Daarom wordt geadviseerd om aan de inwoners van de gemeente via een gemeentelijk
voorlichtingsblad dat huis-aan-huis wordt verspreid of met artikelen voor de plaatselijke
dag- en nieuwsbladen te berichten over de activiteiten van de afdeling belast met taken
op het gebied van de ongediertebestrijding.
Informatie kan worden verstrekt over de wijze waarop in de gemeente klachten omtrent
hinder door de diverse soorten ongedierte worden afgehandeld.
Ter ondersteuning van de winteractie wordt een nieuw te ontwerpen folder Plaagdieren,
hoe kom je er van af!" ter beschikking gesteld (zie bijgaande tekst). Bij bovengenoemde
brief is een bestelformulier ingesloten waarmee de folders kunnen worden besteld.
Gaarne schriftelijk te bestellen in veelvouden van 100 stuks bij het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 's-Gravenhage.
In een blanco ruimte op pag. 6 kan een stempel met vermelding van het adres en telefoonnummer van uw dienst worden geplaatst.

PLAAGDIEREN: HOE KOM JE ER AF
Plaagdieren in huis of bedrijf!
Grijp niet onmiddellijk naar bestrijdingsmiddelen. Al deze middelen zijn giftig. Vaak blijkt
dat ook andere methoden afdoende zijn om plaagdieren buiten de deur te houden.
Een paar mogelijkheden: het invriezen van voorraden, vochtbestrijding en stofzuigen en
bijvoorbeeld het goed afdichten van gaten en kieren in de buitenmuur. Een algemeen
advies: houd insekten buiten de deur met vliegengaas. Onderschep in huis voorkomende
beestjes met de stofzuiger of pak de vliegenmepper.

Duitse kakkerlak (met eipakket en larven).

Advies.
Wanneer u twijfelt hoe te handelen, kunt u voor advies terecht bij de gemeente of bij de
afdeling Bestrijding van Ongedierte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer te Wageningen. Hier krijgt u te horen of u het zelf af kan met
enkele eenvoudige ingrepen of dat deskundige assistentie noodzakelijk is.
Grijp niet meteen naar een bestrijdingsmiddel.
Twijfel kan er bijvoorbeeld zijn doordat u niet precies weet wat voor soort in sekten het zijn
die de overlast veroorzaken. Grijp vooral niet naar de spuitbus, maar informeer bij de
gemeente of bel naar Wageningen. U kunt ook vier of vijf van de plaaggeesten in een stevig
doosje doen en goed verpakt opsturen naar Wageningen. Dan wel graag met vermelding
van de aard van de hinder, eventuele schade en de plaats waar u de insekten hebt gevonden.
Het adres vindt u verderop in deze folder.
Er is een groot aantal lastposten. Een greep:
Kakkerlakken
Een aantal kakkerlakken van tropische afkomst, hier geïmporteerd door handels- of
toeristenverkeer, zal zich uitsluitend binnen gebouwen vestigen. Bij voorkeur zullen dat
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Faraomier.
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goed verwarmde gebouwen zijn, flats, bedrijven en vooral plaatsen waar voedsel aanwezig is. Deze insekten kunnen slechts effectief worden bestreden door middel van een
goed georganiseerde actie van vakbekwame ongediertebestrijders. Voor een juiste
keuze van bestrijdingsmiddel en bestrijdingsmethode dient vooraf de soort te worden
vastgesteld. De afdeling Bestrijding Ongedierte doet dit kosteloos en geeft gericht
advies.
Mieren
Faraomieren en andere tropische mieresoorten dienen te worden bestreden. Vooraf
dient de juiste soort te worden vastgesteld. Op basis daarvan kan worden geadviseerd
over de juiste wijze van bestrijding.
Tuinmieren en enkele inheemse mieresoorten zijn eenvoudiger aan te pakken dan
uitheemse familieleden. Vaak kan worden volstaan met het strooien van mierenpoeder
om de nest-ingang of met de zogenaamde "gietermethode".

Huisboktor en larve
(Hylotrupes bajulus L.).
Bruine rallen.

Boktorren.
Veel boktorresoorten zijn niet schadelijk voor hout dat in gebouwen is verwerkt. Ze
kruipen slechts eenmalig tevoorschijn uit reeds verwerkt hout om daarin niet meer terug
te keren. Meestal duiken boktorren op uit hout waar de bast nog omheen zit
(openhaard hout). In die gevallen is het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig.
Wanneer deze wèl nodig zijn, gelden er strikte voorschriften. Houtverduurzamingsmiddelen die bedoeld zijn om houtaantastende insekten te bestrijden vallen onder de
bestrijdingsmiddelenwet. Er is een wettelijke toelating vereist. Voor het gebruik gelden
stringente veiligheidsvoorschriften (ventilatieperiode, tijdens toepassing adembescherming en beschermende kleding.
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Ratten en huismuizen.
In de meeste gemeenten kan men bij hinder van bruine ratten of huismuizen een beroep
doen op een gemeentelijke bestrijdingsdienst. Voor verdere informatie kan men bij de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte in Wageningen terecht. Indien nodig kan een
ambtenaar van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte advies geven. Voor de
bestrijding van ratten en muizen in flats, rijtjeshuizen en dergelijke, is meestal een
gecombineerde bestrijdingsactie van alle panden noodzakelijk.
Voor informatie en advies:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, afdeling
Bestrijding van Ongedierte, Postbus 350, 6700 AJ Wageningen, telefoon: 08370-19061.
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