In de laatste jaren is ons een vijftal objecten gemeld, waar hinder in woningen werd
veroorzaakt door de Ronde diefkever Gibbium ps_rlloides (de Czempinski). Het betrof hier
oudere, vaak gerenoveerde woningen in Zuid-Limburg, waar duidelijk was dat de kevers
niet afkomstig waren uit voorraden levensmiddelen, maar waar ze zich naar onze mening
hadden gevestigd in de plafonds die aldaar bestaan uit leem en stro. Deze keversoort is
buitengewoon weinig gevoelig voo r bestrijdingsmiddelen. In één van deze objecten werden
herhaalde malen bestrijdingen uitgevoerd met verschillende insekticiden, doch zonder een
volledig resultaat.
Opvallend was in 1980 het relatief grote aantal loopkevers (Carabidae), dat afkomstig uit
vooral nieuwbouwwoningen of de omgeving daarvan aan de afdeling werd toegezonden.
Met een totaal van 45 meldingen was dit ongeveer het dubbele aantal van wat ons in andere
jaren bereikte. Ook de verscheidenheid in soorten viel op. Aangetroffen werden o.a.
Carabus auratus Linnaeus op 18. 1V in een tuin in Rijswijk (ZH), Carabus nemoralis
Müller op 29.Vll in een tuin in Beets (NH), Carabus granulatus Linnaeus op 18.V ll in
een woning in Huizen (NH), Bembidionfemoratum Sturm op 5. 11 in een flatgebouw in
Den Helder, Broscus cephala1us (Linnaeus) op 5. VIII in een woning in Nuenen (NB),
Pterostichus melanarius (llliger) op 1!. VII in een woning in Nieuwegein (U) en Amara
convexiuscula (Marsham) op 31.Xll in woningen in Schiedam (ZH) die in de nabijheid
staan van een pas opgespoten polder. Deze soms in grote aantallen voorkomende kevers
veroorzaakten meestal slechts tijdelijk enige "overlast".

DOORBEREKENEN VAN KOSTEN BIJ BESTRIJDING
BRUINE RAT, ZWARTE RAT, HUISMUIS?

In deze tijd van verslechte rende economische omstandigheden zal bij d e heroverwegingen
inzake de uitvoering van overheidstaken de ongediertebestrijding ook zeker aan de orde
komen. Eén van de overwegingen daarbij is:., Moei de gemeente 1·oor de ranenhes1riiding

laten hewlen of' moeien de kosten daarvan door de gemeenschap ll'orden gedrage11 7"
Uiteraard moet er begrip bestaan voor de noodzaak waar mogelijk bezuinigingen door te
voeren. maar ook de nadelen van bezuinigingen zullen bij de overwegingen ter sprake
moeten komen.
Volgens de huidige wetgeving ligt de beslissing t.a.v. de instellingen instandhouding van de
begrotingspost "Ongediertebestrijding" bij de gemeente. Daarom zal in dit kader enige
toelichting volgen op het advies van onze Afdeling: .,Ondermeer in het belang van de
Volksgezondheid wordt aangeraden de bestrijding van bruine en zwarte ratten. en
huismuizen zonder doorberekening van kosten aan de betrokkenen van gemeentewege te
laten uitvoeren, desgewenst met uitzondering van (grote) bedrijfsgebouwen".
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Reel i{irGI ie
Insekten in de Rechtspraak

In bovengenoemd artikel in Rat en Muis 29e jaargang, Ie/ 2e kwartaal,juni 1981 is tijdens
de produktie van het blad een storende fout geslopen. Op blz. 4, 5e alinea, regel 33 is het
woord "geen" weggevallen. Gelezen moet worden:
" Bij een uitspraak op 31 mei 1979 over de kosten van kakkerlakkenbestrijding, was de
Afdeling Rech1spraak echter van mening dat er in dit geval geen reden was voor
uitzondering op de regel van kostenverhaal, aangezien het hier een aanschrijving betrof
(door de gemeente Amsterdam) van de eigenaar van een cafetaria".
Met excuses aan de auteur en de lezers.
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ondeugdelijke bestrijding en zelfs tot het achterwege blijven van een bestrijding. Bewoners /
huurders vinden dat zij niet verplicht zijn kosten te betalen van ongediertebestrijding. Als
argumenten brengen zij onder meer naar voren dat bestrijding in het algemeen belang is.
dan wel in het belang van de volksgezondheid dient uitgevoerd te worden of dat de hinder
door een bouwtechnisch gebrek wordt veroorzaakt, waardoor een situatie ontstaat welke
ingevolge artikel 307 sub q van de Gemeentelijke Bouwverordening niet is toegestaan en op
grond waarvan de gemeente verplicht is de betrokken eigenaar aan te schrijven.
Kostenverhaal in deze door gemeenten aan huurders van woningen is inderdaad in strijd
met de wettelijke bepalingen van de Woningwet en de Bouwverordening. Als sommige
betrokkenen medewerking weigeren kan de ongediertebestrijder slechts half werk leveren
en wordt dus geen volledig resultaat verk regen. Soms gaan bewoners zelf met bestrijdingsmidde len werken, vaak op zeer ondeskundige en niet ongevaarlijke wijze.
Ondeugdelijke bestrijding leidt in sommige gevallen tot verminderde gevoeligheid of
resistentie van de te verdelgen diersoort ten aanzien van het gebruikte bestrijdingsmiddel.
Onoordeelkundig uitleggen van vergiftigde lokazen kan leiden tot gevaren voorde mens en
voor dieren waarvan de instandhouding gewenst is.
Het instellen van een betalingsregeling zal leiden to teen daling van het aantal meldingen en
de geneigdheid van de betrokkenen versterken om eerst zelf de bestrijding ter hand te
nemen.
In gevallen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, b.v. woningen waar ook in de
aangebouwde panden ratten of muizen zijn geconstateerd zal de bereidheid om te betalen
voor "de ratten van de buurman" nagenoeg of geheel niet aanwezig zijn. De administratie
en incassering van vergoedingen is dan een lastig en tijdrovend karwei, vooral naarmate
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het aantal betrokkenen en de eventuele tegenwerking groter is. Er gaat heel wat kostbare
tijd van de ongediertebestrijder verloren door ,.praatwerk" over het tarief. Zeker voor wat
betreft de bestrijding in en rond woningen moet worden bepleit de uitvoering van
gemeentewege kosteloos te laten plaatsvinden.
Vanuit kostenoogpunt is het van belang meldingen inzake hinder door ratten en muizen in
een vroegtijdig stadium te ontvangen. Zolang de populatie nog klein is zullen de kosten van
het benodigde lokaas en de mankracht laag zijn. Bedacht moet worden dat een ratten paar 6
à 8 keer per jaar een nest heeft en dat jonge ratten na 2 à 3 maanden geslachtsrijp zijn,
waardoor na een jaar de populatie kan zijn uitgegroeid tot 200 à 300 individuen. Ook indien
er sprake is van een defecte riolering is een snelle oplossing van het probleem van belang
vanwege de infiltratie vanuit het riool.
Aparte aandacht verdienen de zg. ,,ratgevoelige" objecten, zoals afbraakpanden, vijvers,
open zwemwater. open riolen en vuilstortp laatsen, doch ook bedrijven in de levensmiddelindustrie, vemen, boerderijen, veevoederbedrijven, etc. Voor (grote) bedrijven kan
overwogen 1,1,orden kosten van bestrijdingsacties door te berekenen. Het instellen van een
onderzoek naar de verspreiding van ongedierte en het verstrekken van adviezen in het
belang van wering van ongedierte (opheffen bouwteehnische gebreken, wijze van opslag
van goederen, etc.) zou in alle gevallen zonder doorberekening van kosten dienen te
geschieden.
In alle gevallen kan voor advies desgewenst een beroep worden gedaan op het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Afdeling Bestrijding van Ongedierte, Postbus 350,
6700 AJ Wageningen, tel. 08370-19061. Zonodig zal een onderzoek ter plaatse worden
uitgevoerd door een voorlichtingsambtenaar van onze afdeling en een bestrijdingsactie
worden begeleid, zonder doorberekening van kosten.

Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

Tentoonstellingskalender 1982
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte zal volgend jaar met de "Ongediertestand"
inclusief levende ratten en kakkerlakken op een viertal beurzen verschijnen. Evenals dit
jaar zal een tweetal "vakbeurzen" worden bezocht. Voorlichting aan het publiek zal o .a.
door de voorlichtingsambtenaar in het betreffende rayon worden gegeven.
Amsterdam

,,Horecava"

4 t / m 7 januari 1982

Utrecht

"Roka" levensmiddelenbeurs

14 t / m 18 februari 1982

Enschede

,,Twentse Gezinsbeurs"

19 t / m 28 maart 1982

Eindhoven

,,Zuid-Nederlandse Beurs"

15 t / m 24 oktober 1982

Uiteraard bent u van harte welkom in onze "stand".
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TOP 20
van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Meest voorkomende insekten en mijten in 1980

In het overzicht dat in het nummer ,an "Rat en Muis" van december 1979 is gepubliceerd
werd de verwachting uitgesproken dat er in de komende jaren een verschuiving zou kunnen
optreden in de aantallen meldingen van de verschillende insektensoorten die bij onze
afdeling worden ontvangen. Een dergelijk overzicht wordt uiteraard zeer beïnvloed door
de mate van bekendheid van de Afdeling en de klachten die haar bereiken. Voor een
landelijk overzicht is het van belang te weten hoeveel er door de gemeentelijke
ongediertebestrijdingsafdelingen en de particuliere bedrijven wordt afgehandeld.
Het totaal van de bij onze Afdeling in 1980 ontvangen verzoeken om advies is weer hoger
dan in 1979 en met 150 gestegen tot 2 115.
De faraomier neemt bij onze Afdeling een bijzondere plaats in. In het hier besproken
overzicht behoort zij door de hoogte van het aantal binnengekomen monsters (22) niet bij
de eerste 20. Daarentegen bestaat wel een landelijk totaalcijfer omdat voor alle
bestrijdingsacties met behulp van chloordecone een verklaring van geen bezwaar dient te
worden aangevraagd. In 1980 zijn er 163 van dergelijke verklaringen door de Afdeling
afgegeven.
Van de "winterharde", d.w.z. buiten overlevende mieren die in huis alleen 's zomers hinder
veroorzaken, komen nog steeds nagenoeg dezelfde aantallen klachten binnen.
De stofluizen hebben ten opzichte van het voorafgaande jaar weer een stijging te zien
gegeven waardoor ze ditmaal boven aan de lijst staan. Evenals in 1979 werd weer melding
gemaakt van nogal hardnekkig aanhoudende klachten. Meer dan de helft van de
meldingen werd ontvangen in de periode augustus (25), september (26), oktober (26). Van
een aantal adviesvragers die reeds schriftelijke informatie hadden ontvangen kreeg de
Afdeling nog telefonische verzoeken om nader advies. Enkele gevallen konden worden
teruggevoerd tot problemen met de vochthuishouding in de woning die pas door langdurig
ventileren en stoken konden worden opgelost. In een aantal gevallen bleek de luchtvochtigheid in de woning zeer hoog te zijn tot wel 80% en werd geadviseerd bv. via de
huiseigenaar of het gemeentelijk Bouw-en Woningtoezicht een onderzoek te laten instellen
naar een bouwtechnische oorzaak van de hoge luchtvochtigheid.
De orde der stofluizen omvat vele families en soorten die onderling verschillen vertonen en
zeer donkerbruin tot heel licht (soms bijna transparant) van kleur zijn. Hun leefwijze is
echter nagenoeg gelijk. Ze voeden zich met algen of schimmels.
De Duitse kakkerlakken vormen met 72% weer het grootste percentage van de ingekomen
kakkerlakkenmeldingen. De percentages van de overige soorten zijn als volgt: Oosterse
kakkerlak l 1%, Bruin band kakkerlak 5% , overige (o.m. Australische. Amerikaanse en
Surinaamse kakkerlak) soorten 12%. Het betreft in op één na alle gevallen, soorten die
oorspronkelijk van (sub-)tropische herkomst zijn en die met het handelsverkeer verspreid
werden.
Van de in Nederland buitenshuis levende kakkerlakkesoort Ec1obius sylveslris of bos kakkerlak betrof het één exemplaar dat bij toeval binnenshuis was terechtgekomen.
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