..
Voorplaat:
Zwarte rat (Rattus rattus L.) aan de maaltijd.
(Foto D. W. Langeveld).
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II. Kakkerlakken.

2. De bestrijding.

Algemene opmerkingen

De kakkerlakkenplaag, met name die van de Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.),
is langzamerhand uitgegroeid tot een landelijk probleem.
Deze kakkerlakkensoort is reeds lang hier te lande ingeburgerd, doch heeft zich nooit tot
een algemene plaag kunnen ontwikkelen omdat vóór de oorlog hoofdzakelijk eengezinswoningen werden gebouwd. Jn deze woningen werden als regel slechts enkele vertrekken
verwarmd door een kachel, waardoor in de woning als geheel, zelden een voor de ontwikkeling van de kakkerlakken gunstige temperatuur heerste. Deze omstandigheid werd nog
geaccentueerd door de algemene gewoonte om het stookseizoen te beëindigen na de grote
schoonmaak in het voorjaar.
Na de oorlog werd de aanleg van centrale verwarming ook in de woonhuizen langzamerhand een bijna normaal gebeuren.
Door de hogere eisen, gesteld aan comfort, werd het stookseizoen bovendien hoe langer
hoe meer verlengd, zodat het nu niet ongewoon meer is, dat de centrale verwarming 8- 10
maanden van het jaar in werking blijft. De gehele woning wordt nu dus gedurende het
grootste deel van het jaar verwarmd, hetgeen de ontwikkeling van de kakkerlakken nog
meer ten goede komt.
Daarenboven zijn de bouweenheden belangrijk groter geworden, Flatgebouwen met 100 en
meer woningen zijn normaal. Deze gebouwen worden vanzelfsprekend centraal verwarmd.
Door hun omvang koelen ze ook buiten het stookseizoen veel minder af dan de eengezinswoningen, waardoor een gunstige temperatuur voor de kakkerlakken gedurende het hele
jaar wordt gehandhaafd.
Daarbij komt nog dat de bestrijding van deze insecten in zo'n flatcomplex door de aanwezigheid van een groot aantal gezinnen, een moeilijke zaak is, niet in de laatste plaats
door het ontbreken van wettelijke bevoegdheden voor de overheid om in deze gebouwen
een doelmatige bestrijding uit te voeren of te doen uitvoeren.
De verbreiding van het insect wordt nog verder in de hand gewerkt door het volgende.
Eertijds werd door de gemeentelijke autoriteiten bij verhuizingen, zowel binnen als buiten
de gemeente (in het laatste geval door de ontvangende gemeente) een z.g. ,,zuiverheidsverklaring" geëist van het verhuizende gezin. Deze verklaring werd afgegeven door de gemeente nadat deze geconstateerd had dat de, woning van waaruit het gezin verhuisde, vrij was
van insecten. Zodoende werd voorkomen dat een insectenplaag zich naar elders uitbreidde.
Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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De eis van een zuiverheidsverklaring bij verhuizingen wordt niet meer gesteld, met als gevolg dat nu iedere besmette woning een potentiële besmettingsbron vormt.
Om het verspreiden van dergelijke besmettingen tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de
zuiverheidsverklaring bij verhuizingen weer wordt geëist.

weg breekt en het insect dan ontsnapt of zodanig wordt beschadigd, dat identificatie onmogelijk is. Ook het gebruik van lucifersdoosjes leidt tot teleurstellende resultaten; het insect is meestal onderweg ontsnapt of het doosje met inhoud komt vernield aan.
De insecten op te zenden in een envelop of plastic zakje zonder meer, heeft geen zin. Ze
komen dan platgedrukt en dus onherkenbaar aan.

Oorzaken van de besmetting

In vele gevallen komen de kakkerlakken binnen met leveranties, voornamelijk van levensmiddelen, waarbij de insecten dan in de emballage verborgen zitten. Notoir zijn de leveranties van frisdranken in houten kratten. Gelukkig begint deze wijze van verspreiding van
kakkerlakken af te nemen doordat steeds meer houten kratten vervangen worden door
kratten van kunststof.
Ook komen er vaak kakkerlakken mee met de manden schoon wasgoed. Een wasserij is in
feite een ideaal biotoop voor kakkerlakken: er heerst nagenoeg constant een grote luchtvochtigheid en een vrij hoge temperatuur. Voedsel is er altijd ruimschoots aanwezig in het
aangevoerde vuile wasgoed.
Om import van besmettingen tegen te gaan, zouden alle leveranties, alsmede de terugkomende was moeten worden uitgepakt en op kakkerlakken gecontroleerd in een geïsoleerd
lokaal waarin een zo laag mogelijke temperatuur wordt gehandhaafd en waarin geen schuilplaatsen voor het ongedierte aanwezig zijn. Het beste is om hiervoor een geheel vrijstaand
gebouwtje te bestemmen.
Ook in levensmiddelenmagazijnen van een ziekenhuis of bejaardencentrum dient de temperatuur zo laag mogelijk te worden gehouden en moeten deze magazijnen steeds zorgvuldig
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van kakkerlakken.
In bejaardentehuizen worden vaak kakkerlakken meegebracht door nieuwe bewoners, die
uit een besmette woning komen. Ook bejaarden die met vakantie in subtropische gebieden zijn geweest, kunnen kakkerlakken uit hun vakantieoord meebrengen in het tehuis.
Zo kennen wij een geval van een op deze wijze veroorzaakte plaag in een bejaardentehuis
en wel van de kakkerlakkensoort Supella supellectilium (Serville), de "brown banded
cockroach". Deze van huis uit Noord-Afrikaanse soort is door het handelsverkeer verder
over de wereld verspreid. In Nederland werd dit insect voor het eerst in 1970 aangetroffen
in een flatgebouw in Amstelveen. De besmettingsbron bleek nagenoeg zeker gelegen te zijn
in een flat bewoond door een personeelslid van de Syrian Airways. Daarna werd het dier
in ons land niet meer aangetroffen, tot ons de klacht bereikte uit bovenbedoeld bejaardentehuis. Deze kakkerlak was daar geïmporteerd door bewoners die met vakantie in Spanje
waren geweest.

Het voorkómen van een plaag of van de verspreiding

Vóór alles dient een niet aflatende waakzaamheid te worden betracht. Zodra een kakkerlak
wordt aangetroffen, moet worden nagegaan waar het insect vandaan komt en moeten maatregelen ter bestrijding worden genomen. Treft men een onbekend, verdacht insect aan, dan
dient dit zo spoedig mogelijk geïdentificeerd te worden, ev. opgezonden naar een deskundige instantie.
Om te voorkomen dat een besmetting met kakkerlakken zich tot een plaag ontwikkelt,
moeten maatregelen worden genomen, die ten doel hebben het dier voedsel en schuilgelegenheid te ontnemen.

Kakkerlakkenkweek laboratorium Rentokil B.V., Rijswijk (Z.H.).
Foto Rentokil, Rijswijk (Z.H.).

Ook in ziekenhuizen kunnen kakkerlakken geïmporteerd worden met de bagage die de patiënt meebrengt, terwijl zijn woning met deze insecten besmet is. Een goede controle
daarop bij de opname is dus zeker van belang.
Voorts kunnen woningen in de nabijheid van een, als gevolg van een slecht onderhoud,
met ka~kerlakken besmette vuilstortplaats geïnfecteerd worden.
Identificatie en verzending
Alvorens men overgaat tot een bestrijding, zal moeten worden vastgesteld met welke insectensoort men te doen heeft. Is het insect onbekend, dan zal het ter determinatie moeten
worden verzonden naar een deskundige instantie, bv. de Afdeling Bestrijding van Ongedierte van de Hoofdinspectie voor de Hygiëne van het Milieu, Geertjesweg 15 te Wageningen. De determinatie geschiedt kosteloos en mogelijk nog dezelfde dag wordt dan een bestrijdingsadvies toegezonden.
Het monster moet in een stevig plastic doosje of een flesje worden gedaan en dit solide verpakt worden opgezonden. Het gebruik van glas wordt ontraden, daar dit als regel onder-
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Eipakket Duitse kakkerlak (Blat1ella germanica

a. Ziekenhuizen

L.). Kleur: geelbruin. Afmetingen: 9 mm lang,

Als regel ontstaat de plaag in de keuken: goede temperatuur en luchtvochtigheid, voldoende voedsel en als regel voldoende schuilplaatsen.
In de keukens dient een strenge hygiënische discipline te worden betracht. De keuken dient
dagelijks, na afloop van de werkzaamheden, zorgvuldig te worden schoongemaakt.
Pedaal(afval-)emmers mogen 's nachts niet in de keuken blijven, doch moeten naar buiten
worden gebracht tenzij ze geledigd en zorgvuldig uitgeschrobd zijn.
Speciale aandacht dient te worden gegeven aan fornuis en oven, brood- en vleessnijmachines en alle andere apparaten waarin voedsel wordt bereid of grondstoffen worden gemengd.
Pannen en vaatwerk moeten goed worden gereinigd voordat ze worden weggezet. Voedselrestanten moeten 's nachts in de ijskast worden bewaard of onbereikbaar voor de kakkerlakken worden opgeborgen.
Van belang is verder dat de betegeling van de muren onbeschadigd is. Veelal bevindt zich
achter de tegels een labyrinth, dat een uitstekende schuilplaats vormt.
Plinten moeten naadloos op de vloer aansluiten. Nog beter is het om plinten te vermijden en de vloer rond en naadloos te laten aansluiten op de muur.
Door het krimpen van het hout ontstaat vaak een reet tussen de deurposten of raamkozijnen, die een goede schuilplaats vormt en die dus zorgvuldig moet worden dichtgesmeerd.
Het beste zou zijn om metalen deurposten en kozijnen te gebruiken. Muurversieringen als
platen, kalenders en aanplakborden bieden aan de achterkant ook een goede schuilgelegenheid voor kakkerlakken.
Alle apparaten (fornuizen, stoomkookpannen enz.) dienen naadloos op de onderlaag te
worden aangebracht..
Daar waar stroom-, centrale verwarmings- of andere leidingen door vloer, muur of plafond
worden geleid, dienen de kieren rondom de leidingen zorgvuldig te worden gedicht met een
elastisch materiaal, ook al om verspreiding van de plaag door het gebouw te voorkomen.
Aanrechten, bij voorkeur van metaal of kunststof, moeten of in de muur worden ingelaten
of op een zodanige afstand van de muur worden geplaatst dat er voldoende ruimte is om
daarachter eventueel met een insecticide te kunnen spuiten.
Om verspreiding van de kakkerlakken door het gebouw tegen te gaan, is het van belang
dat de dienwagentjes voor distributie van de maaltijden regelmatig en veelvuldig op de aanwezigheid van de insecten worden gecontroleerd. Vaak zijn er kakkerlakken verscholen in
de kieren tussen het blad en het geraamte.
Aandacht zal ook moeten worden besteed aan de brood- en hulpkeukens op iedere etage.
Hiervoor geldt in grote lijnen hetzelfde als hierboven is opgemerkt t.a.v. de hoofdkeuken.
Op de ziekenzalen dient het bewaren van etenswaren en snoepgoed in de nachtkastjes zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Vuil linnen moet vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk
worden afgevoerd.
Aandacht moet ook worden besteed aan de stookruimte van de centrale verwarming. Als er
geen communicatie bestaat met de rest van het gebouw, met name ook de keuken (denk
aan de doorvoeropeningen van de verwarmingsbuizen) dan zullen hier als regel geen kakkerlakken aanwezig zijn wegens gebrek aan voedsel. Is deze communicatie er wel, dan
willen de kakkerlakken als gevolg van de hoge temperatuur in deze ruimte, hier overdag
wel schuilen. Deze communicatiewegen dienen in elk geval te worden afgesloten. Voorts
moet ervoor worden gezorgd dat er in deze ruimte(n) geen voedsel aanwezig is. D.w.z. dat
de eventueel aanwezige stoker geen maaltijden in de stookruimte gebruikt en geen eetwaren
bewaart in de zakken van zijn overall, die hij na de werkuren daar ophangt.
Kleerkasten van het personeel kunnen een haard vormen, als in de zakken van de kleding
etenswaren (c.q. kruimels daarvan) aanwezig zijn.
Spoelhokken zijn aantrekkelijk voor kakkerlakken aangezien hier een gunstige temperatuur
heerst en er bijna steeds voedsel aanwezig is in de vuile vaat.

3.3 mm hoog, 2.4 mm breed.
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Is er een wasserij aan het ziekenhuis verbonden, dan kan die een hardnekkige haard vormen. De temperatuur is er vaak hoog, evenals de relatieve luchtvochtigheid en voedsel is er
altijd te vinden in het vuile wasgoed.
De wasserij zou bij voorkeur altijd volledig geïsoleerd van het hoofdgebouw moeten worden
gebouwd.
Tenslotte: al het ·personeel dient doordrongen te worden van de noodzaak om, zodra een
verdacht insect wordt gesignaleerd, dit onmiddellijk te bevoegder plaatse te melden.
b. Bejaardentehuizen

Voor bejaardentehuizen, verzorgingsflats e.d. geldt navenant hetzelfde als hierboven is
opgemerkt over ziekenhuizen.
Speciale aandacht moet hier worden gegeven aan de bezittingen van de nieuwe bewoners.
Men zal er zich van moeten vergewissen dat hiermee geen ongedierte (i.c. kakkerlakken)
wordt binnengebracht. In de kamers zal een strenge hygiënische discipline moeten worden
betracht. Hebben de bewoners de beschikking over een keukentje, dan geldt hiervoor hetzelfde als boven is gezegd over keukens in ziekenhuizen. Dat dit ook van toepassing is op
de grote centrale keuken, spreekt vanzelf.
Ontraden moet worden het aanbrengen van sierkasten om de radiatoren van de centrale
verwarming: ze vormen een uitstekende schuilplaats voor deze insecten.
c. Woonflats

ln grote lijnen gelden hiervoor dezelfde punten als boven zijn aangegeven.
.
Speciaal dient er echter voor gezorgd te worden dat er geen communicatie is tussen de wo-

Duitse kakkerlak met eipakket. Foto Sloof
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ningen onderling via de doorvoeropeningen van de centrale verwarmingsbuizen of andere
leidingen. Bij een kakkerlakkenbesmetting van een flatgebouw verspreidt deze zich vaak
in de eerste plaats in verticale en pas daarna in horizontale zin.
Aandacht verdienen eventueel aanwezige vuilstortkokers. Tenzij zeer goed onderhouden
en hygiënisch uitstekend verzorgd, vormen deze aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor bedoelde insecten.
De vestiging van levensmiddelenbedrijven en in het bijzonder van restaurants, snackbars
e.d. op de begane grond onder woonflats, moet worden vermeden. Zij vormen in vele gevallen besmettingshaarden voor de daarboven gelegen woningen. Is de vestiging ervan niet
te vermijden, dan dienen alle mogelijke maatregelen te worden genomen om deze bedrijven
van de woonlaag te isoleren. Hierbij speelt een nauwkeurige afdichting van de plaatsen
waar leidingen door plafond of muren lopen, een zeer belangrijke rol.

onze
muizen

ROSSE WOELMUIS

d. Fabrieken
In fabrieken, vooral als daar levensmiddelen of veevoeders worden geproduceerd, dient
eveneens een strenge hygiënische discipline te worden gehandhaafd, ook op het terrein
van de fabriek.
Een kakkerlakkenplaag begint in een fabriek als regel in de kantine. Hier zal dus een regelmatige controle moeten plaats hebben, evenals in de bijbehorende keuken. De koffie-automaten bv. bieden een uitstekende schuilplaats: gunstige temperatuur en voldoende voedsel.
Van belang zijn ook de kleerkasten: in de overalls en normale kleding moeten geen voedsel
of voedselresten aanwezig zijn. Vaak ook is het lokaal waarin de douches zijn ondergebracht, een goede schuilplaats voor de kakkerlakken.
Voor het overige zij verwezen naar het gestelde over ziekenhuizen.
e. Eengezinswoningen
Ook hier begint als regel de plaag in de keuken, terwijl soms ook de badkamer een goede
schuilplaats kan vormen voor de kakkerlakken.
Na hetgeen hierboven is opgemerkt, zal het duidelijk zijn welke maatregelen genomen moeten worden om een plaag tegen te gaan.
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(Clethrionomys glareolus Schreber)

Areaal, biotopen
De verspreiding van deze muizensoort is in Europa hoofdzakelijk beperkt tot het centrum
met de grenzen Noord- en Oostzee in het noorden, Pyreneeën en Alpen in het zuiden.
Buiten Europa komt ze alleen nog voor in het aangrenzende gebied van Azië.
Ook in ons land is de rosse woelmuis algemeen bekend, uitgezonderd op de Waddeneilanden.
Zijn biotopen variëren van open terreinen (bv. open bossen met dicht onderhout: dekking)
en de duinstreek tot plekken vrij diep in bossen, behalve naaldhout; vereiste is wel dat deze
plaatsen niet te droog of te warm zijn. Voorkeur genieten humusrijke milieus en herbeboste percelen in struikhoogte. Grienden, bosranden en parken worden eveneens betrokken,
mits die niet te veel zon ontvangen. Dichte bossen en het open veld (wei- en bouwland)
daarentegen schuwt het dier, ofschoon Mohr (1954) deze verblijfplaatsen wel kent, nl. in
Sleeswijk Holstein.
Weinig preferentie hebben voorts drogere bosjes op zandgrond en bermen van cultuurterreinen (Van Wijngaarden, 1961).
Uiterlijk en leefwijze
Het dier is slanker dan de veldmuis (Microtus arvalis Pallas) en heeft veel grotere oorschelpen en ogen. Met andere woelmuizen heeft het echter de stompe kop gemeen. De rugzijde
is opvallend rosbruin tot donker roodbruin, de buik grijsachtig wit. Duidelijk tweekleurig
is ook de staart: boven donkerbruin, onder lichtgrijs. Bij een lichaamslengte die varieert
van 7.1-13.4 cm, is de staart ongeveer half zo lang; aantal staartringen ca. 80, meer dan
bij de veldmuis (55-80), wiens staart plm. l / 3 van de lichaamslengte bedraagt.
Het menu van de rosse woelmuis is in hoofdzaak plantaardig: groene plantendelen, gras,
wortels, knollen, knoppen, vruchten, zaden, noten e.d.
Mede op grond van de gebitskenmerken (de kiezen, aanvankelijk open, bezitten bij de volwassen muis 2 wortels) en de proeven van Von Wrange! op laboratoriumdieren (1939),
rubriceert men thans algemeen de rosse woelmuis onder de omnivoren (alleseters), al blijft
plantaardige kost de hoofdschotel. Von Wrange! slaagde erin zijn proefdieren aan het nuttigen van insecten (en hun poppen), wormen, kikkers, vogeltjes e.d. te wennen. Ook Van
Wijngaarden (1961), Keilbach (1966) e~ Schindler (1969) vermelden insecten als secundaire
menu bestanddelen.
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