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ENQUÊTE BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE
ONDERZOEK DOOR HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

Een statistisch onderzoek naar de bestrijding van ongedierte, door
drs. T. P. J. Loorij,

medewerker hoofdafdeling Milieustatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
(buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
Door de hoofdafdeling Milieustatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een
onderzoek gehouden naar de ongediertebestrijding door de gemeenten in Nederland in 1975.
Dit onderzoek vond plaats op verzoek van en werd voorbereid in nauwe samenwerking met de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Doel ervan was om kwantitatieve gegevens te verkrijgen over de organisatorische en financiële
aspecten van de bestrijding, de omvang van de overlast van de betrokken diersoorten en de
aard en hoeveelheid van de gebruikte bestrijdingsmiddelen. In dit artikel worden enkele
van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek vermeld. Voor meer uitvoerige informatie
wordt verwezen naar de C.B.S.-publikatie " Ongediertebestrijding 1975".
In nagenoeg alle gemeenten wordt op de een of andere manier aan rattenbestrijding gedaan
(tabel 1). In de meeste gevallen is het de Dienst Openbare Werken, de Reinigingsdienst of
de Plantsoenendienst die de rattenbestrijding verzorgt. Een paar waterschappen in ZuidHolland en Zeeland verzorgen de bestrijding voor de inliggende gemeenten, terwijl in NoordHolland het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland de ongediertebestrijding in de
aangesloten gemeenten in handen heeft. Het afsluiten van een contract door een gemeente
met een ongediertebestrijdingsbedrijf komt maar sporadisch voor.
In de regel wordt alleen bestreden indien er een aanvraag hiertoe of een klacht over overlast
binnenkomt; de bestrijding wordt dan in de meeste gevallen gratis ter plekke uitgevoerd.
In veel, voornamelijk kleinere, gemeenten wordt echter ook nog vaak gratis in zakjes verpakt
gereed lokaas aan de aanvrager meegegeven; ten dele wordt dit op de dienst zelf aangemaakt.
In een beperkt aantal gemeenten worden ook andere regelingen toegepast zoals het laten
meebrengen door de aanvrager van haver om deze op de dienst met het vergif te mengen,
of het in rekening brengen van een vast (meestal symbolisch) bedrag of van de kosten van
het lokaa~ (tabel 2). Op plaatsen waar van nature vaak ratten voorkomen, wordt door veel
gemeenten de zaak zelf onder controle gehouden door het uitzetten van voederkistjes, ingraven
van PVC-buizen, met lokaas enz.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Bij klachten over muizen treden weinig gemeenten actief op en dan meestal alleen in ernstige
gevallen. In veel gemeenten wordt volstaan met het geven van advies.
Eigen insektenbestrijding komt bij de gemeenten veel minder vaak voor. In veel gemeenten,
met name de kleinere, komt dit, omdat er nauwelijks sprake is van overlast. In andere
gevallen volstaat de gemeente met het geven van advies door de klagers te verwijzen naar
een ongediertebestrijdingsbedrijf of een naburige (grotere) gemeente, waar men wel over de
capaciteit beschikt om bepaalde plagen doelmatig te bestrijden.
In de regel wordt in de kleinere gemeenten de bestrijding van insekten waar deze in handen
is van de gemeente zelf, gratis verricht. In de grotere gemeenten worden meestal de volledige
kosten van de bestrijding in rekening gebracht.
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Een grote verscheidenheid van andere kostenregelingen komt ook hier voor. Deze zijn onder
meer: bestrijding tegen vast tarief, bestrijding tegen betaling van de gebruikte middelen,
bestrijding tegen de helft van de gemaakte kosten, bestrijding, waarbij de kosten afhankelijk
zijn van de financiële draagkracht van de aanvrager en regelingen, waarbij het tarief afhankelijk
is van de omvang van de plaag of van de soort insekt.
In voorkomende gevallen wordt volstaan met het geven van advies omtrent bestrijding en/ of
nemen van weringsmaatregelen. In bepaalde gemeenten worden wespen gratis bestreden en
is de bestrijding van andere insekten tegen betaling, omdat men er van uitgaat, dat het
bij wespenoverlast gevallen betreft, waar de bewoners van het pand geen schuld hebben of
bewoners van meerdere panden overlast van hetzelfde nest hebben.
In tabel 3 is het aantal acties weergegeven dat in 1975 van gemeentewege is uitgevoerd. Het
blijkt, dat het aantal acties per gemeente sterk toeneemt naarmate de gemeente meer inwoners
heeft. Dit geldt zowel bij de acties tegen ratten als die tegen insekten. Bezien we echter
het aantal acties per inwoner, dan blijkt dit bij de grotere gemeenten voor de rattenbestrijding
af te nemen en voor de insektenbestrijding toe te nemen.
Van de ratten- en muizenbestrijding heeft 86% van het aantal bestrijdingsacties betrekking
op bestrijding van de bruine rat en 10% op bestrijding van de huismuis (tabel 4). Opvallend is
in dit verband dat toch nog 111 gemeenten opgeven de zwarte rat te bestrijden, waarvan
5% liggen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Uit biologisch
verspreidingsonderzoek is gebleken, dat de zwarte rat echter in zijn voorkomen beperkt
zou zijn tot enkele havensteden en een 15-tal gemeenten in Noord-Brabant. Vermoed wordt
daarom dat vele opgaven betrekking hebben op variëteiten van de bruine rat of op woelratten.
Een nader onderzoek hiernaar zou wel gewenst zijn.
De insekten welke het meest tot klachten over overlast aanleiding geven zijn (in volgorde
van belangrijkheid) wespen, vlooien, houtboorders (vnl. acties in gassingsruimten), kakkerlakken en mieren, samen goed voor 85% van de acties, waarvan de acties tegen wespen
ongeveer de helft uitmaken.
De bestrijding van de faraomier wordt door slechts weinig gemeenten zelf ter hand genomen,
aangezien niet over de nodige mankracht wordt beschikt om deze gespecialiseerde bestrijding
zelf uit te voeren. Deze wordt uitbesteed aan een, hierop gespecialiseerd, bedrijf. Het aantal
acties betreffende de bestrijding van de faraomier en het aantal hierbij betrokken gemeenten
geeft dan ook geen indicatie van de werkelijke omvang van de verspreiding en overlast
van deze insektensoort. Volgens opgave van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte is in
circa 80 gemeenten het vóórkomen van de faraomier vastgesteld (toestand 31 december 1975).
In tabel 5 is de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen weergegeven die door de gemeenten in
1975 ten behoeve van de ongediertebestrijding is gebruikt. Het blijkt dat voor de rattenbestrijding het merendeel van de gemeenten gebruik maakt van zelfaangemaakt lokaas op
basis van cumarine. In de meeste gevallen wordt hiervoor 0,5% poeder gebruikt. Veel
gemeenten bleken dit volgens de door hen gedane opgave in de voorgeschreven verhouding
1 : 19 te mengen. Met name de kleinere gemeenten deden echter opgave van andere mengverhoudingen, waarin relatief meer cumarinepoeder wordt gebruikt. Dit kan onder meer
komen doordat uit de administratie de exacte hoeveelheden niet meer te achterhalen waren;
men heeft dan een zo redelijk mogelijke schatting trachten te maken. Ook kan alleen de in het
desbetreffende jaar ingekochte hoeveelheid zijn opgegeven met verwaarlozing van de gebruikte
hoeveelheid voer of vergif die in vorige jaren is ingekocht en/ of zonder aftrek van het niet
gebruikte deel van de in het enquêtejaar gekochte hoeveelheid. Niet alle opgaven laten zich
echter hierdoor verklaren. Een nader onderzoek hiernaar zou gewenst zijn.
Over het algemeen werd voor het met het gif te mengen voer van gepunte haver gebruik
gemaakt, maar ook kwamen opgaven voor van mengen met brood, visafval, havermout enz.
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Het in de regel duurdere gebruik van gerede lokazen vindt momenteel in ca. 17% van de
gemeenten plaats. Het gebruik van blokken of rattenringen ten behoeve van het gebruik in riolen
e.d. vindt alleen in enkele gemeenten in het zuiden van het land plaats. Acuut werkende
vergiften zoals middelen op basis van thalliumsulfaat worden door de gemeenten slechts
sporadisch gebruikt. In 23 gemeenten wordt tegen muizen opgetreden met behulp van muizentarwe op basis van crimidine.
Voor de bestrijding van insekten wordt van een groot aantal verschillende merken insekticiden
gebruik gemaakt in de regel op basis van mengsels van verschillende actieve stoffen, die zowel
in poedervorm, vloeibaar of in spuitbussen worden toegepast. Gasvormige middelen worden
alleen toegepast door enkele grotere gemeenten die ter ontsmetting van roerende goederen
gassingsruimten bezitten.
Dat het gebruik van insekticiden hoofdzakelijk een aangelegenheid is voor de grote gemeenten
blijkt uit het feit, dat op basis van geformuleerd produkt de gemeenten met minder dan
20.000 inwoners (met 35% van het aantal inwoners van Nederland) slechts ruim 5% van de
totale hoeveelheid voor hun rekening nemen. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (met 14%
van het aantal inwoners) nemen 30% van het totale bestrijdingsmiddelengebruik voor hun
rekening.
In de regel wordt de ratten- en de insektenbestrijding door dezelfde persoon uitgevoerd.
Alleen in die gemeenten waar deze bestrijding bij twee verschillende diensten berust en in
de grotere gemeenten is dit niet het geval. In totaal zijn van gemeentewege een kleine duizend
man actief betrokken bij de ongediertebestrijding. Voor de meesten van hen betreft het slechts
een gedeeltelijke dagtaak. Een ruwe schatting leert, dat het in totaal om ca. 400 manjaren gaat.
Aangezien de rattenbestrijding van gemeentewege in de meeste gemeenten en de insektenbestrijding in ongeveer de helft van de gemeenten gratis is, moet de gemeente op deze vorm van
dienstverlening toeleggen (tabel 6).
De uitgaven hebben voor ca. 71 % betrekking op lonen en salarissen en voor ca. 9% op de bestrijdingsmiddelen. Hier staat slechts een post aan inkomsten tegenover van circa 15% van de
uitgaven (over alle gemeenten samen genomen).
Gemiddeld wordt door de gemeenten 68 cent per inwoner aan ongediertebestrijding uitgegeven.
Tevens blijkt, dat in de grotere gemeenten de ongediertebestrijding relatief (per inwoner)
meer kost dan in de kleinere gemeenten.
Dit vindt voor een deel zijn oorzaak in het toenemende aandeel van salarissen en van de
bijkomende kosten als tractie en overheadkosten.
In totaal is in 1975 ruim 9 miljoen gulden door de gemeenten aan de ongediertebestrijding
uitgegeven, wat neerkomt op zo'n f 66,- gemiddeld per bestrijdingsactie. Ten overvloede
moet er op gewezen worden dat dit niet de omvang van de gehele ongediertebestrijding in
Nederland aangeeft, omdat grotere bedrijven, ziekenhuizen e.d. deze zelf verzorgen of laten
verzorgen door een gespecialiseerd bedrijf. Naar schatting voegen deze bedrijven nog 25.00030.000 acties tegen ratten en/ of muizen en 21.000-26.000 tegen insekten aan het totaal toe.
Deze bedrijven hebben daarbij een omzet van 6 à 8 miljoen gulden.
De totale schade welke door ongedierte wordt aangericht is weliswaar niet bekend, maar
aangenomen mag worden dat de totale uitgaven ruimschoots opwegen tegen de anders
aangerichte schade en/ of bezorgde overlast.

Noot van de redactie
Volledigheidshalve wordt vermeld, dat het afgeven van zelf bereid lokaas aan derden verboden
is volgens de Bestrijdingsmiddelenwet.
Red.
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Tabel 1. Organisatie van de ongediertebestrijding door gemeenten.

Tabel 4. Bestrijdingsacties door gemeenten per diersoort. 1)

Gemeenten met bestrijding van
ratten en
muizen

Gemeenten:
die de bestrijding zelf uitvoeren
die uitbesteden of doorverwijzen naar een bestrijdingsbedrijf
die uitbesteden of doorverwijzen naar een andere gemeente
waar de bestrijding berust bij een regionale dienst of waterschap
waar door of vanwege de gemeente geen bestrijding plaatsvindt
Totaal aantal gemeenten

Bestrijdingsacties

insekten

772
15

3031)
1071)
94 1)

48
7

27
316

842

842

1) In enkele gevallen vindt de bestrijding gedeeltelijk door de eigen dienst plaats en wordt deze voor
een ander deel uitbesteed of doorverwezen.

Ratten en muizen totaal
waarvan:
bruine rat
zwarte rat
huismuis
Insekten totaal
waarvan:
kakkerlakken
faraomieren
andere mieren
wespen
vlooien
houtboorders
1
)

gemiddeld
per gemeente

totaal

door ..... gem.

122.720

820

150

105.030
3.760
12.970

780
111
293

128
4,7
16

16.990

330

51,5

1.310
220
940
7.310
3.740
1.850

118
21
82
272
165
45

4,0
0,7
2,9
22
11
5,6

Inclusief acties in gemeenten, waar een regionale dienst of een waterschap de bestrijding verzorgt.

Tabel 2. Kostenregelingen ongediertebestrijding door gemeenten.
Regelingen ter bestrijding van
ratten en
muizen

Gratis verstrekken van bestrijdingsmiddelen
Gratis bestrijding
Bestrijding op basis van gemaakte kosten of contract
Bestrijding tegen betaling lokaas
Bestrijding tegen vast tarief
Andere regelingen

insekten

Tabel 5. Gebruikte bestrijdingsmiddelen door de gemeenten.
hoeveelheid

451
621
28
56
39
21

225
108

~
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Anticoagulantia
Zelfaangemaakt lokaas
waarvan werkzame bestanddelen:
cumarine
cumatetralyl
chloorfacinon

Gereed lokaas op basis van:
cumarine
chloorfacinon
Tabel 3. Bestrijdingsacties tegen ongedierte door gemeenten per gemeente groep.

Blokken op basis van cumarine
Vloeibaar op basis van cumarine

Bestr.act. tegen ratten en muizen Bestr.act. tegen insekten
totaal

I

per gem. l p. I.OOOinw.

totaal

I

p. gem.

1p. l.OOOinw.

Gemeenten met .....
inwoners:
minder dan 5.000
5.000- 9.999
10.000- 19.999
20.000- 49.999
50.000- 99.999
100.000 en meer

12.520
19.880
22.020
21.770
13.830
30.3 10

47
98
136
220
512
1.894

16,4
13,9
9,6
7,6
7,2
8,0

280
750
1.390
3.030
3.580
7.780

3,0
7,6
14,7
48,8
149,2
486,3

1,1
1,2
1,3
1,8
2,1
2,1

Totaal

120.33

156

9,2

16.8 10

51,0

1,9
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Op basis van anderszins werkzame bestanddelen
crimidinekorrels
thalliumsulfaat:
pasta
vloeibaar
korrels

overige
Gasvormige middelen
methylbromide
blauwzuur

342.700 kg
21.970 kg
500 kg
470 1
22.400 kg
100 kg
610 stuks
21
l.l80kg
230 kg
13 1
12 kg
170 kg
6.617 kg
370 kg
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BESTRIJDING VAN DE VELDMUIS

Vervolg tabel 5.

(Microtus arvalis Pallas; woelmuis of kortstaart)

hoeveelheid
Insekticiden (in actieve stof)
proproxur
lindaan
methoxychloor
diazinon
dichloorvos
malathion
piperonylbutoxide
pyrethrum
overige

Uiterlijk en leefwijze

136 kg
104 kg
450 kg
88 kg
142 kg
72 kg
86 kg
19 kg
20 kg

Tabel 6. Enkele financiële gegevens over ongediertebestrijding door gemeenten per gemeentegroep.
Uitgaven

De veldmuis heeft een stompe snuit, kleine, in de vacht verborgen ogen en oren en een staartje,
dat veel korter is dan het lichaam(± 1/3 van de lichaamslengte). Maakt een kortharige gladde
indruk.
De rug is geel- tot grijsbruin, soms kleurvariaties tot zwart toe; de buikzijde is lichter
tot grijswit. De lichaamslengte varieert van 9,5-12 cm, de staartlengte van 3-4,5 cm.
Hij leeft voornamelijk ondergronds in zelfgegraven holen, die doorgaans horizontaal, maar
soms ook loodrecht of schuin omlaag lopen tot op een diepte van 60 cm. De nesten bevinden
zich meestal op 15-30 cm. Het gangenstelsel is vaak zeer uitgebreid.
De veldmuis leeft bij voorkeur op droge zonnige en beschutte plaatsen, zoals zonkanten
van sloten, bermen, spoorwegdijken, bosrandjes enz., vooral als er een ruige en dichte plantengroei aanwezig is. De uitgangen van de holen zijn open. De ondergrondse gangensystemen
worden bovengronds door looppaadjes verbonden met de plaatsen waar de dieren zich
voeden. Deze looppaadjes liggen op de grond verborgen onder de plantengroei en zijn daardoor
niet of nauwelijks zichtbaar. Pas later als de veldmuizen zich naar meer open terrein begeven
kunnen de oppervlakkig gelegen paden worden ontdekt.
De veldmuis is een planteneter en eet voornamelijk graangewassen, bollen, aardappelen, kool,
wortels en ook boomschors.

Gem. kosten per
ontvangsten

lonen en

salarissen

bestrijd.
middelen

overige

gemeente

totaal

inwoner

1.000 gld
Gemeenten met. .... . .
inwoners:
minder dan 5.000
175
5.000- 9.999
371
10.000-19.999
479
20. 000-49. 999
1.098
50.000-99.999
960
3.150
100.000 en meer

44
104
103
117
98
277

17
18
103
lil
192
1.318

352
585
836
1.327
1.249
4.746

2
9
11
118
138
1.531

1,3
2,8
5,1
12,9
46,3
296,7

0,44
0,40
0,36
0,45
0,65
1,25

Totaal 1)

774

1.832

9.095

1.884

11,5

0,68

1)

36

6.489

gld

veldmuis

Totalen opgehoogd voor de gemeenten waarvan geen gegevens zijn verkregen.
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