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handelen; aangebrachte verf-, of beits- of
waslagen dienen daarom eerst met een
krabber of staalborstel te worden verwijderd.
Ter bestrijding van de huisboktor zijn
thans middelen toegelaten op basis van
cyfluthrin (0,8 g/I), cypermethrin (0,71 g/I),
deltamethrin (0, 125 g/1) en permethrin (2
of 3,2 g/I). Insekticiden welke lindaan bevatten, zijn met ingang van 1 januari 1989
niet meer toegelaten.
Sommige houtverduurzamingsmiddelen
die bestemd waren om te worden gebruikt voor het behandelen van hout dat
door insekten is aangetast hebben schadelijke nevenwerkingen op vleermuizen.
Dit is met name bekend van lindaan en
pentachloorfenol. Beide werkzame stoffen mogen na 1 januari 1989 in het geheel niet meer gebruikt worden.
Voor het behandelen van hout dat door
insekten is aangetast komen alleen in
aanmerking de synthetische pyrethroïden
permethrin, deltamethrin en cypermethrin.
Uit onderzoek met deze middelen is gebleken dat er geen schadelijke nevenwerkingen zijn voor b.v. vleermuizen. Bij voorkeur moeten deze middelen worden toegepast als de vleermuizen een langere
periode niet in de betreffende ruimte zullen verblijven.
Cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin
en permethrin

Middelen op basis van Cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin of permethrin (kant
en klare produkten) zijn deugdelijk voor
de bestrijding van houtaantastende insekten en weinig giftig voor zoogdieren. Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt
genomen, grondig ventileren. Daarna nog
gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimte verblijven.

•
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Gegevens op het etiket zoals "Wettelijk
Gebruiksvoorschrift", "Gebruiksaanwijzing" en "Veiligheidsmaatregelen", kunnen bij een offerte worden opgevraagd.

Genoemde insekticiden zijn o.a. verkrijgbaar bij de toelatinghouders, doe het zelf
zaken, hout- en ver/handels e.d. Met één
liter van een dergelijk middel moet men 3
à 4 m2 hout behandelen. Indien de voorgeschreven hoeveelheid niet in één arbeidsgang kan worden opgebracht, dient
men na enkele dagen de behandeling te
herhalen. De middelen kunnen worden
aangebracht met behulp van een z.g. lage
druk spuit (ca. 1,5 atm.), waarbij een grove
druppel ontstaat, die het hout zichtbaar
bevochtigt. Bij de toepassing kan men
ook gebruik maken van een kwast. Controle op het resultaat van de bestrijding
dient gedurende tenminste één jaar periodiek plaats te vinden o.m. door vast te
stellen of er vers "boormeel" wordt aangetroffen en nieuwe uitvliegopeningen
zijn ontstaan.

HAARDHOUT, EEN VERHAAL APART
Summary

Many insects, mites and other small animals come into buildings with wood logs
lor the fireplace. Woodborers such as
Phymatodes testaceus or bark beetles
(Scolytidae), but also animals hidden in
holes in or behind the bark emerge when
they are brought in a warmer climate. lt is
advised to have the insects determined.
Cleaning with a vacuum cleaner appears
to be effective in most cases. Large quantities of wood should always be stored
outdoors. Do not store logs indoors fora
long period of time.

Als men grotere oppervlakken moet behandelen (meer dan 3 m2 ), dient men o.a.
een doelmatig adembeschermingsmasker te dragen. Onze afdeling adviseert
om in die gevallen de bestrijding uit te laten voeren door terzake deskundige beroepsmatige toepassers. Daartoe kunnen
enige offertes worden aangevraagd met
verzoek om opgave van prijs, te gebruiken middel (merknaam, toelatingsnummer, werkzame stof), wijze van toepassing en garantieperiode (5 jaar is gebruikelijk).
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beestjes zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen in aantal afnemen of zelfs
geheel verdwijnen. Dat is het doel van het
nemen van de juiste weringsmaatregelen.
We kunnen hierbij denken aan maatregelen met betrekking tot de temperatuur, de
relatieve luchtvochtigheid en de bouwkundige en hygiënische omstandigheden.
Import in huis

Een importmogelijkheid in de woning
waaraan vaak niet wordt gedacht, is het
binnenbrengen van hout voor de kachel
of de open haard.

Wering

Wij vestigen er de aandacht op, dat met
genoemde middelen steeds de nodige
voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Onder geen enkele voorwaarde
mag de vloeistof met voedingsmiddelen
in contact komen. Ook moet bij een bespuiting de damp niet worden ingeademd.
Men dient de aanwijzingen op het etiket
nauwkeurig op te volgen. Op het etiket
van een dergelijk toegelaten bestrijdingsmiddel staat tevens waar het wel mag
worden toegepast en waar niet.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te Wageningen.

•

Zoals u bekend zal zijn, bestaat de mogelijkheid om onbekende beestjes waarvan
hinder wordt ondervonden naar de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te zenden.
Daar wordt de betrokken soort dan op
naam gebracht (gedetermineerd). In het
antwoord dat de afzender krijgt zal, voor
zover dat mogelijk is, de wering van insekten, mijten of andere geleedpotigen
de nodige aandacht krijgen.
Als de naam van het dier is vastgesteld is
in de meeste gevallen de leefwijze bekend. Als de eisen die een diersoort aan
~
zijn omgeving stelt bekend zijn, is het
~
vaa~ mogelijk de leefomstandigheden zowespeboktor (Clytus arietis L. foto Stichting
danig te veranderen, dat de betreffende
Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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In het bos komen in gezond, maar voornamelijk in ziek en geveld hout meer dan
duizend soorten "beestjes" voor die behoren tot de meest uiteenlopende groepen:
mijten, springstaarten, kevers en hun larven, larven van vliegen, muggen, mieren,
bijen, wespen, (nacht)vlinders en hun rupsen, cicaden, wantsen, tripsen, pissebedden, duizendpoten, miljoenpoten, spinnen
en slakken.
Sommige soorten leven van het hout zelf.
De meest bekende zijn de verschillende
boktorsoorten en de wilgehoutrups.
Er zijn soorten die van de bast leven, andere van het spinthout en ook het kernhout van bomen kan worden aangetast.
Soms is bepalend voor de aanwezigheid
van een soort of het hout eerder door
schimmels of (andere) insekten is aangetast.
Andere soorten leven van de schimmels
die op het vochtige hout groeien. Springstaarten zijn hier goede voorbeelden van.
Sommige insekten gebruiken het hout alleen als schuilplaats. Zij leven achter de
bast of in de oude boorgangen van houtaantasters. Het kan zijn dat zich in deze
schuilplaatsen de nestplaatsen bevinden,
maar het is ook mogelijk dat dergelijke
soorten alleen maar in de bast overwinteren.
De reden waarom we op stammen en takken van bomen vaak insektenetende vogels zien, zal nu duidelijk zijn. Een boom
leidt van begin tot eind een levendig bestaan. En om het levenseind van die
boom gaat het hier in feite.

•

Zodra een boom kaprijp is wordt hij geveld. In veel gevallen zal dat gebeuren
omdat hij ziek is, in andere gevallen omdat het hout moet worden verkocht. Het
hout dat tot brandhout wordt verwerkt
vraagt onze speciale aandacht. Nadat het
bij de gebruiker is afgeleverd zal het enige tijd in opslag worden gehouden. Ideaal
is de opslag onder dak en een eindje van
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de grond af, zodat ratten of muizen geen
kans wordt geboden om eronder te
nestelen.
Tijdens de opslag van het hout droogt het
in, waardoor het voor een aantal vochtminnende diersoorten minder aantrekkelijk wordt om erin te verblijven. Toch gebeurt het nog regelmatig, nadat het hout
de woning is binnengebracht om te worden gebruikt, dat pissebedden en stofluizen de kamer gaan bevolken.
Pissebedden, die behoren tot de klasse
der kreeftachtigen, leven onder andere
van materiaal dat door schimmels is aangetast. Rottend hout is daar een voorbeeld van.
Haardhout dat op de grond ligt opgeslagen zonder afgedekt te zijn en vochtig
wordt, zal aan de voorwaarde van schimmelgroei kunnen voldoen. Achter de loszittende bast zien pissebedden kans zich
te verschuilen. Onder invloed van de hogere temperaturen binnenshuis, die zij
overigens als niet plezierig ervaren, gaan
ze aan de wandel om een meer geschikte
verblijfplaats te vinden.
In de meeste woningen zullen de leefomstandigheden voor pissebedden niet geschikt zijn. Door ui.tdroging gaan zij dan
spoedig dood. Door het binnendringen
van buiten kunnen de bewoners echter
geregeld hinder blijven ondervinden.
Voor stofluizen, behorend tot de orde van
de Psocoptera, geldt in principe hetzelfde.
De verschillende soorten kan men overal,
in elke woning aantreffen. Het zijn kleine
insekten die maximaal 4 mm groot worden. De kleur is variabel van heel licht tot
zeer donker. In woningen met een hoge
relatieve luchtvochtigheid (70% of meer)
kunnen zij zich goed ontwikkelen. Deze
lichtschuwe diertjes kunnen we aantreffen op plaatsen waar schimmelgroei
plaatsvindt. Zij leven van diverse soorten
schimmels die kunnen groeien op papier,
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plantenmateriaal en bijvoorbeeld levensmiddelen.

anderhalf jaar zijn schadelijke werking
doen. Komt de soort voor in een bos dat
zich op volkomen natuurlijke wijze ontGeen kakkerlak
wikkelt, dan is er uiteraard geen sprake
van schade, omdat boktorren in dat naEen veel voorkomende melding vooral in
tuurlijke proces hun functie (het opruimen
het voorjaar betreft de veranderlijke bokvan ziek of dood hout) vervullen.
tor (Phymatodes testaceus L.). De telefoIn het begin van het tweede jaar na de
nische melding luidt dan: "ik heb ineens
eiafzetting, zijn de larven volgroeid; zij
veel kakkerlakken in de kamer." Op de
verpoppen zich en de volwassen kever
vraag waar en wanneer ze gezien worden
ve_rschijnt. Wordt de boom waarin de ontwordt dan geantwoord dat dat overdag is
wikkeling van de larven plaatsvindt in de
en dat ze voor het raam zitten.
tussentijd gekapt en tot brandhout verwerkt, dan zullen de kevers, geactiveerd
~
oor de hoge temperaturen, in huis te
----,,- voorschijn komen. Omdat alleen eieren
worden afgezet op hout waar de bast nog
omheen zit, zal er voor bewerkt hout in de
woning geen risico zijn en zal er van
schade aan de woning geen sprake zijn.
De laatste soorten die hier te noemen
zijn, zijn de gewone wesp (Paravespula
vulgaris L.) en de Duitse wesp (Paravespula germanica F.). Beide soorten hebben
een vergelijkbare leefwijze. Zij behoren
tot de sociaal levende insekten.
In april vliegt de jonge koningin uit haar
winterverblijfplaats om op zoek te gaan
veranderlijke boktor {Phymatodes testaceus.
foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)

Omdat kakkerlakken lichtschuw zijn en
daarom vooral 's nachts te voorschijn komen, zal de determinatie door de bewoners niet juist zijn geweest. De enige
overeenkomst tussen kakkerlakken en
boktorren is dat zij beide zes poten en
lange voelsprieten hebben, die overigens
wel verschillend van vorm zijn.
De ontwikkelingsduur van de veranderlijke boktor is ongeveer twee jaar. Nadat in
de zomer de eieren op loofhout zijn algezet beginnen de larven zich te ontwikkelen. Vindt deze ontwikkeling ongestoord
plaats, dan kan de larve gedurende wel
Rat en Muis, 37 (3/ 4) 1989

~ f'lt
~

larve van veranderlijke boktor (foto Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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naar een geschikte nestholte. Zodra zij
die gevonden heeft, begint zij met het
bouwen van een nest en in de eerste cellen worden eieren afgezet. De uit die eerste eieren komende larven worden door
de koningin verzorgd. Ondertussen bouwt
zij ook verder aan het nest en legt meer
eieren. Na het larvale stadium volgt het
popstadium waaruit de werksters verschijnen. Deze exemplaren zijn onvruchtbaar en leggen geen eieren, maar nemen
alle andere taken van de koningin over,
die zich verder beperkt tot de eiproduktie.
Ook dragen zij voedsel voor de koningin
aan, die het nest niet meer zal verlaten.
Aan het eind van het seizoen (augustus/
september) worden er mannetjes en
vruchtbare wijfjes geboren. Na de bevruchting sterven de mannetjes al spoedig en na de eerste nachtvorsten sterven
ook de werksters en de "oude" koningin.
De exemplaren die overblijven zijn de bevruchte wijfjes, ofwel de koninginnen van
het volgende jaar. Zij moeten ergens
overwinteren. Ze doen dat hangend aan
hun kaken aan hout. U raadt het al. Ook
achter de loszittende schors van brandhout vinden zij soms een beschut plekje
om de winter door te komen. Wordt het
hout binnen gebracht, dan zorgt de hogere temperatuur ervoor dat de koninginnen
ontwaken. Zij zullen actief worden en
gaan rond vliegen.
Er zijn nog vele andere diersoorten die
met haardhout binnengebracht kunnen

worden. Het voert te ver deze allemaal de
revue te laten passeren. Door enkele
voorbeelden te geven heb ik duidelijk willen maken dat bij het aantreffen van insekte- en mijtesoorten en ook andere geleedpotigen in de woning het haardhout
als bron niet over het hoofd gezien moet
worden.
Het advies in deze luidt: gebruik een stofzuiger om de aanwezige plaagdieren
kwijt te raken. Probeer het haardhout pas
binnen te halen als u het nodig hebt. Hoe
korter de opslagtijd in huis is, hoe geringer de kans dat allerlei ongewenste gasten in huis rond gaan rennen.

Every year "contact"meetings are organized by the Department of Pest Control for
pest control officers and technicians of local authories, pest control companies and
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Kader en bestrijders

In de periode januari-maart 1990 wordt
door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen een nieuwe tweejaarlijkse cyclus van
contactdagen gestart. De bijeenkomsten
duren van 10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres.

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel
als aan "uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.

Het gebruik van insekticid.en is in alle gevallen zinloos en moet dus worden ontraden.
A.D.Bode,
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Literatuur:
Mabelis, AA., 1983:
De betekenis van dood hout voor ongewervelde dieren.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 55 (2/
3):78-85
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding:
syllabus A 6.7. 1, 6.3. 7, 6. 7. 15. 6 en 6.4. 11.

ethers dealing with professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.
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Ondermeer de volgende onderwerpen
worden behandeld:
1. resistentie van bruine ratten en huismuizen
stadsproblematiek ratten en muizen.
bestrijding van veel voorkomende
schadelijke en hinderlijke insekten
4. toezicht op naleving Bestrijdingsmiddelenwet.
Vanwege de grote opkomst van de laatste jaren in enkele provincies is het aantal
bijeenkomsten uitgebreid zodat het schema voor 1990 en 1991 er globaal als volgt
uitziet:

CONTACTDAGEN1990
Summary

Voorjaar 1990

•

Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding, kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomst.
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1990
Groningen
Zwolle
Almelo
Utrecht
Zoetermeer
Dordrecht
Roosendaal
Venlo

1991
Leeuwarden
Hoogeveen
Zutphen
Ede
Amsterdam
Middelburg
Maastricht of Sittard
Eindhoven of Tilburg
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