ak
eurige fl.at,.in Nederland. Bij voorkeur enkele tientallen
t n fluctuerende bewoning. Voeg daaraan toe een
js en en klachtenpatroon dat niet buitensporig is.
n verhuurder dan om zich zorgen te maken over een
Mocht die zich manifesteren, dan is het vaak een
ch blijkt vervolgens de voorbereiding cruciaal te
het bestrijdingsresultaat.
WAT ERAAN VOORAF GING
Aan de Laan van Vollenhove te Zeist verhuurt
woningbouwvereniging Kombinatie '86 de grootste
flat van Europa. De 500 meter lange L-flat telt 728
woningen en 13 verdiepingen en is een typisch product van de jaren '60. De ca. 2500 bewoners vormen
· een gemêleerde groep en hebben 17 verschillende
nationaliteiten. De flat bevindt zich in een redelijke
staat van pnderhoud en ligt in een buurt die als
gemiddeld kan worden getypeerd. De locatie, tussen
de snelweg en het centrum van Zeist in, is ronduit
gunstig te noemen. De appartementen hebben een
behoorlijke plattegrond; de afgelopen jaren is veel
in de flat geïnvesteerd, o.a. in de gemeenschappelijke ruimtes en de liften. De mutatiegraad ligt hoog
(25%); veel mensen kiezen de flat voor tijdelijke
huisvesting en ook de keuzemogelijkheden om
elders, anders te wonen zijn toegenomen. De huren
van de _woningen (voornamelijk 4-kamerappartementen) variëren van/ 600 tot zo'n/ 800,-.
Duitse kakkerlakken bevolken de flat al jaren, maar
slechts incidenteel leidt dat tot klachten. In 1990
bijvoorbeeld, komen 19 klachten binnen. Op zo'n
moment komt de afdeling Stedelijk Beheer/Sectie
Reiniging van de gemeente Zeist in actie en wordt
de klacht van de bewoner verholpen. Althans, voor
de korte termijn.
In de loop van de jaren stapelen de klachten zich
steeds verder op. In het najaar van '98 is de stroom
van kJachten opgelopen tot 270 en is voor de
gemeente de maat vol. De betrokken ambtenaren
trekken hun handen ervan af en leggen het probleem op het bordje van de verhuurder/eigenaar:
K'86. Die laat zich niet onbetuigd, kiest voor een
voortvarende aanpak en schakelt ongediertebestrijdingsbedrijf Rentokil Services in. Al snel volgt het
advies om alle woningen te behandelen met insecticide en dit na S weken te herhalen. De nood is
hoog, dus een vlotte aanpak lijkt het meest in het
belang van de bewoners. Goed bedoeld, maar
onvoldoende voorbereid, wordt de opdrachtgever
geconfronteerd met fel verzet van de bewoners.

Angst voor het onbekende gif, de korte termijn
waarop actie zou worden ondernomen, en (niet
onderbouwde) primaire anti-reacties zetten de toon
en zorgen ervoor dat de informatiebijeenkomst
finaal uit de hand loopt.
Enkele verontruste bewoners gaan rond en verzamelen 168 handtekeningen van medestanders. De heer
H.]. Bakker, directeur van K '86, besluit daarop de
voorgestelde behandeling af te blazen en een pas op
de plaats te maken. Dat is het moment waarop
advies wordt ingewonnen bij een onafhankelijke
deskundige: Kennis- & Adviescentrum Dierplagen
(KAD) Wageningen.

ANALYSE VAN DE
UITGANGSSITUATIE
De heren H.B. Scharp, directeur, en P.C. Groebe,
senior adviseur, van KAD Wageningen worden
betrokken bij een operatie die zijn weerga in ons
land niet kent. Het is niet alleen de grootschaligheid
van het project die het zo bijzonder maakt, maar
evenzeer de systematische manier waarop de problemen worden aangepakt.
Scharp: "Voor de onderbouwing van ons plan van
aanpak zijn we bij de basis begonnen: .doelstelling
en probleemanalyse. De woningbouwvereniging
wilde van de klachten af. Dat was eigenlijk het
enige wat zeker was. Wáár de problemen precies
waren, over hoeveel woningen het ging, in welke
omvang de kakkerlakken zich manifesteerden ... dat
alles was niet bekend. We zijn daarom begonnen
met een draaiboek en een stappenplan."
Met het oog op verbetering van de communicatie
en wederzijds begrip formeert Bakker tegelijkertijd
een werkgroep waarin vertegenwoordigers van alle
betrokkenen zitting hebben. Om de verontruste
bewoners voldoende ruimte te geven, stelt hij ze in
de gelegenheid om zich te laten vertegenwoordigen
door een eigen technische adviseur, de heer W.R.B.
Heitmans. Er worden afspraken gemaakt over de te
volgen procedure en de besluitvorming. De werkgroep komt wekelijks bijeen.

►► ►

directeur
K'86

KAD
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Op deze wijze wordt gebouwd aan
een structurele oplossing voor een
probleem dat al zo lang speelt.
0.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vertegenwoordiger

10.
BEWONERS

11.

Doelstelling
Organisatie
Probleemanalyse
Inventarisatie
Vooradvies
Onderzoek
Strategiekeuze
Voorlichting
Medewerking
Maatregelen
Na-inventarisatie
Monitoring
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STAP2
■ Registratie en analyse van alle klachten.
· ■ Invulformulieren voor registratie en toekomstige verwerking van onderzoeksgegevens.

■

Recente plattegronden van het flatgebouw om
bevindingen pèr appartement aan te geven.
■ Contactpersonen aanstellen pèr belangengroep.

4

4ll~•
TA
•P
- 4- - - - - - - - - - - - - - l

■

Voorlopige conclusies m.b.t. migratiepatronen
en besmettingshaarden.
■ Voorlopig advies m.b.t. bestrijdingsmiddel en
bouwkundige maatregelen.

1

~ L,L

~~,~~prneven van effectiviteit

3
■
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Kwantitatieve inventarisatie m.b.v. lijmvallen
(= in feite opbouw database).

8

STAP8
■ Invulformulieren voor medewerking van elke
individuele huurder.
■ Eventueel privaat- of publiekrechtelijke steun
zoeken bij weigerachtige bewoners.

9

STAP9
Fasegewijze bestrijdingsactie onder toezicht
van
onafhankelijke
derde,
i.c.
KAD
Wageningen.
■ Direct daaraan voorafgaand inspectie pèr
woning op de wijze van ontruiming en toegang tot alle te behandelen plaatsen.
■ Bouwkundige maatregelen tegelijkertijd uitvoeren.
■

Kwalitatieve inventarisatie (wie is 'anti', wie
vraagt speciale aandacht, waar bevinden zich
witte vlekken).
■ Resultaten in kaart brengen.

STAP6
. ._ _•
■ Keuze voor gecombineerde en afgestemde
bestrijdingsaanpak, in dit geval verschillend
pèr portiek.
■ Advies voor bouwkundige maatregelen in álle
woningen.

7

....

STAP7
■ Voorlichtingsbijeenkomsten, mailing, eigen
bewonersorgaan, instructiefilm.
■ Aandacht voor specifieke gevallen (bedlegerigheid, huisdieren bijv.).
■ Voorbereiding van logistiek (tijdelijke opvang)
en de algehele coördinatie.

METEN= WE TE N
Voor de uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie worden 20 uitzendkrachten
ingezet. Zij zetten
door de hele flat
heen lijmvallen uit,
vullen formulieren
in en halen de lijmvallen 14 dagen later weer op. Voor de signalering
van kakkerlakken vormen de lijmvallen HoyHoy,
voorzien van een klein sachet korreltjes met geurlokstof, een geschikt middel. Belangrijk is dat ze
gericht worden weggezet.
In het laboratorium van KAD Wageningen worden
vervolgens 562 lijmvaleenheden geïnventariseerd
op kakkerlakken en bijvangsten. Bij benadering wor-

den ca. 13.500 kakkerlakken geregistreerd. Het aantal kakkerlakken pèr woning varieert tussen de O tot
meer dan 600. Uit analyse van de meetgegevens
blijkt vervolgens dat er vaker een verband is in aanwezigheid van kakkerlakken in verticale dan in horizontale richting. De verspreiding vindt dus vaker
plaats via de strengen dan via de galerijen. Enkele
ingangen blijken extreem zwaar getroffen te zijn,
andere in (veel) lichtere mate.
In het laboratorium van KAD Wageningen wordt
onderzoek gedaan naar de mogelijke ongevoeligheid van de duitse kakkerlakken voor de werking
van het insecticide Empire 20. De levend gevangen
kakkerlakken uit de flat worden, net als de kakkerlakken uit eigen kweek, blootgesteld aan twee verschillende concentraties
pag.8
Empire 20: 1% en 2,5%.

►►►

4 1o---------STAP 10
Controle na 6 tot 8 weken m.b.v. lijmvallen.
■ Na-inventarisatie na 12 weken > indien nodig
gericht plaatsen van dozen met lokaas.
■

ffi] ·i~A-Pl_l______________________.
■

Bewonersgedrag blijven beïnvloeden en interne discipline opbouwen bij klachtbehandeling.
■ Monitoring integreren d.m.v. inleversysteem
van lijmvallen + systeem voor verversing.
■ Mutatieonderhoud en -inspectie op aanwezigheid kakkerlakken (lijmvallen plaatsen in elke
lege woning!).
■ Technische Dienst of afd. Woonzaken bij de
corporatie en de huismeesters scholen en
scherp houden.
■ Periodieke toetsing door onafhankelijke des-kundige, om de 3 tot 5 jaar.

Voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de met kakkerlakken
geteisterde flat in Zeist geldt de wet van de grote getallen. Om een indruk te
geven: 13.500 kakkerlakken op 562 lijmvallen, 728 woningen behandelen,
pèr dag 50 woningen inspecteren, 2500 bewoners voor minimaal 2 uur
elders opgevangen, evenals hun huisdieren. Een gigantische logistieke
operatie.

■

imecti-4 6

cide op (mogelijk resistente) kakkerlakken.
■ Onderzoek naar technische, organisatorische
en financiële haalbaarheid van gewenste
bouwkundige maatregelen.

De uitvoering

Systematisch werken volgens dit plan van aanpak heeft in het geval van de Vollenhoveflat
geleid tot opheffing van de bewonersblokkade.
Of de aanpak de klachten definitief tot nul
heeft teruggebracht, daarvoor is het nog te
vroeg. (Stap 9 is bij het verschijnen van deze
editie zojuist afgerond.) Wel is zeker dat het
gigantische probleem met deze aanpak is terug:
gebracht tot een beheersbaar niveau.
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onvoorziene omstandigheden (bewoners
die niet aanwezig blijken te zijn en evenmin een sleutel hebben afgegeven, woningen waar het uitruimen extra tijd kost). Er
wordt zoveel mogelijk gewerkt met een
vaste ploegsamenstelling. Voor de tijdelijke opvang van de bewoners en hun
huisdieren is gezorgd.

Om bij hun voedsel te kunnen komen, zijn de kakkerlakken gedwongen om over een glasplaatje te
lopen dat het residu van de oplossing bevat. Geen
van de kakkerlakken overleeft de proef. Een concentratie van 1% blijkt toereikend voor een sterfte binnen 3 dagen. Een zelfde resultaat werd bereikt met
de residuele werking van het concentraat na verloop
van 12 weken.

DE VOORLICHTING

8

'

Voor elk van de 8 portieken uit de flat worden informatiebijeenkomsten in een nabij gelegen lokaliteit
gehouden. Er is uitgebreide documentatie (in diverse talen) beschikbaar en er wordt een voorlichtingsfilm vertoond over de manier waarop de bespuiting
zal worden uitgevoerd en hoe bewoners zich moeten voorbereiden. Meubels aan de kant, alle (keuken)kasten en -laden ontruimen, handdoeken en
toiletartikelen verwijderen, serviesgoed en aquarium
afdekken (luchtpomp uit). Levensmiddelen goed
inpakken (de koelkast hoeft niet leeggehaald te worden). Bewoners en hun huisdieren mogen tijdens de
bestrijdingsactie en de ventilatieperiode daarna
(minimaal 2 uur) niet binnen blijven. Aan de hand
van tekeningen van de flat wordt door middel van
kleuren aangeduid waar zich de brandhaarden
bevinden die moeten worden behandeld.
De opkomst tijdens de voorlichtingsavonden
varieert; de vragen die naar voren komen lopen uit-

Vraag
Soms word je tijdens een onderzoek geconfronteerd met opmerkelijke feiten waarvoor je niet
direct een verkl,uing weet. Hoe komt _h et bijvoorbeeld dat op die lijmvallen waar ovenvisjes
gesignaleerd zijn, consequent geen enkele duitse kakkerlak te vinden is? Lezers die hiervoor
een verklaring hebben, worden opgeroepen om
te reageren.

een. "Nee, het laat geen vlekken achter. Nee, het middel
heeft geen toxiciteitseffect op
dieren die in behandelde
ruimtes terugkeren. Wel moeten ze tijdens de
behandeling en het ventileren (minimaal 2 uur) buiten de ruimte verblijven. Ja, het middel is giftig voor
vissen indien het in het oppervlaktewater terechtkomt. Nee, zwangere vrouwen en carapatiënten
hoeven geen extra angst voor het gif te hebben; de
duitse kakkerlak zelf is veel bedreigender voor hun
gezondheid." Even begrijpelijk als belangwekkend is
de reactie van verschillende allochtonen: "Thuis (in
ons moederland) hebben we veel grotere. Dus waar
maken jullie je druk om?" Ook zij zullen moeten
leren om met an~ere ogen te kijken naar hun eigen
kook- en !eetgedrag.

De bestrijding bestaat uit een pl-aatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen en de directe
omgeving ervan. Het middel wordt aangebracht op
plaatsen waar kakkerlakken het meest voorkomen of
langs kunnen lopen, zoals plinten, drempels, kieren
en gaatjes, rond het keukenblok en de koelkast. Na
2 uur zijn de dampdeeltjes verdwenen en mogen de
bewoners terug naar hun woning.
Werkoppervlakken zoals aanrechtblad en kastplanken mogen met een vochtige doek worden afgenomen. Voorkomen moet echter worden dat vocht de
behandelde kieren en naden binnendringt. De
bewoners krijgen de raad om vooral veel en vaak te
luchten en te stofzuigen.

In het team van bestrijdingstechnici bevindt zich
ook een timmerman/stucadoor van K '86. Om de
verspreiding voor de toekomst in te dammen worden voorafgaand aan de bespuiting de doorvoeropeningen bij leidingen in de meterkast gedicht en worden de ventilatieopeningen voorzien van nieuwe
kunststof roosters en met een nylonkousje afgesloten.

Niet elke bewoner stelt zich overigens even coöperatief op. Er is zelfs een privaatrechtelijke uitspraak
voor nodig om enkelen te dwingen zowel de inventarisatie als de bestrijding te gedogen met het oog
op het algemeen belang. K'86 heeft daarnaast ervaren dat er altijd een groep bewoners overblijft die
ondanks alle schriftelijke, telefonische en persoonlijke contactpogingen 'domweg' niet reageert. En elk
geval vraagt om maatwerk.

NA-INVENTARISATIE
12 weken na de behandeling is een na-inventarisatie
nodig. Dat gebeurt pas zo'n tijd later vanwege de
residuele werking van het bestrijdingsmiddel.
Aangepast woongedrag moet een nieuwe plaag
mede helpen voorkomen. Maar dat is eenvoudiger
gezegd dan gedaan. In hoeverre worden de (overvloedige) hygiëneadviezen in de praktijk opgevolgd? En voor hoe lang? Evenmin is zeker dat eventuele volgende brandhaarden zich op dezelfde plaatsen zullen voordoen.

DE BESPUITINGSACTIE
Op 22 februari 1999 wordt het startsein gegeven
voor de bespuitingsactie. Onder toeziend oog van
P.C. Groebe (KAD Wageningen) en de camera's van
RTL 4, RTL 5 en SBS 6, worden de eerste woningen
onder handen genomen. KAD Wageningen hecht
veel belang aan een zorgvuldige en grondige behandeling per woning. De bespuiting zelf zal gemiddeld
ca. 30 tot 60 minuten in beslag nemen. De bestrijder
moet overal goed bij kunnen. Er mag geen schuilplaats worden overgeslagen. Om die reden is veel
aandacht gegeven aan de voorbereiding van de
bestrijdingsactie en de laatste check: is alles uitgeruimd, zijn alle kasten van de wanden af enz. Dit is
een taak van de onderhoudsmensen van K'86, die in
noodgevallen overleggen met de bestrijdingscoördinator.

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN

GOEDE RAAD AAN ALLE BEWONERS
De bewoners van de Zeister flat zullen moeten leren
met andere ogen te kijken naar hun eigen woongedrag en de aanlokkelijkheid ervan voor ongedierte.
Dus geen pizzapunt of een restantje soep laten
staan. Kleverige kinderhandjes aan de koelkastdeur
dagelijks reinigen. Een minuscuul restje hondenspuug of een keuteltje is een lekkernij voor kakkerlakken en andere insecten; dus direct weghalen.
Veel en vaak luchten. Vochtige vaat- en theedoeken
niet laten liggen. Keuken en badkamer niet onnodig
verwarmen. Zeker 's nachts niet. ■
,._./'

Pèr week is één dag speelruimte in de planning ingebouwd. Daarmee kan flexibel worden gereageerd op
►
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NACHTDIER
Veel kakkerlakkensoorten zijn lichtschuw; zo oo
duitse kakkerlak. Overdag houden zij zich schui
donkere, warme en vochtige plaatsen. 's Na
gaan de kakkerlakken op strooptocht. Duitse ka1
lakken prefereren een temperatuur tussen 25
32° C .en een relatieve luchtvochtigheid van 70<
hoger. Zij zijn gevoelig voor kou; een tempera
van -4• C gedurende ca. 12 uur, is doorgaans fa
Aan tocht hebben ze een hekel.

Handige
bewaarmap
cadeau
Bij afsluiten van een
' jaarabonnement krijgt u een
handige bewaarmap cadeau
voor alle uitgaven van
DIERPLAGEN Informatie.

SOCIAAL

Het bestrijdingsmiddel
Spuiten met insecticiden heeft zelden de voorkeur van KAD Wageningenf
maar soms zijn er geen betere (lees: milieuvriendelijker en·meer effectieve)
alternatieven aan te bevelen. Ook de praktische uitvoerbaarheid en de
tijdsdruk spelen een rol bij de uiteindelijke keuze voor spuiten.
GEEN BETER ALTERNATIEF

Waar één kakkerlak is, zijn er meer. Dat mag gev
lijk worden aangenomen want duitse kakkerlai
hebben behoefte aan elkaars gezelschap. Ze ,
vrijwel alles, bij voorkeur vochtige en verse
dingswaren. Ook hun dode soortgenoten staar
het menu. Duitse kakkerlakken hebben maar
weinig voedsel nodig en kunnen het lange tijd :
der voedsel uithouden. Met één vetspetter kun
enkele tientallen duitse kakkerlakken een ·
weken vooruit! Zonder vocht kunnen ze maar 1
stondig; de ruimte waarin ze verkeren moet
hoge luchtvochtigheid hebben, willen ze overle·
Hun geurvermogen is vele malen sterker ontwik
dan hun ogen. Ze hebben een feilloos instinct
voedsel op te sporen.

Gezien de omvang van de besmetting in Zeist vormt
bijvoorbeeld het gebruik van Maxforce lokdozen
met vergiftigd lokaas, toegelaten onder nr. 11322N,
geen geschikt alternatief voor algehele behandeling
van de hele flat. J.T. de Jonge: "Dit soort lokdozen
bevat hydramethylnon (1,9%). Maxforce geeft op
deze superpopulatie van duitse kakkerlakken onvoldoende zekerheid op een 100% resultaat. Je hebt er
op zijn minst 10 stuks per woning van nodig, je
moet ze heel gericht wegzetten en het is niet zeker
dat je ze hiermee allemaal bereikt." Wel kunnen de
lokdozen een goede aanvulling zijn in de na-bestrijding en bij incidentele klachten.

In tegenstelling tot zijn ca. 80 soortgenoten, is
de duitse kakkerlak in Nederland nooit in de
vrije natuur gesignaleerd. In de loop der tijd
heeft het dier een zekere ongevoeligheid ontwikkeld voor (sublethale doses van) bepaalde
formuleringen van bestrijdingsmiddelen die in
gebouwen. frequent worden toegepast. Soms
blijkt dat deze kakkerlak zeer goed in staat is
om zijn gedrag aan te passen. Het gebruik van
een totaal andere formulering en een werkzame
stof uit een andere chemische groep is dan een
goede manier om toch effectief te kunnen
bestrijden.
Daar moet wel een kanttekening bij worden
geplaatst. De duitse kakkerlak is bijzonder lastig
te bestrijden. Er is onvoldoende bekend over de
manier waarop het insect 'l.knkt' e11 bepaalde
signalen vertaalt naar
► ► ► pag. 16
(vermi jdi ngs)gedrag.
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WAT IS EMPIRE 20

<(

Voor de behandeling van de Zeister flat wordt
gebruik gemaakt van het bestrijdingsmiddel Empire
20. Empire 20 is oorspronkelijk ontwikkeld voor de
bestrijding van kruipende insecten in de
(Amerikaanse) landbouw. Sinds '94 is Empire 20
door het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB) in elk geval tot
1 december van dit jaar toegelaten onder nummer
11446 N. Toelatingshouder is DowAgrisciences. Het
is een insecticide met chloorpyrifos, een organische
fosforverbinding, en een goed alternatief voor de
toenemende ongevoeligheid van kakkerlakken
tegen bepaalde andere chemische groepen zoals de
synthetische pyrethroïden.
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Het voorbehoud
De heer W.R.B. Heitmans is ingeschakeld door de actiegroep 'Verontruste
bewoners'. Dat hij wordt beschouwd als kakkerlakexpert is niet verwonderlijk
gezien zijn staat van dienst. Hij hee~ een uitgesproken mening als het gaat om
de inzet van breedwerkende insecticiden voor toepassingen binnenshuis.
VERONTRUSTE BEWONERS
Een beperkt aantal verontruste bewoners is om uiteenlopende redenen tegen chemische bestrijding.
Op zoek naar alternatieve bestrijdingsmogelijkheden en in hun strijd voor een milieu- en mensvriendelijke aanpak van de overlast in de flat hebben zij
Heitmans gevraagd om advies en om zitting te
nemen in de werkgroep. Wijnand Heitmans is om
milieupolitieke redenen fel gebrand op terugdringing van het gebruik van breedwerkende bestrijdingsmiddelen, waaronder chloorpyrifos. Dergelijke
middelen doden niet alleen schadelijke insecten,
maar ook 'neutrale' geleedpotigen en hun natuurlijke vijanderen hetgeen talloze oecologische relaties
verstoort. Hij is o.a. werkzaam voor het instituut
voor Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen
van de Leidse Universiteit. In '92 was Heitmans -bioloog van huis uit- intensief betrokken bij een onderzoek naar resistentie en bestrijding van de kakkerlakkenoverlast in de Haagse Schildersbuurt.

16

BIJZONDERE STOFAFGIFTE
Uniek is de manier waarop Empire 20 de afgifte van
werkzame stoffen beheersbaar maakt: dat gebeurt
namelijk door middel van -wat wel wordt genoemd'micro-incapsulatietechniek'. Dit duidt erop dat de
actieve bestanddelen als het ware ingekapseld zijn
in microcapsules (doorsnede 20 micron). Deze ·capsules geven hun giftige inhoud gedoseerd af via
poriën in de wand. Dat heeft voordelen op twee
fronten: de praktische toepassingsmogelijkheden
(warmte en hoge luchtvochtigheid verminderen de
werking niet) en de residuele werking wordt erdoor
vergroot (3 maanden). De aanwezigheid van de 'bolletjes' zorgt voor minder afgifte van het gif aan de
lucht en geeft een verminderde kans op huidcontact
(denk aan kruipende kinderen). Overigens zijn de
'bolletjes' met het blote oog niet zichtbaar. Een licht,
wit waasje is alles wat je ziet.

behandelde oppervlak loopt, blijven de microcapsules aan de poten, monddelen en antennes kleven.
Bij contact met de huid van de kakkerlak wordt het
insecticide dat zich aan de buitenzijde van de capsule bevindt, door het lichaam opgenomen. Het middel is geen 'knock-downer'; de kakkerlak zal 't meedragen naar zijn schuilplaats en het mogelijkerwijs
uitwisselen tijdens sociale contacten. ■

AFSTEMMING
Het gebruik van insecticiden is slechts verantwoord
wanneer blijkt dat er geen betere alternatieven voorhanden zijn. En mocht het gebruik ervan onvermijdelijk zijn, dan pleit Heitmans voor een beter afgestemd en selectief gebruik van het insecticide. Dat
wil zeggen: het gebruik van alleen die middelen die
speciaal ontwikkeld zijn voor toepassing in die
omgeving. Voorbeelden van insecticiden die doelgericht ontwikkeld zijn voor . gebruik in een relatief
droge binnenomgeving zijn bijvoorbeeld lijmvallen
en lokaasvallen, waarin een giftig lokaas is ingebracht in een stevig doosje van kunststof.
Chloorpyrifos is een typisch voorbeeld van een
insecticide uit de grote groep van organofosfaten
dat oorspronkelijk (jaren '50) ontwikkeld is als landen tuinbouwgif en een breed-spectrumwerking
heeft. Pas later vond het zijn weg richting toepassingen binnenshuis.

HOE WORDT EMPIRE 20 TOEGEPAST?
Empire 20 wordt verdund met water (1 tot 2,5%) en
toegepast met behulp van een Iagedrukspuit.
Eenmaal aangebracht, blijft het middel op vrijwel
elke ondergrond (zelfs op hout en beton) aan de
oppervlakte kleven. Absorbtie wordt door de fabrikant uitgesloten. Zodra de kakkerlak over het

Heitmans stelt zich flexibel op en toont begrip voor
de wens van de woningeigenaar en het grootste deel
van de bewoners om een snelle oplossing te realiseren. In een flat waar de bewoners meer dan 17 (!)
verschillende nationaliteiten hebben, waar de communicatie niet volmaakt en de tijdsdruk groot is,
adviseert ook Heitmans de inzet van het al eerder

beschreven middel Empire 20. Dit met het oog op
een haalbare oplossing die op korte termijn de
grootste kans op resultaat geeft. Wel pleit hij voor
een alternatief voor gewetens- of anderszins
bezwaarde bewoners.

OVERLEVINGSMOGELIJKHEDEN
NA BESTRIJDING
Net als Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD)
Wageningen heeft Heitmans het middel onderzocht
op zijn uitwerking op de duitse kakkerlakken uit de
flat. Immers, hoewel de giftige werking bekend mag
worden verondersteld, hoeft dat nog niet te betekenen dat het effect ervan op de kakkerlak helemaal
voorspelbaar is. Daarvoor is nodig dat (het gedrag
van) de kakkerlak beter doorgrond wordt dan dat nu
op grond van onderzoek het geval is.
Kakkerlakken hoeven niet per se resistent te zijn om
na een bestrijding ten minste enkele weken te kunnen overleven. Mogelijk dat het insect een veel grotere potentie heeft qua gedragsaanpassing dan dat
meestal aangenomen wordt. Scheiden ze in nood
alarmstoffen af die hun soortgenoten waarschuwen
om hun gedrag aan te passen? Proberen ze het middel te mijden of blijven ze langer in hun schuilplaatsen? (Bekend is dat duitse kakkerlakken het wel 40
dagen zonder voedsel kunnen uithouden, zolang ze
voldoende vocht krijgen!) Passen ze misschien hun
loopgedrag aan en kunnen ze wellicht om het middel heen lopen? Gaan ze hoger op de poten lopen of
sneller? Rusten ze veelvuldiger? Stuk voor stuk speculatieve vragen waarop ook Heitmans het antwoord schuldig moet blijven. Wel zijn er aanwijzingen die erop duiden dat de kakkerlakken bepaalde
overlevingsstrategieën kunnen ontwikkelen.

VOORBEHOUD
Op grond van zijn eigen testresultaten met Empire
20 maakt hij een voorbehoud ten aanzien van het
verwachte resultaat. Hoewel alle kakkerlakstammen
uiteindelijk de dood hebben gevonden, heeft het bij
sommige wel 2 tot 3 weken geduurd. Uit zijn onderzoek blijkt dat zowel de grootte van de kakkerlak als
de aanwezigheid van schone (gifvrije) schuilplaatsen een rol spelen bij de kans op overleving. Dit is
een belangrijk punt van aandacht ► ► ►
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tijdens de bestrijding.
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Niet overal kan de spuitlans van de bestrijdingstechnicus even makkelijk komen. Zo zou de ruimte
onder het aanrechtblad de kans op schoon-blijvende schuilplaatsen, en dus op overleving, volgens
Heitmans vergroten.
Heitmans acht een bestrijdingsresultaat van 68 tot
85% reductie Ónder alle omstandigheden haalbaar.
Overigens: in recente Amerikaanse en Franse literatuur wordt zelden een beter 'overall-resultaat'
gemeld. Ongeacht de toegepaste bestrijdingsmethodiek. Praktijkpublicaties zijn vaak moeilijk onderling vergelijkbaar. Welke bewoningsfactoren zijn
meegenomen en zijn die gelijkwaardig ingeschaald?
En worden moeilijk bereikbare schuilplaatsen zoals
dubbele plafonds, betimmeringen ook meegenomen?

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN

18

Ook betreffende de bouwkundige maatregelen in de
Zeister flat stelt Heitmans zich kritisch op. Om werkelijk effectief te zijn zou in zijn ogen het complete
keukenblok plus de ruimtes rond de daarachter gelegen leidingen gerenoveerd moeten worden. Dit
integraal aanpakken in een bewoonde situatie is op
korte termijn voor de woningbouwvereniging geen
haalbare kaart. De mutatiegraad in de flat ligt hoog
(gemiddeld zo'n 25%). Dat geeft de woningbouwvereniging de kans om bij elke mutatie de staat van
de woning goed en grondig te inspecteren en op
maat de juiste maatregelen te treffen.

Over het gunstige effect-van de panty al~ ventilatierooster over de luchtkokers lopen de meningen uiteen. Het is echter de vraag of regelmatige 'verversing' (op zijn laatst om de drie maanden) wel bij alle
bewoners plaatsvindt. Heitmans toont zich positief
zolang de bewoners meewerken. De Jonge is daarentegen van mening dat pantykousjes geen structurele
oplossing ~even; ze gaan snel kapot en het gevaar
voor dichtslibben is veel te groot. ■

De visie van de eigenaar
De manier waarop de woningbouwvereniging van de
ene op de andere dag geconfronteerd werd met een
gemeente die met het kakkerlakkenprobleem verder
geen bemoeienis meer wilde hebben, verdient niet
bepaald de schoonheidsprijs. Hoe anders is de manier
waarop vervolgens met man en macht gewerkt is aan een oplossing.
WIE IS KOMBINATIE '86?

WIE HOORT WAT TE DOEN?

De Zeister Kombinatie '86 is een woningbouwvereniging van gemiddelde grootte. Er zijn zo'n 4.000
woningen in de verhuur, waarvan meer dan de helft
hoogbouw is. Deze woningbouwvereniging heeft de
(twijfelachtige) eer om de grootste flat van Europa
in eigendom te hebben. Deze flat, ooit in opdracht
van de gemeente Zeist gebouwd (als prestigeobject?)
wordt vanwege z'n massaliteit gekenmerkt door een
hoge mate van anonimiteit en een gebrek aan sociale controle tussen de bewoners. Dat maakt het
oplossen van een dierplaagprobleem er niet makkelijker op..

Formeel is het de taak van de gemeente om dierplagen tijdig te signaleren, de aard en de omvang ervan
naar behoren te onderzoeken en vervolgens de huiseigenaar aan te schrijven om afdoende maatregelen
te treffen. Tot in 1998 is in Zeist een andere weg
gevolgd. Klachten over kakkerlakken (de oudste
dateren van 25 jaar geleden!) kwamen rechtstreeks
of via de verhuurder binnen en werden -waar nodigdoor de gemeentelijke ongediertebestrijding
opgevolgd met een behandeling. Tot 2 jaar terug
vond geen registratie van de klachten plaats.
Niemand had zicht op de hoeveelheid klachten, de
frequentie en de plaatsen waar de klachten zich concentreerden. Niemand doorbrak het patroon.

Het kan gebeuren dat een effectieve kakkerlakkenbestrijding botst met andere belangen. Zo klaagden de
bewoners over het zoemende geluid van de mechanische luchtdoorvoer via de ventilatiekanalen.
Toentertijd is besloten om de motoren tussen 0.00
en 7.00 uur uit te schakelen. Echter, het zou wel
eens één van de belangrijkste verplaatsingskanalen
kunnen zijn voor de kakkerlak. Die heeft een hekel
_a an luchtbe"".eging en gaat 's nachts 'op pad'.

Toen één en ander de gemeente boven het hoofd
groeide, was het niet onbegrijpelijk dat contact werd
gezocht met Kombinatie '86. Het waren de
onverzettelijke houding van de gemeente en het
totaal niet-voorbereid zijn van de woningbouwvereniging die aan het bericht het karakter van een
'overval' gaven.

Wijkgericht werken aan leefbaarheid is één van de
thema's waarmee K'86 zich sterk profileert. Het is
een woningbouwvereniging die de vernieuwing niet
schuwt en veel investeert in de relatie met de huurders. Initiatieven als een eigen wijk- en woonwinkel
dragen daaraan bij. Twee huismeesters en twee mensen van de afdeling klachtonderhoud werken fulltime in en aan de bewuste L-flat aan de Laan van
Vollenhove. Bewust wordt de drempel om één van
hen aan te spreken zo laag mogelijk gehouden.
Verspreid over de week worden op drie dagen de
afvalcontainers opgehaald; vrijwel dagelijks worden
alle entreeportieken schoongemaakt.

In de hectische tijd die volgde was geen ruimte meer
voor vooroverleg over de verdeling van taken en
kosten. Feit is dat het onderzoek naar de aard en
omvang van het probleem niet door de gemeente,
maar door de woningbouwvereniging geïnitieerd
(en betaald) is. Met het doortastende optreden van
de woningbouwvereniging (directeur H.J. Bakker:
'We zijn per slot van rekening_sociale ondernemers')
is een proces in gang gezet dat niet meer te stoppen
was. De voortvarende manier waarop het probleem
aangepakt is, is een compliment aan het adres van
alle medewerkers van K'86. Het getuigt van hun
klant- en servicegerichtheid. Tegelijkertijd is het
dezelfde voortvarendheid geweest die voor onnodige onrust en verzet bij de bewoners heeft gezorgd.

LEERMOMENTEN
Begrijpelijk dat een verhuurder op zo'n moment
primair afgaat op het advies van het bestrijdingsbedrijf dat al eerder bij de problemen ► ► ► pag. 20
in de flat betrokken was.

►
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Dat voor dat advies voldoende grond ontbrak en dat
wellicht commerciële aspecten de objectiviteit in de
weg hebben gestaan, is pas duidelijk geworden toen
-noodgedwongen- een pas op de plaats werd
gemaakt en een onafhankelijke adviseur erbij werd
betrokken. Bakker spreekt van leermomenten als hij
de totstandkoming en uitvoering van het stappenplan evalueert. Leermomenten in verschillende
richtingen:
richting de technische dienst (jaarlijkse klachtmeldingen stelselmatig evalueren, mutaties
scherp controleren),

►
►
►
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richting zijn eigen mensen (zichzelf voldoende
rust gunnen om bij kalamiteiten structuur aan
te b~engen),
richting de werkgroep (vooraf afspraken
maken over inspraak én over beslissingsbevoegdheid),
richting de gemeente (dialoog durven aangaan, ruimte/tijd voor overleg en flexibiliteit
inbouwen),

·►

richting de professionele bestrijder (adviezen
onderbouwen),

►
►
►
►

richting de eigen communicatie (letterlijk en
figuurlijk de taal van de bewoners spreken, kaf
van het koren scheiden),
richting de bewoners (oog Ieren hebben voor
de gevolgen van eigen Ieefgedrag),
richting collega's (elke incidentele klacht kan
de voorbode zijn van een ware dierplaag),
richting de pers (valkuilen en clichés vermijden).

PREVENTIE? VOORLICHTING
De kakkerlakkenoverlast heeft de hygiëne in de
woningen hoog op de agenda geplaatst. De vraag
rijst in hoeverre het woon- en Ieefgedrag van de
bewoners beïnvloed kan en mag worden. Specifieke
regels opnemen in het huurcontract omtrent de
hygiëne en de meldingsplicht van ongedierte, acht
Bakker niet zinvol. "Permanente aandacht is het
allerbelangrijkste. Dat geldt voor zowel de bewoners
als onze mensen. Wij hebben met dit megaproject
bewezen dat het ons ernst is.
Nu doen wij op onze beurt een beroep op de bewoners om de omstandigheden en het leefmilieu voor
de kakkerlak zo ongunstig mogelijk te maken. En
mochten ze een kakkerlak in hun woning signaleren, dan verzoeken we ze dringend om daarvan
melding te maken bij de huismeester. Ook al is het
er 'maar' één.
De huismeester zal de
bewoner dan lijmvallen
aanreiken
om
zo
inzicht te krijgen of het
een 'verdwaalde' kakkerlak betreft of een
brandhaard en daar
vervolgens een eventuele actie op afstemmen.
Kleine signalen mogen
niet langer tussen de
mazen van het net
doorschieten." ■

Kan het voorkomen worden?
Een bestrijdingsactie als hier beschreven wordt eigenlijk nooit 'opgeleverd'.
De nazorg kent immers geen eindpunt. In het plan van aanpak wordt
daarom uitgebreid aandacht geschonken aan de beleidsmatige kant van de
zaak. Veel van de elementen die hier naar voren komen, zouden als preventieve maatregelen andere woningverhuurders en beheerders/beleggers niet
misstaan.

"'"'!"')
..:1..:1 ..:1

AANBEVELINGEN
Om kakkerlakkenoverlast binnen de perken te houden is de rol van de bewoner cruciaal. Hij is signaleringsfactor nr. 1. Bewonersgedrag beïnvloeden is
maar ten dele mogelijk; toch kan van de zijde van
de verhuurder veel worden gedaan. KAD
Wageningen pleit voor een gevarieerd beleid op verschillende fronten. Hieronder volgt een opsomming
van aanbevelingen:

►
►
►
►
►
►
►

Zorg voor een goede voorlichting op papier,
begrijpelijk in taalkundig én in cultureel
opzicht over het voorkomen van kakkerlakken;
Zorg voor een handleiding 'hoe te handelen bij
signalering van kakkerlakken' in het welkomstpakket voor elke nieuwe huurder;
Stimuleer de betrokkenheid van de huismeester en de interne klachtenafdeling bij de verhuurder;
Ontwikkel een registratiemethodiek voor de
inlevering van lokdozen en zorg daarmee voor
een sluitend monitoringsysteem;
Loop minimaal eens per 3 tot 5 jaar alle roosters in de woningen na;
Laat de technische dienst en huismeester zich
bij-/nascholen op het gebied van de ongediertebestrijding en houdt hem/haar alert;
Onderhoud regelmatig contact met de
gemeente over meldingen van plaagdieren in
en rond de woningen.

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN

Hoezeer je de verbindingen tussen woningen onderling ook probeert af te sluiten, het is onmogelijk om
verspreiding via bouwkundige maatregelen achteraf
100% tegen te gaan. Zeker de nymfen hebben
slechts minuscule gaatjes nodig en hun zeer goed
ontwikkelde geurvermogen zal ze blijven stimuleren
in hun zoektocht naar additionele voedselbronnen.

De Amsterdamse GG & GD hee~ in het verleden
onderzoek gedaan naar de effecten van het dichten
van naden en kieren op de verspreiding van kakkerlakken tussen woningen onderling. Dr. J.H. van
Wijnen, hoofd medische milieukunde, concludeert
dat isoleren van woningen slechts effectief is indien
het zeer minutieus gebeurt; ècht alle gaten, naden en
kieren dienen te worden behandeld. Belangrijk is ook
dat een elastisch blijvende kit wordt gebruikt zodat
barsten door de werking van hout e.d. uitgesloten
worden. "De technische uitvoering van zo'n complete isolatie is bijzonder arbeidsintensief en luistert
verschrikkelijk nauw. Dat is in de praktijk zelden
haalbaar. Een meterkast van top tot teen isoleren
gaat bijvoorbeeld veel verder dan alleen de zichtbare
gaten opvullen. En vergeet ook de reiniging niet van
losse onderdelen, zoals de strijkplank, zwabber en
stofzuiger uit de meterkast." Van Wijnen is er overigens achter gekomen dat ook het isolatiemateriaal
waarmee de frames zijn bekleed waarin prefab
betonplaten voor de gevel worden geplaatst, een
dankbare route vormt voor de kakkerlakken.

ALGEMEEN ADVIES
Woningcorporaties en beheerders/beleggers moeten
alert zijn op de stapelbouw van de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren. De bouwkundige constructies
zijn vaak zodanig dat zij de verspreiding van insecten bevorderen. Voorkomen is beter dan genezen;
dat geldt zeker voor de ongediertebestrijding. Om
die reden hoort in het vooroverleg met architecten
en aannemers ook de ongediertedeskundige thuis.
Met het oog op schuilplaatsen, verspreidingswegen
en klimaatbeheersing. Heitmans: "Overleg voordat
de eerste heipaal de grond in gaat. Ik zie nog veel te
vaak de populaire keuken 'op het zuiden' en de
directe gevolgen die dat kan hebben voor de ontwikkeling van dierplagen in en rond de woning.
Hoe meer we isoleren, hoe beter we de kwaliteit van
de woonomgeving maken voor on- ► ► ► pag. 23
gedierte." Prof. dr. A. van Bronswijk
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pleit voor een wettelijke grondslag waardoor bouwplannen vergezeld moeten gaan van niet alleen een
milieu-effectrapportage, maar ook een gezondheidseffectrapportage. Een pleidooi dat KAD Wageningen
onderschrijft.
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Woningcorporaties en beleggers/beheerders kunnen
voor onafhankelijk en objectief advies terecht bij
KAD Wageningen. Die kijkt vanuit een andere
invalshoek tegen ongediertepreventie en -bestrijding aan dan de professionele ongediertebestrijder.
Een kakkerlakkenplaag zoals deze in Zeist kan geen
enkele verhuurder uitsluiten; maar het kan wel
beheersbaar wo'rden gemaakt. Door tijdig aan de bel
te trekken, kan worden voorkomen dat de alarmklok moet worden geluid. ■
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VAN VELDHUIJZEN - BOXMEER
~I. ········► Ruimten, oppervlakken, open en gesloten watersystemen
ONGEDIERTE BESTRIJDEN I..........► Kruipend en vliegend ongedierte en knaagdieren
HOUTVERDUURZAMEN I..........► Preventief, curatief, huiszwam en schimmels

~D_ES_I_N_F_E_C_T_I_E_____

MICROBIOLOGISCH LAB

j..........►
.

ENTOMOLOGISCH LAB

ONAFHANKELIJK ADVIES

Lucht en oppervlakken: kiemgetal, entero, coli, schimmels
Water: kiemgetal, entero, schimmels, chemisch

I..........►

Determinatie van o.a. insecten, mijten en sporen
Gevoeligheidstesten
Speur en ontwikkeling o.a. resistentie-onderzoek

j..........►

Probleem-analyse, behandelingsplan, inspectie, lezing, excursies,
second opinion, periodieke uitgave Van Veldhuijzen-lnfo.

.

Wij, wetenschappelijk medewerker, levensmiddelen-technoloog, laboratorium-analiste,
4 bestrijdingsdeskundigen en 2 bestrijdingstechnici, staan u graag ten dienste.
Telefoon: 0485-571186. Lid NVO (Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven).
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