UITERLIJK

Hoe milieubewust zijn wij als het
op spinnen aan komt?

De meeste spinnen hebben 6 tot 8 ogen. Webspinnen kunnen slecht zien. Hun duidelijke waarschuwingskleuren helpen een bij, wesp of lieveheersbeestje dan ook niet om te ontkomen aan een kruisspin in de herfst met honger. Overigens overleven spinnen de winter niet. Hun 'kinderen' groeien op
als wees. Het vrouwtje legt enkele weken na de paring haar eitjes. Kort hiervoor draagt ze zelf(!)
zorg voor de bevruchting. Het eipakketje wordt met spinseldraden zo goed ingepakt, dat het
beschermd is tegen uitdroging en kou.
Elk spinnenlichaam bestaat uit 2 delen: een zacht achterlichaam en een kopborststuk met van
boven een chitinepantser en van onderen een chitineplaat. De twee hel~en van deze 'sandwich'
worden bij elkaar gehouden door vliezen en spieren. Aan de zijkanten van het kopborststuk zitten
8 poten vast. Er zijn spinnen die een meester zijn in imiteren: zo kan de bosmierspringspin
(Myrmarachne formicaria) er bijvoorbeeld echt uitzien als een mier en zich ook zo gedragen.
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Welk ongediertebestrijdingsbedrijf is in
voor overname?
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Terminix Bedrijfshygiëne behoort tot de Terminix
groep: een internationale groep bedrijven, gespecialiseerd in ongediertebestrijding. We hebben de kennis in
huis om elk probleem op dit gebied snel, effectief en
definitief op te lossen. Het gaat dan ook goed met
Terminix. Zó goed dat we het werk met onze huidige
organisatie bijna niet meer aankunnen. Daarom komen
we graag in gesprek met ervaren ongediertebestrijdingsbedrijven die geïnteresseerd zijn in een nauw
samenwerkingsverband. Zodat we het professionele
Terminix-netwerk in Nederland verder kunnen optimaliseren en uitbouwen. Belangstelling?
Bel voor meer informatie over Terminix Bedrijfshygiëne of het maken van een afspraak (076) 541 12 00 en
vraag naar de heer J. Catsburg, algemeen directeur.
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Terminix Bedrijfshygiëne behoort tot de Terminix groep: een internationale groep bedrijven, gespecialiseerd in bedrijfshygiëne. We
hebben de kennis in huis om elk probleem op dit gebied in de voedselproductie-, distributiebedrijven, de horeca en gezondheidszorg
snel, effectief en definitief op te lossen. Terminix telt zo'n 80 medewerkers en combineert een prettige, collegiale werksfeer met prima
perspectieven. Wegens gestage groei zijn wij momenteel op zoek
maar gemotiveerde collega's voor de functies:

Verkoper Buitendienst en
Servicemedewerker Buitendienst
De functies
Als Verkoper Buitendienst onderhoudt u het contact met de
bestaande klanten in uw district en houdt u zich actief bezig met het
werven van nieuwe klanten in de levensmiddelenbranche, de horeca
en de gezondheidszorg. Als Servicemedewerker Buitendienst
doet u er alles aan de klanten in uw regio optimaal van dienst te zijn.
U inspecteert, signaleert en past zonodig de meest effectieve bestrijdingstechnieken toe. Uiteraard zijn onze nieuwe medewerkers in
beide functies verzekerd van een gedegen interne opleiding.
Functie-eisen
De verkoper buitendienst die we zoeken is doortastend, commercieel ingesteld en circa 25 à 35 jaar. Heeft een MBO werk- en denkniveau. Beschikt over goede contactuele eigenschappen. En ziet verko-

pen als zijn tweede natuur. Enige ervaring in de levensmiddelenproductie en -distributie of de horeca is een pré.
Onze Service Medewerker gaat nauwkeurig en efficiënt te werk.
Heeft een collegiale, maar ook een klantgerichte instelling. En staat
direct klaar als zijn kundigheid gewenst is.
Interesse?
Stuur dan uw sollicitatiebrief binnen 10 dagen naar Terminix BV
t.a.v. mevrouw M .J. Mensen-Bazelmans, Postbus 3420, 4800 DK
Breda. Telefonische reageren kan ook: (076)-5411200.

TERM/NIX
Terminix Bedrijfshygiëne. Dan heeft u nergens last van.
Schapenweide 6 4824 AN Breda Postbus 3420 4800 DK Breda
Telefoon (076) 541 12 00 Telefax (076) 542 42 30

TERM/NIX BEDRIJFSHYGIËNE

Een doorn in het oog vàn elke propere huisvrouw of -man;
spinnenwebben langs het raam en de poep die spinnen op de
kozijnen achterlaten. Men doet al gauw een greep naar een
bestrijdingsniiddel. Makkelijk nietwaar? Maar hese~ men
ook dat dit officieel NIET is to~gelaten, dat dit slechts korte
tijd effectief is en bovendien slecht voor het 1nilieu?
DE MODE VERANDERT
Bruin gebeitste, tropisch hardhouten kozijnen
waren in de jaren '60, '70 en '80 in de mode. Pas
begin jaren '90 kwam daar een kentering in. De
kleur veranderde en ook deden de kunststof kozijnen hun entree. De tinten (ook die van de steensoorten) werden lichter en dat speelde de spin in de
kaart.
Tegen een lichte ondergrond is een spin beter en
sneller zichtbaar. Vaak houdt de spin zich op in de
kieren tussen het kozijn en de muur: hun schuilplaats. Spinnen produceren behalve webdraden ook
flink wat uitwerpselen. Vaak blijven die op de dorpels van de kozijnen liggen. De kieren dichtkitten is
weliswaar een remedie, maar wel een erg drastische.
Spinnen zijn immers nuttige dieren. De beste, en
meest voor de hand liggende, oplossing is dan ook:
eenmaal per week met een handstoffer alle spinsels

Schapenweide 6, 4824 AN Breda, Postbus 3420, 4800 DK Breda
Telefoon (076) 54112 00Telefax (076) 542 42 30

Ongedierte voorkomen en bestrijden
Preventie en bestrijding van:
• Ratten, muizen, kakkerlakken, vliegen etc.

ten. Het middel Biokill bijvoorbeeld
dat permethrin bevat (toegelaten onder
nummer 11718N), is uitsluitend toegestaan voor
gerichte, pleksgewijze behandeling in woonruimten. Buitenshuis mag het middel niet gebruikt worden. Dat voor de spinnenbestrijding buitenshuis
geen middelen zijn toegelaten, is niet zonder reden.
Spinnen zijn immers nuttige dieren. Ze verorberen
insecten die het de mens in huis nogal eens lastig
kunnen maken.

NUTTIGE DIEREN
We kennen in Nederland een kleine 600 spinnensoorten (Araneae). Dat is niet veel, als we ons realiseren dat wereldwijd meer dan 33.000 spinnensoorten bekend zijn. Spinnen vangen o.a. vliegen en
muggen. In de literatuur worden ze omschreven als
rovende, carnivore geleedpotigen. Wat hun prooi
betreft, zijn de meeste spinnen bepaald niet kieskeurig. Zij variëren met wat er in het seizoen 'beschikbaar' is. De kogelspin bijvoorbeeld (Steatoda lipunctata L) eet pissebedden, vliegen en hooiwagens.
Andere spinnen die tot dezelfde familie
(Theridiidae) horen, eten de werksters en gevleugelde mannetjes van de mieren. Kannibalisme is de
spinnen evenmin vreemd: hun eigen soortgenoten
consumeren ze ook, als het zo uitkomt.

ALTERNATIEVE METHODEN

• Houtworm, huisboktor, zwammen
• Vogelwering op gebouwen
• Vochtwering
• Ontsmettingswerkzaamheden en hygiëne-onderzoek

Bisseling s_
v
SPECIALISTEN IN PLAAGDIERBESTRIJDING

.....

• Rapportage, advisering en voorlichting volgens
HACCP-normen
• Werkzaam in horeca, voedingsmiddelenindustrie,
agrarische sector, zorgsector, gemeenten
• Overname van gemeentelijke diensten

tussen raam en kozijn wegvegen, de vensterbanken
afsoppen of af en toe een waterpistool er op richten.
Maar als de gevel helemaal vol blijkt te zitten, wat
doe je dan?

BESTRIJDING 'NOT' DONE
In de praktijk blijken door zowel particulieren als
door ongediertebestrijders op grote schaal bestrijdingsmiddelen o.b.v. synthetische pyrethroïden te
worden toegepast, met name langs de raakvlakken
van raamkozijn en muur. Officieel zijn voor de spinnenbestrijding buitenshuis geen middelen toegela-

Voor een effectieve bestrijding van spinnen buitenshuis op een milieuvriendelijke manier bestaat eigenlijk geen goede oplossing. Zelfs spuiten met (niettoegelaten) bestrijdingsmiddelen heeft slechts een
korte termijn effect. Er zit weinig anders op dan
regelmatig schoonmaken, naden en kieren eventueel dichtkitten (met het risico van vochtopsluiting
in het hout) en wat vaker stilstaan bij ons milieu. Of
hebt u een beter idee? Wij houden ons aanbevolen. ■
(Met dank aan: Uitgeversmaatschappii Tirion die een
duidelijke en riik geïllustreerde Spinnengids heeft uitgebracht.)
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