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The occurrence of cockroaches and pharaoh's ants as reported to the Municipal
Service of Pest Control in Amsterdam
during the period 1978-1983 was
examined. Considerable differences
appeared to exist between the 19 town
districts. The average number of
complaints on cockroaches per 1.000
dwellings varied trom 60, 1 in CentreWest and Bijlmermeer to 4,4 in Buitenveldert and 4,3 in Watergraafsmeer.
For pharaoh's ants this number varied
trom 1,3 in Centra-West and 0,7 in
Concertgebouw-district to less than 0, 1 in
Amsterdam-North and the suburbs.
Du ring the period examined the annual
number of complaints on pharaoh's ants
decreased and the number of complaints
on cockroaches increased.
The differences between the geographical unities in the number of complaints on
cockroaches (as reported to the MSPC!)
are mainly (60,3%) explained by the
number of establishments and partly
(10,3%) also by the socio-economie
status and housing quality.
A central registration of all the pest
control activities in Amsterdam is pleaded
tor.
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HET VOORKOMEN GEDURENDE 1978-1983
(zoals gemeld aan de Dienst Ongedierte Bestrijding)

over het vóórkomen 1n plaats en tijd van
deze dierplagen. Tot nu toe ontbraken
deze gegevens over Amsterdam. Ook
over het vóórkomen van deze dierplagen
elders in en buiten Nederland zijn alleen
globale gegevens beschikbaar. Daarom
werd besloten onderzoek te doen naar
het vóórkomen van kakkerlakken en
faraomieren in Amsterdam zoals gemeld
aan DOB.
Methode

De DOB beschikt over dossiers waarin
naar aanleiding van een klacht over kakkerlakken of faraomieren bestrijdingsgegevens van een bepaald object (pand,
flatgebouw, straat) zijn geregistreerd. Met
behulp van registratieformulieren werden
de gegevens over de periode 1978-1983
ingevoerd voor geautomatiseerde bewerking.
Als gebiedsindeling werd Amsterdam verdeeld in 19 zogenaamde geografische
eenheden (GE). Met deze indeling kon
gebruik worden gemaakt van een aantal
per geografische eenheid verzamelde gegevens, zoals het aantal inwoners, het
aantal verhuizingen, het aantal woningen
en de sociaal-economische status.
KAKKERLAKKEN

Aanleiding tot onderzoek
Klachten
Foto voorpagina
"grootoorvleermuis (Plecotus auritius)"
Al het illustratiemateriaal over vleermuizen is beschikbaar gesteld door de
Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
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De bestrijding van kakkerlakken en faraomieren vormt een belangrijk deel van de
werkzaamheden van de Dienst Ongedierte Bestrijding (DOB) van de GG en GO
Amsterdam. Voor een planning van de
werkzaamheden en een evaluatie van de
effecten daarvan zijn gegevens nodig
Rat en Muis, 35 (2) 1987

Het jaarlijkse aantal aan de DOB gemelde klachten over kakkerlakkenoverlast
nam toe in de periode 1978-1983 van 516
(1978) tot 1493 (1983) (figuur 1). Het gemiddelde jaarlijkse aantal klachten in
Amsterdam gedurende die periode per
43
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1.000 woningen bedroeg 17,5. De meeste
klachten werden gemeld in CentrumWest (60, 1) en de Bijlmermeer (66,6) (figuur 2). Een relatief hoger dan gemiddeld
aantal klachten werd gemeld in CentrumOost (20,7), Concertgebouwbuurt (18,0),
de Apollobuurt (19,8) en de 19e eeuwse-

gordel Oost (25, 1); een relatief lager dan
gemiddeld aantal klachten in de buitenwijken: Nieuw-Noord (8, 1), Oud-Noord
(6,4), Slotermeer-Geuzenveld (4,6),
Slotervaart-Osdorp (4,9), Rivierenbuurt
(5,6), Buitenveldert (4,4) en Watergraafsmeer (4,3).

1
Figuur 2: Kakkerlakken. Het gemiddeld aantal klachten/1.000 woningen per jaar naar geografische
eenheid, 1978-1983 in Amsterdam

Figuur 1: Kakkerlakken, aantal klachten in Amsterdam naar jaar, 1978-1983
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Gemiddeld gaf elke klacht aanleiding tot
bezoek of schriftelijke enquête van gemiddeld 16,3 woningen , waarvan er gemiddeld 11 , 1 voor een bestrijding werden
aangeschreven .

teit tezamen, verklaarde 70,6 van de variantie van het aantal klachten over
kakkerlakken (variantie = de mate van
verschillendheid). Hiervan werd 60,3%
verklaard door het aantal vestigingen en
10,3% door de SES en woningkwaliteit.
Enquête- en bestrijdingsresultaten

~ Gedurende 1978-1983 werden in Amster-

•

" Duitse kakkerlak " (foto Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijdi ng)

Naar verwachting bleek een verband
aantoonbaar tussen het aantal klachten
én 1) het aantal geënquêteerde woningen, 2) het aantal woningen met hinder,
en 3) het aantal woningen dat werd
bestreden .
De veronderstelling was, dat in gebieden
waarin relatief meer verhuizingen plaatsvinden , ook relatief meer klachten over
kakkerlakken zouden vóórkomen. Het is
duidelijk dat onder het aantal verhuizingen een groot aantal andere factoren
schuil kan gaan. Per geografische eenheid was het aantal zich vestigende gezinshoofden en alleenstaanden bekend.
Tevens werden 18 geografische eenheden (excl. de Bijlmermeer) gekarakteriseerd wat betreft sociaal-economische
status (SES) en woningkwaliteit. Daarna
werd het verband met het aantal klachten
over kakkerlakken onderzocht. Het aantal
vestigingen in Amsterdam (excl. de Bijlmermeer) en de SES en de woningkwali-

■
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dam bewoners van 87.128 woningen
geënquêteerd in verband met overlast
van kakkerlakken. Van de geënquêteerde
woningen reageerde gemiddeld 69%,
waarvan 20% door het invullen en opsturen van een door de DOB achtergelaten
enquêteformulier. Het achterlaten van
een enquêteformulier na het niet-thuis
treffen van bewoners blijkt dus een bruikbaar hulpmiddel bij het onderzoek van de
omvang van de overlast van kakkerlakken.
Ondanks het bezoek van een enquêteur
en het achterlaten van een (gefrankeerd)
enquêteformulier werd gemiddeld van
310/o van de geënquêteerde woningen in
Amsterdam geen reaktie ontvangen. Dit
varieerde van 16% in Nieuw- en OudNoord tot 40% in de Bijlmermeer. Er was
een verband aantoonbaar tussen het percentage " non-response" op de enquête
en het percentage woningen waar geen
bestrijding kon worden uitgevoerd (r =
0,42). Er bestond ook een verband tussen
het percentage non-response op de enquête en het aantal woningen met hinder
(r = 0,60). Deze resultaten geven een
tendens aan waarbij in het algemeen een
afnemende medewerking aan de enquête
gepaard gaat met een toenemend vóórkomen van kakkerlakken. Voor de bedrijfsvoering betekent dit dat van een
deel van de klachten over kakkerlakkenoverlast de omvang van het probleem
niet goed kan worden vastgesteld. Dit gemis zou zich dan vooral voordoen in gebieden waar het vóórkomen van kakkerlakken (zoals gemeld aan de DOB) relaRat en Muis , 35 (2) 1987

tiet hoog is. Deze bevinding past bij de
veronderstelling dat een lagere graad van
medewerking aanleiding geeft tot een
voortdurend relatief hoger vóórkomen
van kakkerlakken. Over de periode
1978-1983 werden in Amsterdam gemiddeld in 27% ( = 23.254 woningen) van de
geënquêteerde woningen kakkerlakken
geconstateerd door enquêteur of bewoner. Dit varieerde van 16% in Buitenveldert tot 46% in Nieuw-Noord (figuur 3).
Van de in deze periode geënquêteerde
woningen in Amsterdam werd in gemiddeld 42% géén hinder waargenomen
door enquêteur of bewoner. Dit varieerde
van 32% in de Bijlmermeer tot 61 % in de
Rivierenbuurt. Over de periode
1978-1983 werd in Amsterdam gemiddeld 780/o ( = 41.031 woningen) van de
voor behandeling van kakkerlakkenoverlast in aanmerking komende woningen,
ook inderdaad bestreden. Dit varieerde
van 61 % in Buitenveldert tot 88% in
Nieuw-Noord (figuur 3). In overeenstemming met de landelijk voorgeschreven
strategie om belendende nog niet
besmette woningen te behandelen ter
voorkóming van het overlopen van kakkerlakken vanuit besmette woningen,
was gedurende 1978-1983 het aantal behandelde woningen ongeveer 1,7 maal
groter dan het aantal woningen waar hinder werd waargenomen. Een algemeen
geldende optimale verhouding tussen het
aantal behandelde woningen en het aantal woningen met hinder, is niet te geven
omdat deze o.a. afhangt van de uitkomsten van de enquête en het aantal
woningen in een pand.
In Amsterdam (excl. de Bijlmermeer)
steeg het aantal woningen waarin een
bestrijding tegen kakkerlakken werd uitgevoerd van 6, 7 in 1978 tot 14,4 per
1.000 woningen in 1983. In de Bijlmermeer bedroeg dit aantal 95,2 in 1978 met
een piek van 275, 1 in 1981 waarna een
daling volgde tot 202,7 per 1.000 woningen in 1983. Waarschijnlijk werden kakRat en Muis, 35 (2) 1987

kerlakken meeverhuisd naar deze nieuwe
woonwijk. Daarna kon de verspreiding
naar zeer veel woningen plaatsvinden via
de verticale leidingen in de grote centraal
verwarmde flatgebouwen.
Gedurende 1978-1983 kon in Amsterdam
gemiddeld 22% van de geplande bestrijdingen niet worden uitgevoerd als gevolg
van weigering (7%) en herhaaldelijk niet
thuis zijn (15%). Het gemiddelde percentage woningen waarvan de bewoners niet
thuis waren, varieerde van 7% in NieuwNoord tot 23% in de 19e eeuwse gordel
Oost. Het gemiddeld percentage woningen waarvan de bewoners een bestrijding
weigerden, varieerde van 4% in de Bijlmermeer tot 23% in Buitenveldert. Bij het
lage percentage (4%) weigeringen in de
Bijlmermeer dient te worden opgemerkt
dat dit getal voor het grootste deel is gebaseerd op gegevens verstrekt door particuliere bestrijdingsfirma's. De verrichtingen van deze firma's werden niet gecontroleerd. Dit voorbehoud geldt tot
1983 ook voor het percentage bestrijdingen in Amsterdam-totaal dat door weigering of niet-thuis zijn niet kon worden uitgevoerd. Dit percentage bedroeg in 1978
110/o en steeg tot 30% in 1982, waarna
een daling optrad tot 22% in 1983. In
1981 en 1982 waren de percentages
bestrijdingen die niet konden worden uitgevoerd het hoogst; resp. 24% en 30%.
Het vóórkomen van kakkerlakken in
woningen in Amsterdam

Het gaat hier om een onderzoek naar het
vóórkomen van kakkerlakken in Amsterdam zoals gemeld aan de DOB. Het werkelijke vóórkomen van kakkerlakken in
woningen in Amsterdam is niet bekend.
Met behulp van de zgn. Omnibusenquête, een steekproef die regelmatig bij ongeveer 800 inwoners van Amsterdam
wordt gehouden, werd hierover een indruk verkregen. Gemiddeld had 5% van
de respondenten gedurende het afgelo47
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Figuur 3: Kakkerlakken
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pen jaar "kakkerlakken" in hun woning
waargenomen•. Daarvan was bij ongeveer de helft een bestrijding tegen kakkerlakken uitgevoerd. Bij gemiddeld
tweederde daarvan werd de bestrijding
tegen kakkerlakken uitgevoerd door de
GG en GO. Bij gemiddeld eenvijfde van
de respondenten waar een bestrijding
was uitgevoerd, was niet bekend door
wie.
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FARAOMIEREN
Klachten
Gedurende 1978-1983 werden de Dienst
Ongedierte Bestrijding 526 klachten over
faraomieren gemeld. Het jaarlijkse aantal
klachten daalde van 167 in 1978 tot 25 in
1983 (figuur 4). Gemiddeld over 19781983 werden 1, 7 klachten per 1.000 woningen ontvangen. Het gemiddelde jaarlijkse aantal klachten over faraomieren
uitgedrukt per 1.000 woningen was het
hoogst in het Centrum-West (1,3), de
Concertgebouwbuurt (0,7) en de Bijlmermeer (0,7). Relatief weinig ( < 0, 1) klachten kwamen voor in Amsterdam-Noord en
de buitenwijken. In grote lijnen is dit - geografisch - hetzelfde patroon als werd gevonden voor het vóórkomen van klachten
over kakkerlakken. Het aantal klachten
over faraomieren was echter ca. 1O maal
lager dan dat over kakkerlakken. Eén
klacht gaf aanleiding tot het enquêteren
van gemiddeld 24,9 woningen, waarvan
er gemiddeld 16,2 voor een bestrijding
werden aangeschreven.
Resultaten enquête en bestrijding

30
10
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Aan de hand van het aantal woningen
met hinder per 1.000 woningen naar geografische eenheid en jaar lijkt in Amsterdam gedurende 1978-1983 het volgende
patroon waarneembaar.
In 1978 waren er in Amsterdam-Stad
twee "kernen" met een relatief hoog aantal woningen met hinder: het CentrumWest en de Concertgebouwbuurt met de
belendende Apollobuurt. De twee laatste
buurten worden gekenmerkt door bewoners met een hoge tot zeer hoge sociaaleconomische status. Het aantal woningen met hinder in de ring rond het Centrum was middelhoog en dit aantal nam
af richting buitenwijken. In 1979 waren de
twee "kernen" nog steeds het CentrumWest en alléén de Apollobuurt. De Concertgebouwbuurt was vergelijkbaar met
de ring om het centrum waar het aantal
woningen met hinder nog steeds middelhoog was. Deze situatie duurt voort tot
1982. Toen was ook de Apollobuurt vergelijkbaar met de rest van de ring om het
Centrum met een nog steeds middelhoog
aantal woningen met hinder. Het aantal
woningen met hinder bief hoog in het
Centrum-West. Inmiddels is dan de aan
de Apollobuurt grenzende StadionSchinkelbuurt een "kern" geworden sa-

men met de 19e eeuwse gordel-Oost. In
1983 bleek het aantal woningen met hinder in Centrum-west gedaald en vergelijkbaar met de Stadion-Schinkelbuurt en de
19e eeuwse gordel-Oost, maar hoger dan
in de ring om het Centrum. Over 19781983 nam het aantal woningen met hinder in de twee westelijke buitenwijken
gestaag toe.
In de Bijlmermeer vond vanaf 1979 een
toename plaats van het aantal woningen
met hinder tot zeer ver boven wat elders
in Amsterdam werd waargenomen.

Rat en Muis, 35 (2) 1987

• Dit is waarschijnlijk een overschatting, omdat naar
ervaring van de DOB door bewoners herhaaldelijk andere insektensoorten worden aangezien voor kakker•
lakken.

Rat en Muis, 35 (2) 1987

De medewerking aan de enquête (gemiddeld 72%) was vergelijkbaar met die aan
de de enquête over kakkerlakken. De mate van medewerking aan bestrijdingen

49
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Figuur 4: Faraomieren, aantal klachten in Amsterdam naar jaar 1978-1983
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dat in de geografische eenheden met een
relatief hoog vóórkomen van faraomieren, later ook een relatief hoog vóórkomen van kakkerlakken werd gevonden.
De reserve die weer bij deze veronderstelling moet worden aangebracht, is dat
het hier gaat om het vóórkomen van
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(gemiddeld 97%) was echter hoger. Een
verklaring is misschien de andere wijze
van bestrijding (plaatsing van kleine buisjes, gevuld met lokaas en bestrijdingsmiddel) in plaats van het verspuiten van
een bestrijdingsmiddel zoals bij de
bestrijding van kakkerlakken plaats vindt.
De onderzoeksresultaten laten het beeld
zien van een aflopende "epidemie" van
faraomieren in Amsterdam. Wel valt de
hardnekkigheid op waarmee zich na een
klachtenvrije (althans zoals gemeld aan
de DOB) periode opnieuw haarden van
faraomieren kunnen voordoen. Het aantal woningen met hinder (per 1.000 woningen) van faraomieren was ruwweg een
ordegrootte lager dan dat van kakkerlakken. Gebieden met het hoogste jaarlijkse
aantal woningen met hinder per 1.000
woningen waren het Centrum-West (1 ,5),
de Bijlmermeer (1,0) en de Concertgebouwbuurt (0,7). Gemiddeld over 19781983 werd per 1.000 woningen jaarlijks in
2,2 woningen in Centrum-West en in 2,2
woningen in de Bijlmermeer een bestrijding tegen faraomieren uitgevoerd. In
Rat en Muis, 35 (2) 1987

Het vóórkomen van kakkerlakken en
faraomieren , voorzover gemeld of bekend bij de Dienst Ongedierte Bestrijding, werd onderzocht. Hiermee is nog
geen inzicht verkregen in het werkelijke
vóórkomen van deze insekten in Amsterdam. Omdat in Amsterdam en elders in
Nederland bestrijdingen (afwisselend) zowel door overheidsdiensten als door particuliere bestrijdingsfirma's worden uitgevoerd, kan met het hier besproken type
gegevensbestand ook de effectiviteit van
de werkzaamheden niet goed worden
geëvalueerd. De ervaring van de DOB in
Amsterdam is, dat bedrijven (bakkers,
e.d.) soms jarenlang een aanwijsbare
bron van kakkerlakken of faraomieren
konden zijn van waaruit verspreiding
naar omringende woningen of/en een
groot aantal andere locaties optrad,
z«nder dat de DOS hiervan op de hoogte
was. Tijdens de enquêtering naar het
vóórkomen van kakkerlakken of faraomieren wordt vaak door de daarbij betrokken bedrijven gemeld dat de bestijding
van het ongedierte wordt verricht door
een particuliere firma.
Dit gegeven is echter niet altijd controleerbaar. Daarbij doet zich vaak de situatie voor, dat de bestrijding in een bedrijf
door een particuliere bestrijdingsfirma en
de bestrijding in de omringende wonin51
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gen door een overheidsdienst niet op elkaar zijn afgestemd. Een particuliere firma zal in verband met betalingsmoeilijkheden geen woningen of bedrijven
behandelen ter voorkóming van het
" overlopen" van kakkerlakken en faraomieren. Door dit gemis zal telkens opnieuw overlast van kakkerlakken of faraomieren aanwezig blijven.
Deze gebreken pleiten voor een ruimere
aanpak van de bestrijding van kakkerlakken en faraomieren. Een doeltreffende
strategie voor het terugdringen van overlast van kakkerlakken of faraomieren kan
pas worden ontwikkeld indien gegevens
ter beschikking zijn over tijd en plaats van
alle in een bepaald gebied verrichte
bestrijdingswerkzaamheden.
Het is daarom wenselijk dat de overheid
ook particuliere bestrijdingsfirma's verzoekt tijd en plaats van hun (geplande)
werkzaamheden op het terrein van de
kakkerlakken- en faraomierenbestrijding
te melden aan een centraal punt van
waaruit de aanpak van dit probleem·kan
worden gecoördineerd . In Amsterdam
zou , gezien de inmiddels verkregen erva-

ring op dit gebied, de Dienst Ongedierte
Bestrijding deze rol goed kunnen vervullen.
Medewerkers aan dit onderzoek waren:
F. van Duykeren, R. Plak, M. Scheen,
C. Tinga van de Dienst Ongedierte
Bestrijding (GG en GO, Amsterdam), en
A. Sminia en C. Schrader van de afdeling
Epidemiologie en Documentatie
(GG en GO, Amsterdam).
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" Huismuis "

bruine rat ook vanuit het rioleringssysteem. Eenmaal binnen, gebruiken zij
hun knaagtanden om holle ruimten in te
komen, waar ze zo goed mogelijk verscholen kunnen nestelen.
De vraag wanneer ratten en muizen knagen is hiermee beantwoord, want als ze
ergens doorheen of bij willen, dan knagen ze. En kennelijk is dat nogal eens het
geval.
Beitels

WAAROM EN WAARAAN KNAGEN
KNAAGDIEREN?
Schade

Door ratten en muizen wordt in de directe
omgeving van de mens veel schade aangericht. Naast het opeten van voorraden
en het bevuilen van voedsel met urine en
keutels, wordt vaak schade door knagen
aan materialen van allerlei aard geconstateerd.
Wanneer knagen ratten en muizen nu?
Dat gebeurt eigenlijk altijd als zij ergens
in of uit willen. Door hun uitstekende
reukvermogen weten ze b.v. altijd de lek-

52

kerste hapjes te vinden. Gaat dat om verpakte voedingsmiddelen, dat is het openknagen van de verpakking voor hen een
koud kunstje. Ook in grote kisten opgeslagen veevoer is nooit onbereikbaar.
Op die plaatsen waar zij met hun snijtanden houvast kunnen krijgen, knagen zij
een gat in de bekisting en het voer
stroomt vanzelf naar buiten.
Knagen doen ratten en muizen ook als zij
een poging wagen om in een stil en donker hoekje een gebouw binnen te komen.
Dat kan zijn door de deuren, maar bij de
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De voo~kant _van de snijtanden ~an ratten •
(en muizen) 1s bedekt door email, maar
de achterkant is samengesteld uit het in
verhouding zachtere tandsteen dat voortdurend wegslijt tijdens het knagen en
malen van de tanden waardoor ze hun
scherpe op beitels lijkende punten krijgen. De groei vindt voortdurend plaats
met een snelheid van ongeveer 0,3-0,4
mm per dag.
Bruine ratten kunnen met hun snijtanden
een druk uitoefenen van 500 kg/cm 2 en
als ze knagen zo'n 6 beten per seconde
produceren met een gemiddelde van 1,5
beet per seconde. Ze knagen ongeveer
2% van hun tijd.
Dat de snij- of knaagtanden van knaagdieren, die zich voorin de boven- en de
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onderkaak bevinden, in tegenstelling tot
die van andere zoogdieren altijd doorgroeien, komt door het volgende. Bij een
snijtand van een jong zoogdier staat de
basis van de wortel open. Het bloed dat
zo de tand in kan stromen zorgt voor het
transport van de bouwstoffen die de groei
van de tand bevorderen. Als het dier
ouder wordt, sluit de opening aan de
basis zich waardoor de groei van de tand
stil komt te staan. Bij knaagdieren is dit
anders. De wortelbasis van de snijtanden
blijft openstaan voor binnenstromend
bloed, waardoor de groei ervan door
gaat.
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" Snijtanden bruine rat "

Doordat de knaagtanden in boven- en onderkaak echter tegengesteld (als beitels)
aan elkaar werken, wordt " automatisch"
datgene wat er aan de onderkant aangroeit, er aan de bovenkant weer afgeslepen. Is het nu zo dat een der knaagtanden afbreekt, dan zal de tegenoverstaande tand niet meer bijgeslepen worden . En
dat is fataal voor knaagdieren. De tand
groeit door en wordt gaande weg steeds
krommer. Er ontstaat een zogenaamde
olifantstand, die het opnemen van voedsel in sterke mate bemoeilijkt. In veel gevallen zal het gehandicapte dier van de
honger omkomen.
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