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wel in eikels. In Zuid-Europa is het een
algemeen voorkomende soort. In ons
land is L. splendana vrij zeldzaam.

tuinen, op de hei en in het veld een gewone verschijning (Benno, 1967). In huis
worden ze zelden aangetroffen. Het wijfje
bouwt tonvormige cellen in muurspleten
e.d. De gevonden exemplaren zijn waarschijnlijk bij toeval in de woning
terechtgekomen.

HYMENOPTERA (vliesvleugeligen)

G/ycyphagus domesticus

aal waardoor beschadigingen optraden.
Een soortgelijk geval werd eerder beschreven door Hughes (1976). De oorzaak van het optreden van de huismijt
kon niet worden achterhaald.
In een valkparkietenvolière werd de mijt
Tyrophagus perniciosus (Zachvatkinin)
grote aantallen aangetroffen in het
bodemzand. Uit de literatuur is bekend
dat de soort kan worden aangetroffen in
volières maar ook op granen en kaas
(Hughes, 1976). In Nederland werd de
soort voor zover bekend niet eerder
aangetroffen.
LEPIDOPTERA (schubvleugeligen)
In een monster tamme kastanjes dat ons
werd toegestuurd vanuit Oostburg (Zld)
werd een larve aangetroffen die behoorde tot de soort Laspeyresia splendana
(Hübner). De rupsen ontwikkelen zich
niet alleen in tamme kastanjes maar ook
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In de toiletruimte van een café te Venlo
werden mieren aangetroffen die behoren
tot de soort Hypoponera punctatissima
(Roger). De soort wordt in gematigde klimaatzones en dus ook in ons land
gewoonlijk uitsluitend gevonden in warme kassen , waar dikwijls overlast optreedt omdat de vliegende mieren (koninginnen) kunnen steken (Van Rossem ·et
al, 1978, 1981). Het kon niet worden vastgesteld hoe de mieren op de bewuste
plek waren gekomen. Nadat hun optreden in augustus werd gemeld, namen de
aantallen geleidelijk af. In december werden geen mieren meer gevonden.
Te Waddinxveen werden in een huiskamer werksters en koninginnen aangetroffen van de mier Camponotus vagus (Scopoli). De overlast veroorzaakt door de
mieren duurde al 5 jaar. Het nest bevond
zich in de spouwmuur en in het isolatiemateriaal van het dak. De mieren zijn
waarschijnlijk meegekomen uit ZuidFrankrijk waar de bewoners regelmatig
droogbloemen verzamelen. De werksters
liepen in de zomer ook wel buiten. De
soort komt algemeen voor in ZuidFrankrijk. Voorts wordt hij vermeld in
Noord-Afrika, delen van Azië , Hongarije
en van het eiland Gottland (Zweden) (Bernard, 1968). Uit Nederland is C. vagus
niet bekend. De nesten bevinden zich in
boomstronken en dode bomen, soms
onder stenen (Bernard l.c.). Over het optreden in woningen hebben wij geen gegevens gevonden. Inmiddels heeft een
bestrijding plaatsgevonden, waardoor de
populatie is uitgeroeid.
De spinnedoder Auplopus carbonarius
(Scopoli) kwam regelmatig voor in de
woonkamer van een huis te Alphen aan
de Rijn. Deze insekten zijn op muren, in
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COLEOPTERA (kevers)
In vier gerenoveerde woningen te Deventer werd het eikehout aangetast door de
grote houtworm Xestobium rufovillosum
(DeGeer). In deze woningen werd Opilo
domesticus (Sturm) (Cleridae) gevonden,
die zich voedt met voornamelijk houtaantastende insekten (Hickin, 1968). 0 .
domesticus is in Nederland slechts enkele keren eerder aangetroffen (Brakman,
1966). Voor de Afdeling betreft het de
eerste melding. Interessant is de vraag of
deze biologische bestrijding succes zal
kunnen opleveren.
In een gebouw te 's-Hertogenbosch, waar
het hout door lekkage erg vochtig was
geworden, ondervond men hinder van
Hexarthrum culinaris (Germar). Deze
soort wordt in Nederland zelden aangetroffen. Weidner (1982) noemt hem Grubenholzkäfer wat wel aangeeft dat alleen
zeer vochtig hout wordt aangetast. Door
de lekkage te verhelpen en het hout de
gelegenheid te geven te drogen kon de
soort afdoende worden bestreden.
Dankwoord

Opi/o domesticus Sturm

De medewerkers van de afdeling Entomologie van de Plantenziekten kundige
Dienst te Wageningen assisteerden
wederom bij de determinaties, waarvoor
onze dank.

DE TERUGSLAGKLEP ALS RATWERING
(een alternatieve toepassing van een bestaand hulpmiddel in de riolering)

-

Summary

Ontstaan van de terugslagklep

When properly installed a one-way valve
in sewers can be a useful tool to prevent
rats entering buildings trom the main
sewer system.

Aan het eind van de zeventiger jaren begonnen enige kunststofleidingfabrikanten
met de ontwikkeling van een ontstoppingsstuk met terugslagklep. Dit kan wor-
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den toegepast bij de aansluiting van een
huisriool op een hoofdriool.
Het doel van een dergelijk ontstoppingsstuk is de vrije lozing van afvalstoffen uit huishoudens op het hoofdriool
zonder belemmering te laten plaatsvin-

moet de aansluiting zo hoog mogelijk, bij
voorkeur haaks bovenin het hoofdriool
worden gemaakt.
Aan deze voorwaarden kan niet altijd
worden voldaan, waardoor het nogal
eens voorkomt dat er gewerkt wordt met
minimaal afschot en zijaansluitingen op
het hoofdriool. De oudere leidingsystemen (gres, eterniet) hadden vaak als gevolg van gebreken een zeker drainerend
vermogen waardoor de problemen niet
onoverkomelijk waren ("het riool was
nooit zo goed, maar het water liep wel
weg").
Bij de toepassing van de volledig dichte
p.v.c.-leidingen kwamen de problemen
echter wel, met name als er sprake was
van een gecombineerd riool (huishoudelijk afvalwater, faecaliën en hemelwater
samen in één riool) in samenhang met
hevige of langdurige neerslag.
De markt voor de terugslagklep was
geboren.

den zodanig, dat terugstrom ing van rioolwater vanuit het hoofdriool voorkomen
wordt.
Een rioolaansluiting moet een bepaald
verhang hebben, d.w.z. hij moet schuin
aflopen naar het hoofdriool. Bovendien

RIOOLAANSLUITINGEN
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De terugslagklep als ratweringsmiddel

GOED

Er is al opgemerkt, dat de terugslagklep
met name wordt toegepast bij rioolaansluitingen met een gering verhang en
een zij-ingang op het hoofdriool. Dat dit
soort rioolaansluitingen ook erg in trek is
bij ratten behoeft geen betoog. Wat is er
nu mooier dan een fraaie vlakke en overdekte wandelpromenade met aan het
eind mogelijk ook nog een smulpaleis?
De aanwezigheid van een terugslagklep
echter vormt ook voor de rat een niet te
nemen hindernis. Bovendien is er nog de
aardige bijkomstigheid, dat ratten die op
een andere manier in het "smulpaleis"
gekomen zijn wel naar het hoofdriool kunnen (even het deurtje opendrukken) maar
niet terug.
De terugslagklep blijkt dus onbedoeld
ook een prima hulpmiddel voor de wering
van ratten.
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(tekening P.A.J. Tiesselink)
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~(foto Grontmij, de Bilt)
Toepasbaarheid van de terugslagklep
Het ontstoppingsstuk met terugslagklep
is een p.v.c.-hulpstuk met een aansluitdiameter van 125 mm.
Aangezien tegenwoordig bijna alle huisrioolaansluitingen een inwendige diameter
van (maximaal) 125 mm hebben, is het
hulpstuk universeel toepasbaar. Bovendien is er een scala aan verloopstukken
op de markt om een goede aansluiting
met leidingen van een andere (kleinere)
diameter en zelfs leidingen van een ander materiaal te kunnen maken.
Plaats van de terugslagklep
Waar nu een dergelijk hulpstuk te
plaatsen?
De beste plaats lijkt op de erfscheiding,
dus daar waar de particuliere huisaansluiting overgaat in de gemeentelijke
aansluiting. In de regel zit er op deze
plaats al een (gemeentelijk) ontstoppingsstuk.
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Ontstoppingsstuk met terugslagklep
(foto D1ïker Steenwijk B.V., tekening
P.A.J. Tiesselink)

Een voordeel van deze plaats is, dat er
tevens een grens wordt getrokken: een
intochl van ratten vanuit het gemeentelijk
riool is een halt toegeroepen en bij eventuele problemen kan gericht gezocht worden naar gebreken in het particuliere
rioolstelsel.
Een andere mogelijke plaats is hel aansluitpunt bij de bebouwing. Hier komen in
de regel meerdere leidingen samen op de
eigenlijke rioolaansluiting. Bij toepassing
op deze plaats dient men echter twee
punten goed in achl te nemen.
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Jaarverslag afdeling Ongediertebestrijding.
Bureau Reiniging & Tractie Nieuwegein 1986
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Summary

In de eerste plaats hoeven hier niet alle
aansluitingen op één punt samen te
komen. In veel gevallen ligl er ook nog
een leiding " achterom" die ergens tussen voorgevel en erfscheiding is aangesloten. Ook komt het nogal eens voor,
dat de hemelwaterafvoeren zijn "samengeknoopt" en afzonderlijk richting
gemeente-aansluiting zijn gebracht om
ergens halverwege te zijn aangeslolen op
de andere leiding. In de tweede plaats
dient men rekening te houden met de
beluchting.
Bij moderne rioolaansluitingen is gekozen voor een gescheiden stelsel. Huishoudelijk afvalwater en faecaliën worden
via een eigen aansluiting geloosd op het
gemeentelijk vuilwaterriool en het hemelwater daarnaast afzonderlijk op het
schoonwaterriool. In deze gevallen is de
vuilwaterafvoer voorzien van een eigen
beluchtingsleiding.
Bij een gecombineerde aansluiting is dit
echter niet het geval. Dan fungeren de
hemelwaterafvoeren als beluchtingspijpen.
Het is van groot belang , dat deze beluchting intact blijft. Bij niet of onvoldoende
beluchten kan er een vacuümwerking
ontstaan, waardoor stankafsluiters
(syphons, zwanehalzen, putjes etc.) worden " leeggezogen" Naast stankoverlast
onlstaan op deze wijze ook weer toegangen voor ratten , hetgeen men juist had
willen voorkomen.

An annual survey of the complaints received by lhe Pest Control Department of the munici_pality Nieuwegein is given.

Knaagdieren
1985

1986

Totaal

Bestreden

Advies

Totaal

Bestreden

Advies

Bruine rat
Muizen
Muskusratten
Woelratten
Mollen

116
36
25
1
6

84
21

32
15
25

98
33

21
24
104

6

119
57
104
1
5

Totaal

184

105

79

286

131
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Bruine rat (Rattus norvegicus
" Berkenhout")
Het aantal klachten is t.o.v. 1985 nauwelijks gestegen. De dienst spant zich in om
dit aantal omlaag te brengen door het geven van adviezen m.b.t. de hygiëne in en
om woningen en bedrijfspanden. En natuurlijk niet te vergeten de wering van ongedierte, wat vaak door particulieren
wordt vergeten als deze zelf bestrijden,
zodat de klacht na een korte tijd weer terugkomt. Vooral bij woningen gebeurt het
nogal eens dat de ratten worden aange~
"

Samenvatting
Bij een juiste toepassing kan het ontstoppingsstuk met terugslagklep een goed
hulpmiddel zijn bij de wering van ratten .
Het is ideaal toepasbaar om de toegang
door ratten vanuit het hoofdriool tegen te
gaan.

~.; ·.;

P.A.J. Tiesselink,
Dienst Openbare Werken
van de gemeente Oldenzaal.
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trokken door huisvuil dat achter de woning ligt opgeslagen en daar enige dagen
blijft staan tot de ophaaldag. Het te vroeg
aangeboden huisvuil vormt een aanlrekkingsbron voor de ratten, vooral als de
zakken door honden, katten en egels
worden kapot gescheurd. Hel aanbieden
van huisvuil in minicontainers zou hieraan veel verbeteren. Van de agrarische
bedrijven komen nog regelmatig klachten
binnen. Deze melden de klacht echter
vaak als ze er zelf niets meer aan kunnen
doen. Hierdoor kost het veel tijd om goede resultaten te bereiken. Er wordt ook
aak veel te weinig aan wering van het
ongedierte gedaan, zodat de klacht na
enige tijd terug komt.

Mollen (Talpa europaea L.)
Het aantal klachten dat jaarlijks binnen
komt blijft vrij laag en ze worden altijd
met een advies afgehandeld door de
receptionist.
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Muskusratten (Ondathra zibethica L.)
Onze dienst werd regelmatig gebeld door
bewoners die een muskusrat hadden ge113
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