Samenvatting
Traditionele ongediertebestrijding maakt, langzaam maar zeker, plaats voor een
specialistische tak van duurzaam faunabeheer. Duurzaam bouwen en beheren zonder
plaagdierpreventie kan niet echt, of echt niet, duurzaam worden genoemd. Plaagdierpreventie voorkomt schade aan bouw- en isolatiematerialen, voorkomt de verspreiding van ziekten, voorkomt het gebruik van biociden, voorkomt brand en voorkomt
het onnodig doden van dieren. Er zijn dus tal van uiteenlopende, maar samenhangende, argumenten die ervoor pleiten dat een gebouw pas duurzaam kan worden
genoemd wanneer het werd ontworpen, gebouwd of gerenoveerd en wordt beheerd op
basis van een plaagdierpreventieplan. Dat plan kan pas echt duurzaam worden uitgevoerd wanneer het wordt voorzien van een onafhankelijk keurmerk hetgeen benadrukt dat preventie voorop staat.

Slecht sluitende buitendeuren

Inleiding: Duurzaam Bouwen Plus
Duurzaam Bouwen, Sustainable Building, Cradle to Cradle en
Green Building zijn nationaal en internationaal geaccepteerde
begrippen geworden. Plaagdiervrij Bouwen of Pestproof Building staat nog in de kinderschoenen, ook internationaal. Toch
is er heel veel voor te zeggen om dit ondergewaardeerde aspect
te integreren binnen het concept van duurzaam bouwen. Daar
zij n een aantal belangrijke argumenten voor:

- Beperken van facilitaire kosten
- Voorkomen van schade aan bouw- en isolatiematerialen,
tijdens en na de bouw
- Voorkomen van ziekteverspreiding en voedselbederf
- Weren van invasieve exoten, nu en in de toekomst
- Minimaliseren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
(biociden)
- Voorkomen van onnodig dierenleed
Trad it ionele ongediertebestrijding is gebaseerd op een visie die
geen recht doet aan biologische feit en, hedendaagse ethiek en
opvattingen over natuur en mil ieu. Ongedierte is een begrip
dat sterk antropocentrisch is en dat de mens als middelpunt
beschouwt van een natuur die hij wil beheersen en waarvan
hij eigenlijk geen deel wil zijn. Het woord onged ierte zelf
rechtvaardigt dus al het antwoord op problemen: bestrijding.
Ongediertebestrijding is in veel gevallen niet meer of minder
dan symptoombestrijding en dat is nu eenmaal een onvolledige
oplossing van problemen.
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Faunabeheer gaat uit van de oorzaken en
heeft als wetenschappelijke basis
ecologische kennis.
Kennis van de leefwijze van een probleemdier geeft ons in heel
vee l gevallen de sleutel tot de oplossing van problemen die bij
nader inzien meestal door de mens zelf worden veroorzaakt.
Bouwkundige gebreken geven dieren toegang tot onze gebouwen en gelegenheid om zich te vestigen en te ontwikkelen.
Slordige opslag van voorraden voorziet dieren van voedsel en
gelegenheid zich te vestigen en te ontwikkelen. Ingewikkelde
installaties voor lucht behandeling, verwarming, water-en dataleidingen zijn perfecte wegen voor de verspreiding van dieren
die zich fenomenaal kunnen aanpassen . Bouwkundige wering
zoals bijvoorbeeld minimale voegafmeti ngen en compartimental isatie, preventief beheer en hygiënisch gedrag van bewoners,
zijn maatregelen die direct ingrijpen op de primaire levensbehoeften van die plaagdieren.
Niet alleen binnen gebouwen , maar ook bu iten kunnen dieren
voor de mens problematisch worden. Vogels bijvoorbeeld
kunnen voor overlast zorgen wan neer bij het ontwerp en de
afwerking van gebouwen geen rekening wordt gehouden met
hun leefwijze. De overlast kan worden beperkt door vooraf na
te denken over het voorkómen van rust -, schuil- en nestelplaatsen. Het bewust huisvesten van slecht valken is een alterna-

tieve methode om hinderlijke vogels te verdrijven. Duiven,
meeuwen en kraaien hebben respect voor deze kleine vogels
en blijven dan graag uit de buurt.

Gebrekkige muurdoorvoer
Klimaatbeheersing is een ander voorbeeld van preventie van
dieren die vochtminnend zijn. Vochtproblemen voorkomen is
het antwoord op overlast van bijvoorbeeld zilvervisjes. Stilstaand water in kruipruimten en vijvers is een broedplaats voor
muggen. Muggen kunnen van exotische oorsprong zijn, zoals
de tijgermug, en veroorzakers van ziekten bij mens en dier.
Een beruchte tropische mier van het geslacht Paratrechina
voelt zich thuis in computersystemen waar zij zich nestelen
op chips die zij vervolgens uitschakelen. Vanuit het Caribische
gebied heeft deze invasieve mier zich in Texas gevestigd en het
wachten is op de introductie in onze streken. Klimaatverandering en intensief handelsverkeer zijn onderschatte gevaren voor
de economie en de volksgezondheid. Ook hier is voorkomen
beter dan genezen.

Problemen worden opgelost op basis
van kennis waarbij preventie
het sleutelwoord is.
Bestrijding heeft het laatste woord wanneer alle andere opties
tekort schieten en problemen toch om oplossingen vragen. De
praktijk die bij verantwoord faunabeheer hoort is lntegrated
Pest Management (1PM). 1PM is gebaseerd op een integrale
benadering die begint met determinatie, monitoring en wering.
Bestrijding met biociden maakt van het I PM-proces onderdeel
uit wanneer andere middelen falen. 1PM is de moderne praktijk die hoort bij faunabeheer voor en tijdens het proces dat
duurzaam bouwen, werken, wonen en beheren wordt genoemd.

Beperken van facilitaire kosten
Rekenkamers, accountants en lijnmanagers zijn terecht alert
op mogelijkheden om overheadkosten te kunnen beperken.
Het gaat dan meestal om personeelskosten en scherpe inkoop
van goederen en diensten. Op het gebied van plaagdierbeheersing is er terzake kundige expertise voor nodig om diensten
verantwoord te kunnen inkopen. Door het ontbreken hiervan
gebeurt het vaak dat ondoelmatige diensten worden ingekocht.
Tegen het advies van een professioneel plaagdierbeheersbedrijf
in wordt nog al te vaak door opdrachtgevers geëist dat giftige
lokazen worden geplaatst omdat alleen zo zichtbaar is dat er
daadwerkelijk bestreden wordt in plaats van het uitvoeren van
planmatige inspecties. Ook vaak komt het voor dat betaald
wordt voor diensten die eigenli jk overbodig zijn, terwij l aan de
andere kant wordt afgezien van diensten die zeer noodzakelijk
zijn. In beide gevallen zijn opdrachtgevers te duur uit. Enerzijds omdat onnodig wordt bestreden, anderzijds omdat niet

bestrijden later leidt tot hoge kosten voor schade en herstel
van die schade. Het is daarom verstandig dat tijdens de bouw
onafhankelijke experts worden ingeschakeld om de veiligheid
van beton en dragende constructies te beoordelen, om elektrische installaties en liften te keuren en om de brandveiligheid te beoordelen. Het is even verstandig om onafhankelijke
experts te laten adviseren wanneer maatregelen nodig zijn
om plaagdieren duurzaam en dus langdurig buiten de deur te
houden.

Voorkomen van schade aan bouw- en isolatiematerialen,
tijdens en na de bouw
Plaagd ieren kunnen leven van een grote variëteit van organische voedingsbodems. Enkele bouwgerelateerde voorbeelden
zijn hout en bouwvilt. Schadelijke insecten zijn meestal echte
specialisten die in gebouwen overdadig veel voedsel en weinig
concurrenten vinden. Natuurlijke vijanden zijn hier afwezig.
Berucht is 'houtworm' en dat zijn de larven van kevers
(Anobium punctatum Degeer) die grenen, vuren en eikenhout
kunnen aantasten. De grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Degeer, ook wel bonte knaagkever genoemd) kan zijn
gehele levenscyclus binnen eikenhout voltooien. Het is daarom
een gevreesde vijand van monumentale gebouwen. Het probleem begint meestal na lekkage van goten en langs dakpannen. Wanneer de infectie van balken eenmaal heeft plaatsgevonden lost het verhelpen van de oorzaak het probleem niet
meer op. Een kostbare, ingrijpende behandeling met warmte
of met insecticiden is dan noodzakelijk. Niet alleen insecten
maar ook schimmels houden van vochtig hout.
Er bestaan insecten die zijn gespecialiseerd in de afbraak
van dierlijke materialen zoals bouwvilt, isolatiemateriaal van
natuurlijk materiaal (schapenwol) en textiel. De gewone tapijtkever (Anthrenus verbasci L.) is de bekendste en beruchtste
vertegenwoordiger van deze groep. Een andere specialist is de
piepschuimkever (Alphitobius diaperinus Panzer) die het op
isolatiematerialen heeft gemunt.
In tegenstelling tot gespecialiseerde insecten zijn knaagdieren ,
huismuis, zwarte rat en bruine rat, omnivoren die niet kieskeurig zijn en bijna al Ie substraten aanknagen. Knaagdieren
moeten knagen. Wanneer zij dat niet zouden doen, groeien de
voortanden onbeperkt door met de dood als gevolg. Knaagdieren hebben geen moeite met hout, zacht beton, lood, PVC
en kabels. Wanneer ratten en muizen eenmaal binnen zijn,
knagen zij zich een weg door het hele gebouw heen.

Het is daarom eerder regel dan
uitzondering dat muizen een nieuw
gebouw al hebben betrokken voordat de
officiële oplevering een feit is.
Daarna zorgen de menselijke bewoners voor voldoende voedsel.
Bouwkund ige wering en systematische hygiëne is de enige
duurzame oplossing van problemen.
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Dierplagen voorkomen door duurzaam
ontwerpen
Als architect ben je naast de vormgever
van een gebouw ook verantwoordelijk voor
• de technische inrichting van een gebouw.
Een gebouw dient zodanig geconstrueerd
te worden dat het wind- en waterdicht is.
Vanuit de literatuur wordt niet of nauwelijks ingegaan op het buitenhouden van
allerlei levende organismen om op deze
wijze een betere leef- en werkomgeving te creëren. De praktijk
richt zich meer op het goed ventileren van bouwmaterialen om
op deze wijze geen voedingsbodem voor allerlei ongewenste
beestjes te zijn. Met het KAD ben ik van mening dat er tijdens
het ontwerpproces wel degelijk rekening gehouden moet
worden met plaagdiervrij ontwerpen. Openingen in gevel en
daken moeten zodanig ontworpen worden dat deze plaagdieren buitenhouden. Ook de bouwmaterialen dienen afgestemd
te worden op de verwachte duurzaamheid. Schapenwol wordt
als zeer duurzaam ervaren. Voor de milieubelasting kijkt men
alleen naar het materiaal en komt men zelden tot de conclusie
dat vanwege het organische karakter en de mogelijk aanwezige
organismen dit materiaal niet duurzaam is wat de levensduur
betreft. Wij vinden als architectenbureau dat deze problematiek zwaar onderbelicht is. In het kader van duurzaam ontwerpen kan de biologische dimensie een zeer grote bijdrage
leveren aan de totale levensloop en ook levensduur van een
gebouw en zijn gebruikers. Door het op een juiste wijze
construeren van een gebouw kunnen correctieve maatregelen
achterwege blijven. Het ziekteverzuim kan teruggedrongen
worden, maar vooral het welzijn kan verhoogd worden door het
wonen en werken in een gezond gebouw. De samenwerking
met het KAD in het kader van het JuBi-project heeft ons een
positieve visie op 'pestcontrol' gegeven. In onze dagelijkse
praktijk hebben 'beestjes' een duidelijke plaats gekregen,
namelijk 'buiten'.

Ing. W.M.P. Dielemans,
directeur Rienks
Architecten, Breda

Brandpreventie: risico's op pootjes
Hoe vaak komt het niet voor dat de oorzaak van brand onbekend is? Is er in die gevallen dan sprake geweest van
pyromanie? Van vandalisme? Was de oorzaak zelfontbranding?
Is verstroo idheid of beginnende dementie van bewoners in
het spel? Bewoners? Hebben we het dan over risicogedrag van
mensen? Of van knaagd ieren? Kennen gebouwbeheerders en
pyroprofessiona ls de biologie en de leefgewoonten van deze
medebewoners eigenlijk wel? Kennen we de risico's van hun
verborgen gedrag? Wanneer we knaagdieren gaan opmerken
zijn populaties meestal al erg groot. Kijken we bij onze
inspecties van gebouwen, woningen, stallen en schuren naar
deze risico's op pootjes? Informeert de brandweer rout inematig
naar de aanwezigheid van een plaagd ierbeheersplan? Is brandpreventie wel zo integraal georiënteerd als we denken? Het zijn
vragen d ie meestal niet afdoende beantwoord worden.
De zwarte rat , de bruine rat en de hu ismuis zijn cultuurvolgers.
Waar mensen gaan wonen, volgen deze succesvolle knaagdieren. In onze woningen en gebouwen vinden zij schuil- en
nestelgelegenheid en voedsel. Ze huizen in riolen , in spouwen,
in leidingkokers en in onbereikbare holle ru imten . Ze genieten
van ons afval. Ze kennen de weg in onze voorraadkasten. Ze
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kennen onze werk- en rusttijden en genieten van hun maaltijden wanneer wij mensen al lang van tafel en in bed zij n. Een
formidabel knaagvermogen stelt knagers in staat om slimme
en verborgen doorgangen in bouwmaterialen te maken . Bevers
kunnen hele boomstammen doorknagen. Zo knagen ratten en
muizen zich van kruipruimten in spouwen , van spouwen tussen dakplaten, van spouwen in onze woon- en werkvertrekken.
In serviceruimten, in meterkasten en in computerkamers. Zo
komen ze van dossierkast in voorraadkast. Na de maaltijd daar
zijn kabels uiterst geschikt als nagerecht. Levende bomen of
kabelbomen. Het maakt geen verschil want ..... knagen moet!
Kortsluiting is het gevolg.
Preventie van knaagdieren staat dus ook gelijk aan brandpreventie.

Knaagschade rat

Voorkomen van ziekteverspreiding bij mens en dier en van
voedselbederf
Plaagd ieren (vectoren ) zijn dragers van ziekteverwekkende
organismen (pat hogenen). Het bekendst is de pestbacterie
( Yersinia pestis van Loghem) die door de rattenvlo, via de
zwarte rat, wordt verspreid en op mensen wordt overgebracht.
Plaagd ieren zijn goed onderzochte reservoirs voor virussen,
bacteriën, schimmels en parasieten. De uitbraak van tal van
ziekten is aan de orde van de dag zoals Denge, Q-koorts,
MRSA-infecties, ziekte van Weil, Lyme-ziekt e, MKZ, varkenspest en voge lgriep. De lij st is lang. Meestal blijft het bij geïsoleerde gevallen. Soms is er sprake van een epidem ie of zelfs
een pandemie. De risicof actoren zijn bekend en daarom is
preventie van plaagdieren in de directe omgeving van de mens
een belangrijke reden om verspreiding te voorkomen. Naast
het verspreiden van infectieziekten zijn plaagdieren ook een
onderschatte bron van al lergenen. Huisstofmijten bijvoorbeeld.
Effectieve schoonmaak en regelmatige dieptereiniging kan
problemen minimaliseren.
Keukens, restaura nts en opslagruimten zij n favoriete verb li jfplaatsen voor voorraadaantastende insecten en knaagd ieren.
Samen vormen ze een gespecialiseerd leger dat bestaat uit
fru itv liegen, motten, m ijten, vl eesvliegen, broodkevers, diefkevers, meelkevers, graankevers, klanders en muizen. Het
hangt van de ingrediënten af welke van die soorten een kans
kr ijgen. Vaak komen plaagdieren een gebouw binnen via
paarden van Troje. Dat zijn dan zendingen van leveranciers die
het met de kwaliteitscontro le niet zo nauw nemen . Routinematige inspecties van leveranties kan hier schade voorkomen.

Weren van invasieve exoten, nu en in de toekomst
1ntensief handels- en toeristenverkeer, ter land, ter zee en door
de lucht , zorgt ervoor dat uitheemse diersoorten in ons mi lieu
worden geïntroduceerd. Ongeveer 90% van die soorten houdt
het in ons mi lieu niet uit en verdwijnt. Rond de 10% van de
vreemde soorten kan zich in onze streken of binnen onze gebouwen vestigen maar meer ook niet. Van die soorten is 10%

in staat om zich explosief te vermenigvuldigen en we noemen
ze daarom invasieve exoten . Allereerst kunnen die succesvolle
vreemde dieren soorten verdringen die vanouds deel uitmaken
van de inheemse flora. Exoten verstoren dus het biologisch
evenwicht. Een voorbeeld is de muskusrat. Andere soorten
kunnen alleen maar overleven binnen gebouwen omdat daar de
luchtvochtigheid laag of juist hoog en de temperatuur constant
is. Een berucht voorbee ld is de faraomier (Monomorium pharaonis L.), maar ook kakkerlakken zijn voorbeelden . De eerder
genoemde mieren van het geslacht Paratrechina staan klaar
om naar onze streken te komen. Paarden van Troje kunnen hier
dozen zijn waarin computers uit Texas worden getransporteerd.
Effectieve preventieve maatregelen en werkzame biociden zijn
nog niet beschikbaar.

Minimaliseren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
(biociden)
Een gebouw kan niet duurzaam worden genoemd wanneer gedurende de gehele gebruiksduur van t ientallen jaren biociden
moeten worden gebruikt. Rodenticiden bi jvoorbeeld zijn uiteraard giftig voor knaagdieren maar ook voor andere warmbloedi ge zoogdieren waaronder de mens. Rodenticiden zijn belastend
voor het mil ieu. We moeten er daarom voor zorgen dat deze
zo we inig mogelijk in het milieu terechtkomen. Bij toepass ing
van rodenticiden bestaat de kans van doorvergiftiging wanneer
kadavers van knaagd ieren door aaseters worden geconsumeerd.
Ondeskundige toepassing van rodenticiden kan leiden tot
resistentie.
Ook insecticiden zijn toxische stoffen die deskundig moeten
worden toegepast. De meest toegepaste insecticiden zijn
synt hetische pyrethroïden die steeds weer moeten worden gebruikt wanneer hygiënische maatregelen en wering achterwege
blijven.

Het zijn allemaal redenen die aantonen
dat het toepassen van
bestrijdingsmiddelen een zaak is
van goed opgeleide professionals.
Voorkomen van onnodig dierenleed
Vanuit de moderne ethiek bezien is pijn pijn, ongeacht of die
pijn wordt geleden door een sympathiek dier of door een lastig,
ongewenst of schadelijk dier. Het voorkomen van dierenleed
is daarom een extra reden om ongewenste dieren in en om gebouwen te weren en hun ontwikkeling te voorkomen. In Nederland moeten bestrijdingsmiddelen (biociden) wettel ijk worden
toege laten waarbij de giftigheid voor mens en m ilieu wordt
beoordeeld. In toenemende mate vraagt de publieke opin ie
om beperking van het dierenleed dat bij de toepassing wordt
veroorzaakt. Niet voor niets kent de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden een zorgplicht. Bescherming va n dieren
is het uitgangspunt van de Flora- en faunawet en ook deze wet
kent een zorg pi icht, zelfs voor de uitgezonderde diersoorten .
Dat zijn de zwarte rat, de bru ine rat en de huismu is. Doden
door middel van rodenticiden is effect ief, relat ief weinig arbeidsintensief, maar langzaam en pijnlijk voor de slachtoffers.
Deugdel ijke klemmen werken snel en zijn dus humaan, maar
het is niet te voorkomen dat dieren niet direct worden gedood
en dus gewond blijven leven. De klemmethode is arbeidsintensief. Li jmplanken zijn in Nederland terecht verboden. Levend
vangen is een optie, maar dan ontstaat het probleem van het
uitzetten van dieren in de natuur. Dat is in tegenspraak met de

Flora- en faunawet en bovendien betekent loslaten buitenshuis
een natuurl ijke, maar toch zekere dood.

Duurzame stallen
Brand in stallen komt regelmatig voor. Een onderschatte oorzaak is kortslu it ing die door knaagdieren wordt veroorzaakt.
Het resultaat is de dood door verbranding of verstikking van
vaak duizenden landbouwdieren, maar ook paarden en hobbydieren. Het mag duidelijk zij n dat er maar één methode
aanvaardbaar is: preventie door wering en hygiëne.

Deze benadering vereist beleid,
voorlichting, monitoring, discipline en een
systematische manier van samenwerking
tussen gebouwbeheerders, bewoners en
professionele plaagdierbeheersbedrijven.
Het Ministerie
van Landbouw,
Natuur en
Voedselkwaliteit propageert
de bouw van
duurzame
stallen. Een
nieuwe ontwikkeling is de
bouw van
megast allen.
Het KAD heeft
de minister
van LNV geadviseerd om plaagdierpreventie om meerdere
redenen serieus te nemen.

Duurzame inkoop op basis van een onafhankelijk keurmerk
Ongediertebestrijding was en is nog steeds een weinig gerespecteerd onderdeel van fac ilitaire bedrij fsvoering. Het is een
activite it die niet wordt geassocieerd met kwa lite it en hygiëne,
maar met het tegendeel daarvan . Opdrachtgevers zien onged iertebestrijd ing als een noodzakelijk kwaad en niet zelden zijn
zij de mening toegedaan dat bestrijding continue nodig is. De
deskundigheid ontbreekt meestal om de noodzaak, de kwaliteit
en het resultaat van de uitvoering te kunnen beoordelen.

Het KAD heeft een kwaliteitssysteem
ontwikkeld om daarmee bij te kunnen
dragen aan de kwaliteit en daarmee ook
aan het imago van plaagdierbeheersing.
De geschiedenis als instituut van de overheid sinds 1942 en
de huidige onafhankelijke positie als kenniscentrum staat borg
voor de neutraliteit van het keurmerk.
De Rijksoverheid heeft als ambit ie om in 2010 honderd procent duurzaam te gaan inkopen. De gemeenten streven naar
75% in 2010 en 100% in 20 15. Het programma Duurzaam
Inkopen stimuleert overheden om m il ieu- en soc iale aspecten
mee te nemen bij de inkoop van producten en diensten. Het
KAD sluit met haar kwaliteitssysteem bij die ontwikkeling aan
wan neer het om het duurzaam inkopen van d iensten op het
gebied van plaagdierbeheersing gaat.
DIERPLAGEN INFORMATIE
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Duurzaam Bouwen Plus ...
Op de huidige economische recessie
reageert de Nederlandse overheid met
stimuleringsmaatregelingen die ook gericht
zijn op een duurzame inrichting van de
samenleving. Stimuleren van Duurzaam
Bouwen en een duurzame infrastructuur is
een belangrijk onderdeel van die ambitie.
Als milieu- en bouwministerie schept die
ambitie verplichtingen die ook zichtbaar
en voelbaar moeten worden binnen de
eigen organisatie. De renovatie van de
eigen hoofdzetel schept voor het Ministerie van VROM daarom
verplichtingen èn kansen. Kansen om het concept van Duurzaam Bouwen te verbreden, want duurzaamheid hoeft zich nu
eenmaal niet te beperken tot de principes van cradle-to-cradle
en energiezuinig facilitair management. Een duurzaam gebouw
moet ook duurzaam zijn in biologisch, psychologisch en fysiek
opzicht en dat betekent inrichting met zoveel mogelijk natuurlijke materialen die gezond en gemotiveerd werken bevorderen.
Natuurlijke materialen zijn niet alleen aantrekkelijk voor de
menselijke bewoners maar ook voor organismen, zoals muizen,
insecten en schimmels die van organische materialen leven en
die zich binnen gebouwen succesvol kunnen vermenigvuldigen.
Een plaagdierpreventieplan is het antwoord op problemen die
kunnen ontstaan. Preventie voorkomt dat gedurende de gehele
gebruiksduur van een gebouw biociden moeten worden gebruikt. Preventie beperkt ook een nog steeds onderschat risico
van brand door knaagschade. Plaagdieren verspreiden ziekten
en ook dat risico kan worden onderdrukt. En, last-but-notleast, hoeven plaagdieren niet meer onnodig te worden gedood.
Er is veel voor te zeggen om slechtvalken nestelgelegenheid te
bieden op of nabij de ministeriegebouwen. Zo kunnen vogels
op een natuurlijke manier worden ontmoedigd om overlast te
veroorzaken. Tegelijkertijd wordt een nieuw leefgebied geboden
aan vogels die in het verleden veel te lijden hebben gehad van
biociden en die bijna waren uitgestorven.
Kortom, de vernieuwing van de huidige hoofdzetel van VROM
biedt kansen voor Duurzaam Bouwen en Verbouwen vanuit de
visie van duurzaam faunabeheer. We zijn blij dat het Kenniscentrum Dierplagen, als voormalig onderdeel van VROM,
aan de vernieuwing van de hoofdzetels van de ministeries van
VROM en van Verkeer en Waterstaat mee wil werken.

Drs. Peter J. Welling, Programmadirecteur Nieuwe Huisvesting
VROM en V&W

Faunabeheer op en om gebouwen
Bij het ontwerp van gebouwen wordt meestal geen rekening
gehouden met vogels die zich, evolutionair beschouwd, thuisvoelen op en nabij rotsen. Voor hen zijn gebouwen rotsen met
inhammen en veilige plateaus, veilig ver van het onveilige
niveau van de straat waar veel mensen en ook katten rondlopen. Hoog en droog kunnen duiven en meeuwen uitrusten ,
nestelen , eieren uitbroeden en jongen verzorgen. Mensen
zouden deze succesvolle vogels best kunnen waarderen of
gedogen ware het niet dat de uitwerpselen van duiven corrosief
zijn en schade aanrichten. Daarnaast zijn duiven dragers van
ziektek iemen, met name de veroorzakers van de Papegaaienziekte. Veel leed en schade kan worden voorkomen wanneer
vest iging van vogels al op de tekentafel van de architect wordt
beperkt. Als alternatief kan een gebouw worde n voorzien van
►
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draden en pennen die het duiven moeilijk maken om te landen. Daarnaast is er een natuurlijke optie waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en dat is de introductie of facilitering
van valken die zich thuis voelen op hoge gebouwen. Wanneer
een slechtvalk woont op het dak van een hoog gebouw blijven
duiven uit de buurt ... Het faci literen van bedreigde diersoorten
in en om gebouwen, zoals slechtvalken, maar ook vleermuizen,
heeft de toekomst en is een mooi voorbeeld van verantwoord
faunabeheer in de stad. Mensen hebben ten opzichte van
roofvogels wat goed te maken ....
Voorbeelden van locaties waar slechtvalken zich graag zouden
willen vestigen!

Voorbeelden van bouwkundige wering
In het ideale geval begint bouwkundige wering al bij het ontwerp van gebouwen en de keuze van de vorm en de kwaliteit
van de bouwmaterialen. Schuine vensterbanken voorkomen
dat vogels kunnen landen. Ditzelfde geldt voor dakconstructies, nissen en gevels. Compartimental isatie van gebouwen

Interview met stadsecoloog
Martin Melchers

voorkomt dat dieren zich onbelemmerd kunnen verspreiden.
Roosters in buiten- en binnenmuren moeten mouseproof zijn.

Verhuizingen en leveranties
Verhuizingen en leveranties zijn zwakke schakels binnen het
proces van duurzaam bouwen. Met elektronische apparatuur,
meubilair e.d. kunnen plaagdieren, zoals papiervisjes, worden
binnengebracht in een gebouw dat plaagdiervrij is. Het is
daarom niet meer dan logisch dat de plaagdierpopulatie voor
de verhuizing (nulmeting) goed in kaart moet worden gebracht
waarna de noodzakelijke maatregelen kunnen worden getroffen. Voor preventie is het dan uiteraard te laat en een behandeli ng met biociden kan dan noodzakelijk worden. Toch zijn er
ook in deze fase, voor de behandeling van bijvoorbeeld archieven en apparatuur, alternatieven beschikbaar zoals warmte- of
koudebehandel ing, bestraling of plaatsing in ru imte met een
verlaagd zuurstofgehalte. Papiervisjes kunnen op deze manier
goed worden bestreden .

Martin Melchers is stadsecoloog in Amsterdam en is al van jongs af aan druk
in de weer met de natuur in en om de
stad. Stadsecologie valt onder de Dienst
Ruimtelijke Ordening en is een onderdeel
van het team Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water (GRW}. Martin
Melchers is auteur van het boekje 'Haring
in het IJ', schreef allerlei artikelen over
nieuwe soorten, is voorlichter over wilde
natuur in de stad en is momenteel bezig
met het maken van een documentaire over wat hij zoal in zijn
vak tegenkomt. En dat is heel wat!
De soortenrijkdom, de zogenaamde biodiversiteit, ligt aan
stadsranden vaak veel hoger dan op het omringende platteland. Ook is de variatie in leefgebieden groter dan in sommige terreinen die als natuurgebied bekend staan. Alle ruige
hoekjes, parkjes, laantjes en groene daken samen geven veel
beesten een kans. Maar soms wordt die natuur wat te opdringerig: duiven, bruine ratten, huismuizen, ganzen en konijnen
rukken op. Melchers: "Ganzen zijn bijvoorbeeld juist slecht
voor de biodiversiteit, want die vreten alles weg."
Veel beesten treden op als biologische bestrijder. De vos en
de slechtvalk zijn daar goede voorbeelden van. Vossen eten
onder meer konijnen en kippen. "Konijnen zijn vooral lastposten op voetbalvelden en golfvelden, waar ze gaten graven
waardoor je je enkel kunt verzwikken. Kippen pikken alles
wat beweegt dood, zoals ringslangen en salamanders." Maar
ook de vossen zelf kunnen soms weer een probleem vormen,
waardoor op ze gejaagd wordt. Een tip van Melchers: "Indien
tot jacht besloten wordt, kunnen vossen het beste worden
bejaagd in januari en februari "voor het broedseizoen begint".
Slechtvalken zijn de ideale biologische bestrijders van duiven.
Melchers: "Er zijn inmiddels zo'n twintig slechtvalken in de
stad, maar duiven kunnen zich goed aanpassen. Als ze een
slechtvalk zien aankomen, laten ze zich als een 'bommetje'
een paar meter in de lucht naar beneden vallen om de slechtvalk te misleiden. Ook zijn technische diensten van bedrijven
niet altijd blij als er op gezichtsafstand een slechtvalkkastje
met aanvliegrooster wordt geplaatst. Op het aanvliegrooster
zitten de slechtvalken met hun prooi en als ze voor het raam
duiven zitten te plukken, heeft dat soms bloedspatten op het
raam tot gevolg." Melchers vertelt met smaak hoe de slechtvalken al op het vallen van de duiven beginnen te anticiperen
door bij voorbaat onder de duif te duiken. Gevraagd naar zijn
mening over duiven: "Van mij hoeven duiven niet weg, maar
van alle methoden is symptoombestrijding de beste en daarbij
moet je de duiven zo humaan mogelijk doden."

Kritisch zijn ook leveranties van bouwmaterialen of voed ingsmiddelen. Hout, bijvoorbeeld, kan al aangetast zi jn door houtboorders voordat het wordt afgeleverd. Kritische inspectie van
leveranties en afspraken met de leverancier kan schade voorkomen. Muizen kunnen meel iften in kratten en via pallets. Dat
dit geen theoretische mogelijkheden zijn , bewijzen vliegtu igen
waar muizen zonder geldig vervoersbewijs kunnen baarden via
trol leys met maaltijden die in geïnfecteerde cateringbedrijven
werden beladen.
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Voorbeelden van veel voorkomende knaagdieren, insecten, vogels en schimmels
in en om woningen en gebouwen
Huismuis (Mus muscu/us L.)

\

De belangrijkste knaagdieren die
in gebouwen kunnen voorkomen
zijn de huismuis (Mus musculus
L.), maar ook de bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) en de
zwarte rat (Rattus rattus L.). Ook
de bosmuis (Apodemus sy/vaticus
L.) kan in gebouwen voorkomen, maar dan vooral als tijdelijke gast in het najaar. Populaties van knaagdieren kunnen
zich vaak explosief uitbreiden en veroorzaken dan schade en
overlast.
Knaagdieren kunnen schade aan de gezondheid veroorzaken
omdat ze vectoren van ziekten bij mens en dier zijn. Voedselvoorraden worden door uitwerpselen en urine ongeschikt voor
consumptie. Graverijen veroorzaken verzakkingen. Knaagschade aan bouwmaterialen zijn de oorzaak van onkosten. Het
doorknagen van kabels is een onderschat risico van brand.
Het zijn slechts een aantal voorbeelden van de problemen die
knaagdieren in gebouwen kunnen veroorzaken. Het zijn problemen die door wering en preventie verregaand kunnen worden
voorkomen. Zo mogen ventilatieopeningen in buitenmuren
max. 0,5 cm breed zijn. Doorvoeropeningen van leidingen
moeten zorgvuldig worden afgedicht, evenals gaten en kieren
in muren en bij deuren en ramen. Rommelhoekjes moeten
worden ontrommeld. Afsluitbare vuilcontainers beperken het
voedselaanbod evenals het onbereikbaar bewaren van voedingsmiddelen. Het zijn voorbeelden van maatregelen d ie kunnen worden genomen om overlast te voorkomen. Rege lmatige
monitoring is het middel om de effectiviteit van preventieve
maatregelen te kunnen beoordelen en corrigeren.

Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.)
Kakkerlakken bevuilen voedsel en zijn dragers van bacteriën
en mijten. Ze verspreiden een onaangename geur. De Duitse
kakkerlak is een veel voorkomende en beruchte soort in gebouwen. Berucht, omdat kakkerlakken zich gemakkelijk kunnen
verspreiden van kamer tot kamer en van won ing tot woning.
Kakkerlakken zijn alleseters en kunnen tot veertig dagen
- - - - - - - - - - - - - zonder voedsel overleven.
Het zijn eigenschappen
die kakkerlakken in staat
stellen om in gebouwen
te kunnen overleven,
voora l wanneer de temperaturen bovengemiddeld
zijn.
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Preventie is gebaseerd op zorgvuldige hygiëne, goede ventilatie
en het dichten van kieren en naden . Levensmiddelen moeten
worden bewaard in goed afgesloten containers of in koele ruimten. Ook nauwkeurige inspectie van aangeleverde voedingsmiddelen is van groot preventief belang.

Huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)
De huisboktor is een voorbeeld van een houtaantaster. Het is
niet het volwassen dier dat hout aantast, maar de larve. In het
geval van de grote houtwormkever (Xestobium
rutovillosum Degeer) speelt vrijwel de gehele
levenscyclus zich binnen het hout af. Houtaantastende insecten kunnen worden herkend
aan het boormeel. Geschilderd hout is goed
beschermd, maar onbehandeld hout komt uiteraard veel voor binnen en rondom gebouwen.
Vaak worden dakconstructies aangetast en zelfs
dikke balken kunnen binnen enkele jaren nagenoeg geheel
verpulverd worden. Het verduurzamen van hout kan veel
problemen voorkomen. Essentieel is ook grondige inspectie
van aangeleverd hout op de bouwplaats op het voorkomen van
houtaantasters. De grote houtwormkever (bonte knaagkever)
tast vooral eikenhout aan. meestal als gevolg van vochtproblemen na achterstallig onderhoud. Monumentale panden en met
name kerken lopen daarbij grote risico's.

Faraomier (Monomorium pharaonis L.)
Faraomieren zijn tropische mieren die uitsluitend binnenshuis voorkomen en daar uitermate hinderlijk zijn in keukens.
Het zijn overbrengers van ziekteverwekkende bacteriën en als
zodanig ongewenst in ziekenhuizen en verpleegtehu izen. Ze
komen voor op open wonden en onder gips. Net als kakkerlakken zijn het alleseters met een voorkeur voor vlees en daarom
zijn ze tevreden met zeer veel voedselbronnen. Bij de preventie geldt ook hier het onbereikbaar maken van voedsel en de
nauwkeurige inspectie van leveranties. Faraomieren leven in
familieverband en verspreiden zich gemakkelijk van ruimte
tot ruimte en van
woning tot woning.
Die eigenschappen
maken een goed
gecoördineerde
preventie en professionele bestrijding
noodzakelijk.

Huiszwam (Serpu/a /acrimans Persoon ex S.F. Gray)

Huisduif (Columba /ivia domestica L.)

De huiszwam is een vertegenwoordiger van het schimmelrijk
(fungi) dat wordt gekenmerkt door de afwezigheid van het
voor planten en algen zo karakteristieke bladgroen (chlorofyl).
Schimmels vormen sporen die kunnen kiemen op vochtig hout,
maar ook op vochtige muren. Hierbij ontstaan schimmeldraden d ie ook wel hyfen worden genoemd. Uiteindelijk ontstaan
vruchtlichamen die weer sporen vormen. De belangrijkste
houtrotverwekkende schimmels zijn de plaatjeshoutzwammen
(G/oeophyllum spp.), de kelderzwam (Coniophora puteana
(Schumacher ex Fries) Karsten) en de poriënzwammen, maar
de beruchtste is toch wel de huiszwam. De huiszwam volgt een
effectieve strategie omdat hij, in tegenstelling tot de overige
vochtminnende schimmels, kan groeien bij een laag vochtgehalte (30-40%) van het hout. Aangrenzend droog hout kan
gemakkelijk worden aangetast omdat water kan worden aangevoerd via soms meterslange strengen van hyfen. De huiszwam
heeft er zijn Engelse naam aan te danken: dry rot.
Voor de preventie is het allereerst belangrijk dat houtwerk niet
te vochtig wordt, lager dan 20%. Blauwschimmels en houtrotverwekkende schimmels krijgen dan geen kans zich te ontwikkelen . In verwerkt hout kunnen verschillende vochtoorzaken
(lekkage, condensatie, regendoorslag, optrekkend vocht) een
te hoog vochtgehalte in het
hout bewerkstelligen. Het
is daarom soms gewenst
hout preventief te beschermen door een behandeling
met een daarvoor wettelijk
toegelaten houtverduurzamingsmiddel.

Duiven kennen onder mensen vrienden
en vijanden. Het zijn vriendelijke dieren
die graag door kinderen worden gevoerd,
maar aan de andere kant veroorzaken ze
ook schade door verontreiniging van gevels,
sch ilderwerk en standbeelden. Ook worden
ze verdacht van het verspreiden van ziekten, hoewel onderzoek heeft aangetoond
dat dit maar zeldzaam voorkomt. Daarnaast
zijn het dragers van parasieten zoals mijten,
teken, vlooien en luizen. De nesten zijn woonplaatsen van
een uitgebreide fauna waaronder motten, vliegen, kevers,
mijten, zilvervisjes en stofluizen. De schadelijst is nog langer.
Tal van maatregelen zijn mogelijk om de overlast door duiven
te beperken. Een algemeen principe is het beperken van de
draagkracht van de omgeving, door beperking van nestelgelegenheid en voedselaan bod, waardoor er minder duiven uit
het ei kunnen komen.

Papiervisje (Cteno/episma longicaudatum Escherich)
Het papiervisje is een vleugelloos insect dat bedekt is met fijne
schubben, lange antennen heeft en een franjestaart. Het is een
warmteminnend d ier. Het insect wordt vaak verward met ovenvisjes ( Thermobia domestica Packard) en zilvervisjes ( Lepisma
saccharina L.). Wanneer papiervisjes in grote aantallen voorkomen dan kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken aan dossiers, behang, boeken, affiches, kleding en wandbedekkingen.
De preventie volgt uit de
leefwijze en voorkeuren,
dus temperaturen zo laag
mogelijk houden, naden
en kieren dichten en verder algemeen hygiënische
maatregelen treffen.

Zie Dierplagen Informatie
(editie 2 en 3, 2009)
voor nadere informatie.

Overwinterende vliegen
Vliegen en muggen zijn insecten die hinderlijk zijn, maar
die ook ziektekiemen kunnen verspreiden. Muggen ontstaan
vaak in stilstaand water van vijvers maar ook in kruipruimten.
Vliegen komen vaak voor in combinatie met afval of uitwerpselen, met name in een agrarische omgeving. Ook in de buurt
van rottend vlees of kadavers onstaan vliegen. Een speciaal
geval zijn overwinterende vliegen die in het najaar gebouwen
binnendringen op zoek naar een plaats om te overwinteren.
De belangrijkste vertegenwoordigers zijn de grasvlieg (Thaumatomyia notata Meigen), de herfstvlieg (Musea autumnalis
Degeer) en de klustervlieg (Pol/enia rudis F.). Deze vliegen komen in grote aantallen voor, vooral in de bovenste verdiepingen
van een gebouw. Eenzelfde gedrag vertonen lieveheersbeestjes.
Ze kunnen worden geweerd door het plaatsen van horren, het
dichthouden van deuren
en het zoveel mogelijk
dichten van invliegopeningen.
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Pestproof Building, een veelbelovend onderdeel van
Duurzaam Bouwen
In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en van Justitie begeleidt de Projectdirectie Nieuwbouw de bouw van één van de grootste kantoorgebouwen van Nederland. In 2001 werd met dit project
gestart. Eerste ingebruikname is gepland aan het eind van
2012. Het gebouw zal de hoofdzetels gaan huisvesten voor
twee ministeries met twee torens van elk 146 meter hoog en
een bruto vloeroppervlak (BVO) van 132.000 vierkante meter,
waarvan 10. 000 m2 BVD kelder, garage en commerciële
functies. Er zal worden gebouwd volgens de principes van
Duurzaam Bouwen.
Zoals bij vele traditionele kantoorgebouwen het geval is,
huizen in de huidige gebouwen van BZK en Justitie lastige
dieren, zoals muizen en kakkerlakken. Een belangrijke oorzaak
van deze dieren in gebouwen is het ontbreken van voldoende
bouwkundige wering en onvoldoende compartimentering.
Hierdoor kunnen plaagdieren gemakkelijk binnenlopen en zich
daarna binnen het gebouw verspreiden. Zo heeft jaren geleden
een ware kakkerlakkenplaag plaatsgevonden in het bedrijfsrestaurant. Pas na ingrijpende gestructureerde bestrijding en
het dichtzetten van doorvoeren voor leidingen tussen parkeergarage en keuken is de situatie beheersbaar geworden.
Achteraf is het treffen van preventieve maatregelen kostbaar
en dat is dan ook de reden dat bij de nieuwbouw is gekozen
voor een preventieve aanpak op basis van een plaagdierpreventieplan. Voor de ontwikkeling en de realisatie van dat plan
werken we samen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD)
in Wageningen. Inmiddels heeft KAD-Bouw de analyse van het
bestek, de ontwikkeling van de checklists en adviezen voor
bestekwijzigingen afgerond. De tweede fase zal worden gericht
op inspecties tijdens de bouw en instructie van de uitvoerders
en opzichters.
Aan het einde van de bouw volgt de verhuizing, dit is een kritieke fase omdat 'Paarden van Troje ', zoals het meenemen van
muizen, vanuit de oudbouw moeten worden voorkomen. Als het
gebouw in gebruik is, volgt de beheersfase waarin hygiënische
voorlichting en monitoring centraal zullen komen te staan. Met
de toepassing van de principes van Pestfree Building wil het
nieuwbouwproject niet alleen een voorbeeldfunctie vervullen
binnen de rijksoverheid, maar ook laten zien dat Duurzaam
Bouwen meerdere invalshoeken kent.

Rob van Rossum, Projectleider Nieuwbouw Justitie & BZK
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De rol van KAD-Bouw bij de implementatie van Duurzaam
Bouwen Plus
Het opsporen van bouwkundige gebreken in woningen en
gebouwen is het traditionele werkterrein van het KAD, want
zonder inzicht in mankementen wordt bestrijding als dweilen
met de kraan open. De filosofie van KAD-Bouw begint bij de
architecten. Esthetische overwegingen zijn binnen de wereld
van architecten niet zelden in strijd met duurzame functionaliteit. Het KAD kan zorgdragen voor de volgende diensten:

-

Advies aan architecten met betrekking tot vestigingspreventie van vogels en knaagdieren
Bestekanalyse en ontwerp van checklists op maat
Instructie van uitvoerders
Inspecties tijdens de bouw
Begeleiding van verhuizings- en leveringsprocessen
Advies aan facilitaire diensten bij het aanvragen en
beoordelen van offertes
Beschikbaarheid van het KAD- Keurmerk
Een investering in duurzaamheid
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Samenstelling: Dr. Albert C.M . Weijman
Met medewerking van en dank aan Arno Berg, Willy Budding, Ing. William Dielemans, Drs. Jacqueline Duurland,
Martin Melchers, Gerrit Otten, Rob van Rossum, Mr. Paul Verhaar. Nico Vonk en Drs. Peter Welling.
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