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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Het belangrijkste is het vaststellen van het raamwerk waarin één en ander moet worden
ingepast. Eerst dient te worden vastgelegd wat precies de uitgangspunten zullen zijn van
waaruit de gemeente de ongediertebestrijding wil bezien; de taken die de gemeente voor
haar rekening wil nemen voor wat betreft de uitvoering en in welke gevallen de gemeente
een toeziende taak wil vervullen.
Ratten en muizen

Binnen het gemeentesecretariaat zouden de administratieve taken betreffende de ongediertebestrijding kunnen worden onderverdeeld, zoals b.v. het aannemen van telefoontjes,
het noteren van de klachten op een klachtkaart en tevens in het klachtregister. Daarnaast
kan de uitvoering in handen worden gelegd van één ambtenaar die daartoe een aantal vaste
uren ter beschikking krijgt op telkens dezelfde dagen van de week, b.v. dinsdag- en
vrijdagochtend (deze frequentie is met name van belang voor een goede controle c.q. tijdige
aanvulling van lokaas ter bestrijding van de bruine rat).
Een tweede man kan zover worden ingepraat en ingewerkt, dat deze in voorkomende
gevallen, als b.v. ziekte, een aantal "klussen" kan overnemen en afhandelen. Het inpraten
en inwerken kan geschieden door een voorlichtingsambtenaar van de Afdeling Bestrijding
van Ongedierte. De nodige documentatie is beschikbaar.
De uitvoerder zal uiteraard op genoemde dagen alleen voor de ongediertebestrijding
werkzaam zijn, voor zover dit nodig is. Ter oriëntatie wordt hier kort aangegeven welke
taken een gemeentelijke ongediertebestrijder in een kleinere gemeente kan uitoefenen op
het gebied van ratten- en muizenbestrijding:
- het mengen van het voor ratten en muizen benodigde lokaas;
- op afroep uitvoeren van de bestrijding van bruine (en zwarte) ratten en huismuizen·
daarin tevens begrepen de noodzakelijke controlebezoeken voor het zonodig aan vuile~
of verversen van lokaas; voorts het opsporen van oorzaken die leiden tot het aanwezig
zijn van ratten of muizen en het geven van ter zake nodige adviezen aan de bewoner(s)
of gebruiker(s) ter wering van ratten en muizen; indien nodig het opnemen van
contacten met de Dienst Bouw- en Woningtoezicht ter benadering van (huis-)eigenaren
om ingevolge de Gemeentelijke Bouwverordening benodigde voorzieningen te laten
treffen;
op eigen initiatief controleren en zonodig uitvoeren van de bestrijding van bruine
ratten. De aanwezigheid van bruine ratten in parkvijvers, braakliggende terreinen,
afbraakpanden, vuilstortplaatsen, open zwemwater, etc. is ongewenst, zodat deze
plaatsen voortdurend controle behoeven.
Voorts is een bestrijding van bruine ratten in riolen zeer zinvol, vooral in een omgeving
van waar veel meldingen omtrent hinder door ratten worden ontvangen.

2. De naam van de insekten- of mijtensoort wordt vastgesteld door een geoefende
,,waarnemer", liever nog dooreen persoon met een gedegen kennis van het insektenrijk,
en die de beschikking heeft over de nodige literatuur en determinatietabellen.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan worden besloten of een
vervolgonderzoek noodzakelijk is b.v. in de vorm van een volledige inventarisatie van de
omvang van de verspreiding der dieren.
Voor de in gebouwen voorkomende insekten wordt hierna betreffende een aantal van de
meest voorkomende soorten toegelicht wat een gemeentelijke ongediertebestrijder kan
doen. De meeste "klussen" kunnen nl. door een gemeentelijke ongediertebestrijder zelf
worden gedaan.
Met behulp van door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte beschikbaar gestelde
documentatie, evt. naslagwerk(en) en zo nodig mondelinge toelichting door een voorlichtingsambtenaar kan een aantal diersoorten worden herkend en kan advies worden
gegeven of zonodig een verdelgingsactie worden uitgevoerd.
Wespen - In veel gevallen, als de nestopening gemakkelijk bereikbaar is, kan de
uitvoering van de bestrijding door een " handige" bewoner zelf met een insektenpoeder
worden uitgevoerd. Doch in andere gevallen verdient het o.i. aanbeveling dat de gemeente
de verdelgingsactie uitvoert. Met name als het algemeen belang ermee gemoeid is, doordat
de aanwezigheid van een wespennest gevaar oplevert voor de omgeving.
Vlooien - Indien een bewoner als enig huisdier een hond of kat bezit kan men stellen, dat
het hoogstwaarschijnlijk om kattevlooien gaat (komen zowel voor op honden als op
katten) en kan het " standaardadvies" worden verstrekt.
Bij de geringste twijfel, b.v. er zijn geen huisdieren, er zijn ook nog andere huisdieren, er is
wèl een hond of kat, maar de vlooien bevinden zich uitsluitend op zolder en niet in de
huiskamer, dient een aantal vlooien nader te worden onderzocht.

Indien iemand problemen heeft, samenhangend met het optreden van insekten of mijten,
dan dient het volgende te geschieden alvorens een juist en gericht advies kan worden
gegeven.

Kakkerlakken - In de woning zijn deze dieren vaak in de keuken te vinden en worden dan
meestal 's avonds aangetroffen. Een geoefende waarnemer kan het verschil zien tussen een
volwassen Duitse kakkerlak en een andere kakkerlaksoort. Periplaneta-soorten zijn b.v.
veel groter (± 4 à 5 cm).
Even groot en sterk gelijkend op de Duitse kakkerlak kan b.v. zijn de bruinbandkakkerlak,
die zich in tegenstelling tot de Duitse kakkerlak niet uitsluitend tot warme vochtige
plaatsen beperkt, maar zich meer her en der in de woning verspreidt.
Voor wat betreft de organisatorische afwikkeling, de inventarisatie, de voorlichting der
bewoners en de uitvoering der actie e.d. , in verband met de bestrijding van met name de
Duitse kakkerlak, kan begeleiding plaatsvinden door een voorlichtingsambtenaar van de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
Indien de uit te voeren verdelgingsactie van grote omvang is, kan worden overwogen deze
werkzaamheden uit te besteden aan een dienst van een naburige grote gemeente, regionale
dienst, of aan een ongediertebestrijdingsbedrijf.

1. De klacht wordt in behandeling genomen, d.w.z. er worden zoveel mogelijk ter zake
dienende gegevens genoteerd (uiteraard ook naam en adres) en het monster insekten of
mijten wordt eveneens (in)genomen. Dit moeten onbeschadigde (levende of dode)
dieren zijn en bij voorkeur meerdere exemplaren.

Pissebedden en oorwormen zijn ook gemakkelijk herkenbare diersoorten. Aan de hand
van een nauwkeurige beschrijving op uiterlijke kenmerken kan een geoefende waarnemer
van een monster van deze diersoorten veelal de desbetreffende orde vaststellen en nader
adviseren.

Insekten en mijten
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Faraomieren en andere tropische mierensoorten - Aangeraden wordt mierensoorten die
binnenshuis voorkomen en met name die mieren, die op de winterdag in huis actief zijn te
allen tijde door deskundigen te laten determineren, daar de bestrijding en vooral de keuze
van bestrijdingsmiddelen zeer gericht moet zijn. (Voor de bestrijding van faraomieren is
zoals u wellicht reeds weet voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel chloordecone een
verklaring van geen bezwaar vereist van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte).

Ten aanzien van in de zomer in de tuin voorkomende mieren is vaak het "poeder-innestingang-advies" effectief.
Voor wat betreft het op naam brengen van de insekten en mijten kan te allen tijde een
beroep worden gedaan op de Afdeling Bestrijding van Ongedierte. Daartoe dient dan een
aantal dieren in een klein stevig doosje goed verpakt te worden opgestuurd.
Telefonische inlichtingen kunnen zo nodig na ontvangst van het monster worden verstrekt.
Wellicht ten overvloede wordt gewezen op de mogelijkheid inzake de ongediertebestrijding
documentatie aan te vragen en dit desgewenst in (een) nader(e) gesprek(ken) met de
voorlichtingsambtenaar van het rayon door te nemen. Voorts wordt gewezen op de
mogelijkheid tot aanschaf van de cursusboeken van de Stichting Vakopleiding Ongediertebest rijd ing.
Dus samenvattend zou het beeld als volgt kunnen zijn:

1. In behandeling nemen van de klacht door een administratieve ongediertefunctionaris.
II. Afhandeling, bestrijding c.q. advies door de g.o.b.-er (gemeentelijke ongediertebestrijder) in part-time dienst voor wat betreft de kleine "klussen".
III. Ten aanzien van determinatie en nadere adviezen inzake de bestrijding zo nodig
ruggespraak met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
IV. Grotere "klussen" desgewenst in samenspraak met de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte uit te besteden.
Het gemeentebestuur kan een uitspraak doen voor wat betreft de ter beschikking te stellen
tijd en financiën. Desgewenst kunnen hierover door onze afdeling indicaties worden
gegeven aan de hand van ervaringen in andere gemeenten.
A. Balkstra.
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(rayon Friesland / Groningen / Drenthe) en G. J. Linderman (rayon Overijssel/ Gelderland)
werd iedereen in de betreffende rayons in de gelegenheid gesteld op de contactdagen
afscheid te nemen van genoemde heren. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt
de heer A. D. Bode voor te stellen die zijn werkterrein verlegde van Utrecht naar het rayon
Friesland / Groningen / Drenthe / Overijssel. In 1980 werden de contactdagen in de
maanden maart-juni gehouden; in juni werd in het zuiden des lands afscheid genomen van
de heer N. J. Groot, voorlichtingsambtenaar in het rayon Noord-Brabant / Limburg, die
eveneens met pensioen ging. Aldaar werd de "nieuwe man", de heer H. J. M. Vergoossen
uit Echt voorgesteld.

J

Draaiboekje

In 1979 werd een aanzet gemaakt voor een z.g. ,,draaiboekje" van 18 pagina's, dat werd
gebruikt om aan de hand van een agenda en een aantal op papier gezette notities, een aantal
onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ongediertebestrijding te
behandelen. Dit boekje werd voor 1980 herzien om te worden gebruikt voor de cyclus 19801981. Mogelijkerwijs zal een aantal onderwerpen door de bezoekers van 1979 worden
herkend. Doch er zijn enkele onderwerpen gewijzigd c.q. toegevoegd en ook recente
ontwikkelingen worden besproken. In zijn total iteit is het een vrij compact programma,
doch met behulp van het draai boekje is alles voor de toehoorders goed te volgen. Blijkens
reacties achteraf werd het ter beschikking stellen van het boekje door de (gemiddeld 60-90)
aanwezigen in dank aanvaard en als positief ervaren.
In veel gevallen wordt het gebruikt als naslagwerkje en ook voor interne besprekingen en
bij de desbetreffende afdelingen bleek het zijn dienst te hebben gedaan.
Voor (ex-)cursisten van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S. V.O.) kan
e.e.a. eveneens zijn waarde hebben, omdat een aantal actuele zaken op die manier weer eens
bij elkaar staat.
Voor velen was een deel van het behandelde misschien al bekende stof, doch getracht werd
ideeën aan te dragen waar ieder voor zich uit kan halen wat hij van belang acht.

Programma

Het dagprogramma omvatte o.m. de volgende onderwerpen:

Ongedierrebestrijding en de we1geving

CONTACTDAGEN 1980
Reeds sedert een aantal jaren organiseert de Afdeling Bestrijding van Ongedierte z.g.
contactdagen in 13 plaatsen in Nederland. meestal in de periode januari-april. Deze
plaatsen werden zo gekozen, dat in een cyclus van twee jaar alle provincies in Nederland
werden bezocht. Vorig jaar echter werd deze gewoonte doorbroken en werden alle
noordelijke provincies bezocht. In verband met de pensionering van de heren J. IJsinga
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Betreffe nde ongedierte zijn in enkele wetten en verordeningen bepalingen te vinden.
waaruit reeds het belang blijkt van bestrij ding en de noodzaak van het nemen van bepaalde
maatregelen die moeten voorkomen, dat ongedierte overlast veroorzaakt of gevaar
oplevert voor de gezondheid van mens en huisdier.
Onder meer de gemeentelijke bouwverordening geeft duidelijke aanwijzingen omtrent te
nemen maatregelen t.a.v. ongedierte op erven en terreinen, in bouwwerken, etc. Voorts
geven o.m. de Woningwet, de Quarantainewet en de Hinderwet binnen hun kader
richtlijnen t.a.v. het optreden van ongedierte.
In de Bestrijdingsmiddelenwet zijn o.a. geregeld de toelating van bestrijdingsmiddelen, de
handel daarin en de toepassing. Voor wat betreft de bestrijding van ongedierte gaat het
voornamelijk om rodenticiden (ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen) en insekticiden
(insektenbestrijdingsmiddelen) welke in gebouwen en bouwwerken worden toegepast.
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