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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.
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P.A.J. Tiesselink,
Dienst Openbare Werken
van de gemeente Oldenzaal.
Rat en Muis, 35 (4) 1987

~

..,. .

Bruine ra t
-

155

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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zien. Deze klachten geven wij door aan
de rijksmuskusrattenvangers.

Huismuis (Mus musculus L .)
Het aantal klachten dat jaarlijks bij onze
dienst binnen komt stijgt nog steeds. Veel
mensen bellen naar ons na het eerst zelf
met muizenvallen en allerlei soorten vergif (waaronder ook al lang niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen) geprobeerd te hebben met weinig resultaat. De
redenen waardoor het vaak mislukt zijn
de volgende:
a. Door het ondeskundig op verkeerde

plaatsen en te weinig uitzetten van het
lokaas.
b. Door het gebruik van de verkeerde
gifsoorten.
c. Het wordt per huis gedaan en niet in
het gehele aaneengesloten
verspreidingsgebied.
d. De bestrijding wordt te vroeg gestaakt.
e. Er wordt niets, of weinig aan wering gedaan, waardoor de klacht na een korte
tijd terug komt.
Dit leidt op den duur tot het ontstaan van
steeds meer resistentie kolonies, die zeer
moeilijk te bestrijden zijn.

Bijen (Apis mellifera L.)
Het aantal bijenzwermen blijft jaarlijks ongeveer gelijk. Onze dienst heeft dit jaar
slechts één keer assistentie behoeven te
verlenen aan een imker. De klachten werden in bijna alle gevallen rechtstreeks
aan de politie gemeld. De politie gaf de
klachten dan zelf door aan een imker.
Hommels (Bombus sp.)
Ook het aantal klachten betreffende hommels dat jaarlijks binnenkomt blijft ongeveer gelijk. Na de plotselinge stijging in
1985 toen de klachten opliepen van 1 in
1984 naar 13 in 1985, is opnieuw het aantal van 12 gehaald. Er is echter slechts in
één geval een bestrijding uitgevoerd. In
de andere gevallen konden wij de mensen overtuigen van het nut van deze
insekten.

lnsekten
1985
Totaal

Bestreden

Advies

Totaal

Bestreden

Wespen
Bijen
Hommels
Kakkerlakken
Vlooien
Muggen
T extielaantasters
Voorraadinsekten
Houtaantasters
Krekels
Zilvervisjes
Mieren
Mijten
Vliegen
Diversen

114
5
13
8
38
2

59
1

55

251

178

4
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Totaal

114

Advies
73

2

11

12

1

2

6

4

2

22

16
1

7

4

3

3

6
6
8

11

7

1
2
2
1

8
36

2

7
34

8
32

1
2
4

6
28

8

8

32

4

28
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106

180

383

194

189
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1

1

7
6

5
6
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28
7

Kakkerlakken (8/attella germanica L. en
Blatta orientalis L.)
Het aantal klachten is iets gedaald t.o.v.
vorig jaar. Er is echter wel een nieuwe
soort bijgekomen, die nog niet eerder in
Nieuwegein was aangetroffen. Het betreft
de Oosterse kakkerlak, ten onrechte ook
wel bakkerstor genoemd. De omvang van
de klacht betrof twee supermarkten, twee
café-restaurants, drie woningen en een
bakkerij. Alle panden zijn inmiddels behandeld met goede resultaten.
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Wespen (Paravespu/a sp.)
Na een daling van het aantal klachten in
1985, is het aantal wespennesten in 1986
met 100% toegenomen. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de twee
strenge winters die we achter elkaar hebben gehad goed zijn geweest voor de
wespen. In de winter van 1984-1985 heb-

■

1986

3
1
1

27
6

ben verschillende koninginnen de winter
niet overleefd waardoor een daling van
het aantal nesten optrad in 1985. De
daaruit voortkomende koninginnen hadden geen moeite met de strenge winter
van 1986 vandaar de stijging van het aantal klachten.
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Oosterse kakkerlak
Rat en Muis, 35 (4) 1987

Kattevlo (Ctenocephalides te/is Bouché)
Na de enorme stijging van het aantal
klachten in 1985, is het aantal in 1986 gelukkig weer gedaald. Van de zeven meldingen betreffende vlooien is er in slechts
vier gevallen een bestrijdingsactie
uitgevoerd.
Textiel-/houtaantasters/voorraadsinsekten (Tenebrio, Stegobium, Ptinus,
Hofmannophila, Anthrenus, Hylotrupes
en Anobium).
Het aantal klachten dat jaarlijks binnen
komt blijft erg laag. En de klachten kunnen meestal met een kort bezoek en een
advies worden opgelost. In slechts één
geval is een bestrijding met chemische
middelen uitgevoerd.
Zilvervisjes (Lepisma saccharina L .)
Ook de overlast van zilvervisjes beperkt
zich tot enkele klachten die alle met het
geven van een advies konden worden opgelost. Deze insekten zijn erg afhankelijk
van vocht. Als er voor een betere ventilatie wordt gezorgd, wordt de bestaansvoorwaarde van deze insekten weggenomen en verdwijnen ze snel.
Tuinmieren (Lasius niger L. en Lasius fuliginosus Latr.)
Ondanks het feit dat de klachten t.o.v. vorig jaar iets zijn gedaald blijft het aantal
toch nog vrij hoog. De meeste klachten
komen binnen in de maanden juli en
augustus als de bruidsvlucht plaats vind
en de gevleugelde mieren bij duizenden
tegelijk het nest uitkomen. Bij het zien
van deze grote hoeveelheden mieren raken veel mensen in paniek en bellen naar
onze dienst of naar de politie. Als de
mensen echter wordt uitgelegd wat de
betekenis van de plotselinge drukte in de
mierenkolonie is, zijn ze in de meeste gevallen weer gerustgesteld. In één geval
moest een bestrijdingsactie worden uitgevoerd toen een bruidsvlucht van de
glanzende houtmier (Lasius fuliginosus
115
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Latr.) midden in een bejaardenhuis plaats
vond en veel paniek veroorzaakte.
Mijten (Acarus siro L. en Tyrophagus Iongior Gervais)

Het aantal klachten is iets toegenomen.
De toename van het aantal klachten heeft
veel te maken met het weer, want net als
zilvervisjes zij n deze d iertjes afhankelijk
van vocht . Als er een natte zomer is ontstaan er op diverse plaatsen in N ieuwegein al gauw problemen met wateroverlast en water onder de huizen . Hierdoor
ontstaan ideale levensomstandigheden
voor de mijten die dan ook bij duizenden
te voorschijn komen . Met een verbetering
van de ventilatie en een week goed stoken wordt het probleem voor 99%
opgelost.
Vliegen (Calliphoridae, Sarcophaga car-

naria L.)
Met de overlast van vliegen zijn er afgelo-

pen jaar weinig problemen geweest. Hier
kon met het geven van advies veel
bereikt worden. In enkele gevallen kon
vrij gemakkelijk de oorzaak worden gevonden in de vorm van een dood dier.
Diversen (stofluizen (Psocoptera), spinnen (Aranea) , huisspringstaarten (Seira
domestica Nicole!), pissebedden (/sopoda), vogelmijt (Dermanyssus gallinae
deGeer), bladluizen , dode katten en dode
eenden, bunzingen en rupsen). Ook dit
jaar zijn er weer veel klachten binnen
gekomen over allerlei diersoorten die
gezien het geringe aantal dat er jaarlijks
van binnen komt onder de verzamelnaam
diversen vallen. In de meeste gevallen
konden de klachten met een advies worden afgehandeld. De klachten welke betrekking hadden op ongedierte dat zich in
het groen van de tuin ophield werden
doorgegeven aan de afdeling
Plantsoenen .
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3610 N

Erk lnsektenspray

3745 N
3749 N
3844 N
3890 N

Pybuthrin Insecticide
no.33
Ratvang X
Ratiwarf Vloeibaar
Micro-Spray

4028 N

Luxarin Rattenpoeder
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Toepassingsgebied

Vervaldatum

pyrethrinen 0, 15%
piperonylbutoxide 0,75%
pyrethrinen 3 gil
piperonylbutoxide 30 gil
warfari n 0.5%
warfarin 3,224 gil
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 1%
warfarin 0,5%

H

22-06-87

H

29-04-87

rod
rod
H

10-08-87
31-08-87
12-09-87

rod

13-07-87
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Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

5036 N

pyrethrinen 50 gil
piperonylbutoxide 500 gil

H

01-09-87
01-09-87

H
He
He
He
H

01-10-87
10-10-87
11-03-87
11-08-87
04-05-87

7045 N

Secticide

H

29-04-87

7046 N

Quickcide concentrate

H

13-05-87

7047 N

D-Bug

H

29-04-87

7051 N

AAdifec-Spray

H

29-04-87

7063 N
7073 N
7075 N

Protekta 230 MA
Warfarin Contact Dust
Rinal Pharaomierenverdelger
Recozit-Ameisenbär

pyrethrinen 80 gil
piperonylbutoxide 640 gil
lindaan 12 gil
pentachloorfenol 42,5 gil
pentachloorfenol 41 ,4 gil
tributyltinoxide 8, 1 gil
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 1%
tetrachloorvinfos 1%
pyrethrinen 0,8 gil
piperonylbutoxide 3,5 gil
pyrethrinen 9 g/1
piperonylbutoxide 39 gil
propoxur 4,4 gil
pyrethrinen 0,4 gil
piperonylbutoxide 2 gil
chloorpyrifos 20 gil
pyrethrinen 0, 1 gil
piperonylbutoxide 3,2 gil
malathion 519 gil
warfarin 1%
chloordecone 0,125%

H

5555 N
6945 N
6948 N
6952 N
7022 N

Pybuthrin 5/50 water
emulgeerbaar
concentraat
Pybuthrin 8i64
concentraat
Far-mierendood
Ametin WW
Conserduc-HPA
Gori 22
Chevita-lnsekt

H
rod
H

08-06-87
08-07-87
22-06-87

H

03-08-87

H
He

23-09-87
10-10-87

H

10-10-87

H

01-09-87

H

01-10-87

He ins
rod
He ins
He ins
He ins
He ins
H

01-10-87
18-03-87
01-10-87
23-07-87
31-12-87
27-08-87
11-05-87

7096 N
7124 N
7125 N

W ijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v.
zijn eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Merknaam

5037 N

VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN

Vervallen toelatingen
Merknaam
Toel.nr.

Toel.nr.

-

7131 N

Protekton 170 LO
Cuprinol Wood
Preserver
Dark Oak
Recozit-lnsektenkiller

7376 N

B.O.B.-5

7708N

Nuvanex-Profi

7923 N
8032 N
8256 N
9000 N
9181 N
9221 N
9351 N

Ovon-Ex
Bar Bait
ldolin H.W.8 .-L
Metzol 8410
ltox-2
Protex Delta
Nexa-lotte Vliegenverdelger
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dichloorvos 0, 1 %
lindaan 0,6%
lindaan 94 gil
pentachloorfenol 18,2 gil
zinknaftenaat 131 gil
dichloorvos 0,6%
pyrethrinen 0,025%
lindaan 5 gil
pyrethrinen 1,5 gil
piperonylbutoxide 7,5 gil
dichloorvos 0,5%
joodfenfos 2%
lindaan 8 gil
warfarin 0,025%
lindaan 8 gil
deltamethrin 0,25 gil
deltamethrin 0,25 gil
deltamethrin 0,25 gil
dichloorvos 40%
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