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voerkist met halfopen bodem voor gebruik op zandige ondergronq

I.{)_
~

in direct contact met het maaiveld staat.
Er wordt dan voorkomen dat het lokaas
nat wordt. Verder bleek het geen bezwaar
te zijn om de kisten aan de buitenzijde
van een houtbeschermingsmiddel te
voorzien. Voor de technische gegevens
wordt verwezen naar de werktekening en
de foto's.
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Het gebruik van dit type voerkist
(voorkeursmateriaal waterbestendig
hechthout) op zanderige bodem kan van
harte worden aanbevolen! Probeer eens
een aantal exemplaren uit en laat ons uw
ervaringen weten.
A.D. Bode
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De veelomvattende taak van de
dierplaagbestrijder
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Summary

Spoken in huis

The pest control technician encounters
many surprises in his job.
- Spooky noises turn out to be a bird that
trapped itself behind a refrigerator.
A nest in a gas stove made by a rat
that sneaked into a house unobserved.
The technician, hairs on end, when
vermin turned out to be a six feet
choking snake.
And complaints about "an imal lovers"
who go on a holiday and turn their pets
loose. Their pets being white rats or
mice in numbers varying from 70-300.

Bij een onderzoek in verband met een
melding over ongedierte in een keuken
werden door een bestrijdingstechnicus
geen aanwijzingen van ratten of muizen
gevonden.
De bewoners, twee dames, hielden vol
dat ze wel iets in de keuken hadden
gehoord. Anders spookte het.
Om te controleren of er sprake kon zijn
van spitsmuizen werd een doosje met
vlees als lokaas uitgezet, mogelijk zou dat
de oplossing brengen.
Enkele dagen later kwam er weer een
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telefoontje. Nu waren er geen spoken
meer, maar een keuken vol vliegen.
Een nader onderzoek had resultaat.
Achter de koelkast bij de motor werd het
spook gevonden, de bron van de hinder
door vliegen en van het gerommel van
enkele dagen geleden. Het betrof een
meerkoet die de keuken was
binnengewandeld, maar inmiddels het
leven had gelaten.
Rattennest in de gaskachel
Toen een bewoonster de gaskachel in
haar woonkamer aanstak, ontstond het
begin van een brand, die gelukkig snel
werd gedoofd. De oorzaak van de brand
bleek na onderzoek door een
gemeenteambtenaar de aanwezigheid
van een rattennest in de kachel te zijn .

val met lokaas geplaatst. Na 2 dagen
bleek de rat gevangen en was het
probleem opgelost.
Waarschijnlijk betrof het een rat die in
een onbewaakt ogenblik naar binnen was
geslopen via een openstaande deur.
Wurgslang in huis
Bij het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf
West-Friesland (C.A.W.) kwam via de
politie een klacht binnen over ongedierte,
met het dringend verzoek om spoed te
betrachten. Het betrof een leegstaande
woning waarin de nieuwe bewoners aan
het schoonmaken waren.
De bestrijder de heer J. Tiet was snel ter
plaatse en stelde een onderzoek in en
vond de oorzaak van het probleem. Dat
was echter wel even schrikken! Op een
slaapkamer onder een losse kast bevond
zich een slang van anderhalve meter.
Een (ongewenste) attentie van de vorige
bewoner.
De dierenambulance die werd
ingeschakeld ving het dier vaardig en
bracht het naar een aldaar bekende
houder van reptielen.
Dierenliefde en de gevolgen

rat zat er warmpjes bij (foto D.P. Kempe)

Verder onderzoek leverde echter geen
aanwijzingen van de aanwezigheid van
ratten op. Daar het nest duidelijk van een
rat was werd gepoogd deze te bestrijden
door het uitzetten van lokaas. Na enkele
dagen werd een controle uitgevoerd,
doch er bleek niets van het lokaas te zijn
opgenomen. Wel was er in de kachel
weer een nest gemaakt. In overleg met de
bewoonster, een oude dame, werd een

44

Moeder witte rat met een gebroken poot
en haar 5 jongen werden aan de zorg van
een dierenvriend toevertrouwd. Een
nestplaatsje werd snel gevonden in de
keuken in de lade van het gasfornuis. Er
werd overdadig gezorgd voor eten en
drinken.
Kleine ongelukjes hebben over het
algemeen grote gevolgen: de familie
breidde zich snel uit! En de hele oven
werd in bezit genomen. De ratten leefden
zoals ze dat gewend zijn, gaten werden
geknaagd in de deurtjes van
keukenkastjes, de keukendeur naar de
woonkamer en ook de hang- en legkast
werd niet vergeten.
Via de hal was de weg naar de zolder vrij
Dierplagen en Milieu, 39 (2/ 3) 1991

..

en op den duur vestigden de ratten zich
daar in flinke aantallen tussen en in de
daar opgeslagen dozen. Het slapen in
datzelfde bed lukte de dierenvriend ook
nog. Eigenlijk wilde hij ze niet echt in zijn
bed. Dus om te voorkomen dat de diertjes
daarin zouden komen, had hij een
trommel met graan en een fles koffiemelk
gereed staan om de ratten 's avonds
naast het bed te voeren.
In de woning boven en beneden werd
alles bevuild met uitwerpselen en overal
waren loop- en veegsporen zichtbaar, tot
zelfs op de tafels en op en in de kasten.
Omwonenden en de bewoners van de
twee aangrenzende woningen
schakelden de gemeente in. Er zouden in
genoemde woning ratten voor de ramen
zitten, door de dakgoot lopen en via een
schutting in de schuur achter de woning
binnendringen. Als de buren in de tuin
zaten kregen ze bezoek van witte en
bonte ratten.
De klacht bleek zoals u zult begrijpen
gegrond. Tijdens het onderzoek samen
met de ambtenaar van de gemeentelijke
dienst liepen de ratten om onze benen. In
diverse kasten troffen we nesten aan met
jongen.
Voor bestrijding of het wegvangen van de
ratten werd door de bewoner geen
toestemming gegeven. Hij zou ze binnen
twee dagen zelf vangen en in kooien
plaatsen. Bij controle na een aantal dagen.
bleek er niets te zijn veranderd.
Na overleg mocht tot actie worden
overgegaan door de gemeente. De ratten
mochten worden gevangen, mits ze bij de
dierenbescherming zouden worden
gebracht. De bewoner werd in een nabij
gelegen lege woning ondergebracht.
Het resultaat na ruim anderhalve dag
opruimen en ratten vangen was 2
vrachtwagens en een container vol met
totaal vervuilde en stuk gevreten kleding,
huisraad, etc. en ongeveer 300 ratten.
De les hieruit moet zijn: "Bezint eer ge
begint".
Dierplagen en Milieu, 39 (2/ 3) 1991

Soortgelijke gevallen komen meer voor.
Mogelijk zijn ze minder spectaculair, maar
toch. Wat denkt u van de volgende
gevallen:
- Het laten ontsnappen of loslaten van
hamsters. In dit geval naast een
meubelzaak. De diertjes konden er
kennelijk binnendringen en
veroorzaakten schade aan diverse
bankstellen , vloerbedekking, etc.
- Ook het houden van witte muizen kan
uit de hand lopen. In een schuur achter
een woning was een enorm aantal
muizen gehuisvest. Om de beestjes
ruimte te verschaffen werden de
kooien opengezet. Het gevolg laat zich
raden. In de hele straat werd overlast
van muizen ondervonden in schuren
en woningen.

witte muizen, een liefhebberij die gauw uit de
hand loopt

- Lief zijn voor dieren dacht een
vakantieganger. Hij liet zijn ca. 70 witte
ratten ook met vakantie gaan door ze
in de directe omgeving van de camping
los te laten.
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- Eenzelfde geval deed zich voor op een
terrein voor dagrecreatie. Ca. 50 witte
ratten kregen de vrijheid.
- Een andere liefhebber liet een
onbekend aantal witte ratten los op een
afvalstortplaats.

Het gevolg van het lief zijn voor dieren
houdt in de laatste drie gevallen in, dat
niet wordt bedacht, dat ze het niet zullen
overleven. Deze dieren zijn nl. niet zoals
in het wild levende ratten bestand tegen
allerlei dierziekten.

Op de zolder waren de sporen van de
duivenhobby nog te zien ondanks de
pogingen van de huiseigenaar om deze
uit te wissen. Graanklanders en
meelwormen, welke beiden hun bestaan
ontlenen aan het consumeren van o.a.
graanprodukten, zoals duivenvoer,
werden op de zolder aangetroffen in
gezelschap van piepschuimkevers
(voorheen tempexkever) en spekkevers.
Piepschuimkevers ontwikkelen zich in
vogelmest; spekkevers in dood dierlijk
materiaal. Het voorkomen van de laatste
soort kon worden toegeschreven aan
dode huismuizen, die na een
bestrijdingsactie in dit blok als voedsel
dienden .
Al met al bevond ik mij temidden van een
levendig gezelschap insekten en een

D.P. Kempe

- - - - - -~

Lastpostduiven
Summary

Grainweevils, mealworms, lesser
mealworms and larder beetles had
developed in a storage of pigeon food,
respectively pigeon dung. A pigeon
fancier had kept his homing pigeons in
the loft. The insects were spread all over,
behind woodwork and even in the
wooden beams.
A pest control action with a residual
insecticide and a woodpreserving
insecticide, a cleaning action and repair
activities by a building contractor were
executed. Total costs / 15.000,--.
In de maand maart van 1988 werd mijn
~ hulp ingeroepen door een gemeente, die ~
ondanks een uitgevoerde bestrijding de
meeltor+ larve
~

graanklander
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graanklanders in een blok van vier
woningen niet de baas kon.
De bewoners van huis nr. 3 ondervonden
al vanaf augustus van het voorgaande
jaar hinder van deze klanders. Aangezien
voor de aanwezigheid van deze kevertjes
meestal wel een oorzaak is te vinden, was
dat ook hier het geval.
De buurman op nr. 2 hield postduiven op
zijn zolder zonder de daarvoor geldende
hygiënische maatregelen in acht te
nemen. Inmiddels waren de duiven met
de buurman naar elders vertrokken en
stond de woning al weer vier maanden
leeg.
Dierplaçien en Milieu, 39 (2/3) 1991
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levendige discussie tussen de bewoners
en de opzichter van de
woningbouwvereniging.
In overleg met de verschillende partijen
werd besloten in de leegstaande woning
de plinten op de zolder en de
slaapkamers te verwijderen, de dubbele
wand op de zolder te vervangen, de
dakpannen gedeeltelijk te lichten en
nogmaals een grote schoonmaak en
bestrijdingsactie uit te voeren.
Een maand later werden nog steeds
klanders en spekkevers waargenomen .
De larven van de spekkevers
doorboorden de zolderbalken om zich
hierin te verpoppen. Om dit tegen te gaan
werden de aangetaste balken behandeld
met een middel tegen houtaantastende
insekten.
·
Na drie maanden liep het aantal door de
woningen kruipende insekten terug, maar
na de vakantieperiode bleken de
bewoners van nr. 3 vertrokken, omdat ze
er niet meer tegen konden hun woning te
moeten delen met de insekten.
De naden en kieren van de twee nu
leegstaande woningen werden in
september nogmaals bespoten met een
residueel werkend middel tegen
kruipende insekten.
Bij controle in de laatste maand van het
jaar bleek het eindelijk rustig, zodat beide
woningen weer konden worden verhuurd.
piepschuimkever (foto Stichting Vakopleiding
De kosten van deze hele operatie logen
Ongediertebestrijding)
er niet om. Nr. 2 stond twaalf maanden
~
leeg en nr. 3 zes maanden. Daarnaast
.,, werden werkzaamheden verricht door
een aannemer, een schoonmaakbedrijf
en de gemeente. De totale kosten
bedroegen ongeveer/ 15.000,--.
Of deze kostenpost op de gevlogen
duivenhouder kon worden verhaald is mij
niet bekend, maar dat een onschuldig
lijkende hobby op de verkeerde lokatie
zulke gevolgen kon hebben had ik bij mijn
eerste bezoek niet kunnen vermoeden .
spekkever
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