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Samenvatting

Wering staat bij de ongediertebestrijder officieel hoger in het vaandel geschreven dan
bestrijding. Om dit toe te passen bij een 'normaal' overlastgeval van de zwarte wegmier
(Lasius niger L.) bleek het nodig schop en troffel te hanteren.
Foxim en wat methoxychloor dienden ter ondersteuning. Of deze aanpak in de praktijk
gangbaar is, valt overigens te betwijfelen.
Het verhaal

Als gediplomeerd ongediertebestrijdster wordt ik in kennis- en familiekring als deskundige geraadpleegd.
Een van mijn collegae klaagde al sinds begin mei over rennende mieren op het keukenblad en op de ontbijttafel. Of we nog ergens wat 'mierendoosjes' hadden was de vraag.
Mieren meenemen werd het antwoord en de vier ingeleverde eningszins platgedrukte
exemplaren bleken te behoren tot de soort zwarte wegmier (Lasius niger L.) volgens
Weidner ( 1982).
Het tegelterras werd al sinds jaar en dag door mieren ondergraven. En vanuit de tuin
was het een komen en gaan via de spleten tussen kozijn en muur bij de tuindeuren , op
een bloeiende (honingende) plant, langs het televisiehoekje en de piano naar de open
keuken.

Omdat na een bestrijdingsactie vermoedelijk herkolonisatie vanaf de tuin van de buren
zou optreden werd de huisvrouw geadviseerd met siliconenkit de intredeplaats van de
mieren af te dichten. Helaas, na drie dagen waren er meer mieren dan ooit te voren. De
mierenstraat had zich naar iets hogere regionen verplaatst waar de spleet tussen kozijn
en muur niet was gedicht.
Buiten bleek het terras een volle steendikte te zijn gezakt sinds de bouw van het huis (7
jaar geleden). Verder bleek dat beneden het oude terrasniveau de baksteenbuitenmuur
niet was gevoegd. Hier en daar kon men de vinger tot in de spouw steken. Ook hing het
lood onder het kozijn van de tuindeuren vrij in lucht. Links en rechts van het kozijn was
hierdoor een echt 'open' spouw ontstaan. De buren kenden de openingen ook. Zij
werden daar door de huismuizen benut. In deze woning waren het, voor zover bekend,
alleen de mieren die van al deze openingen gebruik maakten om in de spouw te komen.
Wering en bestrijding

De twee ongevoegde steenlagen werden vrijgegraven en met metselmortel gevoegd en
het buitenspouwblad onder de tuindeuren opgetrokken.
Maar de mieren hadden eenmaal de loop naar binnen, vonden nieuwe spleten; de
aansluiting tussen tuindeurkozijn en binnenblad van de spouw was nergens waterdicht.
Op het tegelterras heb ik vrijelijk gegieterd met foxim. De naden en kieren rond het
kozijn zijn voor de veiligheid ook nog vol gestoven met een mierenpoeder. Ondertussen
werden de reeds binnen geraakte mieren verdelgd met soppen en stofzuigen. Nog
dagenlang zijn enkele mieren gezien in de buurt van de tuindeuren, maar tot de keuken
zijn zij nu (2 maanden later) niet meer gekomen.
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UIT DE BUITENDIENST
Oren spitsen en neus in aanslag

Zwarte wegmier,
werkster (/.)
en koningin (r.)
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De opzichter van de woningbouwvereniging, waarmee ik op pad zou gaan om een
rattenklacht te onderzoeken, verwees me naar een lege stoel. Nadat ik hierop plaats had
genomen, luisterde ik even mee naar het telefoongesprek dat hij voerde. 'Ja , ik zal
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vanmiddag iemand sturen om de riolering op te graven, waarschijnlijk zal dan de
oorzaak voor de stankproblemen wel worden gevonden'. Nadat we elkaar de hand
hadden geschud, kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, omdat ik een vermoeden
had gekregen. Ik vertelde, dat ik met gespitste oortjes had meegeluisterd. Het ging om
een dubbele woning (twee onder één kap) , waar men in de ene woning al lang last had
van stank en waar de oorzaak nog steeds niet was gevonden.
Het gasbedrijf had ook al een onderzoek ingesteld en niets kunnen vinden, dus nu zou de
woningbouwvereniging de riolering gaan opgraven om te kijken of daarmee de oorzaak
te vinden zou zijn.
Op mijn voorstel om ter plaatse even te gaan kijken, reageerde hij positief, zodat we na
enkele minuten en twee straten verder voor het pand stonden. Het tegelstraatje vertoonde nog de sporen van de opgraving door het gasbedrijf en ik hoopte stellig nieuwe
opgravingen te voorkomen.
Eerst beproefde ik mijn reukorgaan in de halkast. Deze was al zodanig dichtgemetseld
dat hier niets meer te ruiken viel, maar gelukkig in de kast onder de trap kon ik mijn
zintuig nogmaals in stelling brengen.
Om de spanning er nog even in te houden, snoof ik enkele malen zeer aandachtig,
waarna ik mij omdraaide naar de bewoners en de opzichter.
'Spitsmuizen' luidde mijn conclusie en mijn veronderstelling tijdens het telefoongesprek
bleek juist te zijn.
Ongelovige blikken vielen mij ten deel, maar ik liet me hierdoor niet uit het veld slaan en
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troonde het gezelschap mee naar buiten. Hier verschaften enkele uitwerpselen en een te
grote ventilatie-opening meer duidelijkheid.
Na nader onderzoek adviseerde ik. de opzichter van de woningbouwvereniging enkele
openingen te dichten en de ventilatie-openingen van deugdelijke roosters te voorzien.
Enkele weken later kreeg ik bericht dat door de bewoners drie spitsmuizen waren
gevangen, zodat ze er nu helemaal van overtuigd waren dat ik het bij het rechte eind had
gehad.
De woningbouwvereniging hield dankzij de getroffen weringsmaatregelen nog geld
over, omdat de riolering met rust gelaten kon worden.
'Spitsneuzen'

In het volgende krantenbericht onder het kopje ' Ongedierte' komt (wederom) het
kostenaspect met betrekking tot spitsmuizen tot uiting.
'Het gebouw van de Schoolbegeleidingsdienst moet gezuiverd worden van ongedierte. Medewerkers van de dienst klaagden al langere tijd over het onplezierige
werkklimaat. Uit een onderzoek bleek, dat onder de vloer spitsmuizen leven.
Deze dieren stinken erg. De bestrijding kost vierduizend gulden'.
De klachten van de medewerkers betroffen met name de stank, veroorzaakt door de
aanwezigheid van spitsmuizen.
Onder de vloer vonden we uitwerpselen van spitsmuizen en van een ege l. Deze dieren
hadden tot dit semi-permanente gebouw vrij toegang, omdat de muurplaat niet aansloot
op de houten buitenwanden en dus ter hoogte van het maaiveld een flinke kier vertoonde.
Om deze kier te dichten had men een krediet van f 4.000,- aangevraagd. omdat over
ongeveer 120 m lengte de muurplaat vervangen moest worden.
Hier was dus geen sprake van bestrijdingskosten, maar van weringskosten.
Zand erover?
De woningbouwvereniging die belde was ten einde raad. omdat ondanks alle getroffen
maatregelen de huurders bleven klagen over stank in hun woning. Het bleek om een
eengezinswoning. midden in een blok van zeven. te gaan en hier was de woningbouwvereninging al meer dan een jaar bezig om de mensen van hun stankprobleem af te helpen.
Onderzoek naar gebreken aan de riolering had niets opgeleverd en tenslotte had men de
kruipruimte van een laag schoon zand voorzien.
Toen ook dit niet de gewenste oplossing bleek te zijn, werd onze afdeling gebeld en werd
ik 'op pad gestuurd'.
In de woning rook ik niets, maar op aanwijzingen van de bewoners moest ik bij het
raamkozijn wel iets kunnen ruiken.
Bij het eerste het beste vleugje tocht vanuit de spouw kreeg ik de duidelijk herkenbare
geur van spitsmuizen in mijn neus.
Aan de buitenzijde onder de dorpel week een loodslab iets van de muur en hierachter zat
een kleine opening die toegang gaf tot de spouw.
Nadat door de woningbouwvereniging de opening was gedicht e n de loodslab weer
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Algemeen

De gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst heeft een centraal meldingspunt waarmee de inwoners van de gemeente contact kunnen opnemen naar aanleiding van hinder
door ratten, muizen en in gebouwen voorkomende insekten en mijten.
Eisen

De uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden dient te geschieden door een vakbekwame, daartoe opgeleide ongediertebestrijder, bij voorkeur in het bezit van een diploma
van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. Bij de bestrijding van ratten en
muizen betekent dit dat de bestrijder de terzake nodige adviezen geeft omtrent wering,
e.d. en zelf het lokaas uitlegt en daarna controleert en waar nodig aanvult totdat de
bestrijding succesvol is.
Bij de bestrijding van insekten kan dit betekenen het hanteren van spuitapparatuur en
het toepassen van insekticiden in woningen, bejaardencentra, ziekenhuizen, voedingsmiddelenbedrijven, e.a. Hierbij behoort tevens het geven van gerichte adviezen over de
b.v. door betrokkenen zelf te nemen maatregelen.
Functiekarakteristiek van de gemeentelijke ongediertebestrijder

'Muizenroosters' niet breder dan 0,5 cm, ook ter wering van spitsmuizen

Advisering over knaagdieren

aangesloten zat, bleek hierna het stankprobleem ook te zijn verdwenen.

Het geven van adviezen omtrent noodzakelijk te nemen maatregelen ter wering van
ratten en muizen. Opsporen van gebreken van bouwtechnische aard (openingen in
gevels of kelders, defecte rioleringen, etc.) en aangeven op welke wijze deze kunnen
worden opgeheven (hoe, wie betaalt).

Spitsmuizen stellen ons af en toe toch voor problemen, maar zijn verder dankbare
klanten, omdat de oplossing wering meestal afdoende blijkt te zijn.

Advisering over en uitvoering van bestrijdingen van insekten en/of mijten

P.C. Groebe,
voorlichtsambtenaar

PROGRAMMA VAN EISEN TE STELLEN AAN
EEN GEMEENTELIJKE
ONGEDIERTEBESTRIJDER
Af en toe wordt onze afdeling benaderd met vragen betreffende de inhoud van een
mogelijke functieomschrijving van een ongediertebestrijder. Welke eisen kunnen worden gesteld aan de vooropleiding van een uitvoerder of van een kaderfunctionaris? Wat
is de inhoud van haar of zijn werkzaamheden?
Hierna volgend wordt in de vorm van een 'Advies' een overzicht gegeven van onze
'praktijkervaringen' in deze.
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De gemeentelijke ongediertebestrijder adviseert ten aanzien van de insekten en mijten
die niet behoeven te worden bestreden met chemische bestrijdingsmiddelen. Voorts
adviseert hij gemeentelijke inwoners t.a.v. insekten en mijten die door henzelf kunnen
worden bestreden. In gevallen waar dit nodig en wenselijk is, bestrijdt hij zelf de dieren
met de daarvoor benodigde bestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen (b.v. kakkerlakken,
wespen, vlooien, tropische mieren, e.d.).
Bestrijding

De gemeentelijke ongediertebestrijder voert zelfstandig bestrijdingen uit van ratten en
muizen:
a. op afroep. Behandelen van telefonisch of schriftelijk binnengekomen meldingen;
b. op eigen initiatief. Controleren en zo nodig bestrijden van ratten en muizen op
objecten zoals plaatsen waar gezwommen wordt buiten zwembaden, stadsvijvers,
waterlopen, riolen, bouwterreinen, vuilstortplaatsen en clandestiene stortplaatsen,
renovatiewijken, etc.
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