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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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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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