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ervoor dat soortgenoten niet zomaar het
gebied binnendringen.
Dat spitsmuizen woningen binnenkomen
komt vaker voor. Het eenvoudig kleiner
maken van allerlei kleine openingen in de
buitenmuren is de oplossing om ze buiten
te houden.
Dat regenwormen de omstandigheden
onder een vloer geschikt vinden om er te
verblijven is niet gewoon. De beide keren
dat ik dat kon vaststellen, ging het om
betrekkelijk nieuwe woningen (één en
drie jaar oud). Onder de woning was het
ondanks drainage zeer vochtig. Aange-

nies and others concerned with professional pest control. Subjects that are presented regard recent developments on
pesticides, legislation and organization .

nomen mag worden dat in de (vruchtbare) grond vóór de bouw al regenwormen aanwezig waren, die gewoon zijn
blijven zitten. Hun aanwezigheid kan worden vastgesteld aan de omhoog gewerkte hoopjes zand.
Voor de bewoners van beide woningen
geldt, dat de voorraad visaas voorlopig
nog niet uitgeput zal zijn. Maar door de
getroffen weringsmaatregelen behoort de
hinder door spitsmuizen tot het verleden.

Voorjaar 1988

In het komende voorjaar wordt door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen de
start van een nieuwe tweejaarlijkse
cyclus van contactdagen ingezet. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in
de periode eind januari 1/m begin maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betreffende provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die beroepshalve zijn
betrokken bij de ongediertebestrijding,
kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie
een contactdag wil bijwonen, is men ook
van harte welkom. Het moet geen
bezwaar zijn de contactdag bij te wonen ,
die haar of hem het beste uitkomt.

A.D. Bode

TENTOONSTELLINGEN 1988
De Afdeling Bestrijding van Dierplagen
heeft gekozen voor deelneming in 1988
aan de twee onderstaande vakbeurzen :
- Enviro 1988 Internationale vakbeurs
voor milieutechnologie, afvalbeheer en
gemeentereiniging, maandag 19 1/m
vrijdag 23 september 1988 in de RAI te
Amsterdam en
- Vakbeurs Intensieve Veehouderij, dinsdag 15 t/m vrijdag 18 november 1988 in
de Jaarbeurs te Utrecht.
U bent van harte welkom in onze stand
als u één van de bovenstaande beurzen
bezoekt. Eén van de medewerkers van
de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
zal aan de bezoekers van de beurzen
voorlichting geven.

Min. Nijpels beziet de stand die ook
opgesteld werd bij de opening van het
S.V.O.-trainingscentrum (foto Stichting
Vakopleiding Ongediertebestijding)

Kader en bestrijders

CONTACTDAGEN 1988
NIEUWE CYCLUS
Summary

Every year " contact"meetings are organized by the Department of Pest Control
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zowel als aan " uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
-Organisatie van de gemeentelijke ongediertebestrijding , gemeentelijkezorgplicht, inzake wering en bestrijding van ongedierte
- Informatie betreffende de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.)
- Bestrijdingsmiddelen o.m .: resistentie;
preventieve toepassing; belang van
deskundige toepassing; periodieke inspekties; geadviseerde middelen
Systematische aanpak bestrijding in en
om bedrijfsgebouwen
- Ziektenverspreiding, allergieën en
fobieën .

Demonstratie van de muizenvloerkist

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te
nemen gericht aan " leidinggevenden" ,
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Limburg

: donderdag 3 maart 1988, in de Grote Foyer van het "Cultureel
Centrum", Wilhelminastraat 18, Sittard.

Noord-Brabant (w) : woensdag 9 maart 1988, in de Kampakkerzaal van Hotel Breda,
en Zeeland
Roskam 20, Breda (afslag Rijsbergen).

Voorlichting lnsekten
Voor gemeentelijke diensten, die aan de
bewoners van hun gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe b.v. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de meest
recente folders. Tegen de verstrekking
van kopieën van deze informatiefolders
aan derden bestaat onzerzijds geen
bezwaar. Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar aanleiding van een determinatie door een ervaren waarnemer, die betrokken is bij de bestrijding van dierplagen. Om u in de gelegenheid te stellen de
adviezen "up-to-date" te houden stellen

Aandacht voor dia 's en tentoongestelde
bestrijdingsbenodigdheden

--

......

~

Schema 1988
Provincie

•

Groningen

: donderdag 28 januari 1988, in de bovenzaal van congrescentrum "Het Tehuis" , Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Zuid-Holland

: donderdag 4 februari 1988, in de Kriterion Theaterzaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam.

Overijssel

: woensdag 1O februari 1988, in Restaurant "de Leeren Lampe",
Almelosestraat 2, Raalte.

Utrecht

: donderdag 25 februari 1988, in de Congreszaal van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Mil.ieubeheer,
1e Brandenburgerweg 78, Bilthoven.
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Bestelnummer
HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1.03
HIMH/BD-1.04
HIMH/BD-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1 .08P
HIMH/BD-1.09P
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1.41
HIMH/BD-1.42
HIMH/BD-1.43
HIMH/BD-1.44
HIMH/BD-1.71
HIMHIBD-1 .74

Datum
apr. '86
apr. '86
nov. '84
nov. '84
nov. '84
okt. '85
apr. '87')
nov. '84
feb. '85
nov. '87')
nov. '87')
nov. '87')
dec. '84
dec. '86

HIMHIBD-0.40

jan. '85

wij u voorzover nodig graag in de
gelegenheid nodig de folders bij onze Afdeling te bestellen.

Naam (Latijn)
Blattella german/ca L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius spp.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

Naam (Nederlands)
Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuinmieren
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

Model formulier betreffende opsturen insekten.

• ) sedert publicatie in Rat en Muis van maart
1987 zijn deze publicaties gewijzigd.
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