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Lijmvallen wellicht :
•
een alternatief :

•
•

Toen in juni 2000 de eerste kakkerlakgel op de •
Nederlandse markt verscheen, leek dat het ei van

•

Columbus. Lokdozen en spuitmiddelen zouden hun lang- •
ste tijd gehad te hebben ... Premise kakkerlakkenlokaas •
en Goliath Gel zijn inmiddels populaire en veelgebruikte •
middelen . Er zijn echter opdrachtgevers die zweren bij

••

de lijmvalmethode. Wat zijn hun beweegredenen? •
KLACHTEN HERHALEN ZICH NIET
Leo van Marwi jk, werkzaam b ij de afdeling
Reiniging van de Gemeente Zoetermee r, is een
fervente aanhanger van het gebruik van lijm-

va llen. Hij is in 1997 begonnen met de lijm valmet hode voor het wegvangen van du itse
kakkerlakken. Het aant al klachten dat betrekki ng heeft op duitse kakkerlakken en dat door
de afdeling Reiniging sindsdien op deze
manier wordt afgehandeld, va rieert: in 1998
was spra ke van 27 afgehandelde klach ten, in

1999 en in 2000 van 30 en in 200 I van 15 afgehandelde k lach ten. Uit de meldingsoverzichten blijkt
dat de klacht en zich niet herhaald hebben; slechts
op I adres werden in het daarop volgende jaar
opnieuw kakkerlakken geconst ateerd . Daarbi j moet
worden opgemerkt dat tussen de eerste en de tweede melding l ,S jaar zat; het is dus maar de vraag of
het hier gi ng om de aanwezige populatie of om de
insleep van een n ieuwe popu latie. In alle gevallen
is de kakkerlakkenoverlast best reden met behulp
van lijnwallen.

ERVARING MET VOORLICHTING EN
MEDEWERKING

De meeste dierplaagbestrijders gebruiken lijmvallen vooral voor de
inventarhatie van een kakkerlakkenplaag. Door de li jmvallen u itgekiend in het object te plaatsen en het nodige geduld op te brengen,
bewijs t Van Marwijk clat het mogeli jk is om in kleine tot middelgrote objecten kakkerlakproblemen tot h et n ulpunt terug te b rengen.
'Waar mogelijk, vermijd ik het gebrui k van giftige bestrijdingsmiddelen en dat is niet alleen vanuit het oogpunt va n het milieu, maar
ook vanuit een praktisch oogpunt. Mij n ervaring is dat wanneer we
moeten spuiten in een bewoonde omgeving, de helft van cle bewoners hun kasten niet of niet voldoende uitruim t. Moeilijk bereikbare p laatsen ach ter meubels of in een ingebouwde keuken, blijwn
moeilijk bereikbaar. Ook al besteden we nog zoveel zorg aan de
voorlichting, sommige mensen
lezen en luisteren maar halt en
staan er niet bij stil dat de bestrijdi ngsactie daardoor veel arbeidsin tensiever word t en de slagingskans er negatief door bem vloed
wordt.'

REACTIE KAD

Hoewel de li jnwalmethode goede
resu ltaten oplevert, blijft het een fei t dat werken met lijmvallen
vraagt om een hoop gedu ld van zowel de bestr ijder als de bewoner.
Ook zien wij liever dat na de eerste plaatsing al na 2 weken gecontroleerd wordt, zodat bijplaa tsing -indien nodig- in
een eerder stadium mogeli jk is. Tussen 2 controleVOORBEELD 1 Voormalig schoolgebouw, nu o pvangcentrum
beurten in moet als maximumtijd 4 weken wo rden
3 wkn . na datum uitzetten 1.500
15 lijmvallen bijgeplaatst
aangehouden.
5 wkn. na le controle
700
6 wkn . na 2e controle
40
CONCLUSIE
7 wkn . na 3e controle
0
4 wkn. na 4e controle
0
alle lijmvallen ve rwijderd
Hoewel d e nieuwe kakkerlakgels en de 'oude' spuitTotale periode: 25 w kn
2.240
kakkerlakken
middelen hun effectivitei t bewezen hebben, is er
geen reden om afsch eid te nemen van de l i jmvalmethode. Er zullen zich altijd situaties voordoen
waa rin lijmvallen een n uttige functie als bestrijVOORBEELD 2 Flatwoning: druk h uishouden, rommelig en vol ingericht
di ngsmiddel ku nnen vervullen, bijvoorbeeld in
k leine objecten met enkele appartementen, eengeIn totaal zijn 45 lijmvallen uitgezet, waarvan 25 in de keuken.
zinswoningen en ruimten waar zich kwetsbare periedere 4 weken controle van lijmvallen en telling van kakkerlakken.
sonen
zoa ls bejaarden of zieken bevin den.
(Een volle lijmval telt voor ca. 1.000 kakkerlakken of meer)
Daarnaast
blijft de lijmval een u itstekend m iddel
Bij (half)volle tot volle bezetting: verversing van de lijmval bij controle.
voor
i
nventarisatieen moni tori ngdoeleinden.
Binnen 5 maanden is het nulpunt bereikt.
Tijdens de controle 4 weken later, zijn alle lijmvallen verwijderd.
Voor controle door de bew oners zelf zijn tot slot 2 lijmvallen in de
keuken en 1 in de kamer geplaatst.
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