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C.B.S.-enquête ongediertebestrijding:

Inhoud

Gemeenten doen minder aan ongediertebestrijding, particuliere ongediertebestrijders
winnen terrein
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(Buiten verantwoordelijkheid van de
redactie)

Vanaf 1975 worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig onderzoeken gehouden naar de ongediertebestrijding in Nederland. Het onderzoek
over 1988 is het zesde in de reeks. In de
onderzoeken worden gemeenten, particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven en
het Ministerie van Defensie geënquêteerd. In tegenstelling tot 1984 zijn in dit
onderzoek ook gemeenten met minder
dan 5.000 inwoners geënquêteerd. De resultaten van de gemeenten en bedrijven
zijn opgehoogd voor non-respons.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven
van de uitkomsten van gemeenten en bedrijven.
Om de gegevens te kunnen vergelijken
met 1984, zijn de gemeenten met minder
dan 5.000 inwoners in dit artikel apart behandeld. In de overige paragrafen wordt
deze groep buiten beschouwing gelaten.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.
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Huisstofm1ït (Dermatophagoides pteronyssinus)

sektenbestrijding) bestreed de gemeente
ongedierte niet geheel met eigen dienst.
Het wel of niet bestrijden van ongedierte
was dan afhankelijk van de aard van de
binnengekomen klacht. Vaak gaf de gemeentelijke dienst alleen advies over de
te nemen maatregelen voor de bestrijd ing. Ook werd vaak volstaan met het geven van naam en adres van een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf of -in enkele gevallen- een andere gemeente (het
zogenaamde doorverwijzen). In een aantal gemeenten werd een andere gemeente of een particulier bedrijf voor de eigenlijke bestrijdingsaktie ingeschakeld (het
zogenaamde uitbesteden). De gemeente
verzorgde dan wel de bijkomende aktiviteiten zoals inventarisatie en organisatie
van de bestrijdingsaktie.
Enkele gemeenten hadden een contract
met een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf afgesloten. Dit bedrijf voerde
dan alle aspecten van de ongediertebestrijding uit. Ook kwam het voor dat de
gemeente helemaal geen dienst had die
de muizen- of insektenbestrijding regelde.

1. Gemeenten met meer dan 5.000 inwoners
Organisatie en werkzame personen

1
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In tabel 1 staat een overzicht van de organistatievorm van de gemeentelijke ongediertebestrijding. In Noord-Holland en
Zeeland zijn 19 gemeenten aangesloten
bij 2 gemeenschappelijke regelingen voor
ongediertebestrijding. Daarnaast wordt in
Zuid-Holland en Zeeland de ongediertebestrijding van 16 gemeenten uitgevoerd
door 3 waterschappen.
In veel gevallen (vooral bij muizen- en inRat en Muis, 38 (2) 1990
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muizen, -6% voor insekten) en werden
per bezocht 'ratten- en muizenobject'
minder bezoeken afgelegd. Bij de 'insektenobjecten' bleef het aantal bezoeken
per object gelijk. In tabel 2 staat een overzicht van het aantal bezochte objecten en
afgelegde bezoeken.

Tabel 1
Ongediertebestrijding door gemeenten 1)
Bestrijding
van ratten

Bestrijding
van insekten

Bestrijding
van muizen

1984

1988

1984

1988

1984

1988

505

477

318

276

133

124

14

32

90

115

187

185

7

25

79

117

160

178

148

203

255

287

Bestrijding geheel door de
gemeentelijke dienst
Bestrijding gedeeltelijk door
gemeentelijke dienst
Geen bestrijding door
gemeentelijke dienst

Tabel2
Bezochte objecten en afgelegde bezoeken voor de bestrijding van ongedierte 1)
Ratten en muizen

Advies door gemeentelijke dienst 2)
Doorverwijzen en/of geheel of
gedeeltelijk uitbesteden 2)
Bestrijding
gratis
tegen betaling

Il
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1984

1988

1984

1988

17

57

63

87

273

272

Bezochte objecten

102.440

100.844

45.490

42.724

227.221

55.700

52.671

419
89

310
98

282
102

149
172

150
159

Afgelegde bezoeken
gemiddeld per:
1.000 inwoners
bezocht object

255610

420
95

18,5
2,5

16,3
2,3

6,7
1,2

5,2
1,2

1) Exclusief gemeenten met een gemeenschappelijke regeling
2) Per gemeente zijn alle twee de regelingen mogelijk
Ten opzichte van 1984 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van gehele
naar gedeeltelijke of geen bestrijding
door gemeentelijke dienst. De teruggang
van het aantal gemeenten dat ongedierte
geheel met eigen dienst bestreed was
respectievelijk 5, 13 en 7% voor ratten-,
muizen- en insektenbestrijding.
Gemeenten met 5.000 tot 10.000 inwoners droegen aan deze verschuiving het
meest bij. Vooral het doorverwijzen naar
een particulier bedrijf was een alternatief
voor het bestrijden door eigen dienst.
In respectievelijk 105 en 89 gemeenten
werd lokaas verstrekt voor ratten- en muizenbestrijding. In 25% van de gemeenten
moest hiervoor betaald worden. Het verstrekken van lokaas wordt voor deze statistiek ook als bestrijding aangemerkt.
Het aantal gemeenten dat ratten en insekten gratis bestreed bleef ongeveer ge-

lnsekten

1) Inclusief gemeenten met een gemeenschappelijke regeling

lijk. Het aantal gemeenten dat muizen
gratis bestreed nam met 9% af.
Regelingen als: particulieren gratis en bedrijven tegen betaling, vaste tarieven, alleen betalen van lokaas enz., worden ook
aangemerkt als bestrijding tegen betaling.
Ten opzichte van 1984 is het aantal personen in gemeentelijke dienst dat zich
met ongediertebestrijding bezighield, met
9% afgenomen tot 679
Hierbij zijn personen met wel en niet volledige dagtaken bij elkaar opgeteld.
Daardoor is dit cijfer slechts een indicatie
van de afname van het aantal uren dat
aan ongediertebestrijding besteed is.

Bezochte objecten en afgelegde bezoeken
In vergelijking met 1984 werden er minder objecten bezocht (-2% voor ratten en
Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Het aantal afgelegde bezoeken voor ratten- en muizenbestrijding per 1.000 inwoners varieerde per gemeentegroottegroep: van 20,7 voor gemeenten met
5.000 tot 10.000 inwoners tot 13,8 voor
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Het aantal afgelegde bezoeken voor
insektenbestrijding varieerde ook per gemeentegroottegroep: 8,2 voor gemeenten
met minder dan 5.000 inwoners, ca. 5
voor gemeenten met 5.000 tot 20.000 inwoners, ca. 3,5 voor gemeenten met
20.000 tot 50.000 inwoners en 7,0 voor
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Het hoge aantal voor de gemeenten
met meer dan 100.000 inwoners kan worden toegeschreven aan de kakkerlakkenbestrijding; de objecten bezocht voor kakkerlakkenbestrijding lagen voor 93% in
steden met meer dan 100.000 inwoners
Uit tabel 3 blijkt dat er minder objecten
Rat en Muis, 38 (2) 1990

voor de bestrijding van de bruine rat zijn
bezocht. Het aantal bezochte objecten
voor de bestrijding van de huismuis en
wesp is toegenomen.
De campagne tegen de zwarte rat in
Noord-Brabant en enkele grote havenplaatsen is een succes geweest. Het aantal bezochte objecten voor de bestrijding
van de zwarte rat daalde van 4.100 naar
794.
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Tabel 4
Lasten en baten voor ongediertebestrijding van gemeenten 1)

Tabel3
Bezochte objecten per diersoort

Knaagdieren

Eenheid

1984

1988

aantal

102 440

100 844

%
%
%
%

66
4
27
3

65
1
31
3

aantal

43 370

42 725

%
%
%
%
%

33
4
41
9
13

26
3
50
9
12

Gemiddelde lasten
per gemeente
1984

Bruine rat
Zwarte rat
Huismuis
Overige
lnsekten
Kakkerlakken
Tuinmieren
Wespen
Vlooien
Overige

Gemiddelde baten 2)
per gemeente

Aantal gemeenten

1988

1984

1988

1984

1988

6,06
11 ,35
24,12
79,74
384,06

0,30
0,39
0,86
7,06
145,53

0,24
0,38
1,14
6,09
167,53

182
174
121
33
17

178
179
125
35
17

1.000 gld

Gemeenten met "
inwoners
5.000 tot
10.000 tot
20.000 tot
50.000 tot
100.000 en

10.000
20000
50.000
100.000
meer

7,37
10,95
23,93
86,91
419,94

1) Exclusief gemeenten met een gemeenschappelijke regeling
2) Alleen ontvangsten voor ratten-, muizen- en insektenbestrijding

Door het verbeterde opleidingsniveau van
de ongediertebestrijders is er effectiever
met bestrijdingsmiddelen omgegaan: Het
gebruik van zei/aangemaakt lokaas daalde met 32% naar bijna 162.000 kg. De
daarbij gebruikte hoeveelheid warfarin
daalde met 46% naar 3.670 kg. Voor zei/aangemaakt lokaas werd verder nog
2.440 kg chloorfacinon, 790 kg bromadiolon en 460 kg cumatetralyl gebruikt. De
gebruikte hoeveelheid gereed lokaas
steeg met 10% naar bijna 44.000 kg en
het aantal gebruikte blokken en ringen
steeg met 23% naar 4700 stuks. 46% van
de totale hoeveelheid gereed lokaas was
op basis van difenacoum, 27% op basis
van bromadiolon, 15% op basis van brodifacoum en 11 % op basis van warfarin. Het
gebruik van insekticiden (exclusief gasvormende middelen) daalde met 56%
naar 240 kg aktieve stof. Het gebruik van
gechloreerde koolwaterstoffen daalde
spectaculair van 120 naar 10 kg aktieve
stof. Het gebruik van gasvormende middelen daalde met 10% naar bijna 5.500
kg.

•
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Financiën
De daling van de aktiviteiten van gemeentelijke ongediertebestrijders had z'n
invloed op de financiën. De kosten voor
de ongediertebestrijding daalde licht
(-5%) naar 16 mln gulden. Het exploitatietekort daalde met 11 % naar 12 mln gulden. Tabel 4 geeft een overzicht per gemeentegroottegroep.

De kosten (= totaal lasten) voor ongediertebestrijding per inwoner zijn gedaald van
f. 1,20 naar f. 1,08. Ook hier is een variatie
per gemeentegroottegroep: f. 0,74 voor
gemeenten met 5.000 tot 10.000 inwoners
tot f. 1,7 4 voor gemeenten met meer dan
100.000 inwoners. Per afgelegd bezoek
zijn de kosten gestegen. Voor ongediertebestrijding moesten de burgers en bedrijven met ongedierte meer betalen.
2. Gemeenten met minder dan 5.000
inwoners

Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Van de groep gemeenten met minder dan
5.000 inwoners waren er in 1988 respectievelijk 120, 16 en 9 die ratten geheel,
gedeeltelijk of niet met eigen dienst bestreden. Voor de muizenbestrijding waren
dat er respectievelijk 59, 39 en 35. lnsekten werden door 46 gemeenten geheel,
door 36 gedeeltelijk en door 44 niet met
eigen dienst bestreden. 155 personen
hielden zich bezig met ongediertebestrijding. 154 personen besteedden daar minRat en Muis, 38 (2) 1990

der dan 15 uur per week aan. De kosten
bedroegen f. 1,04 per inwoner
De gemeenten met minder dan 5.000 inwoners bezochten voor ratten- en muizenbestrijding 5% van het totaal aantal
door gemeenten bezochte objecten.
Voor insektenbestrijding was dit percentage 4%. Voor ratten- en muizenbestrijding gebruikten ze 8% van het totaal door
gemeenten gebruikte lokaas. Voor insekticiden (exclusief gasvormende middelen)
was dit percentage 3%.
3. Particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven
Het aantal berichtgevers in deze branche
is in 1988 gestegen tot 60 (in 1984: 44).
Mede hierdoor zijn de uitkomsten over
1988 hoger dan die over 1984. Vergelijking van bedrijfsgegevens van verschillende jaren leert echter dat er ook sprake
is van een toeneming van de aktiviteiten.
In tabel 5 is een overzicht van enkele
kengetallen uit beide jaren opgenomen.
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hadden ca. 83% van het totale aantal
werknemers in dienst. Slechts twee ondernemingen hadden meer dan 10 personen in dienst ten behoeve van de ongediertebestrijding. Wat betreft het aantal
akties zij vermeld dat ca. 80% van alle akties werd uitgevoerd door slechts 8 ondernemingen. Uit al deze gegevens blijkt
dat de uitkomsten van deze bedrijfstak
sterk worden beïnvloed door de uitkomsten van een beperkt aantal ondernemingen.

Tabel 5
Enkele kengetallen van particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven
Eenheid

1984

1988

Bedrijven met bestrijding van
- ratten
- muizen
- insekten

%
%
%

83
88
94

60
67
100

Werkzame personen

n

200-240

270-300

mln gld

33-35

41-44

Totale omzet
Aantal objecten met bestrijding
- van ratten
- van muizen
- van insekten
Totaal

%
%
%
n

21
52
37
34-36.000

17
54
37
38-40.000

kg

73.700

70.200

%
%

65
35

71
29

%
%
%
%
%

35
41
17
7

11
20
17
48
4

Gebruikte insekticiden

kg act.st

3.185

3.830

Gebruikte fungiciden

kg act.si

Gebruikte gasvormende middelen

kg act.si

Gebruikt lokaas
waarvan
- zei/aangemaakt
- gereed
op basis van
- warfarin
- chloorfacinon
- difenacoum
- bromadiolon
- brodifacoum

Gebruikte bestrijdingsmiddelen
Voor de ratten- en muizenbestrijding gebruikten 12 bedrijven alleen gereed lokaas, 7 alleen zei/aangemaakt lokaas en
21 beide. Behalve de vermelde anticoagulantia gebruikten een zeer beperkt aantal bedrijven middelen op basis van ergocalciferol en thalliumsulfaat.
Wat betreft de gebruikte insekticiden
dient vermeld te worden dat de gegevens
van een aantal groepen van actieve stoffen en afzonderlijke actieve stoffen geheim is omdat het merendeel van deze
betrokken (groepen van) stoffen door
slechts enkele bedrijven werd gebruikt.
Evenals bij de gemeenten is ook hier een
sterke afname van de toepassing van lindaan waarneembaar. Omdat ten opzichte
van 1984 meer akties tegen houtaantaslende insekten zijn geregistreerd, is een
aanzienlijk grotere hoeveelheid houtbehandelings-middelen opgegeven. Van de
gasvormende middelen bestond ruim
94% uit methylbromide.

170
50.050

49.270

bestrijding. Voor de insektenbestrijding
daalde het aantal bezochte objecten met
6%.
De kosten voor gemeentelijke ongediertebestrijding per inwoner daalden met
10% naar f. 1,08.
De omzet van de particuliere bedrijven
nam t.o.v. 1984 met 25% toe; het aantal
objecten met bestrijding met ruim 11 %.
Bedrijven voeren op grotere objecten dan
gemeenten bestrijdingsakties uit; per object werd ca 1,5 keer zoveel lokaas uiigelegd en 60 keer zoveel insekticiden gebruikt.
Bedrijven voeren meer akties tegen muizen en minder tegen ratten uit dan gemeenten. Ze passen daarom meer lokaas
op basis van bromadiolon en difenacoum
toe.
In het derde kwartaal van 1990 zal de
C.B.S. -publikatie 'Ongediertebestrijding
1988' verschijnen. Hierin staat een gedetail/eerd verslag (voor gemeenten uitkomsten per gemeentegroottegroep en provincie) van de enquête. Hij bevat 50 bladzijden en 33 staten en tabellen. De publikatie is na het derde kwartaal van 1990
verkrijgbaar bij de boekwinkel van het
C.B.S. (tel. 070-3694341 toestel 2055) en
kost ongeveer f. 20, -.

Summary

•

Omvang van de aktiviteiten
Tweederde van het aantal bedrijven bestrijdt alle diersoorten, één derde bestrijdt
alleen insekten. Er waren 4 bedrijven die
gespecialiseerd waren op de bestrijding
van houtaantastende insekten en er werden 14 bedrijven geregistreerd die gassingen uitvoerden (in 1984 slechts 8). Deze 14 bedrijven voerden in totaal 3.744
gassingen uit. Deze gassingen zijn niet

36

Samenvatting

opgenomen in het aantal vermelde objecten met bestrijding. Het merendeel (71 %)
had betrekking op containers.
Van de totale omzet kwam 87% voor rekening van de 7 bedrijven met de grootste omzet (nl. meer dan 500.000 gld.). Van
de 60 ondernemingen waren er 28 éénmansbedrijven en 18 bedrijven met twee
werknemers. De andere 14 bedrijven
Rat en Muis, 38 (2) 1990

Gemeenten zijn in 1988 minder aan ongediertebestrijding gaan doen.
Er werd meer doorverwezen naar particuliere bedrijven. Het aantal gemeentelijke
ongediertebestrijders daalde met 9%.

-

Er werden door gemeenten 2% minder
objecten bezocht voor ratten- en muizenRat en Muis, 38 (2) 1990

INQUIRY PROFESSIONAL PEST CONTROL IN 1988
Municipalities have been less active in
pest control activities in 1988. More actions were undertaken by pest control
companies. The number of pest control
operators working lor municipalities was
9% lower compared with 1984.
37
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Control of rats and mice by municipalities
resulted in 2% less visits. Insect control
decreased by 6%.
The costs of pest control calculated per
inhabitant was 10% lower yielding 1,08
per year in 1988.

Production by Pest control companies increased by 25% compared with 1984. In
general the pest control companies are
dealing with more complicated insect
control problems than the municipalities.
Rat control is mainly a task of the municipalities.
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RATTENBESTRIJDING IN HET HAAGSE
OPENBAAR GROEN
De gemeente Den Haag kent vele openbare groenvoorzieningen welke veelal
zijn gesitueerd binnen de bebouwing van
het stedelijk gebied. Deze lokaties worden door het Haagse publiek druk bezocht met het bekende gevolg; een overmatig aanbod van voedsel bedoeld voor
eendjes e.d. Het directe gevolg daarvan is
het ontstaan van een groeiende populatie
bruine ratten.

•

vandalisme bestendige voerplaats.
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RATTENVOERPLAATS

Reeds vele jaren bestrijden de Haagse
ongediertebestrijders deze ratten met
een toenemende intensiteit. Enerzijds
door een goede voorlichting aan het publiek met het doel de toenemende slordigheid m.b.t. afval en voedselresten te
beteugelen en anderzijds door het creëren van een groot aantal min of meer
permanente rattenvoerplaatsen. De gemeentelijke bestrijdingsdienst maakt
daarbij gebruik van de bekende pvc-voeroker (fig. 1). Ondanks het feit dat de
voerkokers zo onopvallend mogelijk worden opgesteld heeft de dienst in een aantal lokaties steeds meer te maken met
vandalisme. De voerkokers worden los
getrokken, in het water gegooid of meegenomen.
Op een gegeven moment is de dienst
zich gaan beraden op een alternatieve,
meer vandalismebestendige, voerplaats. Een dergelijke voerplaats dient
aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo moet de voerplaats veilig zijn voor kinderen en huisdieren, werkbaar zijn m.b.t.
het plaatsen en bovendien betaalbaar
zijn .

!.

SCHADELIJK

GIFTIG LOKAAS

Wo.o.t- sc.h uwi n9s - s\:. i c.ke..r

DIENST OER GEMEENTERE1NlGING
TEL 070-13) 65 48 12

Rekening houdend met deze criteria
heeft de bestrijdingsdienst een rattenvoerplaats ontworpen waarbij is uitgegaan van de reeds bestaande voerkoker
(tekening).
De aanpassingen van de koker zijn als
volgt te omschrijven:
- de koker wordt ingegoten in beton.
Het totaal gewicht van de voerplaats
komt hierdoor op ± 100 kg en zal dus
voor de jeugd moeilijk te verplaatsen
zijn.

-

- de koker wordt voorzien van een
Rat en Muis, 38 (2) 1990

schroefdeksel welke met een kettingtang zodanig wordt vastgedraaid dat
deze niet meer met handkracht is los
te draaien.
Het lokaas (vetbol) wordt net als in de
oude situatie verankerd aan het deksel.
- in de inloopopening van de buis worden kruiselings en op een onderlinge
afstand van ±6 cm twee pennen aangebracht welke in het beton worden
verankerd.
De pennen hebben tot doel te voorkomen dat kinderen en huisdieren via de
inloopopening het lokaas kunnen bereiken.
39
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