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hout te verduurzamen. Bij het vacuümdruk proces kan men nauwkeurig regelen
hoeveel middel door het hout wordt
opgenomen.
Vacuüm methode
Hierbij wordt evenals bij de vacuüm en
druk methode gebruik gemaakt van een
impregneerketel. In deze ketel wordt het
hout gebracht en vervolgens wordt een
vacuüm ingesteld. Onder handhaving van
de ontstane onderdruk wordt het
houtverduurzamingsmiddel toegelaten.
Daarna wordt de atmosferische druk weer
toegelaten, die tenminste 1O minuten blijft
gehandhaafd. Vervolgens wordt na
verwijdering van de vloeistof wederom
een vacuüm ingesteld dat enige tijd wordt
gehandhaafd. Vanwege de twee vacuüm
periodes spreekt men ook wel van de
dubbel vacuüm methode.
Ten slotte
Het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen houdt in dat men werkt met
bestrijdingsmiddelen die in principe in
meer of mindere mate giftig zijn. Wanneer
verduurzaamd hout in de directe
omgeving van de mens wordt verwerkt is
het van groot belang dat het middel niet
al te vluchtig is. Een ideaal
houtverduurzamingsmiddel werkt goed
tegen de te bestrijden organismen, blijft
lang (jaren) in het hout in actieve vorm
aanwezig, wordt door water niet uit het
hout gespoeld, verdampt niet vanuit het
hout en laat, als het verduurzaamde hout
in het afvalstadium is gekomen, geen
persistente stoffen in het milieu achter.
Dit ideaal wordt door de thans toegelaten
houtverduurzamingsmiddelen niet
gehaald. Het pakket toegelaten
houtverduurzamingsmiddelen zal in de
komende jaren door de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen, die de
betrokken minister moet adviseren inzake
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het toelatingsbeleid, kritisch worden
bezien.
Daarbij zullen de criteria die door de
Bestrijdingsmiddelenwet aan een middel
worden gesteld, strenger dan tot nu toe
het geval was, worden getoetst. Het
genoemde ideaal zal haar daarbij steeds
voor ogen dienen te staan, opdat hout in
de situaties waarin dit is vereist, in de
toekomst met een gerust hart kan worden
verduurzaamd.
ir. J.T. de Jonge
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GROTE VOORRAAD NIET-TOEGELATEN
ONGEDIERTEBESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJ GEMEENTEN EN BEDRIJVEN
Enforcement of the Pesticides Act
The Department of Pest Control has
carried out an investigation in pesticidestorages of municipalities and Pest
Control companies. A large quantity of
non-registered pesticides was found.
Nevertheless most of the responses on
the enforcement activity were positive
and cooperation was given in order to
eliminate the shortcomings.
In bijna de helft van de 998 onderzochte
bewaarplaatsen voor ongediertebestrijdingsmiddelen van particuliere
bedrijven en van gemeenten bleken niettoegelaten bestrijdingsmiddelen in
voorraad te zijn. Van deze middelen is
een hoeveelheid van 19.873 kg c.q. liter
aangetroffen. Dat is de belangrijkste
uitkomst van een landelijk onderzoek dat
de afdeling Bestrijding van Dierplagen
van de Milieu Inspectie (HIMH/BD) in de
periode 1988-1991 heeft uitgevoerd.
De afdeling Bestrijding van Dierplagen
heeft zowel gemeentelijke als particuliere
ongediertebestrijdingsbedrijven bezocht.
De aanwezigheid van niet-toegelaten
bestrijdingsmiddelen is het gevolg van
onvoldoende controle van beheerders
van bewaarplaatsen. In het merendeel
van de gevallen is niet bijgehouden of de
in voorraad zijnde bestrijdingsmiddelen
nog toegelaten waren.

Tijdens het onderzoek is nagegaan of de
constructie en de inrichting van de
bewaarplaatsen voldeden aan de eisen
uit het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
Ondoelmatige ventilatie waardoor
gevaarlijke dampen zich kunnen ophopen
is geconstateerd bij 174 bewaarplaatsen.
Het onderzoek wijst uit, dat onvoldoende
aandacht aan regulier onderhoud wordt
besteed.
Tijdens de controlebezoeken zijn ook
vragen gesteld over het gebruik van de
bestrijdingsmiddelen. Onjuiste etikettering
van bestrijdingsmiddelen waardoor het
risico van onjuist gebruik ontstaat, kwam
in 178 keer van de gevallen voor. Een
verboden toepassing van
bestrijdingsmiddelen kwam in ruim 30
gevallen voor.
Door verreweg de meeste onderzochte
gemeenten en bedrijven is positief
gereageerd op de handhavingsactie. Bij
de controlebezoeken bleek in bijna alle
gevallen dat de geconstateerde
tekortkomingen binnen een termijn van 6
maanden konden worden opgeheven.
Nadere informatie:
HIMH/afdeling Bestrijding van
Dierplagen, H. van Blaaderen,
08370-19061
Persvoorlichting VROM, J. Kehrer,
070-3353970
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