Voorplaat:
Bruine rat (Rattus norvegicus L.)

,,KAKKERLAKKEN"
(Enkele praktische kanttekeningen bij de bestrijding van Duitse kakkerlakken in grote
woon- en bedrijfseenheden)
Inleiding

Het gebeurt in de noordelijke, niet tropische streken waar wij wonen nogal eens dat onze
goed verwarmde woningen worden bezocht door niet inheemse (sub-)tropische insekten.
Deze diertjes die zich hier buitenshuis niet kunnen handhaven, voelen zich in verwarmde
gebouwen goed thuis en indien ze voldoende voedsel vindén, kunnen ze zich handhaven en
vermenigvuldigen.
De Duitse kakkerlak wordt meestal voor het eerst gesignaleerd in keuken of badkamer als
's avonds plotseling het licht aangaat. De rondlopende, lichtschuwe dieren schieten dan snel
weg naar hun schuilplaatsen, die bij voorkeur donker, warm en vochtig zijn, b.v. onder het
gasfornuis of bij de motor van de koelkast of wasmachine. De "kleine-bruine-beestjes" zijn
vrij plat en vinden dan ook makkelijk een schuilplaats onder plint, in scheur of kier.
Problemen

Omdat de Duitse kakkerlak een alleseter is, zal hij al het voedsel dat voor hem bereikbaar is
nuttigen, belopen en verontreinigen met b.v. uitwerpselen. Zijn aanwezigheid in ons woonen leefmilieu is dus ongewenst. Een bewoner van een alleenstaande woning die een
kakkerlakkenbestrijding uitvoert met "een spuitbus", gekocht bij de drogist, kan indien hij
het goede middel heeft, een heel eind komen, indien de aanwijzingen op het etiket goed zijn
gelezen en nauwkeurig opgevolgd.
De kans is echter groot, dat door onbekendheid met de insektensoort en gebrek aan kennis
van de werking van de diverse insekticiden een bestrijding ondeskundig wordt uitgevoerd
(,,je blijft spuiten!"). Duidelijk is, dat het voortdurend gebruik van giftige stoffen in ons
woon- en leefmilieu ongewenst is.
In een flatgebouw zal door een bewoner, die uitsluitend in zijn eigen woning een verdelging
uitvoert, geen blijvend resultaat worden verkregen. De kakkerlakken, die zich veelal door
het gehele gebouw hebben verspreid, zullen na korte of langere tijd vanuit naastliggende
woningen het vrijgekomen gebied weer bevolken. Zij zullen zich toegang kunnen
verschaffen via openingen tussen de woningen, zoals ventilatie- of ontluchtingskanalen,
doorvoergaten voor buizen van de centrale verwarming, leidingkokers e.d. De verspreiding
vindt meestal eerst in verticale richting plaats.
Melding

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

Melding van de aanwezigheid van kakkerlakken, vooral in grotere woon- en bedrijfseenheden is gewenst; evenzeer de registratie van die meldingen en de totale aanpak van de
bestrijding in het gehele complex. Daartoe dient o.a. het volgende te geschieden: A.
Determinatie (bepalen van de soort). B. Inventarisatie. C. Bestrijding: I. Wering. Il.
Verdelging.
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen verleent bemiddeling en geeft
voorlichting ten aanzien van bovenstaande onderwerpen. Advies kan o.a. worden
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verkregen betreffende de keuze van bestrijdingsmiddelen, de wijze waarop inventarisatie en
organisatie van de verdelging kunnen plaatsvinden en of eventueel samenwerking met
andere diensten en instanties gewenst is.

A. DETERMJNATIE
Teneinde een effectieve bestrijding van insekten te kunnen uitvoeren, dient de leefwijze van
het overlast bezorgende insekt bekend te zijn; de bron van de plaag dient zo mogelijk te
worden opgespoord. De bestrijdingsmethodiek is aangepast aan de leefwijze van het
betreffende dier. Het is dus vereist de identiteit van het insekt vast te stellen (determinatie).
Voor een goede determinatie moet kunnen worden beschikt over onbeschadigde insekten.
In veel gevallen is het noodzakelijk dat verscheidene exemplaren worden onderzocht (N.B.
bij verzending per post moet er rekening mee worden gehouden, dat de insekten
onbeschadigd moeten arriveren; dus deugdelijk verpakken).
Hoezeer een juiste determinatie noodzakelijk is, moge blijken uit het feit, dat de Duitse
kakkerlak zeer gemakkelijk kan worden verward met de "bruinbandkakkerlak", die
ongeveer dezelfde vorm en grootte heeft. De leefwijze is echter gedeeltelijk verschillend,
hetgeen ook weer tot gevolg heeft, dat een andere bestrijdingsmethodiek moet worden
toegepast.

Op een schets in zijaanzicht van het gebouw, waarop b.v. verdiepingen en huisnummers
zijn aangetekend, wordt aangegeven waar kakkerlakken zijn aangetroffen. Een arcering of
code (enkele, veel, zeer veel aangetroffen) kan het centrum van de verspreiding aangeven.
Bij het op deze manier aangeven van de verspreiding kunnen evt. ,,witte plekken" worden
opgespoord, die bij nader onderzoek veelal toch als positief moeten worden aangemerkt.
Als geheugensteun zij nog vermeld dat winkels onder een flatgebouw, kelders, bergruimten, stortkokers, containerruimten eveneens moeten worden onderzocht op het
voorkomen van kakkerlakken. In de praktijk is gebleken, dat de verspreiding vooral in
verticale richting plaatsvindt.

Niet thuis? Laten melden
Boodschappende, werkende of vakantie houdende bewoners zijn er altijd tijdens een
inventarisatie. Om afwezigheid van de bewoners zoveel mogelijk te voorkomen, kan vooraf
een aankondiging van het onderzoek worden gedaan. Mocht een deur desondanks gesloten
blijven, dan kan een stencil in de brievenbus worden gedaan met b.v. de volgende inhoud:
Bij een onderzoek in verband met hinder door insekten bij uw omwonenden troffen wij u
niet thuis. Teneinde het ons mogelijk te maken het onderzoek te completeren, verzoeken wij
u contact met ons op te nemen op het volgende adres: Gemeentelijke Dienst belast met de
Bestrijding van Ongedierte, adres .............. , plaats ............... , tel. ........ ;
of met de huismeester: ............. . . , adres ................ , tel. no ......... (c.q.
huiseigenaar) of dit briefje met uw opmerkingen over de aan- of afwezigheid van insekten in
uw woning te deponeren bij de huismeester (flat nr. .... ... ).

Kosten
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Ten aanzien van de wijze van betaling der kosten van de bestrijding, dienen door
belanghebbenden, te weten: de huiseigena(a)r(en), de gemeente en de uitvoerende dienst of
instantie, concrete afspraken te worden gemaakt.
In alle gevallen dient een zodanige regeling te worden getroffen, dat de betalingsregeling
niet verhindert, dat de uitvoering van een bestrijdingsactie op korte termijn plaatsvindt.

Kleine- of Duitse kakkerlak.
Berichtgeving

B. INVENTARISATIE
Nauwkeurigheid is bij de inventarisatie vereist. Het is noodzakelijk bij de behandeling van
een klacht betreffende kakkerlakkenoverlast in een flatgebouw of bedrijf precies te weten in
welke eenheden kakkerlakken aanwezig zijn, daar al deze eenheden bij de uitvoering van de
verdelgingsactie moeten worden betrokken.
Het onderzoek wordt vergemakkelijkt, door het tonen van een exemplaar van de Duitse
kakkerlak in een doorzichtig flesje of plastic doosje, met de vraagstelling: ,,Heeft u dit
beestje wel eens gezien?". Bij de vraag of men kakkerlakken heeft, leidt valse schaamte vaak
tot een ontkenning tegen beter weten in.
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Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden, wordt aan de belanghebbenden bericht
gegeven omtrent de datum van de verdelgingsactie en tevens de datum van de nacontrole(±
3- 4 weken later). Indien genoemd tijdstip niet past, dient contact te worden opgenomen
met de contactpersoon, tel. nr ......... .
Tevens bevat het bericht een instructie aan de belanghebbenden over door hen uit te voeren
maatregelen, voordat de bestrijdingsactie plaatsvindt; zie het wettelijk gebruiksvoorschrift
en de gebruiksaanwijzing op het etiket van het toe te passen bestrijdingsmiddel, alsook de
informatiefolder betreffende Duitse kakkerlakken van onze afdeling. Gegevens kunnen
worden vermeld omtrent de naam van het te gebruiken bestrijdingsmiddel, de werkzame
stof en het gehalte daarvan.
Voordat de actie plaatsvindt, dienen keukenkastjes te worden uitgeruimd: voedingsmiddelen te worden verwijderd c.q. te worden afgedekt; aquaria afgedekt - pomp
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uitgedaan; open vuur gedoofd , waakvlam van geijser, evt. c.v.-gas of gasboiler uitgezet;
mensen zonder bescherming en dieren verwijderd.
Na de actie dient een ventilatieperiode van 3 à 4 uur te worden aangehouden; werkvlakken
worden schoongemaakt, te weten: tafelblad, blad van het aanrecht, bovenblad ijskast, etc.
De plaatsen waar gespoten is, d.w.z. bij de schuilplaatsen van de kakkerlakken, dienen
tenmi nste tot aan de volgende controle ongemoeid te worden gelaten.
Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze in ziekenhuizen, bejaardentehuizen,
rabrieke ,1, dierentuinen, bij aquaria, proefdierverblijven en op vuilstortplaatsen kan
contac-1. worden opgenomen met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen.

.., a

C. BESTRIJDING

I. Wering
Men dient zoveel mogelijk te voorkomen, dat de kakkerlakken voedsel vinden door onder
meer zorgvuldige hygiëne, levensmiddelen te bewaren in gesloten bussen of flessen, evt. in
koele magazij nen. Zo mogelijk kunnen naden en kieren worden gedicht.
Bij de planning van nie uwbouw van o.m. keukens, badkamers, restaurants, bars,
ziekenhuizen en bejaa rdente huizen, kan reeds rekening met één en ander worden gehouden,
wdat schuilplaatsen van inse kte n worden voorkomen. Ook de situering van keukens en
opslagplaatsen voor levensmiddelen van bedrijven en inrichtingen dient zo gunstig
mogelijk te geschieden.
De vuilopslag en vuilafvoer die nt goed te worden gecontroleerd en zo hygiënisch mogelijk
plaats te vinde n. Indien de vuilafvoer in containers rechtstreeks naar de vuilstortplaats
plaatsvindt, dienen de contai ners bij terugkomst te worden gecontroleerd op het
voorkomen van kakkerlakken en dienen zo nodig te worden gereinigd.
Kisten, dozen, manden, etc. voor meermalig gebruik van met name levensmiddelen,
kunnen een bron van verspreid ing vormen; controle en zo nodig ontsmetting van
binnenkomende zendingen kan de vestiging van kakkerlakken voorkomen.

Inventarisatie kakkerlakken:
enkele
veel
zeer veel

Drukspuit

Keuze van een bestrijdingsmiddel

II. Verdelging
Omgang met een spuit
Voor de bestrijding va n ka kkerlakken in grote woon- of bedrijfseenheden kan het beste
gebruik worden gemaakt van een drukspuit (inhoud b.v. 5 liter) met een lage druk van ca. 2
à 2½ atmosfeer. Een slang van ongeveer 1. 70 m staat een goede bewegingsvrijheid toe, b.v.
noodzakelijk bij het bespuiten van hoger gelegen naden of kieren. De sproeikop op het
spuitstuk dient zó te worden ingesteld, dat met een "grove druppel" wordt gespoten.
Perso nen aanwezig in de ruimte waar gespoten wordt, dienen adembeschermingsapparatuur te dragen, b.v. een ,.halfmasker" voorzien van een filter voor organische dampen en
oplosmiddelen. De brochure " Adembeschermingsapparatuur" (no. P 11-2) is aan te vragen
b1,1 de Arbeid~mspectie, evenals nadere inlichtingen over beschermende kleding. Voorts
d1t·nt men de op het etiket van het bestrijdingsmiddel aangegeven voorzorgs- en
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
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Niet alle bestrijdingsmiddelen zijn effectief voor het bestrijden van Duitse kakkerlakken.
Sommige bestrijdingsmiddelen zijn wel dodelijk, doch maar gedurende korte tijd
werkzaam, zodat kakkerlakken die na de werkingsperiode te voorschijn komen niet worden
gedood. Men heeft voor een afdoende bestrijding dus een middel nodig met een zg.
,,residu"-werking, d.w.z. de stof blijft gedurende lange tijd (enige weken) werkzaam.
Daarom dient het binnenshuis ook uitsluitend plaatselijk te worden toegepast door terzake
deskundigen; dáár waar de vermoedelijke schuilplaatsen van de kakkerlakken zijn.
De door onze afdeling beproefde en voor de bestrijding van Duitse kakkerlakken
deugdelijk bevonden middelen bevatten als werkzame stof chloorpyrifos, diazinon,
propoxur of bendiocarb. Afuankelijk van de werkzame stof blijkt in de meeste gevallen een
éénmalige, op de juiste wijze uitgevoerde bestrijding afdoende te zijn; in andere gevallen zal
een tweede bespuitingsactie zeker noodzakelijk blijken.
De keuze van de werkzame stof wordt mede bepaald door de aard van het te behandelen
object, met name ten aanzien van de in het wettelijk gebruiksvoorschrift omschreven
objecten (ziekenhuizen, voedselopslagplaatsen, etc.); zie daarvoor het etiket!
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,,Spuitactie"

De uitvoering van een verdelgingsactie dient te geschieden door een terzake deskundig
ongediertebestrijder. Aan de hand van de inventarisatiegegevens dienen alle woon- of
bedrijfseenheden waar de kakkerlakken zijn waargenomen te worden behandeld (bij
twijfel kan een bufferzone worden aangehouden). Door een geplande volgorde van
werken wordt de haard of het centrum van de plaag ingesloten, d.w.z. eerst worden de
verst verwijderde plaatsen behandeld, daarna wordt successievelijk naar het centrum
toegewerkt.
Toegangswegen, schuilplaatsen en mogelijke schuilplaatsen worden met een grove
druppel plaatselijk behandeld. Zo nodig kunnen contactdozen voor elektriciteit e.d. met
poeder worden behandeld (bij uitzondering wordt een nevel gebruikt, in b.v. leidingkokers).
De door de Duitse kakkerlak geprefereerde temperatuur is 25° - 32° C, waarbij hij de
grootste activiteit ontwikkelt. Om de kakkerlakken zo snel mogelijk in contact te laten
komen met het bestrijdingsmiddel, verdient het aanbeveling dat tijdens de behandeling en
de daarop volgende ventilatieperiode zo mogelijk kamertemperatuur (ca. 20 à 22° C)
wordt aangehouden.
Na de bespuiting dient tenminste 3 à 4 uur te worden geventileerd. Werkvlakken zoals het
bovenblad van tafel, aanrecht, koelkast, etc. dienen te worden gereinigd.
Nazorg en inspectie

Na 3-4 weken dient een inspectie te worden uitgevoerd op evt. aanwezigheid van
kakkerlakken aan de hand van de aantekeningen op de klachtkaart en bijbehorende
situatieschets (pyrethrumspray heeft een uitdrijvende werking).
Zo nodig wordt een nabehandeling gegeven na afspraken zoals voor Ie behandeling.
De bewoners/gebruikers van de behandelde ruimten dienen na de inspectie/ behandeling
attent te blijven op ongedierte en het eventueel voorkomen ervan spoedig te melden aan
de betrokken gemeentelijke dienst.
A. Balkstra en H. van Blaaderen

START VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
Eerste cursus
In het nummer van Rat en Muis van oktober 1977 (blz. 64) is enige bekendheid gegeven aan
de oprichting van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S. V.O.). Het bestuur
van de stichting heeft sedertdien niet stilgezeten en het ziet er dan ook naar uit, dat de eerste
cursus van start zal gaan op 7 september 1978.
Op die datum zal dr. L. Ginjaar, minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, tijdens
een bijeenkomst te Dordrecht de officiële opening verrichten.
In april van dit jaar is er een brief gezonden naar de Colleges van Burgemeester en
Wethouders van de ongeveer 75 gemeenten in Nederland met meer dan 30.000 inwoners en
voorts aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven
(N.V.O.). De bedoeling van deze beperking is om de eerste groep cursisten klein
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(nl. maximaal 50 deelnemers) te houden, zodat gedurende dit eerste cursusjaar een zo
optimaal mogelijke wisselwerking kan bestaan tussen cursisten en docenten. In de volgende
jaren kan dan een uitbreiding van het aantal cursisten en wellicht van het aantal
cursusplaatsen plaatsvinden.
In bovengenoemde brief werd aangekondigd dat een cursus ongediertebestrijding wordt
gestart en dat de mogelijkheid bestaat tot inschrijving van werknemers die min of meer "fulltime" belast zijn met de bestrijding van ratten, muizen en insekten, en van de hoofden van
dienst van de desbetreffende werknemers. De kosten van de A- en B-cursus bedragen resp.
f 400,- en f 600,-. Voor niet-cursisten zal het cursusboek in het voorjaar van 1979 te koop
zijn voor circa f 50,-. De inschrijving voor deze cursussen is gesloten op 10 juni 1978.
De Raad van Bestuur heeft in bovengenoemde brief de Colleges van Burgemeester en
Wethouders gevraagd medewerking te willen verlenen aan de Stichting, in haar streven het
gestelde doel te verwezenlijken door aanmelding van cursisten en het eventueel storten van
een bijdrage.

De cursus beslaat voor de uitvoerende bestrijders 12 werkdagen in de periode september
1978-mei I 979, steeds op een donderdag; hun chefs zullen behalve deze cursusdagen nog
een zevental dagen aanvullende kennis op leidinggevend niveau gedoceerd krijgen. De
lessen zullen plaatsvinden in een zaal van "Mon Rêve" te Ede, een restaurant op luttele
minuten loopafstand van station Ede-Wageningen.
Berichten voor inschrijving voor de cursus 1979-1980 zullen in de loop van volgend jaar
tijdig aan belanghebbenden worden kenbaar gemaakt.

Inhoud

In de cursus zal o.m. aan het volgende aandacht worden besteed:
De biologie van de verschillende diersoorten (knaagdieren en insekten).
De wetten en verordeningen waarmee de ongediertebestrijder te maken kan krijgen,
zoals o.a. de Bestrijdingsmiddelenwet, Woningwet, de Gemeentelijke Bouwverordening, etc.
De bestrijdingsmethoden, algemeen en per diersoort of groep van diersoorten. Naast
de drie belangrijkste ratten- en muizensoorten, worden de insekten behandeld al naar
gelang de soort schade of hinder die ze veroorzaken (b.v. textiel-, voorraad- of
houtaantastend, stekend, bijtend, jeuk veroorzakend, enz.).
Bestrijdingsmiddelen, de werking en neven,verking ervan en voorts de omgang
ermee, bescherming, opslag, transport, vernietiging e.d.; te gebruiken hulpmiddelen
en apparatuur.
De voorlichtingsactiviteiten van de dienst belast met ongediertebestrijding, aan de
inwoners van een gemeente; de advisering aan en communicatie met de betrokken
bewoners / gebruikers van woningen en gebouwen. Verder de administratie van o.m.
klachten, inventarisaties en uitgevoerde bestrijdingen.
De wering van ongedierte en de kennis van de constructie van en hygiëne in en om
gebouwen, nodig om adviezen te kunnen geven t.a.v. eventueel te nemen maatregelen.

8. T. Bosman
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