De winter is dus bij uitstek de tijd aan het publiek medewerking te vragen de aanwezigheid
van bruine ratten te melden, zodat tot een verdelgingsactie kan worden overgegaan.

INVENTARISATIE EN BERICHTGEVING
BESTRIJDING DUITSE KAKKERLAKKEN

Verzoek aan B. en W.

In september j.l. is per brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle
Nederlandse gemeenten weer in overweging gegeven de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst toe te staan de winteractie-bruine-rat te organiseren; bij voorkeur in de
maand januari 1981. Daarbij is het belang van een deskundige bestrijding benadrukt.
Tevens is daarbij de toezegging gedaan van de zijde van de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte desgewenst de nodige adviezen en voorlichting te verstrekken.
Voorts is een appèl gedaan op het eigen initiatief om objecten waar zich ratten kunnen
ophouden, zoals stadsvijvers, open riolen, vuilnisstortplaatsen, e.d. te controleren en waar
nodig tot bestrijding over te gaan. Het spreekt vanzelf dat de bestrijding (uitleg van lokaas
en adviezen ratwering) moet worden uitgevoerd door een terzake deskundige bestrijder.
Het afgeven van lokaas moet met klem worden ontraden. Het ondeskundig toepassen door
particulieren van bestrijdingsmiddelen kan leiden tot gevaarlijke situaties, onvoldoende
resultaten, maar ook resistentie bij de te bestrijden knaagdieren. Het aan derden afgeven
van door de bestrijdingsdienst aangemaakt lokaas is niet alleen ondoelmatig, maar is
tevens in strijd met de Bestrijdingsmiddelenwet.

Voor een effectieve bestrijding van Duitse kakkerlakken is een goede organisatie van
groot belang. BU de inventarisatie is nau\Vkeurigheid vereist. Het is noodzakelUk bU de
behandeling van een klacht betreffende kakkerlakken-overlast in een.flatgebou,..1· ofbedrijf
precies te welen in welke eenheden Duitse kakkerlakken aanwezig zUn, daar al deze
eenheden bij de uitvoering van de verdelgingsactie moeten worden betrokken.
In de praktijk van de bestrijding van Duitse kakkerlakken duiken vaak problemen op, met
name in grote objecten met vele wooneenheden zoals b.v. 0atgebouwen. Bij de
inventarisatie worden bewoners vaak niet thuis getroffen of de bewoner(s) wonen nog te
kort in Nederland om de taal machtig te zijn. Een enkeling " ligt dwars" en wil niet
meewerken; in zo'n geval dient gewezen te worden op het belang van medewerking (belang
medebewoners, volksgezondheid , evt. huurdersverplichtingen van bewoner) aan een
bestrijding in alle wooneenheden waar de insekten worden aangetroffen. Teneinde zoveel
mogelijk bewoners thuis aan te treffen kan voordat de inventarisatie plaatsvindt een
voorbericht aan de bewoners worden gezonden zoals in de volgende modelbrief.

Publiciteit

Aan de winteractie kan de nodige publiciteit worden gegeven door middel van berichtgeving aan de plaatselijke dag- en nieuwsbladen, gratis huis-aan-huis advertentiebladen en
eventueel het gemeentelijk voorlichtingsblad.
Bij de in september verstuurde brief aan Burgemeester en Wethouders is reeds een concept
persartikel bijgesloten. In het artikel kan b.v. ook in het kort genoemd worden, dat men
naar aanleiding van hinder door ander ongedierte bij de gemeente terecht kan. Voorts het
telefoon- en toestelnummer waar meldingen kunnen worden gedaan, desgewenst met
vermelding van de naam van de administratieve ongediertefunctionaris. Ter ondersteuning
van de actie zijn door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte affiches beschikbaar gesteld,
en tevens folders tegen kostprijs.
Inzet

Indien voor een bruine-rat-actie personeel wordt ingezet van andere afdelingen kan de
instructie zeer doeltreffend plaatsvinden aan de hand van een "draaiboekje" b.v.
verluchtigd met tekeningen, een nadere mondelinge toelichting en evt. dia's.
De inhoud kan o.m. het volgende bevatten:
- korte puntsgewijze beschrijving van uiterlijk en leefwijze bruine rat;
- sporen van en schade door bruine ratten;
- standaard-bestrijdingsmiddel(en) en hun werking;
- voorbeelden van ratwering.

"Model I.

Aan de bewoner(s) van het woonblok ....................................... .
Geachte bewoner(s)
Naar aanleiding van een ontvangen melding omtrent hinder door ongedierte in uw
woonblok werd door onze dienst vastgesteld, dat deze hinder wordt veroorzaakt door
Duitse kakkerlakken (Ba11ella germanica L.). Na overleg met de huiseigenaar werd
besloten een doelmatige actie ter verdelging van kakkerlakken te organiseren. De
kosten zullen niet aan huurders worden doorberekend.
Een volledig resultaat kan slechts worden bereikt indien bestrijding plaatsvindt in alle
aangebouwde ruimten waar zich kakkerlakken bevinden. De kakkerlakken dienen
stelselmatig als het ware te worden ingesloten dat wil zeggen men werkt van buiten naar
het "centrum" toe.
Alvorens tot de verdelgingsactie wordt overgegaan zal de verspreiding der kakkerlakken geïnventariseerd worden. Het huis-aan-huis-onderzoek in het gehele woonblok
zal plaatsvinden op ................................................... a.s.
U wordt vriendelijk verzocht de betrokken ambtenaren toegang tot uw woning te willen
verlenen en hen op de hoogte te stellen of u wel eens kakkerlakken in uw woning ziet.
hoofd van de dienst,

Door middel van stage bij praktijkgevallen kan de instructie worden afgerond. Ook daarbij
zijn onze voorlichtingsambtenaren desgewenst bereid te assisteren.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
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(telefoon .......................... )
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--

Duitse kakkerlak
(Bla11ella germanica L.)
kleur bruin; slank;
ovaalvormig;
lengte± 1,1-1,5 cm (volwassen exemplaar);
bij de kop duidelijk twee donkere evenwijdig
lopende strepen zichtbaar;
lichtschuw dier
(Turks)
(Spaans)
(Algerijns)
(Vietnamees)
(Chinees)"
Niet Nederlands sprekende bewoners kunnen zo nodig via een tolk of via een brief in hun
landstaal worden benaderd; doch het tonen van één of meer exemplaren in een doorzichtig
flesje of plastic doosje of een tekening en een naam in de landstaal kan al voldoende zijn.
Indien een bewoner niet wordt thuis getroffen kan een brief met aangehecht antwoordformulier volgens onderstaand model Il in de brievenbus worden gedeponeerd.

"Model Il
Aan de bewoner(s) van

Q)

no ........ . . .

~

....
OJ
OJ

Geachte bewoner(s),

N

Naar aanleiding van een ontvangen melding omtrent hinder door ongedierte in uw
woonblok
.
.
f1
werd door onze dienst vastgesteld dat deze hinder wordt veroorzaakt door
atgebouw
Duitse kakkerlakken (8/a11ella germanica L.). Tijdens ons onderzoek van heden werd
u helaas niet thuis getroffen.
Om een juist inzicht te krijgen in welke mate de verspreiding van kakkerlakken binnen
uw woonblok heeft plaatsgevonden, wordt u verzocht de antwoordstrook van dit
schrijven te willen invullen. Alleen met uw medewerking is het mogelijk een doelmatig
bestrijdingsplan op te stellen, omdat slechts een behandeling in alle aangebouwde
woningen waar kakkerlakken aanwezig zijn een volledig resultaat kan opleveren. Met
de bijgesloten enveloppe kunt u de ingevulde strook kosteloos retourneren.
U bij voorbaat dankend voor uw medewerking die ook in het belang is van uw
omwonenden,

OJ

v.:.:
C

hoofd van de dienst,

OJ

(telefoon .......................... )
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ANTWOORDSTROOK
Worden in uw woning kakkerlakken gezien?

neen / soms / vaak

Werd er al eens een bestrijding van kakkerlakken in
uw woning uitgevoerd?
neen / éénmaal / meerdere keren
Bijzonderheden: .......................................................... .

U wordt verzocht vóór bovengenoemd tijdstip zorg te willen dragen voor het volgende:
- keukenkastjes ontruimen; inhoud op tafel zette n en afdekken;
- aquarium afdekken en luchtpomp afzetten;
- ten behoeve van de ventilatie ramen waar mogelijk reeds vóór de behandeling open
zetten;
- geen open vuur, zoals waakvlammen e.d.;
- indien mogelijk planten uit de vensterbanken (mogen in huis blijven);
- kunststof kappen van radio, platenspeler, etc. afdekken.
Vanaf de behandeling dient u met eventuele huisdieren uw woning gedurende ca. 3 uur
te verlaten. Na deze ventilatieperiode dienen alleen werkvlakken zoals het aanrechtblad, bovenblad van de koelkast, e.d. te worden gereinigd. Geen grote schoonmaak
houden a.u.b.!

Naam:
Adres:
Tel.: ....... ........................... .....•........
A.u.b. in antwoordenveloppe zonder postzegel retourneren naar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antwoord no... . .............. .
of afgeven aan .......................................................... "
De inventarisatiegegevens kunnen worden genoteerd op een tekening (raamwerk - zie
model III), waarop huisnummers staan vermeld en eventueel een indruk van aantallen
insekten per wooneenheid kan worden aangebracht (zie ook Rat en Muis van juli 1978,
pagina 35).
Maak voor uzelf altijd een geheugensteun voor onderzoek van berg- en kelderruimten,
stortkokers, containerruimten, cv-ketelruimten, etc.).
Na de inventarisatie dient de verdelgingsactie te worden voorbereid (zie ook Rat en Muis,
juli 1978, pagina 34 e.v.). De bewoners dienen op de hoogte te worden gesteld, welke
voorbereidende maatregelen door henzelf dienen te worden uitgevoerd; dit kan door een
brief volgens model IV.

Als u op het aangegeven tijdstip niet thuis kunt zijn of indien u nadere informatie wenst,
kunt u zich in verbinding stellen met ....................................... .
telefoon .................. ".
En tenslotte dient bericht te worden gegeven over de datum van controle en een eventueel
noodzakel.ijke nabehandeling.
Afd. Bestrijding van Ongedierte

DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONGEDIERTEBESTRIJDING
IN EEN KLEINERE GEMEENTE

"Model IV

Aan de bewoner(s) van
no .................. .

Een goed georganiseerde bestrijding van ongedierte en met name van bruine ratten is naar
ons inzicht in elke gemeente noodzakelijk, omdat deze dieren niet alleen materiële schade
aanrichten, maar ook een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier.

Geachte bewoner(s)
Betreft: bestrijding van kakkerlakken

Hierbij bericht ik u, dat op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om ca ................. uur
in uw woning een verdelgingsactie van kakkerlakken dient te worden uitgevoerd. Het is
van groot belang hiervoor uw volledige medewerking te verlenen, teneinde een afdoend
resultaat te kunnen bereiken in het belang van alle betrokkenen. Desgewenst kunt u de
huissleutel bereikbaar deponeren bij buren, huismeester of anderszins en ons hieromtrent berichten. De bestrijding dient in alle betrokken woningen (c.q. bedrijfsruimten e.d.) in dezelfde periode plaats te vinden. De bestrijding geschiedt door de
schuilplaatsen, zoals naden, kieren, openingen e.d. , van de kakkerlakken met behulp
van een lage drukspuit plaatselijk te behandelen met een daarvoor wettelijk toegelaten
middel met als werkzame stof ......... .............. ...................... .
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Continuïteit (,,permanent bezig zijn") wordt o.a. bepaald door:
- beschikbaarheid en inzetbaarheid van mankracht;
- vastlegging van uitgangspunten en procedures binnen het administratieve apparaat;
- budgettaire regelingen, d.w.z. er moet geld voor zijn;
- aanwezigheid van kennis t.a. v. probleemstellingen te nemen stappen / maatregelen die
het probleem kunnen helpen oplossen;
- aanwezigheid van kennis t.a.v. te gebruiken middelen en technische apparatuur.

De continuïteit van de ongediertebestrijding in een kleinere gemeente kan in gevaar worden
gebracht door de beschikbaarheid van mankracht. Toch kan hier vaak met enige
organisatie wel een mouw aan worden gepast.
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