Voorplaat:
Zwarte rat (Rat1us rauus L.)

CURSUS VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
GESTART OP 7 SEPTEMBER 1978
TE DORDRECHT

Op 7 september 1978 vond in het Stadskantoor van Dordrecht de opening van de cursus
Vakopleiding Ongediertebestrijding plaats. Om 14.00 uur werden de genodigden verwelkomd door de Burgemeester van de Gemeente Dordrecht en de Raad van Bestuur van de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. Tot zijn spijt kon de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dr. L. Ginjaar, bij de opening niet aanwezig zijn wegens
de behandeling van het wetsontwerp "Geluidhinder" in de Tweede Kamer. In zijn plaats
was de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne, ir. W. C. Reij, aanwezig.
Na de ontvangst werd de volgende inleiding uitgesproken door de voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Stichting, ir. B. T. Bosman.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemm i1 .e: van de redactie.

"Het is mij een grote eer U namens de Raad van Bestuur van de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding welkom te heten bij de opening van onze eerste cursus Vakopleiding
Ongediertebestrijding. De Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne, ir. W. C. Reij, is
door de plotselinge afwezigheid van de Minister bereid gevonden deze opening te willen
verrichten, terwijl de Gemeente Dordrecht zo vriendelijk was ons vandaag gastvrijheid te
willen verlenen. Daardoor kunnen wij onze eerste cursusdag houden in deze fraaie
accommodatie temidden van cursisten, docenten, hoofden van gemeentelijke diensten,
directeuren van ongediertebestrijdingsbedrijven, bestuursleden van de verschillende verenigingen, vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
en overige genodigden.
Hoe kwam de Stichting nu tot stand?! Uit de kringen van ongediertebestrijders kwam al
enige jaren geleden de wens naar voren om te komen tot een vakopleiding met daaraan
verbonden een vakdiploma. Na de oprichting in juni 1972 van de Nederlandse Vereniging
van Ongediertebestrijdingsbedrijven (afgekort N.V. 0.) vond al spoedig (te weten in maart
1973) een bespreking plaats tussen het Bestuur van de N. V.O. en enige vertegenwoordigers
van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne betreffende het tot stand komen van een opleiding.
Dergelijke besprekingen vonden in de jaren daarna nog enige malen plaats om o.a. te
komen tot een zekere beroepsopleiding en beroepserkenning.
In 1975 werd vanuit de kring van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren
(afgekort N.V.R.D.) te kennen gegeven, dat een opleiding inzake de bestrijding van
ongedierte een goede zaak zou zijn. Daartoe vonden besprekingen plaats met bestuursleden
van de N.V.R.D., met de N.V.R.D.-commissie "Opleidingen Personeel Openbare Reinigingsbedrijven" en vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne.
Al deze eerder genoemde contacten hebben er toe geleid, dat op 2 november 1976 een
bespreking werd belegd op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waarbij
vertegenwoordigers van de 3 instanties (de N.V.O., de N.V.R.D. en het DirectoraatGeneraal voor de Milieuhygiëne) aanwezig waren.
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Tijdens deze bijeenkomst kwam de Werkgroep Opleiding Ongediertebestrijding tot stand;
deze werkgroep moest echter reeds na een vijftal vergaderingen plaats maken voor de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (afgekort S. V.O.), waarvan op 5 september
1977 in Wageningen de geboorte plaats vond. In de Raad van Bestuur namen 2
vertegenwoordigers per genoemde organisatie plaats.
De Stichting omschrijft in haar statuten het na te streven doel als volgt:
Ie. het verbeteren en op peil houden van het vakkennisniveau van beroepsmatig met
ongediertebestrijding belaste personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders
2e. te bevorderen, dat uitsluitend daartoe gekwalificeerde personen worden belast met
ongediertebestrijdingstaken, welke gespeèialiseerde kennis vereisen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken o.a. door het verzorgen van cursussen of
andere voor het doel geschikte opleidingsvormen.
Dergelijke opleidingen voor toekomstige vakbekwame bestrijders van ongedierte bestaan
reeds in een aantal staten van de Verenigde Staten van Amerika, waar deze cursussen
worden verzorgd onder auspiciën van de National Pest Control Association, waarin vele
bedrijven verenigd zijn. Daarnaast worden in de U.S.A. onder meer gemeentelijke diensten
belast met ongedierte bestrijdingstaken, opgeleid door mensen van de State Department of
Health. Een nauwe samenwerking tussen de bedrijven en de overheid vindt daar voorzover
bekend niet plaats. Ook in Australië is een opleiding voor ongediertebestrijders, welke
gegeven wordt aan de "School of rural studies" ressorterend onder het Department of
Technica! Information. Daarnaast worden in West-Duitsland en Engeland voorbereidingen getroffen om te komen tot een opleiding in deze.
De overkoepelende Europesche organisaties van ongediertebestrijdingsbedrijven, de
Confederation of European Pest Control Association, afgekort C.E.P.A., streeft eveneens
naar het tot stand brengen van opleidingen betreffende de bestrijding van knaagdieren,
insecten, e.d. Het is met enige trots, dat wij kunnen vaststellen, dat vandaag in Nederland,
als eerste land in Europa, een opleiding van start gaat.

De organisatie van de cursus.

Om voorzichtig te beginnen, d.w.z. om de gelegenheid te hebben om fouten en foutjes in de
organisatie en in de lesstof glad te strijken, zullen 51 cursisten (geloot uit ca. 150 aangemelde
personen) verdeeld over de cursus A (voor "de toepassers") en de cursus B (voor "de
toezichthouders") gedurende respectievelijk 12 en 19 dagen worden overspoeld met
informatie. De lesstof is gebundeld in een boekwerk, welke afhankelijk van de A- of Bcursus
circa 300, resp. 400 pagina's zal omvatten. Na het volgen van de lessen, welke door een 14tal docenten zullen worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om via een examen het
begeerde, maar nog niet erkende diploma te behalen. Over de erkenning van dit vakdiploma
zal het Bestuur van de Stichting nog de nodige stappen ondernemen.
Gedurende de cursus zullen vele onderwerpen worden behandeld; o.a. zal veel aandacht
worden besteed aan de biologie en leefgewoonten van algemeen in ons land voorkomende
knaagdieren, mijten en insecten. Eveneens zal ruime aandacht worden geschonken aan de
bestrijdingsmiddelen, zoals rodenticiden en insecticiden. Achtergrondinformatie over de
verschillende veel gebruikte middelen, hun giftigheid en andere eigenschappen zal worden
verschaft. Ook zal een hoofdstuk worden gewijd aan de aspecten gesprekstechniek,
planning, instructie, administratie, enz.
De ingelote cursisten afkomstig uit gemeentelijke diensten en uit ongediertebestrijdingsbedrijven en de docenten wil ik nu namens de Raad van Bestuur sterkte, resp. wijsheid
toewensen bij het gezamenlijk doen slagen van de cursus."
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Na deze inleidende woorden van de voorzitter van het Bestuur van de Stichting richtte de
Burgemeester van Dordrecht enige welgekozen welkomstwoorden tot de aanwezigen.
Daarna werd de officiële openingstoespraak namens de Minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, dr. L. Ginjaar, uitgesproken door ir. W. C. Reij , Directeur-Generaal voor
de Milieuhygiëne. Hieronder volgt de tekst van deze openingstoespraak.

,,Mijnheer de Voorzitter, dames en heren.
Ik ben bijzonder verheugd hier vandaag aanwezig te kunnen zijn bij de opening van de
cursus vakopleiding ongediertebestrijding, welke verzorgd wordt door de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding.
Steeds vaker stuit men in onze tijd op het optreden van hinderlijke en schadelijke
diersoorten, waarvan de aanwezigheid voor een belangrijk deel door de mens zelf werd en
nog steeds wordt veroorzaakt. Om dat te kunnen begrijpen, dienen we terug te gaan tot de
tijd, waarin de mens in kleine groepen rondtrok, zonder landbouw of veeteelt te beoefenen
en zonder vuurwapenen en waarin hij leefde in evenwicht met zijn omgeving. De hem
omringende natuur leverde hem het benodigde voedsel. Dit evenwicht werd soms verstoord
door natuurlijke calamiteiten zoals ijstijden, vulkanische uitbarstingen, overstromingen,
enz.
Aanwezigheid van schuilplaatsen, dekking en voedsel alsmede het klimaat bepaalden
hoeveel individuen van een soort in een bepaald gebied konden leven en dat geldt onder
natuurlijke omstandigheden voor vele diersoorten nog steeds.
Met de ontwikkeling van landbouw en veeteelt en met de verbetering van jachtmethoden
(vuurwapenen) alsook door het bouwen van schuilplaatsen (huizen en stallen) voor zichzelf
en zijn huisdieren (waardoor een zekere onafhankelijkheid van het klimaat ontstond)
onttrok de mens zich meer of minder aan de regulerende factoren die voor alle leven gelden.
Toen ook de medische kennis groeide en kindersterfte en epidemieën met steeds meer succes
konden worden bestreden, nam het aantal mensen snel toe. Dit ging, vooral in de laatste
eeuw, gepaard met intensief gebruik van ruimte, waarbij weinig werd gelet op het passen
van het menselijk handelen in de natuurlijke kringloop. Ecologisch gezien kan men dan ook
spreken van een verstoring van het evenwicht door de sterke uitbreiding van de
mensen populaties.
Op deze wijze hebben wij ons in de loop der eeuwen tenslotte een eigen leefmilieu
geschapen, waarin alles wat wij als schadelijk voor onszelf of de samenleving zien, wordt
bestreden en als gevolg waarvan vele soorten levende wezens verdwijnen, ook al staan zij
ons niet direct in de weg.
Aan deze organismen wordt de voor hen geschikte biotoop ontnomen, hetgeen in de laatste
decennia heeft geleid tot o.a. een duidelijke teruggang in het aantal diersoorten.
Anderzijds zijn er dieren, die met name voor de mens en zijn eigendommen schadelijk zijn,
maar waaraan wij wel gunstige levensvoorwaarden bieden, doordat zij in of bij woningen en
bedrijven geschikte nestgelegenheid vinden en voedsel in overvloed in de vorm van
voorraden en afval. Deze dieren kunnen zich daardoor tamelijk onbeperkt vermenigvuldigen, ook omdat in vele gevallen hun roofvijanden en parasieten uit onze samenleving zijn
verdwenen. De genoemde diersoorten worden, daar waar ze als hinderlijk of schadelijk
worden ondervonden, ongedierte genoemd.
Niet alleen schept ons cultuurpatroon ideale omstandigheden voor dit ongedierte, maar het
bevordert ook de verspreiding ervan via onze transportmiddelen, zoals schepen en
vliegtuigen. Zo kunnen een aantal soorten ratten, muizen, insekten en mijten zich bij de
mens in onnoemelijke aantallen in stand houden en over de aarde worden verspreid tot
schade niet alleen van ons zelf en van alles waarmee wij ons omringd hebben, maar ook tot
schade van de directe nog min of meer natuurlijke omgeving en van nog weinig door de
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mens verstoorde natuurlijke levensgemeenschappen waarheen deze soorten opzettelijk ot
ongemerkt worden getransporteerd.
.
_
.
De schade ten opzichte van de mens betreft niet alleen schade m economische zm, maar oo~
de gezondheid van onszelf en van de dieren die wij houden, omdat door het daarb1J
behorende nauwe contact gemakkelijk ziekten en plagen kunnen worden overgebracht.
De bestrijding van schadelijke diersoorten heeft niet primair het uitroeien_ daarvan tot doel
(zo dat al mogelijk is), maar wel het terugbrengen van de populaties tot voor ons
aanvaardbare aantallen, overal waar die niet op natuurlijke wijze worden gereguleerd.
Onder bestrijding moeten we dan ook verstaan het treffen van maatregel~?• Of:1 m een
bepaald gebied of in een huis of een gebouw soorten en aantallen van schadehJke dieren tot
een aanvaardbaar minimum terug te brengen.
Deze maatregelen kunnen in veel gevallen bestaan uit zogenaamde weringsmaatregelen,
waardoor de ongewenste dieren zich niet meer kunnen handha~en of waardoor h~_t gebouw,
de opslag van materialen of levensmiddelen e.d., voor deze dieren ontoegankehJk worden
gemaakt. In een aantal gevallen dient men bij de b_es_trijdi~g van deze diersoorten over te
gaan tot verdelging door toepassing van bestnJdmg~~1ddelen. Ten aanzien van de
toepassing, de bewaring en het transpo~t van_ deze g1ft1ge stoffen ?estaa_n een aantal
wettelijke regelingen, waarvan de BestnJdmgsm1ddelenwet de belangnJkste 1s. Dit brengt
met zich mede dat de ongediertebestrijder deskundig moet zijn om met de nodige
zorgvuldigheid met deze giftige stoffen om te kunnen gaan.
_
.
Het huidige assortiment van huishoudbestrijdingsmiddelen, ~at in ons land rntoe~elaten, 1s
zeker voldoende gevarieerd om de problemen het hoofd te bieden: Res1stent1e b1J msecten
ten opzichte van bepaalde insecticiden komt voor zover bekend m Nederla~d met voor;
resistentie bij ratten en muizen is tot op heden beperkt tot een z_ekere ongev?ehghe1d_ van de
huismuis voor bepaalde anticoagulantia. Indien dus de besch1kba_re bestnJdmgsm1ddel_en
op deskundige en verantwoorde wijze worden toegepast, moet het malle gevallen mogehJk
zijn het probleem op te lossen.
.
..
..
_
Bij het treffen van maatregelen ter beperking va~ aantallen ~md~rhJke of scha~~hJke dieren
is het ook noodzakelijk, dat men op de hoogte 1s van de b10log1e en de leefw1Jze van de te
bestrijden diersoorten.
In zijn algemeenheid is over de huidige situatie in Nederland het volgende op te merken. De
bestrijding van de bruine rat is in de afgelopen jaren geïnten~1veerd, _hetg~en mho~dt, dat
het aantal van deze ratten in vergelijking met de na-oorlogse Jaren du1dehJk 1s vernunderd.
Slechts bij uitzondering stuit men op plaats~_n, waar zic_h duizenden bruine ratten bevinden.
Er is dan vaak sprake van een slechte bednJfsvoenng m de agrarische sector of een slecht
beheer van een al dan niet legale vuilstortplaats.
De aantallen zwarte ratten breiden zich echter in de laatste jaren langzaam maar zeker uit;
met name in een aantal gemeenten in de provincie Noord-Brabant kan men deze
ongewenste bewoners van vooral agrarische bedrijfsgebouwen aantreffen. Daarnaast zijn
de zwarte ratten ook in onze havensteden niet verdwenen. Het is van groot belang, dat de
aantallen van deze diersoort tot op een laag niveau (bij voorkeur nul) worden gereduceerd.
Hierbij zij aangetekend dat nog altijd in sommige delen van de wereld men~en
geconfronteerd worden met builenpest, een ziekte o_vergebracht op de mens door vlooien
van knaagdieren waarbij de zwarte rat een bel~ngnJke __rol verv~lt. .
De problemen rond de bestrijding van de huismuis z1Jn na emg~ Jaren opgel_ost nu de
toelating van een nieuw rodenticide tot stand is gekomen. Deze ant1coagulant 1s m staat de
in een aantal gevallen opgetreden resistentie van de huismuis t.a.v. warfarin te doorbreken.
Bij de bestrijding van insecten in gebouwen doen zich vooral moeilijkheden voor met de
bestrijding van kakkerlakken en tropische mierensoorten, zoals de faraomier. In vele
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gemeenten van ons land treffen we in verwarmde gebouwen kakkerlakken_ a~n, die slechts
door een deskundige aanpak effectief bestreden kunnen worden. De bestnJdmgsm1ddelen,
welke bij de bestrijding van deze insecten kunnen worden gebruikt, zijn voorhanden en ook
de toe te passen technieken zijn bekend, echter niet bij iedereen die zich met de bestrijding
bezig houdt.
Het voornaamste struikelblok voor een adequate ongediertebestrijding wordt thans
gevormd door een verschil van mening over de vraag " wie zal dat betalen?" ~ie is i_n geval
van aanwezigheid van ongedierte in een pand of op een stuk grond de vervuiler, die moet
betalen?
Deze vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden als het gaat om ongedierte waarvan de
aanwezigheid duidelijk het gevolg is van een niet-hygiënische handelwijze, zoals bijvoorbeeld het slordig omgaan met afval.
Over de vraag wie de kosten van bestrijding moet dragen als niemand schuld heeft aan de
aanwezigheid van het ongedierte, zoals het geval kan zijn bij faraomieren en kakkerlakken,
zijn de meningen verdeeld. Sommigen zeggen de eigenaar van het onroerend goed waar het
bewuste ongedierte zich heeft "gehuisvest", zoals hij ook de schade moet bekostigen die een
flinke storm aan zijn woning heeft toegebracht. Anderen daarentegen beweren dat in zo'n
situatie de overheid de kosten van bestrijding moet betalen.
Het afgelopen jaar hebben verschillende rechterlijke instanties zich over dit vraagstuk
gebogen. Achtereenvolgens zijn er uitspraken geweest van de Rechtbank te Amsterdam (op
5 juli 1977) en van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (zowel op 9 december
1977 als op 16 juni 1978).
De Amsterdamse Rechtbank besliste in een geding van een woningbouwvereniging tegen de
gemeente Amsterdam "dat een faraomieren- of kakkerlakkenplaag niet te beschouwen is
als een gebrek van een of meer bepaalde gebouwen of woningen ter verbetring waarvan de
eigenaren kunnen worden aangeschreven om voorzieningen te treffen, maar als een op alle
burgers drukkende last welke niet gerechtvaardigd kan worden afgewenteld op de
eigenaren, wier gebouwen toevallig getroffen zijn, maar door en op kosten van de
gemeenschap, dus de overheid, dient te worden bestreden".
De gemeente Amsterdam is in hoger beroep gegaan tegen het voornoemde vonnis van de
Rechtbank, zodat ook het Gerechtshof en eventueel de Hoge Raad zich over het
onderhavige vraagstuk kunnen buigen.
De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State overwoog daarentegen in haar eerste
beslissing over deze kwestie (een zogenaamd AROB-beroep tegen een beslissing van de
gemeentefaad van Amsterdam) dat een aanschrijving van het College van Burgemeester en
Wethouders om faraomieren te bestrijden zich met de wet verdraagt. Volgens de Afdeling
geeft art. 152 van de Gemeentewet het College van Burgemeester en Wethouders de
bevoegdheid om bij nalatigheid van de aangeschrevene van gemeentewege te doen
verrichten wat de aangeschrevene had moeten doen en de kosten daarvan op de overtreder
te verhalen. De Afdeling achtte in casu de aanzegging tot daadwerkelijk optreden van de
gemeente volledig gerechtvaardigd.
Zij vond echter dat de besmetting met faraomieren noch te wijten was aan de
onderhoudstoestand of de bouwkundige toestand van de woning noch aan de wijze van
bewoning en / of zindelijkheid der bewoners. Bovendien was de Afdeling gebleken, dat de
reden voor het aanzeggen van daadwerkelijk optreden van gemeentewege in overwegende
mate is gelegen in het voorkomen van een uitbreiding van het te bestrijden ongedierte naar
andere woningen in de stad. Gezien deze omstandigheden kwam de Afdeling tot het
oordeel, dat het College van Burgemeester en Wethouders bij afweging van de betrokken
belangen niet in redelijkheid tot de aanzegging van kostenverhaal kunnen komen.
Deze beslissing is in de vakliteratuur sterk bekritiseerd. Met name bij de aangelegde

59

scheiding tussen "de gemeentelijke bevoegdheid tot het verrichten van hetgeen in strijd met
de wet is nagelaten (politiedwang)" en het "kostenverhaal op de nalatige" werden vele
vraagtekens gezet. De Afdeling Rechtspraak heeft in haar tweede beslissing van 16 juni
1978 de lijn van de eerste uitspraak doorgetrokken.
Vooralsnog wordt er door velen van uitgegaan, dat de wet (art. 25 Woningwetl art. 307
van de Model-Bouwverordening en art. 152 Gemeentewet) de gemeente de mogelijkheid
biedt, de eigenaren aan te schrijven om de bestrijding van ongedierteïn zijn woning(en) te
doen uitvoeren, eventueel politiedwang toe te passen en de kosten daarvan te verhalen op de
nalatige eigenaar. Indien het Gerechtshof en eventueel de Hoge Raad tot een andere
uitspraak komen dan de Afdeling Rechtspraak ontstaat de merkwaardige situatie dat de
administratieve rechter en de burgerlijke rechter in hoogste instantie met elkaar van mening
verschillen. In dat geval zal volgens sommigen de wetgever het verlossende woord moeten
uitspreken.
Op mijn departement wordt thans een ontwerp voor een Wet op de Ongediertebestrijding
voorbereid, die een meer adequate aanpak van de ongediertebestrijdingsproblematiek
beoogt dan de bestaande wetgeving. In dat wetsontwerp zal het zojuist geschetste
kostenvraagstuk ook nader geregeld worden.
Het voornemen een Wet ongediertebestrijding te ontwerpen is voornamelijk ingegeven
door de constatering dat ongediertebestrijding alleen dan blijvend resultaat kan hebben als
deze goed en systematisch wordt uitgevoerd over het gehele gebied waar de betreffende
soort zich voordoet. Zoals de situatie thans is, hangt de uitvoering van de bestrijding af van
de bij een gemeentebestuur levende inzichten alsmede van de vrijwillige medewerking van
burgers, Omdat deze inzichten nogal eens verschillen en de medewerking - ondanks alle
voorlichting - te wensen overlaat, wordt een consistente bestrijding dikwijls niet
verwezenlijkt.
Derhalve zal de te ontwerpen wet allereerst de verplichting voor de gemeenten bevatten om
hun grondgebied en de daarop voorkomende opstallen vrij te houden of te maken van
ongedierte. Daartoe zal er binnen de gemeente een dienst moeten zijn, die klachten over het
optreden van ongedierte registreert en de nodige maatregelen neemt of laat nemen. Verder
zal er een verplichting voor de burger worden gecreëerd om, waar nodig, medewerking te
verlenen aan de door de gemeenten te treffen maatregelen. Voorts zullen er in het
wetsontwerp eisen worden opgenomen ten aanzien van de vakbekwaamheid van degenen
die beroepsmatig belast zijn met ongediertebestrijding.
Er kunnen echter geen opleidingseisen worden gesteld als er geen opleiding is. Mede met het
oog hierop is vorig jaar de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding opgericht.
Vandaag, de zevende september I 978, gaan de eerste door de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding verzorgde cursussen van start. Het zal duidelijk zijn dat het mij
bijzonder veel genoegen doet dat ik het sein voor deze start mag geven."
Na deze toespraak vond de openingshandeling plaats door in navolging van een zekere
persoon uit Hameien enige geluiden te ontlokken aan een fluit. Onmiddellijk daarop
verschenen een zestal manshoge soorten ongedierte in de zaal. Eén dier overhandigde de
Directeur-Generaal het eerste exemplaar van de syllabus, waarin de lesstof voor de cursus is
verwerkt. Na inzage in dit forse boekwerk werden de ongewenste diersoorten snel verdreven
door het produceren van zg. ,,ultra-sonore" geluiden uit een fraaie concertfluit.
B.T. Bosman
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(Reeds gepubliceerd in Entomologische berichten, deel 38, 1.9.1978)

Hinderlijke of schadelijke insekten in en om gebouwen in 1977
door
B. T. BOSMAN

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Afdeling Bestrijding van Ongedierte
ABSTRACT. - Complaints concerning some annoying insect species in the Netherlands
in 1977 are reported. Especially tropical ant species such as Monomorium pharaonis
(Linnaeus), lridomyrmex humulis Mayr and other species belonging to the subfamilies of
the Dolichoderinae, Formicinae and Myrmicinae in buildings cause severe nuisance to
people.
In de loop van 1977 bereikten ons wederom vele honderden klachten over het optreden van
ongedierte. Een aantal klachten wordt veroorzaakt door mijte- of insektesoorten, die
weinig frequent optreden of nog niet eerder in Nederland zijn gesignaleerd.

LEPIDOPTERA
Van de hommelwasmot Aphomia sociella (Linnaeus) kwamen een viertal meldingen
binnen. Zo werden grote aantallen volwassen rupsen en poppen aangetroffen in de
gordijnen in een huiskamer; de huisvrouw werd op deze diertjes geattendeerd door de voor
haar hinderlijke uitwerpselen op de vloerbedekking. De larven van de wasmot ontwikkelen
zich in de nesten van hommels en wespen, waar ze leven van de raten en de daarin aanwezige
larven. Deze rupsen maken zeer hechte spinsels, waarin de overwintering plaats vindt. Na
verpopping in het voorjaar komen de vlinders in juni-juli te voorschijn.
In 1966 werd door de verpleger-schrijver van een Nederlands motorschip een monster
vlinders overhandigd aan het hoofd van de geneeskundige dienst van de betreffende
scheepvaartmaatschappij. Het monster insekten ging vergezeld van het nu volgende
verslag: ,,Tijdens ons verblijf te Chalna van l-8juli 1966 was er een ware plaag van een soort
kleine nachtvlinder. Op 7 juli kwam een viertal bemanningsleden bij mij met een huiduitslag
op willekeurige plaatsen van het lichaam, bestaande uit enkele uit elkaar liggende rode
puntjes tot grote plekken toe. Heftige jeuk ontstond bij aanraking. Na het verlaten van
Chalna verdwenen tevens de klachten. Gaarne verneem ik of het inderdaad mogelijk is, dat
deze uitslag door het stof dat zich op de vleugels bevindt, kan ontstaan".
Eén exemplaar van genoemde vlindersoort kwam dit jaar in ons bezit. Na determinatie
door Dr. A. Diakonoff bleek het de Witte rijstboorder Tryporyza innotata (Walker) te zijn,
waarvan bekend is, dat vermoedelijk de haren van de kwast aan het achtereinde van het
abdomen bij de vrouwelijke vlinders de huidirritatie veroorzaken. Een aantal gevallen
betreffende deze jeuk is uit Indonesië bekend.

DIPTERA
De schapeluisvliegMelophagus ovinus (Linnaeus), behorende tot de familie der Hippoboscidae, komt in ons land nog vrij algemeen voor. Men treft ze echter ook aan in ruwe wol
en in schapevachten. De vrouwelijke Iuisvlieg leeft parasitair op schapen en zet periodiek
verpoppingsrijpe maden af. De volwassen larven maken dan een tonnetje, dat aan de wol
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