VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING

HUISMUIZEN, EET- EN DRINKWAREN

Oprichting

Levensmiddelenbedrijven

Bij de ongediertebestrijding zijn in ons land naar schatting 1200 personen betrokken, die
zich vrijwel dagelijks bezighouden met het verdelgen van knaagdieren, mijten en insekten.
Uit de kringen van ongediertebestrijders kwam al enige jaren geleden de wens naar voren
om een opleiding, welke duidelijk gericht moet zijn op deze problematiek. Daartoe vonden
in de periode 1974-1976 een aantal besprekingen plaats tussen vertegenwoordigers uit de
gemeenten, i.c. van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (N.V.R.D.), vertegenwoordigers uit de particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven, i.c. van de Nederlandse
Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (N. V.O.) en vertegenwoordigers van het
Ministerie van Volksgezondheid, i.c. het Directoraat-Generaal van de Milieuhygiëne.
In de Verenigde Staten bestaat al een dergelijke opleiding, die zware eisen stelt aan de
cursisten; in Duitsland hoopt men binnenkort een opleiding ongediertebestrijding te beginnen.
Na een bijeenkomst in november 1976 van vertegenwoordigers van bovengenoemde
verenigingen en van het Ministerie, werd in december 1976 gestart met de vorming van een
Werkgroep Opleiding Ongediertebestrijding. Deze werkgroep heeft zich tot september j.1. met
name beziggehouden met het inhoud geven aan te geven cursussen, waarbij men er van uit ging,
dat in een dergelijke opleiding voorzien dient te worden vanuit een stichting. Daartoe
werd op 5 september 1977 de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding opgericht, welke
is gevestigd te Wageningen.

Bedrijven waar levensmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten, gerede produkten als graan,
kaas, melkpoeder, chocolade, noten alsook veevoeder, zaden, etc. worden geproduceerd,
verpakt of opgeslagen, evenals bedrijven waar levensmiddelen ter verkoop worden aangeboden,
zijn vaak zeer aantrekkelijk voor huismuizen.
In genoemde en andere "huismuisgevoelige" bedrijven is een bestrijding met behulp van
cumarine- (en andere) preparaten vaak moeilijk uit te voeren. Enerzijds omdat aantrekkelijk
voedsel aldaar overvloedig aanwezig is, anderzijds omdat het los uitleggen van giftig lokaas
gevaar oplevert voor mens en huisdier en dit niet in aanraking moet worden gebracht met
eet- en drinkwaren. Om het gevaar van verspreiding van het vergiftigd lokaas tegen te
gaan dient het te worden uitgezet in voerkistjes; deze dienen zodanig van constructie te
zijn, dat het lokaas tijdens de aanwezigheid van de muizen in het kistje door deze niet naar
buiten wordt geworpen, d.w.z. dat de toegangsopening(en) tenminste 6 cm hoger zijn dan de
binnenkant van de bodem van het kistje.
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Doel

Deze stichting heeft ten doel en nu citeer ik uit artikel 2 van de statuten:
"1. a. het verbeteren en op peil houden van het vakkennisniveau van beroepsmatig met
ongediertebestrijding belaste personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders;
b. te bevorderen, dat uitsluitend daartoe gekwalificeerde personen worden belast met
ongediertebestrijdingstaken, welke gespecialiseerde kennis vereisen.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het verzorgen of doen verzorgen van cursussen of andere voor het doel geschikte
opleidingsvormen;
.
b. het registreren en op peil houden van kennis, welke noodzakelijk is voor de uitvoering
van de onderscheiden ongediertebestrijdingstaken;
c. het op doelmatige wijze verstrekken van informatie aan daarvoor in aanmerking komende
instanties en personen;
d. al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt en door alle andere geoorloofde
middelen."

Loopje

Een voordeel van het gebruik van voerkistjes is tevens dat een flinke hoeveelheid lokaas
zo dicht mogelijk bij de schuilplaatsen van de muizen kan worden gebracht, hetgeen aantrekkelijk is voor de muizen, omdat ze dan gedurende een kortere tijd hun dekking behoeven te
verlaten. Bij voorkeur worden de kistjes geplaatst zowel nabij schuilplaatsen als op de
plaatsen waar ze gewoonlijk hun voedsel vinden.
Wellicht zullen de muizen de eerste paar dagen de voor hen vreemde kistjes mijden, doch
nadat ze hun aanvankelijke vrees overwonnen, en hun "loopje" gevonden hebben, blijkt
dat de opname van het aangeboden, aantrekkelijke lokaas voortreffelijk is. (Poedersuiker
verhoogt de aantrekkelijkheid; indien nodig lokaaskeuzeproef uitvoeren.)
Deze muizenvoerkistjes, naar ontwerp van de heer M. Suurd uit Dirksland en voor het
eerst beschreven door de heer D. P. Kempe, voorlichtingsambtenaar, in Rat en Muis van
oktober 1973, hebben sedertdien in de praktijk hun waarde volop bewezen.
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De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste 3 leden.
Deze leden worden benoemd op voordracht van de N.V.R.D., de N.V.O. en het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De raad van bestuur stelt tot nadere uitwerking
van de statuten een huishoudelijk reglement op.
De raad van bestuur dient zich in de komende maanden te beraden over de organisatie en de
inhoud van de te geven cursussen. Nadere informatie daarover zult u regelmatig in dit blad
aantreffen. Het adres van de Stich(ing Vakopleiding Ongediertebestrijding is postbus 350
te Wageningen.
Ir. B. T. Bosman.
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Voerkistje voor muizen
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Muizenvoerkistjes (niet verven!)

De voerkistjes kunnen volgens de afgebeelde tekening worden vervaardigd van hout, dat niet
mag worden geverfd of geïmpregneerd. De openingen aan voor- en achterzijde zijn hoog
uitgespaard om verspreiding van het lokaas tegen te gaan, tevens dwingt het de muizen in het
kistje te klimmen, waar ze zich veilig voelen. Indien plaatsing van de kistjes in kleine ruimten
moeilijkheden oplevert kan één der openingen aan de korte kant worden gemaakt. Het maken
van grote aantallen muizenvoerkistjes kan eventueel worden uitbesteed aan een sociale
werkplaats.
Zoek?

Moet er worden gewerkt in grote objecten, waar de kistjes in verschillende ruimten en op
uiteenlopende plaatsen moeten worden weggezet, dan kan men het nalopen (ter controle en zo
nodig aanvullen of verversen van het lokaas) vereenvoudigen door de kistjes doorlopend te
nummeren.
Het nummer en de plaats van de kistjes kan worden aangetekend op een plattegrond van het
object. Op die manier behoeft geen kistje over het hoofd te worden gezien.
Indien de mate van opname van het lokaas steeds wordt genoteerd op een overzichtje, zal
eventueel kunnen blijken, dat het aanbeveling verdient op een bepaalde plaats een aantal kistjes met lokaas bij te plaatsen.
Nader advies

Desgewenst wil de betrokken voorlichtingsambtenaar van onze afdeling u ter plekke gaarne
nader van advies dienen.
A. Balkstra.
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Foto 1

foto 2 ♦ (foto's A. D. Bode).

VOEDSELVOORRAAD VAN EEN BOSMUIS
(APODEMUS SYLVATICUS L.)
Bosmuizen die in het algemeen iets groter zijn dan de grijze huismuis (Mus musculus L.),
zijn van deze gemakkelijk te onderscheiden. De vuilwitte tot lichtgrijze buikzijde en de
rugzijde die grijs- tot kastanjebruin gekleurd is, worden door een vaak oranje-bruine scheidingslijn gemarkeerd.
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Gezien zijn voorkeur voor bosranden met dichte ondergroei, open bosplekken met struikgewas, ,,lichte" bossen, korenvelden en ook wel de zeeduinen, kunnen we dit goed klimmende
en springende diertje overal verwachten in met bomen en struiken voorziene tuinen, die aan
bovengenoemde gebieden grenzen.
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