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Het plaatsen van vleermuiskasten kan bij
boombewonende vleermuizen in sommige gevallen gedeeltelijk een oplossing
bieden.
Een betere maatregel die kan bijdragen
aan de instandhouding van boombewonende vleermuizen is echter het laten
staan van oude holle bomen, voorzover
de veiligheid dit toelaat.
Voor personen en instellingen die zich
met de bescherming van vleermuizen bezighouden, is een handleiding voor praktische vleermuisbescherming ter beschikking gekomen (zie hieronder). Wanneer
zich problemen met vleermuizen voordoen, kan men zich dag en nacht (voor
zeer dringende gevallen) in verbinding
stellen met het Ministerie van Landbouw
en Visserij.
het Ministerie van Landbouw en Visserij
Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
(NMF)
Postbus 20401
2500 EK's-Gravenhage
070- 792920, 793388 of 792919.
Ook kunt u terecht bij het consulentschap
NMF in uw provincie. Hier volgen de
adressen.
De Consulent NMF in de provincie
Groningen
Postbus 30027
9700 RM Groningen
050 - 239111 .
De Consulent NMF in de provincie
Friesland
Postbus 2003
8901 JA Leeuwarden
058 - 443313.
De Consulent NMF in de provincie
Drenthe
Postbus 111
9400 AC Assen
05920 - 27911.
62

De Consulent NMF in de provincie
Overijssel
Postbus 604
8000 AP Zwolle
038 - 210533.

De Consulent NMF in de provincie
Limburg
Postbus 103
6040 .A.C Roermond
04750-14251.

De Consulent NMF in de provincie
Flevoland
Maerlant 16
8224 AS Lelystad
03200 - 30574.

Op de mogelijke oorzaken van achteruitgang van vleermuizen wordt in dit artikel
niet nader ingegaan.
Dat de vleermuizen onze warme belangstelling verdienen mag uit bovenstaande
blijken. Ik hoop dat u in uw werk een bijdrage kunt leveren aan de praktische bescherming van onze gevleugelde zoogdieren.
De handleiding "Bescherming van vleermuizen" is verkrijgbaar door een bedrag
van f 12,50 over te schrijven op postrekening 5325724 ten name van de Stichting
Vleermuisonderzoek te Leiden, onder
vermelding van WM 176.

De consulent NMF in de provincie
Gelderland
Postbus 9079
6800 ED Arnhem
085 - 579111.
De Consulent NMF in de provincie
Utrecht
Museumlaan 2
3581 HK Utrecht
030 - 520834.
De Consulent NMF in de provincie
Noord-Holland
Postbus 3005
2001 DA Haarlem
023 - 186160.
De Consulent NMF in de provincie
Zuid-Holland
Postbus 30119
2500 CC 's-Gravenhage
070 - 924481 .
De Consulent NMF in de provincie
Zeeland
Westsingel 58
4461 DM Goes
01100-37911.
De Consulent NMF in de provincie
Noord-Brabant
Postbus 1180
5004 BO Tilburg
013 - 678755.
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Summary

Under the Wildlife protection Act of 1973
it is illegal for anyone intentionally to kill,
injure, possess or sell protected species

of ani mals. Bats are among these protected animals.
Il is even an offence to damage, destroy
or obstruct access to roosting places
even in houses and buildings. lf bats are
unwanted, obtain advice from a NMF
office. Also the occurrence of rabid bats
in Friesland is mentioned.
A.D. Bode en A. Balkstra.
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S. V .0.-NASCHOLINGSDAG
Op 25 maart 1987 worden 133 oud-cursisten en 27 genodigden welkom geheten
bij de 3e nascholingsdag van de S.V.O.Opleiding ongediertebestrijding. In de
eerste bijdrage wordt door de heer H. van
Blaaderen de huidige gang van zaken bij
de S.V.O. geschetst. De sinds de oprichting van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding ongewijzigde doelstellingen luiden:
a. het verbeteren en op peil houden van
het vakkennisniveau van beroepsmatig met ongediertebestrijding belaste
personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders;
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"De nascholingsdag S. V.O. werd gehouden
in Congrescentrum De Reehorst te Ede
(foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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b. het bevorderen, dat uitsluitend daartoe gekwalificeerde personen worden
belast met ongediertebestrijdingstaken, welke gespecialiseerde kennis
vereisen.
Op dit moment wordt door de S.V.O. een
viertal cursussen verzorgd. Bij de Opleiding ongediertebestrijding de cursussen
A en B, en bij de Opleiding Gassingen in
besloten ruimten de cursussen Gassingsleider en Persluchtmaskerdrager. De syllabi van deze cursussen en het Handboek zijn ook in de losse verkoop verkrijgbaar. Een abonnement op wijzigings- en
aanvullingsbladen is onmisbaar voor hen
die bij willen blijven.

Mr. H.J.A. Schaap, plv. Hoofdinspecteur
van de Milieuhygiëne, refereert aan milieuschandalen van enige jaren terug en
geeft aan dat het goed is dat wetten en
regels worden gemaakt, maar dat de
(rijks)overheid er op toe moet zien dat ze
dan ook worden nageleefd. Een onverantwoord handelen en een gebrekkig toezicht leidden er toe dat in het verleden
gemaakte fouten thans met veel kosten
moeten worden hersteld. Een belangrijke
toezichthoudende taak is weggelegd
voor de gemeente (b.v. op het gebied van
de Hinderwet) en voor het Rijk wanneer
het gaat om zaken waarvoor het Rijk zelf

■

64

een vergunning afgeeft. Het is niet alleen
de toepassing van bestrijdingsmiddelen
waarbij men zich aan de gestelde regels
moet houden. Ook het verwerken van
restanten en lege verpakkingen vraagt de
nodige zorgvuldigheid. Afvoer daarvan
via een depot Klein Chemisch Afval is
gewenst.
Bij een onderzoek in het kader van het
" lntensiveringsprogramma handhaving
wetgeving chemische afvalstoffen" bleek
dat de Bestrijdingsmiddelenwet lang niet
overal en in elk opzicht wordt nageleefd.
Het onderzoek spitste zich met name toe
op de niet-landbouwmiddelen waartoe
ook de houtverduurzamingsmiddelen, rodenticiden en een aantal insekticiden behoren. Het gebruik van niet of niet meer
toegelaten middelen en het in afwijking
van het wettelijk gebruiksvoorschrift toepassen van wel toegelaten middelen is
onjuist; daarom ongediertebestrijder: let
op uw zaak! Een verkeerde toepassing
kan ongewenste schade veroorzaken. En
dat willen en zullen we met ons allen toch
voorkomen?
Ir. B.T. Bosman gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Deze zijn altijd voor een bepaald
doel toegelaten. Het gebruik is daarom
gebonden aan het wettelijk gebruiksvoorschrift. Lees dus altijd het etiket voor u
het middel gaat gebruiken en realiseer u
wat er met de tekst bedoeld wordt. Voor
de bestrijding ( = wering en verdelging)
van knaagdieren passeren een aantal
middelen de revue. Belangrijk is het om
te weten dat de middelen crimidine en
zinkfosfide (de zgn. muizentarwe) niet
meer zijn toegelaten ter bestrijding van
huismuizen. Vanwege hun giftigheid (gevaar voor de omgeving, eventuele doorvergiftiging) zijn die toelatingen niet meer
verlengd. Voor warfarin ("cumarine" &
geldt dat vermoedelijk eind 1987 deze
werkzame stof niet meer ter bestrijding
van huismuizen zal zijn toegelaten. De
door deze diersoort in de loop der jaren
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opgebouwde verminderde gevoeligheid
en in veel gevallen resistentie is daar de
oorzaak van. Gelukkig zijn de middelen
bromadiolon, difenacoum of brodifacoum
(toegepast invoerkistjes) geschikt om afdoende een huismuisbestrijding uit te
voeren. Er wordt aangehaald dat het gebruik van ultrasonore of elektromagnetische apparatuur nog steeds niet tot resultaat leidt bij de bestrijding van knaagdieren.
De daadwerkelijke bestrijding van insekten kan pas plaats vinden als de soort is
vastgesteld (determinatie), weringsmaatregelen (fysisch, schoonmaak) zijn getroffen en een inventarisatie (vaststellen van
de verspreiding) binnen een gebouw is
uitgevoerd. Als insekticiden moeten worden toegepast, dan wordt de voorkeur gegeven aan goed werkende middelen met
een, ten opzichte van andere, geringe giftigheid voor de mens. In dit kader wordt
vooral aandacht geschonken aan de
groep van de synthetische pyrethroïden,
die worden gebruikt ter bestrijding van
zowel kruipende als houtaantastende insekten.
De lezing van mevr.dr. J.E.M.H. van
Bronswijk gaat over de woonhygiëne in
(de) relatie tot de ongediertebestrijding.
Omdat gezond wonen van groot belang is
voor alle bewoners laten we de tekst van
deze lezing in een apari artikel in zijn geheel volgen.
De aanwezigheid van een aantal diersoorten en vooral ook schimmels kan in
verband worden gebracht met een hoge
vochtigheidsgraad in het betreffende
gebouw. In zijn inleiding geeft ing. A.J.
Buijs mogelijke oorzaken voor vochtproblemen aan en het belang van het wegnemen van die oorzaken. Soms gaat dat
gepaard met het treffen van uitgebreide
(en dus dure) bouwkundige weringsmaatregelen. Gebeurt dat echter niet, dan zal
het te hoge vochtgehalte er blijvend voor
zorgen dat uitgevoerde bestrijdingen onvoldoende resultaat bieden. De voorRat en Muis, 35 (2) 1987

naamste oorzaken voor vochtproblemen
in muren en aangrenzend bouwhout zijn:
- lekkage of verstopping (dakgoten, hemelwaterlozi ng)
- optrekkend vocht (grondwater)
- condensatie (slechte ventilatie of
isolatie)
- regendoorslag (poreuze muren)
- materiaal dat vocht aantrekt (hygroscopisch is).
Uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling van schimmels, met name van de
houtrot veroorzakende zwammen zoals
de huiszwam. Vooral de minder duurzame houtsoorten (vuren en Europees grenen) zijn gevoelig voor aantasting. Omdat
de bijzonder kleine sporen van o.a. huisen kelderzwam overal aanwezig kunnen
zijn is het altijd van belang een te hoog
vochtgehalte van het hout te voorkomen.
In de ''Top-10": wering en bestrijding
worden door de ir. J.T. de Jonge in de
eerste plaats de drie knaagdiersoorten
behandeld, waaraan de ongediertebestrijder in Nederland een groot deel van
zijn tijd besteedt. In het kort wordt de leefwijze en de ontwikkeling, die bij alle drie
anders is, uiteengezet, waarna de bestrijding aandacht krijgt. Aangehaald wordt
de intergemeentelijk georganiseerde
bestrijding van de zwarte rat in een deel
(61 gemeenten) van Noord-Brabant,
waardoor deze moeilijk te bestrijden diersoort nu op veel veehouderijen niet meer
wordt aangetroffen. Ook het optreden
van resistentie bij de bruine rat tegen de
werkzame stoffen warfarin, chloorfacinon
en bromadiolon is een punt van aandacht. Dit verschijnsel, dat al eerder bij
huismuizen werd vastgesteld, doet zich
voor in een deel van Twente (Ov.) dat aan
de grens met Duitsland is gelegen (later
komen we in dit blad nog uitgebreid op dit
probleem terug). Voor de huismuis (en de
bruine rat in dat deel van Twente waar
zich problemen voordoen) kunnen de
werkzame stoffen difenacoum en brodifacoum, toegepast invoerkisten, -buizen
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en -potten, goede diensten bewijzen.
Van de top-1 O insekten staan enkele
soorten die in de zomer aktief zijn op de
lijst. Veel meldingen komen binnen over
wespen, kattevlooien en tuinmiersoorten.
Daar waar wespen en mieren daadwerkelijk hinder of gevaar door steken veroorzaken, kan tot bestrijding worden overgegaan. Voor het overige kan bestrijding
van deze nuttige diersoorten achterwege
blijven.
Bij de hinderlijke insektesoorten blijven
de kakkerlakken nog steeds onze aandacht vragen. Aangegeven wordt dat uitvoering van een bestrijding 100% resultaat oplevert als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Goede voorbereidingen moeten worden getroffen. Met
name een betrouwbare inventarisatie en
een gedegen uitvoering van bestrijding in
het gehele verspreidingsgebied is belangrijk. Aangeraden wordt gebruik te
maken van een synthetische pyrethroïde.
Als laatste krijgen de wolaantasters (materiaalschade op rustige plaatsen), stofluizen (optreden in te vochtige woningen)
en voorraadaantasters (ontwikkeling in te
lang en te vochtig bewaarde grondstoffen
en levensmiddelen) de aandacht. Een
goede wering - droge woning, droge
opslag, regelmatige schoonmaak - kan in
deze gevallen bijdragen tot het voorkomen van het in grote aantallen optreden
van verschillende insektesoorten die tot
de genoemde categorieën behoren.
De juridische aspecten met betrekking
tot de bestrijding van plaagdieren ontbreken niet op deze dag. Mr. O.C. de Bruijn
memoreert de bestaande rechtspraak
over het verhalen van de kosten van de
bestrijding van plaagdieren. Met name in
het geval van kakkerlakken en faraomieren sprak de Hoge Raad op 3 april 1981
uit dat de wet geen onderscheid maakt
naar gelang men wel of niet schuldig is
aan de aanwezigheid van genoemde
diersoorten en dat degene die door het
gemeentebestuur wordt aangeschreven

■

66

1
(de huiseigenaar), de kosten van de nodige voorzieningen moet betalen. Vervolgens gaat hij in op het feit dat de gemeente op grond van artikel 25 van de
Woningwet verplicht is de eigenaar van
een woning aan te schrijven, indien de
woning "verbetering behoeft" in verband
met hinder door ongedierte waaronder
ratten en muizen. De schuldvraag speelt
hierbij dus geen rol. In sommige gevallen
(b.v. vlooien) kan de gebruiker worden
aangeschreven. Als de gemeente afziet
van aanschrijving, moeten de nodige
maatregelen door of in opdracht van de
gemeente worden uitgevoerd.
Voor de toepassing van middelen met de
werkzame stoffen pentachloorfenol, tributyltinoxide en lindaan, geldt dat de bewoners/gebruikers van de te behandelen
panden vooraf schriftelijk informatie moeten krijgen over:
- de datum van de behandeling
- de te gebruiken middelen: merknaam,
toelatingsnummer, werkzame
stof(fen)
- de te behandelen ruimten
- de te bestrijden organismen
- de voorschriften omtrent de ventilatie.
Naast deze zorg voor de bewoners/gebruikers is er natuurlijk ook de zorg voor
de gezondheid en veiligheid van de toepasser. De Arbeidsomstandighedenwet
1980 die deels in werking is getreden bevat ook voorschriften ter bevordering van
het welzijn van werknemers in verband
met de arbeid. En het veilig omgaan met
bestrijdingsmiddelen en -apparatuur is
natuurlijk al veel langer een gulden regel
en voorgeschreven ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet.
Hoewel er na elk onderwerp tijd voor enige discussie was ingeruimd, blijken er
aan het eind van de dag nog de nodige
vragen te leven. Een forum o.l.v. de heer
H. van Blaaderen beantwoordt deze naar
vermogen. Met deze forumdiscussie
wordt de S.V.O.-nascholingsdag voor opgeleide ongediertebestrijders en leidingRat en Muis, 35 (2) 1987

gevende functionarissen besloten.
Summary
Every tour years ex-coursemembers of
the Dutch Foundation tor professional
Pest Control Training are invited tor a
retraining program of one day. These

refreshment courses are organized every
two years.
A review is given of the topics of the
retraining program of the 25th of March
1987.
A.D. Bode

NIEUWE TOELATINGEN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v.
zijn eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.
Nieuwe toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

9430 N
9643N
9518 N
9520 N

deltamethrin 0,25 g/I
vloeibaar boorzuur 63%
deltamethrin 0, 125 g/1

9528 N

Ovon-Ex-8
Basilit B
Aidol Anti Insect
Brimethyl 100 voor ruimteontsmetting
Adolit CKB

9529 N

lmpralit CKB flüssig

9536 N

Woodpil

9542N
9544N
9546N
9547N
9553 N

Diffusit
ltox-2 super
Kopernaftenaat
Carbolineum
Sinesto B
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methylbromide 100%
boorzuur 4,6% (als B)
kaliumbichromaat 13,4% (als Cr)
kopersulfaat 8,7% (als Cu)
natriumbichromaat, chroomtrioxide
238 g/1 (als Cr)
kopersulfaat, cuprioxide
154 g/I (als Cu)
boorzuur, natriumpolyboraat
79 g/1 (als 8)
ammoniumbifloride, kaliumbifluoride 24,3% (als F)
boorzuur 12,6% (als B) borax
deltamethrin 0, 125 g/I
kopernaftenaat 16,2 g/I (als Cu)
steenkoolteeroliedestillaat 100%
alkyltrimethylammoniumchloride
152 g/I
borax 61 g/1 (als 8)
ethylhexanoaat 281 g/I

Toepassingsgebied
He ins
He
He ins
H
He

He

He
He
He ins
He
He
He
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