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Na het inwinnen van informatie bij de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst,
wist men dat het om spitsmuizen ging. De
aangegeven maatregelen ter wering van
spitsmuizen werden echter niet genomen.
De redenen daarvoor zijn onduidelijk en
konden dan ook niet worden achterhaald.
Uit nood en onderzoekingsdrang werd
toen een belangrijk deel van de spouwmuur blootgelegd. In de isolatie vond men
veel uitwerpselen van spitsmuizen. De
lucht van mest en urine is scherp en
wordt vastgehouden in het isolatiemateriaal. De stank die door spitsmuizen wordt
geproduceerd met hun muskusklieren (ter
afbakening van hun leefgebied) is zeer
doordringend.
De oorzaak was nu echt bekend; de oude
isolatie werd vervangen door nieuwe en
de spouw weer gesloten. Na verloop van
tijd keerden de klachten over stank echter terug.
Ten einde raad spanden de bewoners
een rechtszaak aan tegen de eigenaar
die in gebreke zou zijn gebleven. De
rechter, die niet goed raad wist met de situatie (niet elke jurist is ongediertebestrijder in hart en nieren), adviseerde om de
muizen maar te vangen en buiten neer te
zetten. Maar dat was natuurlijk geen echte oplossing.

toekomstige "bewoners" prezen zich gelukkig met de nieuwe behuizing. Vanuit
een te klein pand naar een ruim bemeten
werkruimte verhuizen: een lang gekoesterde wens ging in vervulling.
Kort nadat het pand betrokken was, ontstonden er problemen. Personeelsleden
klaagden over erge stank en, daarmee
gepaard gaand, klachten over branderige
ogen en hoofdpijn.
Zelfs personeel dat voor de verhuizing
nooit ziek was, bleef meer dan eens thuis.
Goede raad was duur. Wat was de oorzaak?

Nader onderzoek ter plaatse leerde dat
enkele voegen in de hoeken bij de dorpel
van de deur voldoende mogelijkheid voor
de spitsmuizen boden om binnen te komen. Het advies luidde dan ook om deze
gaatjes te dichten om de spitsmuizen zodoende de verdere toegang tot de woning
te ontzeggen (dat lijkt wel een rechterlijk
bevel). Dit was overigens hetzelfde advies
dat enkele jaren eerder door de gemeente werd gegeven.
Bij spitsmuisproblemen blijft gelden dat
het nemen van bouwtechnische weringsmaatregelen de enige oplossing biedt.
Probeer bij dit soort meldingen dan ook
als een muis te kijken, laag bij de grond
en de blik omhoog gericht, om alle mogelijke toegangswegen op te sporen. Een
spiegeltje kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Pas als de kleinste openingen zijn gedicht
zal het mogelijk blijken de spitsmuisproblemen (e:1 dan met name de stankoverlast) het hoofd te bieden.

Verschillende instanties en adviesbureaus werden ingeschakeld om hun mening te geven. Dure onderzoeken moesten uitwijzen waaraan de klachten met
betrekking tot de stank ten grondslag lagen. Tot de adviezen die werden opgevolgd behoorden onder andere:
- het behandelen van de spaanplaat dakplaten tegen het vrijkomen van formaldehydegassen
- het verbeteren van het luchtverversingssysteem
- het voorzien van alle hemelwaterlozingen met stankafsluiters.
Een advies om het dak te verwijderen en
alle isolatie uit de spouwmuur te halen
werd niet opgevolgd vanwege de zeer

A.D. Bode, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
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hoge kosten die daarmee gemoeid zouden zijn.
Om kort te gaan: aan onderzoek en
bouwtechnische verbeteringen werden
grote bedragen uitgegeven. Aan directe
kosten ongeveer f60.000,= en aan indirecte kosten f20.000,= à f30.000,=.
Ten einde raad werd de gemeente ingeschakeld. De betrokken ambtenaar stelde
vast dat het om spitsmuizen ging. Met
een emmer specie in de hand bleek het
probleem oplosbaar. Tegen minimale
kosten konden de juiste weringsmaatregelen worden genomen. Het duurde nog
wel enige tijd voordat de stank van uitwerpselen en urine volledig uit de spouwmuurisolatie was verdwenen.
Neem meldingen over stank altijd serieus.
~etre_k daar in alle gevallen ook de mogelrJkhe1d van de aanwezigheid van spitsmuizen bij.
Wij kunnen er dan voor zorgen dat hinder
door spitsmuizen niet als vaste kostenpost op de begroting van een bedrijf of
woningeigenaar hoeft te worden opgenomen.
A.D. Bode, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

Uit de buitendienst
Boekbespreking
Summary

Because of the fact that the reason of the
nasty smell was not known by building experts a lot of costs were made to improve
the situation. Alas, without any positive result
Last but not least the pest control technician of the municipality was asked if he
could determine the reason of the bad
smell problem. His answer was shrews
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(Soricidae). With a bucket full of cement
for the necessary prevention measurements and a few hours work the problem
was solved. The costs were a fraction of
what had previously been paid.

Review of an expert publication for the
determination of wood decay or damage.
An absolute "must" for pest control technicians dealing with this matter.

SPITSMUIZENPROBLEEM BIJNA IN DE
BEGROTING OPGENOMEN
Ongeveer acht jaar geleden vond de oplevering van een kantoorpand plaats. De
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
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Alhoewel de hierna genoemde publicatie
Engelstalig is lijkt een recensie toch nuttig
omdat op dit terrein geen goede Nederlandse publicatie voorhanden is. In het
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988

boekje "Recognising wood rot and insect
damage in buildings" wordt met name op
het terrein van de herkenning van houtrot
goede informatie gegeven.
In Engeland heeft men bij het Princes
Risborough Laboratorium kennis van zaken op wereldniveau, zowel op het gebied
van schimmels als op dat van insekten
die hout aantasten. De Engelsen zijn te
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eenvoudige determinatietabellen vaststellen.
Er is wel erg summier ingegaan op bestrijdingsmiddelen en -methoden, maar
daarvoor moet men zich in ons land toch
houden aan de Nederlandse voorschriften zoals vermeld op de etikettering van
de daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddelen.
Het boekje is uitgegeven in handzaam
formaat, duidelijk bedoeld om het op de
plek van aantasting te kunnen raadplegen. Voor ongediertebestrijders die het
Engels enigszins beheersen en te maken
hebben met houtaantasting is de uitgave
daarom een absolute "must".

N.a.v. A.F. Bravery, A.W. Berry, J.K. Carey
en D.E. Cooper (1987).
Recognising wood rot and insect
damage in buildings.
Ed.
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Folders en affiches
Gemeenten die in de winterperiode weer
extra aandacht willen besteden aan de
bestrijding van bruine ratten kunnen
evenals voorgaande jaren folders en/of
affiches bestellen.

Plaagdieren
in huis of in
bedrijf?

Het besteladres is:
Ministerie van VROM via Staatsuitgeverij
Distributiecentrum Overheids Publicaties
Fluwelen Burgwal 18
2511 CJ Den Haag

Kakkerlakken
EM i.antal k<it.~e'\"11.:l(C{- Vl:a.'\ rrap1,;ç'ht; a~vr:-st 11itl' ~•r'1f!O(
t~•t,t1ocor h~':;• ot~.;t':'r,vc:~.•. 1.J! ilUl i..,~10..•tt:n.:l

tn-rie.., getcuv-en -we;toQt'I'\ 8~ voo,1,,e,,, lllilffi dai ~ V t ' t
warmdey,-!()Ou·~n l~fl. ~ l){_'Ol'lj"\l<ln e,r, WJ,,;J<1t ola;.,~'I w.:ia·
Vl.'<lOSei

a.,,-,..ve"'9 ,s. Oen: ,n~t= k.vn.-.e<1 s.«.tr-st1"cct'CI

V.OfÓl!'fl t,c!;T'róeo dnt)( f1\IÓ,jC! V-ltl E'fl'f' g,r,eó CJO(l{'1êlf'h$(_'-e'f(le
\il1<.oek11,;}r1'1e 0ng!:'•.!"!IV'besl'l1QOl'S. Von• QC;l j\J<S:t'
ke.1.re >1.111 besU,")Clnq$r,;,oclc,~ o?f' l)()Sl11/{W'IJSl~!hi.idr chonl

aa,e "-an

vomat ao ',G()rt ie w(l{deo ~·a:;c190:,te\1 Otl Atk'·1'1 f!'l.'S~ ~ó.n<J
V!Sfl [),e-pl,1?l"ldr.it1,i:I kostrki("~ CO~ !f(.':'Ctl( adv.es

feliciteren met hun "wood-experts" op dit
terrein.
In het boekje wordt op zeer duidelijke wijze ingegaan op de leefwijze van schimmels en insekten; van elke soort is een
korte beschrijving gegeven die wordt vergezeld van excellent illustratiemateriaal,
in kleur!
Wanneer men wil weten met welke houtaantaster men te maken heeft kan men
die met behulp van duidelijk gestelde,
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