BEWAARPLAATS VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
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Eekhoornachtigen---- Eekhoorn
(Sciuridae)
Hamster
Knaagdieren-+-- Hamsterachtigen of--+-- Syrische goudhamster
(Rodentia)
Woelmuisachtigen
(Cricetidae)
Rosse Woelmuis
Woelrat (Arvicola terrestris L.)
Molmuis (,,droge" woelrat)
Muskusrat
Ondergrondse woelmuis

De Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Land bouw en Visserij te Eygelshoven was
zo vriendelijk ons te wijzen op de aanduiding, omschreven op pag. 45 van "Rat en Muis" van
juni 1976, welke op een kast met bestrijdingsmiddelen moet worden aangebracht.
De giftige middelen in genoemde kast moeten volgens de wet worden aangeduid met:
"Bestrijdingsmiddelen" (gerealiseerd moet worden, dat elk bestrijdingsmiddel, ook al staat er
geen doodshoofd of Andreaskruis op, giftig is!).
Volledigheidshalve laten wij hieronder de tekst van het betreffende artikel (art. 9, zie lid 1) uit het
Bestrijdingsmiddelenbesluit volgen.
Artikel 9 (Algemene eisen m.b.t. bewaarplaats).
1. De toegang tot de bewaarplaats moet buiten de tijd gedurende welke de beheerder
onmiddellijk toezicht uitoefent met een deugdelijk slot afgesloten zijn en aan de buitenzijde
voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift, luidende: ,,Bestrijdingsmiddelen", alsmede
een afbeelding van een doodshoofd, ten minste 60 mm hoog.
2. De elektrische installatie van een bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal, dat
voldoende tegen chemische invloeden bestand is of daartegen is gevrijwaard.
3. De bewaarplaats moet doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke
constructie zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
De controle op de naleving van de bestrijdingsmiddelenwet rust voornamelijk op de schouders
van de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst. Dit houdt in dat ook zij contro le
uitoefenen op de wijze van bewaring van bestrijdingsmiddelen.

Aardmuis
ONGEDIERTEBESTRIJDING IN DELFT

Veldmuis (Microtus arvalis Pallas)
Noordse woelmuis
Dwergmuis
Echte muisachtigen - - + - - Bosmuis
(Muridae)
Brandmuis
Grote bosmuis
Zwarte rat (Rattus rattus L.)
Alexandrijnse rat
Bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout)
Huismuis (Mus musculus L.)

Slaapmuisachtigen
(Gliridae)
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Relmuis
Hazelmuis
Eikel muis

Van de directeur openbare werken in Delft, de heer R. Havinga, ontvingen wij onderstaand
verslag van de ontwikkelingen bij de bestrijding van ratten en muizen, waarvan de gegevens zijn
verstrekt door de ontsmetter van openbare werken.
Redaktie.
Ontsmettingswerkzaamheden en bestrijdin~ van ongedierte worden het gehele jaar uitgevoerd
door een daarvoor opgeleide ontsmetter en indien nodig geassisteerd door de reserveontsmetter.
Meldingen van waargenomen ratten en muizen worden onderzocht en waar nodig de bestrijding
uitgevoerd.
Preventief wordt gewerkt met 20 rattenvoederkisten die voortdurend langs de weteringen en op
open terreinen, in en rondom Delft, worden geplaatst.
In de recreatiegebieden en andere nodige plaatsen zijn in totaal 50 P. V.C.-buizen met
aangehecht T-stuk ingegraven waarin via het afsluitdekseltje een plasticzakje met rattengif
wordt opgehangen. Aan de jaarlijkse winteractie in de maand januari wordt deelgenomen door:
1. de verstrekte affiches van de rattenbestrijding te Wageningen op de openbare aanplakborden in de openbare gebouwen en in hallen van schoo lgebouwen aan te brengen;
2. via het Gemeentelijk Bureau Voorlichting het uitgegeven persartikel in de dag- en
weekbladen te laten plaatsen, waarbij veel medewerking wordt verkregen.
Er kwamen in 1975 in totaal 227 meldingen over ratten en 119 over muizen binnen. Voor de
actiemaand januari 1976 bedroeg dat slechts 11 over ratten en 20 over muizen, waaruit de
conclusie kan volgen dat de preventieve bestrijding van ratten resultaat boekt, maar de
bestrijding van muizen de nodige aandaoht vraagt.
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