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WERKGROEP GROTE HOUTWORM
GROUP OF EXPERTS DEATH WATCH
BEETLE
lnfestation by the death watch beetle is a
serieus problem especially in monumental buildings. A group of experts in which
the department of Pest Control participated produced a brochure under the title
"Gnawing through the monuments". The
best possible approaches of control are
described and attention is given to future
research on alternative methods of control.
De afdeling Bestrijding van Dierplagen
(80) werd in maart 1989 benaderd door
de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) met het
verzoek om te willen adviseren inzake de
bestrijding van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum Degeer) in kapconstructies. Voorgesteld werd om een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de NVO, van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, van de Stichting Federatie Monumentenwacht en de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen een inventarisatie te laten plegen van de bestaande en
alternatieve bestrijdingsmethoden om
vervolgens de bestrijdingstechnici te dienen met een weloverwogen en goed
doordacht bestrijdingsadvies.
Aanleiding tot deze actie was het in de
publiciteit komen van een aantal te restaureren monumentale panden waarin
een hevige aantasting van de grote houtworm werd aangetroffen. In de praktijk
blijkt dit insekt buitengewoon moeilijk te
bestrijden mede vanwege het feit dat de
levenscyclus van de grote houtworm zich
soms uitsluitend binnenin grote eiken balken afspeelt.
De werkgroep heeft onder voorzitterschap van de heer Van Blaaderen in het
afgelopen jaar voortvarend gewerkt.
Daarbij is de tekst van een bestrijdingsadvies opgesteld. Ten aanzien van de inspectie en de bestrijding van de grote
22

KNAGEND
DOOR DE MONUMENTEN
BESTRIJDING VAN DE GROTE HOUTWORM
IN HOUTEN KAPCONSTRUCTIES

passen op basis van deltamethrin, permethrin, cyfluthrin of cypermethrin. Alternatieve bestrijdingsmethoden waarbij
geen chemische middelen worden gebruikt zullen in de nabije toekomst nog
niet op uitgebreide schaal toepasbaar
zijn.
De brochure "Knagend door de monumenten" die uiteindelijk het levenslicht
heeft gezien is thans voor een ieder verkrijgbaar. Een groot aantal instanties
waarvan bekend was dat ze geïnteresseerd zijn in de bestrijding van dit insekt
heeft de brochure al toegestuurd gekregen. Mocht u ook graag in het bezit komen van deze brochure dan is het voldoende om dit schriftelijk of telefonisch te
melden aan de afdeling Bestrijding van
Dierplagen. Wij zullen er dan zo spoedig
mogelijk voor zorgen dat er een exemplaar naar u wordt toegestuurd.
ir. J.T. de Jonge.

UIT DE BUITENDIENST

het vervolg blijkt, dat een bewoonster van
een serviceflat voor ouderen in haar
slaap door een rat in het gezicht zou zijn
gebeten. De gemeentereiniging heeft na
bestrijding in de woning van deze mevrouw een dode rat gevonden, maar de
directeur van de serviceflat is ondanks al
deze feiten nog niet geheel overtuigd van
de juistheid van deze niet alledaagse gebeurtenis. Op advies van de gemeente
zijn alle zichtbare bouwkundige gebreken
verholpen, zoals het ratdicht maken van
enkele putjes en regenwaterafvoeren aan
de buitenzijde van het gebouw. Verderop
in het verhaal duikt de naam van de heer
A. Balkstra van onze Afdeling op, die
meedeelt dat hem in vijftien jaar tijd
slechts één keer eerder een dergelijk geval ter ore is gekomen.
Na lezing van dit verhaal is het zaak om
de ware toedracht en de oorzaak te achterhalen, dus werd contact opgenomen
met de gemeente om ter plaatse de zaken nog eens op een rijtje te zetten.
De Serviceflat bestaat uit zes aaneengeschakelde flats en blijkt in een hooggelegen gedeelte van de stad te liggen, waar
wel vaker problemen met ratten voorko-

"RATTENPLAAG TEISTERT
SERVICEFLAT:
BEWOONSTER IN GEZICHT GEBETEN"

Summary

houtworm worden adviezen verstrekt aan
bestrijdingstechnici en restauratiearchitecten. De laatste groep is vooral van belang omdat het overgrote deel van de
aantastingen optreedt in te restaureren
monumentale panden. De bestrijdingsmiddelen die worden geadviseerd behoren tot de groep van de synthetische pyrethroïden. Veelal zal men middelen toeDierplagen en Milieu, 39 (1) 1991

A female resident of a "service flat" was
bitten in the face by a brown rat. Rats
could get access to the building through a
detective sewer. Repair measurements
had to be taken before eradication activities could do the job.
Bij het lezen van deze vetgedrukte kop
van een kranteartikel wordt natuurlijk de
nieuwsgierigheid geprikkeld en zeker die
van een buitendienstmedewerker van de _....
afdeling Bestrijding van Dierplagen. Uit ,,.,,. Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991 .
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men. Deze problemen zijn meestal terug
te voeren op gebreken aan de huisrioleringen, die in verbinding staan met het
gemeentelijk riool. Als eerste benaderen
we de directeur van het wooncomplex,
die blij is met onze komst en minder gelukkig met het kranteartikel dat de rust
van de bewoners en de verkoop van de
flats niet ten goede komt. Hierna bezoeken we het slachtoffer dat gelukkig alweer geheel van de beten in het gezicht
is hersteld, maar nog niet van de schrik.
De getroffen bewoonster placht meestal
te slapen met de terrasdeur van de slaapkamer geopend op een kiertje, waar "de
nieuwsgierige rat" waarschijnlijk door
naar binnen is gekomen en daarna op het
bed is geklommen met alle nare gevolgen
van dien. Hierna is de rat in de keuken
gesignaleerd, waar deze achter het aanrecht verdween en na opname van giftig
lokaas het leven heeft gelaten. Na verplaatsing van het aanrecht werd de dode
rat gevonden. De afvoer van het aanrecht
bleek netjes afgedicht, zodat hier geen
verbinding met de kruipruimte bestaat,
dus moet de rat wel door de geopende
terrasdeur binnen zijn gekomen. Buiten
het gebouw zijn de daarna gesignaleerde
bouwkundige gebreken verholpen, zodat
verder speurwerk hier niets oplevert.
Ook werd gemeld dat er enkele jaren geleden in de kruipruimte ratten voorkwamen. Om na te gaan of dit nu weer het
geval is, adviseer ik onder de zes luiken
die toegang geven tot de kruipruimten
een plastic zakje met onvergiftigd lokaas
te deponeren en deze na ongeveer een
week te controleren. Bij controle blijken
alle zes zakjes lokaas te zijn verdwenen.
Dus werd een nieuwe afspraak voor een
gezamenlijk onderzoek in de kruipruimte
gemaakt.

ze gebreken op te sporen en in kaart te
brengen.
In de eerste kruipruimte zien we aan de
verse rattenuitwerpselen dat we niet alléén zijn onder de vloer, wat in de volgende ruimte wordt bevestigd. Hier zit op de
met gips beklede verwarmingsbuizen een
drietal ratten onze moeizame verrichtingen gade te slaan. Nieuwsgierig komen
ze achter ons aan om te kijken of we hun
tot nu toe geheime in- en uitgang kunnen
ontdekken. Dit laatste lukt, want er blijkt
een naar buiten lopende afvoer zodanig
defect dat zowel stromen afvalwater als
ratten de weg naar de kruipruimte kunnen
vinden. Iets verder ontbreken bij twee kragen van de gietijzeren rioolafvoer de afdichtingen waardoor ratten vanuit het
straatriool via de huisaansluiting gemakkelijk toegang tot de kruipruimte hebben.
Op een plattegrond worden de plaatsen
met gebreken ingetekend om het de
loodgieter niet al te moeilijk te maken. De
gemeente blijft de zaak verder volgen en
legt na herstel van de gebreken controle
lokaas uit om er zeker van te zijn dat het
probleem geheel is opgelost.
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WASPS IN THE PRESS
Very often newspaper articles about dangerous wasps are strongly exaggerated.
Factual information about prevention and
control measurements is necessary.
Kranten

Jaarlijks verschijnen er berichten in de
pers over de bestrijding van dierplagen.
Een van de onderwerpen die daarbij regelmatig aan de orde komen, is het grote
aantal meldingen over wespen in de zomer.
Zodra geluiden de kranteburelen bereiken dat er wel erg veel wespen zijn dit
jaar, rinkelt de telefoon bij ons in Wage-

ningen, maar ook de gemeenten worden
dan door de persmuskieten benaderd.
(Muskieten, zijn dat niet die ..........?).
Wat in de berichtgeving dan vooral wordt
benadrukt is dat wespen gevaarlijke, stekende insekten zijn. Het aantal meldingen
dat een bestrijder bereikt, kent ongekende hoogten. In één geval in 1990 werd
zelfs melding gemaakt van 600 nesten tot
en met de achtste maand. Het is juist dat
onder invloed van de mooie voorjaarsmaanden en zomers van de afgelopen jaren wespenvolken goed tot ontwikkeling
kunnen komen. Dat betekent dat aan het
eind van die seizoenen relatief veel koninginnen worden geboren, die na de bevruchting overwinteren en allemaal in het
voorjaar met de bouw van een nieuw nest
beginnen.

•
Jaren

P.C. Groebe,
buitendienstmedewerker
afdeling Bestrijding van Dierplagen.
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Om een bestrijding succesvol te laten
verlopen en huiseigenaren aan hun verplichtingen te houden bouwkundige gebreken te laten herstellen, is het zaak de-
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