Advies:

•

renoveer uw woning

Een woningbouwvereniging vraagt het KAD onderzoek te doen naar de aanwezigheid
van bedwantsen in een blok van vier eengezinswoningen. Het gaat om ter plaatse gemonteerde systeembouwwoningen uit de jaren 70. Sinds enkele weken is de overlast
van bedwantsen in drie van de vier woningen zo groot dat de onrust onder de bewoners
toeneemt. Het probleem is zelfs aan de orde geweest in het College van Burgemeester &
Wethouders. Het KAD doet onderzoek op 11 september.

Vuur een uitgebreide bestrijding moet het huis (deels) worden ontruimd

Tussen de wand en de vloer zit een kier van 3,5 centimeter hoogte

Woning 1

kierenbehandeling op eerste verdieping en

Het echtpaar in deze woning heeft een

de zolderverdieping. De bestrijder gebruikt

Boerenbond voor een bestrijdingsmiddel

aantal levende bedwantsen aangetroffen in

Fendona (toelatingsnummer 12635 N,

en voeren de bestrijding uit in één van de

geconstateerd , gaan naar de plaatselijke

hun bed en op de wand in de slaapkamer.

werkzame stof alfa-cypermethrin). Als

slaapkam ers . Later worden ook bedwant-

Ze laten op 27 augustus een professionele

de resultaten uitblijven volgt een nieuwe

sen aangetroffen in de slaapkamer aan de

bestrijder op de eerste verdieping en de

poging op 27 augustus: de behandeling

voorzijde van de woning. Omdat de eigen

zolderverdieping een naden- en kierenbe-

vindt plaats op dezelfde plekken maar nu

pogingen op niets uitlopen, schake len

handeling uitvoeren met het bestrijdings-

uitgevoerd met het middel Undeen . De

ze een professionele bestrijder in . Die

middel Undeen (toelatingsnummer 5274

bewoners trekken vervolgens een week uit

voert op 24 augustus een bestrijding uit

N, werkzame stof propoxur). De volgende

hun woning om vervolgens weer veilig terug

- toegepast middel onbekend -, maar heeft

twee dagen treft het echtpaar wederom

te keren . Hopen ze. Totdat ze 's nachts

aanvankelijk weinig succes . Na aanhou -

levende bedwantsen aan: de eerste dag

wakker worden van de jeuk en irritatie en

dende problemen wordt in overleg met de

na de behandeling één exemplaar, de dag

de wanden van hun slaapkamer en bedden

bestrijder besloten tot een gedee ltelijke

daarna vijf.

vol bedwantsen zitten. Op 8 september

ontruiming in verband met ee n uitgebreide

volgt een derde bestrijding: deze keer een

bestrijding op 1 september.

Woning 2

oppervlaktebehandeling in de slaapkamer.

Woning 4

Het echtpaar in woning 2 constateert bedwantsen en schakelt op 21 augustus een

Woning 3

Bewoners hebben geen overlast. Ze hebben

bestrijdingsbedrijf in voor een naden- en

Bewoners hebben medio juni een bedwants

geen bedwantsen gezien .
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slecht aansluiten op de vloer en de wan-

hoefden namelijk niet per se door het

den . De aanwezigheid van veel bedwantsen

bestrijdingsmiddel te kruipen om achter de

- Tijdens een door het KAD uitgevoerde

en de sporen hiervan op en achter de

plint vandaan te komen . Ze konden simpel -

inspectie worden in woning 1 geen bed-

pi i nten doen vermoeden dat hier grote

weg door de kieren naar de andere woning

wantsen of sporen ervan waargenomen .

aantallen bedwantsen hebben gezeten.

kruipen . Door de uitdrijvende werking van
het bestrijdingsmiddel werden ze mogelijk

Tijdens de inspectie van de overloop op de
eerste verdieping wordt een vloerplint ver-

Conclusie

nog enigszins gedwongen naar de buren

wijderd. Hierdoor is de constructie van de

Wanneer we afgaan op de verklaringen van

te vluchten. Op deze manier kon in alle

woning goed zichtbaar. Wat blijkt? Tussen

de bewoners en de tijdlijn waarbinnen dit

slaapkamers die direct aan elkaar grensden

de wand en de vloer zit een kier van 3,5

drama zich afspeelt, mogen we conclu-

overlast door bedwantsen ontstaan.

cm hoogte. Controle met een rolmaat leert

deren dat de problemen zijn ontstaan in
woning 3. De bewoners hebben maanden

Aanbevelingen van het KAD

geleden in eerste instantie zelf een be-

- Woningen 1, 2 en 3 zijn behandeld

dat de kier een diepte heeft van bijna 15
cm. BiJ nadere beschouwing van de kier is
de achterzijde van de plint van woning 2
zichtbaar.
- In woning 2 treft het KAD grote aantallen

strijding uitgevoerd. Niet in staat gebleken
zelf de problemen op te lossen , schakelen

met één of twee residueel werkend,

ze op een gegeven moment professionele

ken . Mits de behandelingen goed zijn

middel(en) die zes tot acht weken wer

dode en aangeslagen bedwantsen aan in

hulp in .

uitgevoerd en het residu niet door

de slaapkamer. Ondanks de drie bestrijdingen zijn er nog steeds levende bedwantsen

Op basis van de plaatsen waar veel sporen
van de bedwantsen gevonden zijn, name-

bijvoorbeeld schoonmaak wordt verwij
derd, hoeft er geen nieuwe behandeling

aanwezig. Er zijn bedwantsen op de vloer,
op en achter de plinten, op de wanden, op

lijk de plinten op de vloer, kan worden
gesteld dat de meeste bedwantsen zich

de gordijnen en op de kasten . Er zijn zeer
veel sporen (uitwerpselen) van bedwantsen

daar hebben schuil gehouden. Bij een be-

kundige, gebreken zoals naden en kieren

strijding door een professioneel bestrijder

die naar andere ruimten en/of andere

in de vorm van donkere vlekjes. Ook bij

waarbij een residueel-werkend middel op
-onder meer- de pi i nten wordt aangebracht ,

woningen leiden . Grote kieren afdichten
met cement , kleinere kieren kunnen met

deze woning valt op dat de plinten niet

plaats te vinden .
- Woningen grondig inspecteren op bouw

kit afgesmeerd worden.
aaneengeschakelde buren

vloer. De aanwezigheid van bedwantsen en
de sporen hiervan op en achter de plinten

kunnen de bedwantsen niet anders dan
door het aangebrachte gif de kamer binnen

- 1nformeer

gaan. Bij contact met het bestrijdingsmid -

- Reinigen van textiel en kleding op een

verraden dat zich hier grote aantallen

del sterft een bedwants binnen een uur.

van de volgende wijzen :

bedwantsen hebben verscholen .
- In woning 3 treft het KAD een redelijk

Echter, de slechte bouwkundige staat
van de woningen, met name de slechte

• Wassen op tenminste 60 graden Celsius
• Invriezen gedurende 2 weken op -18

groot aantal dode bedwantsen en sporen
hiervan aan in de slaapkamer, vooral op de

afwerking tussen de wanden en de vloeren,

wanden , het bed en op en achter de plin-

del zijn werk kon doen. De bedwantsen
die achter de plinten verscholen zaten,

graden Celsius
• Droog verhitten tot 70 graden Celsius
(kerntemperatuur) #

goed aansluiten op de wanden en op de

ten . Ook hier valt op dat de plinten zeer

heeft verhinderd dat het bestrijdingsmid-
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