inzameling plaatsvindt, zal een regeling
zijn ontworpen waarbij dit GFT-afval eens
in de veertien dagen en het overige afval
in de tussenliggende weken wordt
opgehaald. In de praktijk kleven aan deze
manier van huisvuil ophalen enkele
problemen; GFT-afval is organisch
materiaal dat veel vocht bevat en dus
snel gaat rotten. Dit kan gepaard gaan
met stankproblemen. Om dit zoveel
mogelijk tegen te gaan moet het GFTafval zo droog mogelijk zijn. Wellicht is
het daartoe zelfs aan te bevelen om de
container op een kier open te laten staan.
Naarmate het afval droger is zal er
minder rotting optreden en dus minder
stankproduktie plaats vinden. Ook wordt
de ontwikkeling van een aantal
insektesoorten hierdoor bemoeilijkt.
Welke insekten ontwikkelen zich in
GFT-afval?

Diverse insekten zijn gespecialiseerd in
het opruimen van rottend organisch
materiaal. We kunnen daarbij denken aan
bijvoorbeeld oorwormen, mieren maar
vooral aan verschillende vliegesoorten.
De vliegen dienen hier speciaal te worden
genoemd, omdat zij zich in het larvestadium razendsnel kunnen ontwikkelen.

Bij zomerse temperaturen en een door
rotting verhoogde temperatuur in de
container groeien ze in ongeveer een
week uit van een klein eitje tot een
redelijk volgroeide larve. Vliegesoorten
waarvoor dit geldt zijn de diverse
fruitvliegsoorten (Drosophila spp.) en de
vleesvliegen (familie Calliphoridae), die
ook wel bromvliegen worden genoemd.
Fruitvliegen ontwikkelen zich met name in
rottend plantaardig materiaal zoals o.a. in
fruitafval, terwijl vleesvliegen de voorkeur
geven aan restanten vlees en vleesafval.
Het zal duidelijk zijn dat volgroeide larven
na een periode van veertien dagen in
grote aantallen in een GFT-container
kunnen worden aangetroffen als deze
container bij de aanvang van deze
periode niet goed is schoon gemaakt.
Zitten er nog resten afval in de container
dan kunnen de vliegen daarop hun eieren
afzetten waardoor de volledige periode
van veertien dagen voor de ontwikkeling
kan worden gebruikt. Dit zal er toe leiden
dat, wanneer men niet erg zorgvuldig
omgaat met het GFT-afval , in de zomer
vliegelarven uit de container kruipen. Met
name vleesvlieglarven kruipen er uit
omdat zij bij voorkeur hun verpopping op
een droge plaats in de grond willen
doormaken.
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Conclusie en te verstrekken adviezen

Een GFT-container moet zo spoedig
mogelijk na het ledigen goed worden
schoon gemaakt. Als dat niet gebeurt,
zullen diverse insektesoorten zich in de
restanten ontwikkelen en de volgroeide
larven zullen er na verloop van tijd
uitkruipen.
Teneinde stankoverlast zoveel mogelijk
tegen te gaan dient men ervoor te zorgen
dat het verzamelde GFT-afval zo weinig
mogelijk water bevat. Zet eventueel de
deksel van de container op een kier opdat
het GFT-afval verder kan indrogen. Om in
die situatie insekten ervan te weerhouden
eieren af te zetten in de container, kan
men het best horrengaas over de
container leggen.
Het gebruik van een aanrechtbakje kan er
toe bijdragen dat het afval droger in de

container terecht komt.
Het is voldoende om de container goed
schoon te spuiten met leidingwater. Als
namelijk alle restanten vuil zijn verwijderd
zullen vliegen en andere insekten minder
snel worden aangetrokken en geen
eieren afzetten.
Nadat de container goed is gereinigd kan
men ter voorkoming van het aanhechten
van vuil papier op de bodem leggen.
Geadviseerd wordt om in de
zomermaanden vlees- en visafval, in
papier gewikkeld, in die container te
gooien die het eerst aan de beurt is om
geleegd te worden. In de maanden dat de
dagtemperatuur gemiddeld beneden
15°C blijft, dient men vleesafval wel altijd
in de GFT-container te verzamelen.
J.T. de Jonge.

UIT DE
BUITENDIENST
Summary

Three cases of considerable annoyance
caused by Lasius niger are described.
They had perforated "squeekfoam"
insulation material in buildings. Finding
the nests was the hardest part.

kakkerlakken, bedwantsen of ovenvisjes.
De individuen van deze soorten leven bij
elkaar in donkere schuilplaatsen en zullen
overdag niet of weinig te zien zijn. Van
een nest is bij deze soorten geen sprake.
Kakkerlakken stellen bovendien prijs op
een hoge relatieve luchtvochtigheid in
hun omgeving.

Tuinmieren "geïsoleerd"

Larve en pop van vleesvlieg
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Groene vleesvliegen

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

lnsekten zullen bij het zoeken naar een
schuil- of nestelplaats letten op de voor
hen ideale omstandigheden. Zo worden
er eisen gesteld aan omgevingsfactoren
als temperatuur en vochtigheid en speelt
de hoeveelheid licht in schuilplaatsen een
belangrijke rol.
Het beste is dat te constateren bij de
insekten die lichtschuw zijn, zoals
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19~3

Anders ligt dat bij de sociaal levende
insekten; de wespen, honingbijen en
mieren. Bij deze soorten, die alle tot de
orde van de vliesvleugelige insekten
(Hymenoptera) horen, is voor de
ontwikkeling van ei tot volwassen insekt
een extra bescherming nodig.
Bescherming tegen slecht weer of tegen
natuurlijke vijanden is noodzaak om het
nest, de kolonie in stand te houden.
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Wespen zoeken vaak een holte op die
bescherming biedt tegen invloeden van
buitenaf, maar maken ook vrijhangende
nesten in bomen of struiken. In jaren met
veel regenval en harde wind zullen die
vrijhangende nesten wel eens verloren
gaan.
Bij mieren kennen we een grote diversiteit
aan bouwvormen van het nest. iedereen
kent wel de grote koepelnesten van de
rode bosmiersoorten Formica rufa L. en
Formica polyctena Förster in bossen
waar ook naaldbomen voorkomen.
De bestrijder die al eens te maken heeft
gehad met de glanzende houtmier
(Lasius fuliginosus L.) weet dat de
nestbouw van deze soort omvangrijk kan
zijn. In sommige gevallen wordt in de
winter of het zeer vroege voorjaar hinder
van deze soort ondervonden. In de
maanden januari en februari worden
jaarlijks meerdere meldingen van hinder
door glanzende houtmieren bij de
Afdeling ontvangen. Het nest bevindt zich
dan vaak onder de woning en er is altijd
sprake van de aanwezigheid van hout
(een houten vloer of een balk of stronk in
de kruipruimte). iedereen kent wel de
nestingangen van de nesten van de
zwartbruine wegmier (Lasius niger L.).
Het is waarschijnlijk de meest
voorkomende mieresoort in ons land.
Rond deze nestingangen, kleine
openingen b.v. in voegen van tegel- of
klinkerbestrating, ligt zand dat door de
werksters vanuit het nest onder de stenen
naar boven is gebracht. Het is de taak
van de werksters in de kolonie om, naast
de verzorging van het broed, het
aanslepen van voedsel en het
schoonhouden van het nest, ruimte vrij te
maken voor uitbreiding van het
bestaande nest. Dit nest bestaat uit in het
zand gemaakte gangen. Bij verstoring of
bij het ontdekken van een geschiktere
nestgelegenheid kan een mierenkolonie
zich in korte tijd verplaatsen. Het kan
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Buitenmuur van cement en grof grind
bekleed met piepschuim

gebeuren, dat een koningin na
bevruchting tijdens de bruidsvlucht een
nestplaats kiest, die in mensenogen
minder geschikt is vanwege de hinder die
haar mierenvolk na uitbreiding
veroorzaakt.
Er zijn enkele praktijkgevallen bekend
waar de zwartbruine wegmier
"geïsoleerd" leefde. Nestbouw had
namelijk plaats gevonden in
piepschuimisolatie die in gebouwen was
verwerkt.
1. In een woonwijk waren woonblokken
gebouwd, waarvan de buitenmuur uit
cement met grof grind bestond. Na
enige tijd werd vastgesteld dat de
isolerende werking van de buitenmuur
slecht was. Er trad veel energieverlies
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993
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Pleisterlaag gedeeltelijk weggebroken

op bij het warm houden van de
woningen in de wintermaanden. De
woningeigenaar liet daarom de
buitenmuren met een dikke laag
piepschuim bekleden. De buitenzijde
werd met pleister afgewerkt, zodat een
voor het oog mooie, witte buitenmuur
ontstond.
2. In een recreatiepark werden op grote
schaal bungalows van eenzelfde type
gebouwd. Ter isolatie van het platte
dak werden tussen plafond en dak
piepschuimplaten aangebracht.
3. Het derde voorbeeld betreft een tot
woning verbouwde boerderij. Hier werd
vloerverwarming toegepast.
Kunststofbuizen waar warme lucht
doorheen wordt gevoerd lopen door
een vloerisolatielaag van piepschuim
heen. Isolatie en verwarming zorgen
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19~3

samen voor warme voeten voor de
bewoners van het huis.
Klachten over de zwartbruine wegmier
noopten in deze gevallen tot nader
onderzoek. De uitgevoerde bestrijdingen
hadden niet tot het gewenste resultaat
geleid. Bij de bestrijding van "tuinmieren"
moet er van worden uitgegaan dat hoe
dichter bij het nest of de nestopeningen
de bestrijding plaatsvindt, hoe beter het
resultaat van de bestrijding zal zijn.
Bereikt men dus onvoldoende resultaat
met voor het doel geschikte middelen,
dan kan de conclusie worden getrokken
dat de nestplaatsen min of meer
onbereikbaar zijn.
Bij de onderzoeken die in onze
voorbeelden werden ingesteld werd
geconstateerd, dat de nesten van de
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1

BIJZONDERE
INSEKTENSOORTEN

Gangen in isolatie

mieren zich in de piepschuimisolatie
bevonden. Na verwijdering van de
gepleisterde muurplaten c.q.
plafondplaten in twee van deze
voorbeelden bleek het piepschuim
doorboord te zijn met door de mieren
uitgeknaagde gangen. Door deze
beschadigde isolatie te vernieuwen, of
zonodig door ander materiaal te
vervangen en door zo mogelijk de
bouwkundige constructie aan te passen
zodat binnendringen van mieren niet kan
plaatsvinden, kunnen problemen in de
toekomst worden voorkomen. Eenvoudig
en goedkoop is dat echter niet.
In de woning met vloerverwarming,
waarvan de vloer zonder kruipruimte op
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zand is gebouwd, is bouwkundige wering
nauwelijks toe te passen. In dergelijke
gevallen zal moeten worden geprobeerd
om met residueel werkende middelen de
populatie zodanig te miniseren, dat het
broed bij gebrek aan werksters niet meer
voldoende verzorgd wordt, en het volk
uitsterft.
Het best kan deze bestrijding in de
zomermaanden worden uitgevoerd als de
tuinmieren vooral buiten het meest actief
zijn. Voor toepassing rondom het pand
kan gekozen worden voor de werkzame
stof foxim of deltamethrin, bij voorkeur toe
te passen als gietmiddel. Voor toepassing
binnen het pand komen residueel
werkende middelen met de werkzame
stof cyfluthrin , deltamethrin of permethrin
in aanmerking. Het gebruik van de werkzame stof foxim als spuit- of stuifpoeder
is niet binnen gebouwen toegelaten.

Three insect species that were sent to us
for determination turned out to have one
thing in common: they are dependent on
a host for their development.

Per geval zal het verloop van een
bestrijding wisselend kunnen zijn, mede
afhankelijk van de vestigingsplaatsen van
de nesten.
Overigens mag uit het bovenstaande niet
worden afgeleid dat tuinmieren te allen
tijde moeten worden bestreden. Omdat zij
ten behoeve van de ontwikkeling van de
larven veel eiwitrijk voedsel nodig
hebben, verrichten zij nuttige arbeid door
het verzamelen van eieren, larven en
poppen van andere, soms schadelijke
insekten. Mieren zijn dus nuttige insekten
en staan bekend als opruimers in de
natuur.
Bij hinder in gebouwen staat het nemen
van hygiënische weringsmaatregelen
voorop. Alleen bij ernstige overlast of
wanneer er sprake is van schade zoals in
de beschreven voorbeelden, kan
uitvoering van een bestrijding nodig zijn.
Gun mieren buiten de ruimte; zij leven in
sociale staten en gedragen zich minder
"geïsoleerd" dan de titel van dit verhaal
deed vermoeden.
A.D. Bode

De soort Volucella zonaria Poda is een
zweefvlieg behorende tot de familie
Syrphidae (zie foto 1). De soort is niet
inheems, maar komt wel uit Zuid-Europa
Nederland binnen en wordt gezien op
Buddleia struiken. De larven van deze
zweefvliegesoort leven in bijen- en
wespennesten waar ze zich voeden met
afval en dode insekten.
Zweefvliegen vallen op door hun over het
algemeen heldere kleuren en hun
"zweefvermogen", d.w.z. het stilstaan in
de lucht.

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

In de zomer van 1992 kregen wij
herhaaldelijk telefonische berichten van
gemeentelijke dierplaagbestrijders die bij
het bestrijden van wespen ook andere
soorten insekten aantroffen. Wij
verzochten hen ons daarvan enkele
exemplaren toe te zenden, zodat wij ze
konden determineren.
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De keversoort Metoecus paradoxus

Na onderzoek bleek dat er sprake was
van de drie insektesoorten nl. Volucella
zonaria Poda, Metoecus paradoxus L. en
Apalus muralis Forster. Deze drie soorten
hebben één ding gemeen: ze zijn voor
hun ontwikkeling afhankelijk van een
gastheer.

Van de keversoort Metoecus paradoxus
L. behorende tot de familie Rhipiphoridae,
leven zowel de kevers als de larven in de
nesten van de gewone wesp
(Paravespula vu/garis L.) (zie foto 2). Van
deze keversoort is bekend dat hij zeer
zeldzaam in de vrije natuur voorkomt
maar daarentegen in een wespennest
zeer talrijk aanwezig kan zijn.
De larve ontwikkelt zich bij de gewone
wesp (Paravespula vu/garis L.) en de
duitse wesp (Paravespula germanica F.)
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19,93

in grondnesten aan bosranden. De kever
heeft volgens Gradl een kleine zomer- en
een grotere herfstgeneratie en wordt in
de regel pas in de late herfst in het vrije
veld, en wel het meest in de nabijheid van
wespenbroedplaatsen op boomstammen
gevonden. De eieren worden op de aarde
gelegd in de nabijheid van waardplanten
die door de wespen worden bezocht. Uit
het ei ontwikkelt zich een nietig zeer
beweeglijk larvestadium, dat zich aan de

De o/iekever Apalus muralis
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