Knelpunten bij

Algemeen

Zeven jaar lang 1e in Top-1O

In 1988 werd door de afdeling Bestrijding van

Het ovenvisje is een vleugelloos insect dat 10 -

zilvervisje (Lepisma saccharina L.).

Dierplagen meer aandacht besteed aan de ver-

121 ; , mm lang kan worden. Iets groter dus dan

Hoewel deze beide soorten tot dezelfde familie

schillen in leefwijze van het zilvervisje en van het

het zilvervisje. De kleur is grijsachtig; op de

Lepismatidae behoren, stellen zij toch heel

ovenvisje. Met name de verschillen in eisen die

"gespikkelde" rug komen zwarte en gele schub-

andere eisen aan hun omgeving.

beide diersoorten aan hun leefmilieu stellen en

ben voor. Aan het achterlijf bevinden zich drie

Oppervlakkig gezien lijkt het ovenvisje veel op het

de bestrijding
•

•

van ovenv1s1es

Uiterlijk

De bestrijding van de soorten is totaal verschil-

vooral de verschillen in de bestriJding en proble-

"staartdraden " . Het ovenvisje heeft evenals het

lend.

matiek. De voorlichtingsbrochures werden daar-

zilvervisje zijn naam te danken aan de snelle,

Het ovenvisje kan leven in een relatief droge, vrij

mee in overeenstemming gebracht. In "Dierpla-

kronkelende bewegingen bij het verplaatsen.

warme omgeving; het zilvervisje geeft de voorkeur

gen en Milieu " Uuni 1989 en december 1993)

Controlling fire brats is an even

aan meer vochtige omstandigheden. Bestrijding

werd er aandacht aan besteed en ook in de alge-

more meticuleus job than a

van het zi lvervisje bestaat uit het treffen van

mene voorlichting via de telefoon en via de pers

De witachtige ca. 1 x 0,8 mm grote eieren van

cockroach control action. In an

maatregelen om vochtproblemen op te lossen.

kwam dit tot uiting. Het gevolg was een toename

het ovenvisje worden afgezet in hoopjes; Ze heb-

average dwelling the hiding places

Dit kunnen (soms kostbare) bouwkundige voorzie-

van het aantal inzendingen zoals te zien is in de

ben voor hun ontwikkeling een temperatuur van

are not resticted to the kitchen.

ningen zijn. Bij de bestrijding van ovenvisjes zul-

tabel "Ovenvisje in top-10".

minimaal 22°c nodig. Bij 27°C duurt de ontwikke-

(Thermobia domestica Packard)

Summary

Fire brats are found on

len alle mogelijke schuilplaatsen moeten worden

bookshelves, between the back

behandeld met chemische middelen. Zo nodig

cover of books, behind posters or

moet "blok"-bestrijding plaatsvinden. Determina-

etchings, in closets i n bedrooms

tie door een insectendeskundige is daarom

and even in attic-floors near the

gewenst. Voor de bestrijding is het nodig alle

central heating. The legal

noodzakelijk te nemen maatregelen uit te voeren,

possibilities to obtain the

voor het behalen van een 100% resultaat.

Ontwikkeling

Ovenvisje in top-1O

ovenvisjes (%)

totaal aantal monsters per jaar

jaar

plaats in top-10

1987

-

35 (1,6)

2230

1988

-

65 (2,4)

2659

1989

1

149 (5,1)

2913

and complicated. The organizing

1990

1

136 (4,5)

3022

problems are manifold mostly due

1991

1

109 (4,1)

2596

to lack of know-how of parties

1992

1

151 (5,9)

2573

1993

1

201 (7,2)

2783

1994

1

219 (7,2)

3041

1995

1

207 (6,2)

3354

1996

1

186 (6.3)

2938

coöperation of the landlord or
neighbours - home owners are thin

concerned. In this article the
measures necessary to obtain a
100% result are described .

ovenvisje (Thermobia domestica Packard)
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ling ca. 11 maanden. Een temperatuur van 47°C

overeenkomstige structuur die mijten, insecten

gedurende meerdere dagen is dodelijk. Een nor-

en schaaldieren met elkaar gemeen hebben.

betalen.

male ontwikkeling is mogelijk bij een relatieve

2.

De eigenaar wil de huurders de kosten laten

Het is mogelijk dat bij nader onderzoek blijkt dat

Actie: De gemeentelijke dienst dierplaagbe-

luchtvochtigheid van 50%.

ook het nauw verwante ovenvisje genoemde aller-

strijding wijst de eigenaar op de verplichting

De volwassen exemplaren kunnen bij 32°C in een

gie veroorzaakt.

de kosten te betalen met verwijzing naar de

relatief droge omgeving 2 tot 2

1

/,

jaar in leven

jurisprudentie over de bestrijding van kakker-

blijven.

Knelpunten

lakken en faraomieren.

Omdat de problematiek met ovenvisjes als minLeefwijze

der belastend wordt ervaren dan die met kakker-

3.

De gemeente acht geen gronden aanwezig

Men kan ovenvisjes aantreffen op warme , vrij

schade door ovenvisje (foto Stichting Vakopleiding

lakken en faraomieren, die vooral in keukens

om maatregelen te nemen, omdat haars

droge plaatsen, maar ook in centraal verwarmde

Ongediertebestrijding)

actief zijn, wordt deze vaak door zijdelings betrok-

inziens geen sprake is van een dierplaag

badkamers, toiletten en keukens. Door de groei

kenen (buren, huiseigenaars, gemeenten) enigs-

maar van een probleem met een lokaal

van de aantallen centraal verwarmde gebouwen

zins gebagatelliseerd. Vaak worden uiteen-

karakter.

is het aantal mogelijke ontwikkelingsplaatsen

lopende argumenten gehanteerd om geen

Commentaar: Op grond van de Woningwet en

voor ovenvisjes aanzienlijk toegenomen.

bestrijding uit te (laten) voeren.

de bouwverordening is voor de gemeentelijke

In keukens, maar ook op andere plaatsen in huis

Hierbij een overzicht van verschillende situaties

plicht tot aanschrijving niet bepalend of

bv. op zolder bij de cv-ketel en in boekenkasten

waarmee de Afdeling in de afgelopen jaren te

sprake is van een dierplaag, maar of sprake

is voor deze insecten altijd wel iets eetbaars te

maken heeft gehad.

is van reinheid of aanwezigheid van scha-

vinden. Ze hebben maar erg weinig nodig.

delijk dan wel hinderlijk gedierte.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit koolhydraten (zetmeel en suiker) en af en toe uit eiwitten.

1. Een huurder heeft een monster insecten
schade door ovenvisje

Ze eten bijvoorbeeld lijm.

Schade

Gezond he idsas peet

Ovenvisjes veroorzaken schade én zijn hinder-

opgestuurd. De Afdeling heeft bij determina-

lijk. Op grond van artikel 8 van de Woningwet

tie vastgesteld dat het ovenvisjes zijn en

wordt geen onderscheid gemaakt tussen hin-

daarvan bericht gestuurd aan betrokkene.

der/schade van ongedierte op lokaal of ander

Deze benadert zijn huiseigenaar, doch die wil

niveau. De bestrijding ook in naastgelegen

Als ovenvisjes in grote aantallen voorkomen, kun-

In het maartnummer van 1996 van Dierplagen en

geen bestrijding laten uitvoeren.

panden heeft te maken met de wijze waarop

nen ze schade veroorzaken aan o.a. behang, boe-

Milieu werd gepubliceerd over het onderzoek van

Actie: De gemeentelijke dienst belast met

genoemde soort zich binnen aaneengesloten
bebouwing verspreidt.

ken, postzegels, affiches, etsen, en aan produc-

promovenda A. Witteman bij het Academisch

taken dierplaagbestrijding wordt benaderd en

ten van synthetisch materiaal, zoals kleding,

Medisch Centrum te Amsterdam naar allergie

gewezen op haar verplichting een onderzoek

wandbedekking e.d. In verzamelingen en muse-

door het zilvervisje. Daarbij bleek dat 30% van de

in te stellen en er op toe te zien dat een ade-

umcollecties kan een schade aanzienlijk oplopen.

huisstofmijtpositieve patiënten ook antistoffen

quate bestrijding wordt uitgevoerd.

te zien op een adequate uitvoering van de

4.

De gemeente acht zich niet verplicht om toe

In archieven en bibliotheken van enige omvang is

heeft tegen het zilvervisje. Het was haar mogelijk

Gewezen wordt op de verplichting van de

bestrijding.

met name de bestrijding arbeidsintensief en zeer

een kruisreagerend eiwit aan te tonen. Het gaat

eigenaar de kosten voor de bestrijding op

Commentaar: Evenals de onderzoeksverplich-

kostbaar.

naar haar oordeel waarschijnlijk om een sterk

zich te nemen.

ting en de aanschrijfplicht behoort toezicht op
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de naleving van voorschriften betreffende

5.

7.

Moeite om ovenvisjes aan te tonen als bewo-

Inspectie Milieuhygiëne

noodzakelijk geachte werings- en bestrijdings-

dierplaagbestrijding tot de gemeentelijke

ners zeggen dat ze geen overlast ondervinden

taken.

en een bestrijding daarom weigeren.

De regionale Inspecteur van de Volksgezond-

maatregelen te (laten) treffen en de kosten daarvan te betalen. Ovenvisjes worden evenals kak-

Oplossing: Verzocht kan worden om lijmval-

heid voor de hygiëne van het milieu heeft

kerlakken aangemerkt als hinderlijke insecten.

Huurders van een blok woningen en/of

len te plaatsen en deze na 1 (2) (3) dagen te

mede namens de Inspecteur Volkshuisves-

Ten aanzien daarvan geldt dus dezelfde verplich-

bedrijven weigeren om medewerking te ver-

controleren. Als de gebruiker van het pand dit

ting de vorenbedoelde gemeente met klem

ting. Vergelijk daarvoor het artikel over uitspraken

lenen.

wil toestaan kan een snellere methode wor-

verzocht de bestrijding van het ovenvisje ter

van de Hoge Raad in Rat en Muis van juli 1986,

Oplossing: De eigenaar wijst op de verplich-

den toegepast door onderzoek met behulp

hand te nemen. Daarop kwam een vervolg

"Eigenaar moet bestrijdingskosten betalen" door

ting mee te werken ingevolge de Woning-

van een spuitbus met pyrethrinen in kieren

door de gemeente in de vorm van een inven-

mr. O.C. de Bruijn.

wet/Bouwverordening

en naden uit te voeren.

tarisatie van de problematiek in samenwer-

Slechts in het geval dat de dierplaag (bv. katten-

king met de afdeling Bestrijding van Dier-

vlooien) wordt veroorzaakt door het gebruik van

plagen. Echter, omdat de betrokkene de

de woning (Bouwverordening) zullen de bewoners

moed had opgegeven en was verhuisd en de

door B & W worden aangeschreven.

overige bewoners van het huizenblok zeiden

Voor bewoners/eigenaars van aaneengebouwde

6. Eigenaars van woningen of bedrijven in een
aaneengesloten blok weigeren medewerking

Juridische onmacht

te verlenen of kosten te betalen.
Commentaar: De onderzoeksverplichting voor

In december 1995 werd de Afdeling namens

geen hinder van de ovenvisjes te ondervin-

huizen is het noodzakelijk e.e.a. gezamenlijk aan

gemeenten vloeit voort uit de toezichttaak die

een cliënt die problemen had met ovenvisjes

den, werd het probleem in december 1996

te pakken en tevoren goede afspraken te maken

de Woningwet gemeenten oplegt. In de artike-

benaderd door een bureau voor rechtshulp-

als afgedaan beschouwd. Omdat de voort-

over de te volgen werkwijze.

len 13 en 100 van de Woningwet is de toe-

verzekering. Eigenaars-bewoners van het

planting van ovenvisjes niet explosief plaats-

zichttaak van gemeenten voor woningen,

woningblok waarvan de betreffende woning

vindt is het nog te vroeg om te evalueren of

Inventarisatie

andere gebouwen, open erven en terreinen

deel uitmaakte weigerden medewerking te

de bewoners niet alsnog een plaag te ver-

Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdings-

geregeld. Om aan deze toezichttaak en aan

verlenen aan een gezamenlijke, bloksgewijze

duren krijgen.

actie dient door of namens de gemeente of huis-

de algemene zorgplicht van gemeenten te vol-

bestrijding van het ongedierte.

eigenaar een onderzoek te worden ingesteld naar

doen, zal meestal onderzoek nodig zijn na

Juridisch onderzoek naar mogelijkheden om

de omvang van de verspreiding van ovenvisjes

een melding over hinder door plaagdieren.

de andere eigenaars-bewoners tot medewer-

Bij dierplagen in woningen is de gemeente

king te verplichten, dan wel de gemeente te

De kosten van een bestrijding dienen te worden

gebouwde panden.

verplicht om een aanschrijving te doen. In

bewegen hen aan te schrijven tot het treffen

gedragen door de eigenaar van het betreffende

Voor dat onderzoek kan gebruik worden gemaakt

zo'n aanschrijving staat welke maatregelen

van noodzakelijke voorzieningen wees voor-

pand.

van een insecticide met als actieve stof pyrethrinen, waarmee een aantal van de eventueel

Kosten

binnen het betrokken gebouw, alsook in de aan-

de aangeschrevene moet treffen om de aan-

alsnog uit dat deze mogelijkheden zeer gering

Op grond van artikel 14 Woningwet zijn Burge-

wezige dierplaag te bestrijden en om toekom-

zijn. Volgens het bureau was er weinig kans

meester en Wethouders verplicht de eigenaar van

aanwezige ovenvisjes uit hun schuilplaats kan

stige dierplagen te voorkomen. Gezien de

van slagen om een rechtszaak te winnen.

een pand aan te schrijven om dierplagen te

worden verdreven. Een belangrijke aanwijzing voor

weren of te bestrijden. Dit geschiedt alleen als

het vaststellen van de verspreiding is de plaats

eengesloten bebouwing strekt de verplichting

anders de nodige activiteiten niet in gang kunnen

van waarneming door de bewoners/gebruikers

zich uit tot alle aangebouwde panden.

worden gezet. De eigenaar dient de door B & W

van een gebouw.

wijze van verspreiding van ovenvisjes in aan-
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Bovendien dient men open vuur (N.B. waakvlam-

als klein gevaarlijk afval. Geadviseerd wordt

Bij een grootschalige verspreiding van ovenvisjes

men) te doven, aquaria zorgvuldig af te dekken

daarom deze resten in te leveren bij het depot

dienen door een coördinator werkafspraken te

en de luchtpomp uit te zetten . Tijdens de bestrij-

voor klein gevaarlijk afval van de gemeente.

C oör dina ti e

worden gemaakt met contactpersonen van

dingsactie en gedurende de ventilatieperiode

andere diensten, welzijnswerkers, e.d. Voorberei-

(advies: tenminste 2 uur) dient men met de huis-

dingen moeten worden getroffen voor eventueel

dieren elders te verblijven.

Een bestrijding zal uitsluitend succesvol kunnen
worden uitgevoerd, als deze in het gehele ver-

noodzakelijke informatie in vreemde talen. AfspraBestrijding

ken moeten worden gemaakt indien meerdere
uitvoerders/contractanten betrokken zijn.
voorbereiding bestrijding in kantoorpand
P la nnin g

Na de inventarisatie kan worden overgegaan tot

Voorkom herbesmett i ng

Voorlichting

spreidingsgebied van ovenvisjes binnen de aan-

De uitvoering van de bestrijding dient door ter-

eengesloten bebouwing plaatsvindt.

zake deskundigen te geschieden. De bestrijding

Alle bewoners dienen hun medewerking te verle-

moet worden uitgevoerd door plaatselijke behan-

nen. Als bewoners van één of meer betrokken

deling van al le mogelijke schui lplaatsen, kieren,

woningen niet meewerken aan de bestrijding, kan

het opstellen van het bestrijdingsplan {volgorde

De huiseigenaar dient zo nodig de schuilplaatsen

naden en de omgeving ervan met een grove drup-

in een later stadium vanuit die woning(en) weer

van behandeling, toe te passen bestrijdings-

van ovenvisjes beter bereikbaar te laten maken

pel, onder lage druk van een doelmatig en toege-

opnieuw verspreiding van ovenvisjes plaatsvin-

methode, benodigde apparatuur, menskracht en

{leidingkokers, ruimte achter aanrechtkastjes,

laten insecticide met als werkzame stof bij voor-

den.

toegelaten middelen, etc.) en de voorlichting aan

kru ipruimten e.d.). De bewoners/gebruikers die-

keur deltamethrin, permethrin of cyfluthrin . Deze

Zij kunnen dan door de betrokken

de betrokkenen.

nen, voordat de uitvoering van de bestrijding

werkzame stoffen behoren tot de toxicologische

woningeigena(a)r{en) worden aangesproken voor
de kosten van een opnieuw uit te voeren blokbestrijding.

Dit kan door of namens de gemeentelijke on-

plaatsvindt, alle schuilplaatsen in de gehele

groep synthetische pyrethroïden. De spuitvloei-

gediertebestrijdingsdienst worden uitgevoerd,

woning toegankelijk te maken, o.a. door zorg te

stof heeft een zeer geringe acute giftigheid, ter-

desgewenst in overleg met onze afdeling.

dragen voor het ontruimen van kasten. De inhoud

wijl de afdamping van het middel 1 - 2 uur na

ervan kan men op een tafel in het midden van

toepassing vrijwel nihil is. De voor de bestrijding

een ruimte plaatsen en afdekken met plastic of

van ovenvisjes benodigde residuele werking is

Na een controle door een deskundige ca. 6 - 8

een laken. Het contact van bestrijdingsmiddelen

zeer goed (tenminste 6 weken). Nadere inlichtin-

weken na de le behandeling, dient vastgesteld

met o.a. speelgoed moet worden voorkomen . Kin-

gen omtrent handelsnamen van toegelaten mid-

te worden of een nabehandeling noodzakelijk is.

N a zo rg

derspeelgoed moet voorafgaand aan de bestrij-

delen kunnen desgewenst door onze afdeling

De bewoners/gebruikers van de behandelde ruim-

ding worden opgeruimd . Bij behandeling van de

telefonisch worden verstrekt. De bestrijding dient

ten dienen na de inspectie/nabehandeling attent

kasten kan speelgoed in plastic zakken worden

plaats te vinden met inachtneming van de op het

te blijven op ovenvisJes en bij het wederom

verpakt. Boeken e.d. nakijken op het vóórkomen

etiket van het bestrijdingsmiddel vermelde voor-

signaleren ervan dit spoedig te melden aan de

van larven en volwassen exemplaren . Desge-

zorgsmaatregelen, wettelijke gebruiksvoorschrif-

betrokken gemeentelijke dienst.

wenst kunnen bepaalde goederen gedurende

ten etc. Na de ventilatieperiode moeten werkvlak-

twee weken worden ingevroren bij een tempera-

ken (aanrecht e.d.) gereinigd worden.

alle schuilplaatsen toegankelijk maken

tuur van -20°C (zie voor koel- en vrieshuizen de

Resten van bestrijdingsmiddelen en lege ongerei-

ook op zolder

Gouden Gids).

nigde verpakkingen dienen te worden beschouwd
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