1
- te treffen voorzorgsmaatregelen en
voorzieningen om de bestrijding op
een verantwoorde manier, zonder
schade voor andere constructies en
materialen uit te kunnen voeren
- nazorg inclusief controle en
nabehandelingen
- het aanbrengen van een plaatje bij
behandelde plaatsen/ruimten waarop
aangegeven staat door wie de
bestrijding is uitgevoerd, met welk
middel en wanneer
- het maken van een
behandelingsrapport waarin wordt
vermeld hoe de behandeling is
uitgevoerd.
Ernstige aantasting
Er is dan sprake van het zogenaamde
"kraamkamer-effect", aantasting in
gezond en nieuw eiken en andere
houtsoorten, zeer wijd verspreid, tot
boven in de kappen, sporen, haanhouten
e.d. Diverse onderdelen dienen
vernieuwd, danwel hersteld te worden.
Wijze van aanpak in geval van een
monument:
in samenwerking tussen
restauratiearchitect, ambtenaar
gemeentelijke monumentenzorg en
zonodig de monumentenwacht dient
een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie van de omvang en mate
van aantasting te worden gemaakt
- een onafhankelijke deskundige dient
de zaak te beoordelen
het panddossier van de Rijksd ienst
voor de Monumentenzorg moet
worden nagelopen en de restauratieen onderhoudsgeschiedenis van het
gebouw geanalyseerd
vastgesteld moet worden welke
bouwkundige maatregelen moeten
worden getroffen
wat kan behandeld worden en hoe
wat dient vernieuwd c.q. vervangen te
worden en hoe.
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Op basis van het opgemaakte rapport
dient, na goedkeuring door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, een
werkomschrijving/bestek te worden
gemaakt, waarna 2 of 3 bedrijven worden
uitgenodigd voor het maken van een
offerte.
Nazorg/controle van de resultaten
Bij het controleren van de resultaten van
een bestrijdingsactie is het van belang
dat alle kritieke plaatsen daadwerkelijk
geïnspecteerd kunnen worden. Nuttige
informatie over de bereikbaarheid van
deze plaatsen is te vinden in de richtlijnen
"Bereikbaarheid en Toegankelijkheid" van
de Monumentenwacht. De
bestrijdingsdeskundige of de
restauratiearchitect die in een
behandelde ruimte een onderzoek moet
instellen dient te beschikken over een
dossier waarin de gegevens over eerder
uitgevoerde bestrijdingen staan
opgetekend.
Gedurende een aantal
achtereenvolgende jaren zal moeten
worden zorggedragen voor inspecties
van het gebouw en zullen zonodig
aanvullende maatregelen moeten worden
getroffen. Bedrijven kunnen hiervoor een
inspectieonderhoudscontract aanbieden
aan de eigenaar. Ook de
monumentenwacht voert jaarlijks
inspecties van een gebouw uit. Er dient in
ieder geval een jaar na een
bestrijdingsactie een controleonderzoek
te worden ingesteld.
Overige zaken
Niet te adviseren bestrijdingsmethoden:
Van oudsher wordt bij de bestrijding van
houtaantastende insekten vaak
gesproken over gassen. Vanwege de •
bijzonder grote gevaren van een gassing,
niet in het minst vanwege het feit dat te
behandelen gebouwen veelal veel te
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dicht staan in de buurt van andere
bewoonde gebouwen, is deze methode
van bestrijden in woon- en verblijfruimten
niet toegestaan. Wel toegestaan is het
gassen van meubilair in speciale
gassingsinstallaties.
Een andere methode is de zgn.
rookbehandeling. Men heeft echter in
Engeland, waar deze methode uitgebreid
is onderzocht, aangetoond dat het vele
jaren duurt voordat men een voldoende
resultaat zou kunnen bereiken met
rookvormige insekticiden. Bovendien

moet een dergelijke rookbehandeling dan
nog jaarlijks worden herhaald.
Straling en ook e/ektrokutie zijn technisch
hoogstaande vormen van bestrijding,
maar in de praktijk voor de bestrijding van
de grote houtworm nog niet uitvoerbaar.
Een andere vorm van bestrijden is de
hittebehandeling, maar in grote
monumentale gebouwen is met deze
methode nog geen praktijkervaring
opgedaan.
J.T. de Jonge

UIT DE BUITENDIENST
Summary
In a few old houses problems occurred
because of brown rats (Rattus norvegicus
Berkenhout) emerging from the sewer
system. The eradication of the rats was
not successful and the renewal of the
sewerage would have been difficult and
expensive. The solution was to lengthen
the tube of the sewer system coming
from the building at its connection with
the main sewer. An additional elbow pipe . . .
was attached to make sure that the rats in
the main sewer could not enter the
building any more.
(Rattus norvegus Berkenhout) in de
slaapkamer. Ook schenen ratten in de
Een bocht teveel
kruipruimte voor te komen. Volgens de
bewoners komen er veel ratten in de wijk
Dat een buitendienstmedewerker van
voor, wat door verschillende buren werd
ieder praktijkobject weer iets kan leren
bevestigd. Het betreft een woonwijk uit
zal u niet vreemd in de oren klinken, want
begin 1900, waarvan de huisaansluitingen
adviseren over ongediertebestrijding
van het riool meestal niet meer in goede
vanachter het bureau kan zelfs met veel
staat verkeren, terwijl het onderhoud
praktijkervaring meestal niet.
evenredig is met de lage huur. Dit mag
In augustus werd ik benaderd door de
voor de huiseigenaar natuurlijk geen
bewoner van huisnr. 2 uit een blok van
reden zijn eventuele gebreken niet te
vier huurwoningen. Deze bewoner had
herstellen. Een dergelijke vooroorlogse
een rat in de keuken gesignaleerd en
veertien dagen later zag hij een bruine rat
huurprijs zal hem daartoe echter ook niet
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991 •
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CONTACTDAGEN CYCLUS 1992 -1993
Summary
erg stimuleren. Omdat het eerste bezoek
geen duidelijke aanwijzingen opleverde
welke van de vier rioolaansluitingen de
ratten toegang tot de woning verschafte,
werd met de gemeente overeengekomen
een rioolbestrijding uit te voeren.
De rioolbestrijding was geen succes. Er
werd nauwelijks opname geconstateerd
en op de meeste plaatsen waren de
vetbollen op basis van chloorfacinon
weggespoeld door een plotselinge zeer
hoge waterstand in het riool. De
bewoners hoorden echter nog steeds
ratten tussen het plafond en in de
kruipruimte.
Opnieuw bezagen we de situatie, maar
verder dan het uitleggen van lokaas
kwamen we niet. Om bij de aan de
achterzijde van de woning gelegen
controleputten te komen zouden de
betonvloeren moeten worden
opengebroken zonder vooraf de
zekerheid te hebben het rioolgebrek te
vinden.
Na een rustige winterperiode was het in
het voorjaar weer raak. Ook de bewoner
van huisnr. 3 hoorde toen ratten tussen
het plafond en er zou nu toch eindelijk
echt eens iets moeten gebeuren. Maar
wat? De oplossing bleek achteraf vrij voor
de hand liggend, maar op dat moment
bezagen we op een rijtje weer alle
mogelijkheden. De nummers 1 tot en met
3 bleken op een gezamenlijke afvoer uit
te komen, die door de steeg loopt en op
het hoofdriool uitkomt. In de steeg
zouden we natuurlijk een
ontstoppingsstuk met terugslagklep
kunnen plaatsen om de ratten tegen te
houden, maar de vertegenwoordiger van
de huiseigenaar stond niet te springen
van enthousiasme, dus zochten we
verder naar andere mogelijkheden. We
wierpen een laatste vertwijfelde blik in de
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Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control for pest control officers and
technicians of local authories, pest control
companies and ethers concerned with
professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.
Voorjaar 1992
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een extra bocht maakt huisaansluiting
onbereikbaar

inspectieput van het gemeentelijk riool en
zagen de oplossing voor het probleem. In
het hoofdriool was de gezamenlijke
afvoer zichtbaar en deze stak zelfs iets
uit. De ratten konden blijkbaar tegen de
wand van het hoofdriool opklimmen en
zo in de huisaansluiting komen.
Door deze afvoer met een pvc-buis te
verlengen tot boven het stroomprofiel en
het uiteinde ook nog van een bocht te
voorzien, zouden de ratten voor een niet
te nemen hindernis worden geplaatst. De
gemeente ging akkoord met deze
oplossing tot grote opluchting van de
huiseigenaar.
Na het aanbrengen van de bocht hebben
de bewoners tot heden geen problemen
met ratten meer ondervonden. Ondanks
het feit dat de afhandeling van dit soort
klachten vaak zeer moeizaam verloopt en
vrij veel tijd in beslag kan nemen, blijkt de
aanhouder toch meestal te winnen.
P.C. Groebe
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In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1992-1993 gestart. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
januari/maart met een programma van
10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken
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tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en
afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de
uitnodiging op hun werkadres.
Ook medewerkers van
ongediertebestrijdingsbedrijven en
anderen, die beroepshalve zijn betrokken
bij de ongediertebestrijding, kunnen
desgewenst aan de bijeenkomsten
deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.
Kader en bestrijders

CONTACTDAGEN
BEROEPSMATIGE
ONGEDIERTEBESTRIJDING
PROGRAMMABOEKJE
1992
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De onderwerpen die zullen worden
behandeld gaan ondermeer over
praktische aangelegenheden die de
uitvoering van de ongediertebestrijding
betreffen, maar ook over
aangelegenheden waarvoor
beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te
worden genomen. Daarom wordt de
uitnodiging om aan een contactdag deel
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