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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Nieuwe ontwikkelingen inzake bestrijdingsmiddelen
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte is betrokken bij de toelating, en wel specifiek
het praktijkdeugdelijkheidsonderzoek, van rodenticiden en insekticiden. De Afdeling
adviseert omtrent de keuze van actieve stoffen, geeft voorlichting over de wijze van
toepassing, de gevaren bij het gebruik en de giftigheid van de toe te passen bestrijdingsmiddelen.
Voorts wordt voorlichting verstrekt t.a.v. nieuwe bestrijdingsmiddelen waarvoor een
toelating werd verleend, zoals de rodenticiden difenacoum, ergo-calciferol en bromadiolon
en de insekticiden decamethrin en permethrin.

Diverse aspecten van ratten- en muizenbestrijding
Om een indruk te geven van hetgeen in Nederland door de gemeenten aan de
ongediertebestrijding wordt gedaan, werden enkele gegevens belicht uit de Statistiek
Ongediertebestrijding 1977, welke werd samengesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Een model voor de organisatie van een gemeentelijke Ongediertebestrijdingsdienst werd
besproken. Schetsmatig werd daarbij aangegeven hoe de klachtenbehandeling via een
centraal meldingspunt in samenwerking met de buitendienst kan worden afgewikkeld
(hulpmiddel: register en klachtkaart).
De samenwerking met een andere gemeentelijke dienst als Bouw- en Woningtoezicht werd
genoemd. En een visie op de kostenaspecten werd doorgenomen.

Insektenplagen in gebouwen
Een praktijkvoorbeeld van een bestrijdingsactie van Duitse kakkerlakken werd belicht;
stap voor stap vanaf de eerste melding; determinatie; nader onderzoek en inventarisatie;
bestrijdingsplan; besprekingen met de huiseigenaar; voorlichting aan bewoners; uitvoering
van de verdelgingsactie tot en met de nacontrole en / of nabehandeling en laatste controle
werd aan de hand van de gegevens in het draaiboekje besproken.
Voorts werd aangegeven hoe in complexe gevallen als een kakkerlakken- of een
faraomierbestrijding in grote objecten de gemeente een coördinerende en / of organiserende
taak kan hebben.

S. V. 0.-cursus
Kort werd ingegaan op de vakopleiding, welke voor de tweede maal van start was gegaan
en in mei '80 wederom een aantal gediplomeerde A- en B-cursisten zou afleveren. De
inschrijving sluit in de eerste week van juni, zodat nieuwe gegadigden nu eerst voor de
cursus '81-'82 in aanmerking kunnen komen. Het gewijzigde adres van het secretariaat van
de S. V.O. is te Tilburg, Ceramstraat 6, t.a.v. de heer F. Weijters, telefoon O13-32.00.00.
Presentatie

Tijdens het onderwerp "Enige benodigdheden t.b. v. de bestrijding van ongedierte werden
diverse modellen voerdozen en -kisten, een adembeschermingsapparaat, een drukspuit,
e.d. getoond , welke tijdens de lunchpauze nader konden worden bekeken. Na de lunch
werd door middel van dia's nog een aantal knaagdieren en insekten getoond en tevens
toelichting gegeven op hun belang (schadelijk of niet schadelijk) en de bestrijding.
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Volgend voorjaar zullen de contactdagen door de in het begin van dit artikel geschetste
gebeurtenissen, worden gehouden in de provincies Groningen , Friesland, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.
Een volledig programma met de aanduidingen van data, plaats en zaal zullen hierna
worden gepubliceerd.
A. Balkstra.

UITNODIGING HOOFDEN VAN DIENSTEN
EN GEMEENTELIJKE ONGEDIERTEBESTRIJDERS

CONTACTDAGEN 1981
De contactdagen georganiseerd door de Afdeling Bestrijd ing van Ongedierte waarvoor de
hoofden van diensten en afdelingen belast met de bestrijding van ongedierte en de
gemeentelijke ongediertebestrijders worden uitgenodigd worden in de periode februariapril 1981 gehouden. Een uitnodiging met nadere gegevens wordt t.z.t. nog toegezonden.
Het dagprogramma zal o.m. de volgende onderwerpen omvatten:
10.00 uur Opening
- ongediertebestrijding en de wetgeving
- nieuwe ontwikkelingen inzake bestrijdingsmiddelen
- diverse aspecten van de ratten- en muizenbestrijding
- insektenplagen in gebouwen.
Beëindiging ca. 16.00 uur. Aan de deelneming zijn behalve reis- en verblijfkosten der
deelnemers geen verdere kosten verbonden.
Ten aanzien van de genoemde onderwerpen is gebleken, dat de (wijze van) uitvoering van
de ongediertebestrijding o.m. berust op beleidsbeslissingen op het niveau van midden- of
topkader. Wij nodigen daarom alle gemeentelijke ongediertebestrijders in de betrokken
provincies èn hun afdelingshoofden of hoofden van dienst uit aan een contactdag deel te
nemen. Een ieder is natuurlijk vrij die contactdag bij te wonen die hem het beste uitkomt.
Ook al woont men in een andere provincie, dan hoeft dit geen beletsel te zijn. Uw aller
komst wordt door onze afdeling zeer op prijs gesteld.
Schema 1981
( om alvast te noteren)

Provincie
Groningen

donderdag 19 februari 1981 in de bovenzaal van congrescentrum "Het
Tehuis", Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Friesland

donderdag 5 maart 1981 in Restaurant "Onder de Luifel", Stationsweg 6 te Leeuwarden.
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