op verschillende
breedtes opengezet. Bij een opening van slechts

Houtrotschimmels vinden hun voedingsbodem in
vochtig hout. Ze tasten de structuur van het hout
aan waardoor voortijdig verfgebreken ontstaan en
de conditie van het hout snel achteruit gaat.
Oorzaak nr. 1 van het ontstaan van houtrot is een
onvoldoende ontluchting aan de buitenzijde van
houten gevelelementen. De veelvoorkomende oorzaak wordt op de voet gevolgd door inwaterende
houtverbindingen, ondeugdelijke glasaansluitingen
en onvoldoende ontluchting van beglazing en panelen. Stuk voor stuk bouwkundige zaken die aandacht verdienen in de nieuwbouwfase en niet, zoals
nu gebeurt, pas in de renovatiefase.

Duurzaam bouwen met
het oog op dierplagen
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Om in de fase van ontwerp en bouwbestek een specialist in dierplagen
te raadplegen, lijkt niet erg voor de hand liggend. Toch kunnen door
een tijdige afstemming en geringe 111aatregelen veel overlast en kosten
worden voorkomen. In dit artikel worden enkele veel voorkomende
aandachtspunten voor nieuwbouw onder de loep genomen.
0,8 cm wurmde de muis zich er lenig doorheen!
KAD Wageningen pleit voor smallere ventilatieopeningen van maximaal 0,5 cm breed. Fijnmazig
gaas voor de ventilatie-openingen volstaat eveneens. Dat houdt ook insecten en andere kleine diersoorten buiten de deur.
KIEREN EN NADEN
Raam- en deurkozijnen worden na hun plaatsing
niet altijd volledig afgekit, zodat openingen blijven
bestaan tussen het kozijn en de muur. Daardoor blijft
de spouw toegankelijk voor mieren en andere insecten. Dat is niet wenselijk omdat het spouwmateriaal
(steenwol uitgezonderd) door deze dieren onherroepelijk wordt aangetast. Het komt zelfs voor dat huisen spitsmuizen via de kieren in de spouw komen.
Spouwmateriaal wordt door plaagdieren gebruikt als
nestmateriaal of wordt beschadigd door knagerijen.
Bevuiling van de isolatie door uitwerpselen en urine
is evenmin wenselijk. Ons advies: dergelijke openingen afdichten.

,...

BETONVLOEREN

PARKET

AFWERKING IN GEBOUWEN

Parket dat te snel wordt gelegd op een betonvloer die nog niet door en door uitgedampt
is, kan voor problemen zorgen. Het nog aanwezige vocht in het beton wordt door het
parket gedeeltelijk tegengehouden en zoekt
zijn weg naar beneden of naar de zijwanden.
Lokale vochtophopingen vormen zo een
gunstige omstandigheid voor de vorming
van schimmels, die op hun beurt een voedingsbodem zijn voor o.a. stofluizen.
Deze kunnen hardnekkig aanwezig blijven.
De enig afdoende bestrijdingsmethode van
stofluizen bestaat uit het opruimen of drogen
van het materiaal waarin de schimmels voorkomen en de ruimte waarin zij zich bevinden. Dit laatste kan door flink te luchten bij
droog weer of eventueel de ruimte droog te
stoken.

Van een goede afwerking binnenshuis gaat een
grote preventieve werking uit. Een groot deel van
de in Nederland gesignaleerde dierplagen in gebouwen is ontstaan door
een te royale bouwtechnische tolerantie. Bedrijven in o.a. de levensmiddelensector en instellingen (denk aan
operatiekamers, grootkeukens) kunnen veel besparen op de kosten van
wering en bestrijding van plaagdieren
indien de opdrachtgever, zijn architect en aannemer tijdens de nieuwbouw aandacht
hebbep_ voor invloedrijke elementen als:

Toepassing van insecticiden heeft weinig zin.
Na kortere oflangere tijd zullen opnieuw
stofluizen gesignaleerd worden. De bespuiting zou meerdere malen moeten worden
herhaald, met alle nadelige gevolgen die
daarmee verbonden zijn. Een blijvende
oplossing wordt alleen verkregen door de
relatieve luchtvochtigheid voorgoed te verlagen en voor voldoende ventilatie te zorgen in
ruimtes met stofluizen.
NATUURVEZELS

►

een naadloze aansluiting van binnenmuren,
plafonds en vloeren,

► 100% afdichting van doorvoeropeningen,
► het voorkómen van schuilplaatsen,
►

een gladde afwerking van wanden en
vloeren,

►

verplaatsbare drempels bij
het gebruik van vorkheftrucks enz.

Vloerbedekking van natuurvezels die volgens
de leverancier vochtig moet worden gehouden, zal plaatselijk een te hoge relatieve
vochtigheid tot gevolg hebben met
dezelfde gunstige omstandigheden
voor stofluizen als hiervoor
beschreven.
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Een probleem van geheel andere orde is de snelheid
waarmee de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen (moet) worden opgeleverd. Bij de productie van betonmortel voor vloeren wordt gebruikgemaakt van water. Het verdampingsproces van het
water tijdens het uitharden van beton vergt echter
enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid
water die voor het mengproces gebruikt
is. Dit hoeft bij een snelle oplevering niet tot problemen te
leiden indien de vloerbedekking die op het beton
wordt aangebracht,
maar voldoende
vochtdoorlatend is.

-► KAD Wageningen wijst bedrijven en instellingen
Naschrift

waar met levensmiddelen gewerkt wordt op de
toepassing van de HACCP-normen.
HACCP-normen zijn kwaliteitseisen ten aanzien
van de voedselveiligheid. De letters staan voor
Hazard Analysis and Critica/ Contra/ Point.
Deze Europese richtlijn (93/43/EEG) geldt voor de
hygiëne van levensmiddelen en is sinds eind '95
verwerkt in de Nederlandse Warenwet. In één van
de volgende edities van Dierplagen Informatie zal
dieper worden ingegaan op de gevolgen van deze
eisen voor de ongediertebestrijdingsbranche. ◄

Checklisten nieuwbouw en beheer van onroerend goed
CHECKLIST VOORKOMING VAN DIERPLAGEN IN EN ROND GEBOUWEN

Om te komen tot beheersing van de hygiëne met het oog op dierplagen in een gebouw, hanteert KAD
Wageningen twee checklisten met aandachtspunten. Uitputtend zijn deze opsommingen niet. Wel kunnen ze de eerste stap vormen richting een systematische aanpak.

In deze lijst wordt het accent gelegd bij preventieve maatregelen in en rond een gebouw op verschillende
momenten: tijdens de nieuwbouw, tijdens het onderhoud en bij normaal gebruik. Over de concrete
invulling ervan, afgestemd op de functie en eisen van een bepaald pand, kunt u zich laten ondersteunen
door KAD Wageningen.

CHECKLIST PERIODIEKE AANDACHT VOOR RISICOPLEKKEN
Deze lijst bevat belangrijke aandachtspunten voor een periodieke inspectie van risicovolle plekken in en rond een gebouw; Voor
de implementatie van een op maat gesneden hygiënezorgsysteem binnen uw eigen
organisatie kan een beroep worden gedaan
op de adviseurs van KAD Wageningen.

WEKELIJKS
• Inspectie van aanwezige voerplaatsen met vergiftigd
lokaas ter bestrijding van ratten_en muizen.
• Rapporteren van de locatie en het aantal voerplaatsen;
welk lokaas, mate van opname, wel/geen verversing
van het lokaas, eventuele adviezen en bijzonderheden,
niet meer benodigde voerplaatsen verwijderen.

PER KWARTAAL

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN BINNEN

• Inspectie in alle bedrijfsgebouwen: incl. restaurant/
keuken (d.w.z: maandelijks 1/3 deel van het aantal
gebouwen in de planning opnemen).
• Inspectie van kruipruïmtes en putten.
• Hygiëne van moeilijk bereikbare plaatsen.
• Check alle opslagplaatsen van producten op vocht
en temperatuur.
• Onderzoek (mogelijke) entreeopeningen voor
plaagdieren en schuilplaatsen.
• Onderzoek sporen van plaagdieren; inspectie en
schoonmaak van verzamelbakken van vanglampen
(blauwe lamp met elektrocutierooster > aangeven
waar deze lampen aanwezig zijn!).
• Indien nodig: voerkisten ter signalering uitzetten
(met onvergiftigd lokaas voor ratten en muizen) of
kakkerlakkenlijmvallen.

MAANDEUJKS
1

ALGEMENE TIPS
• Integreer een systematische inspectie op (het
risico van) plaagdieren in producten en verpakkingsmaterialen bij de vaste controle van
binnenkomende goederen.
• Ontwikkel vaste procedures welke producten
bij ontvangst standaard diergevroren moeten
worden.
• Wees tijdens de maandelijkse inspecties in mei,
juni en juli extra alert op de activiteiten van
mieren. Bestrijd mierennesten nabij gebouwen
om eventuele hinder door het optreden van
'bruidsvluchten' zoveel mogelijk te vc:>0rkomen.
• Wees tijdens de maandelijkse inspecties in mei
t/m september alert op de aanwezigheid van
wespennesten. Zorg voor bestrijding indien
een nest gelokaliseerd is.
• Richt intern een centraal meldpunt op.
• Zorg ervoor dat afdelingschefs periodiek geïnformeerd worden en train betrokken personeelsleden
in een deskundige en systematische aanpak.
• Neem contact op met KAD Wageningen voor
advies en begeleiding bij de opzet van een intern
hygiënezorgsysteem.

Zonder kieren en naden op elkaar aansluitende binnenmuren, plafonds en vloeren.
Gaaf voegwerk tussen tegels op wanden, vloeren en pilaren.
Bereikbaarheid van kruipruimtes en leidingkokers i.v.m. inspectiewerkzaamheden.
Voorzieningen ter voorkoming van (grond)water in kruipruimtes.
Goede ventilatie in kruipruimtes ter voorkoming van een te _h oge relatieve luchtvochtigheid.

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN BUITEN
• Zorgvuldig gedichte openingen als kieren en naden in buitenmuren (overwinterende vliegen!),
ventilatie-openingen voorzien van fijnmazig gaas of beperken tot 0,5 cm.
• Goed sluitende buitendeuren.
• Horren plaatsen ter wering van o.m. muggen en vliegen.
• Gegalvaniseerde bolroosters op hemelwaterlozingen bij rioleringen voor zowel vuilwater als hemelwater.
• Voldoende waterafvoer van platte daken, dakgoten e.d.

INFRASTRUCTUUR
•
•
•
•

24
• Inspectie van de staat van onderhoud:
terreinen, walkanten, installaties,
leidingkokers, afvalopslag.
• Inspectie van alle hemelwaterlozingen,
putjes, rioleringen.
• Controle en toezicht op het schoonhouden van afvoergoten.
• Inspectie van alle openingen in de
buitenmuren, incl. ventilatieopeningen
(max. 0,5 cm breed).
• Inspectie van open opslagplaatsen van
producten op schade, gemorst product,
sporen, aangebroken verpakkingen.
• Scherpe controle van de vaste voerplaatsen van ratten en muizen: gebruik een
situatietekening met locaties en aantallen voerplaatsen. Noteer per controlebeurt (on)vergiftigd lokaas, mate van
opname, wel/geen verversing van het
lokaas, eventuele bijzonderheden.
• Opvolging van eerder gegeven weringsadviezen.
• Tot slot: rapportage van de inspectiebeurt.

•
•
•
•
·•

Riolering en waterleiding in goede staat van onderhoud.
Warmwaterleidingen en tanks rondom gesloten isoleren ter voorkoming van schuilplaatsen.
Doorvoeropeningen t.b.v. gas, water, elektriciteit en telefoon goed afdichten.
Huisriolering en aansluitingen (w.o. hemelwaterlozingen) in goede staat van onderhoud; oude
rioleringen bij voorkeur verwijderen.

HYGIËNE

-

• Ordelijk onderhoud van terreinen en gebouwen, voorkoming van schuilplaatsen voor o.a. ratten.
• Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten; frequent ledigen en reinigen.
• Controle bij ontvangst van goederen op ongewenste gasten, bijv. kakkerlakken en voorraadinsecten.
• Platte daken en dakgoten schoonhouden.
• Bladeren en ander plantaardig afval (composthopen) en mest niet
opslaan in de directe omgeving van gebouwen.

OPSLAG
• Levensmiddelen opslaan in koele magazijnen (max. 15 ·q.
• Langdurige opslag van producten zoveel mogelijk vermijden.
• Opslag van voorraden vrij van wanden en ca. 30 cm vrij van de
vloer, zodanig dat inspectie mogelijk blijft.
• Gescheiden opslag van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

OVERIGE MAATREGELEN
• Keukeninrichting en -apparatuur moeten goed schoongemaakt
kunnen worden.
• Geen dubbele wanden bij m.n. warmtebronnen en op vochtige
plaatsen.
• Geen open buis- of kokerprofielen e.d. aan/onder tafelbladen,
tafelpoten, aanrechtbladen, etenswagenstjes. Het zijn alle ideale
schuilplaatsen voor plaagdieren!

