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brengen geldt voor de producent of de
importeur en zal van toepassing zijn op
alle KCA-produkten, die in Nederland op
de markt komen. Het logo moet de
consument wijzen op het
milieuhygiënisch belang om deze
produkten in het afvalstadium gescheiden
te houden van de rest van het
huishoudelijke afval. Het moet duidelijk en
onuitwisbaar op het produkt zijn
aangebracht. Dat staat in het ontwerpbesluit KCA-logo, dat minister Alders van
Milieubeheer op 4 juni heeft
voorgeplubiceerd.

DE 00S TER SE KAJ(!{ERUJ<

(Blatca orientalis L.)

Algemeen
Behalve in woonhuizen kunnen
deze kakkerlakken in levensmiddelenbedrijven, bakkerij en,
hotels, restaurants, ziekenhuizen, wasserijen, e.d. in grote
aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur,
die ook door levensmiddelen wordt
opgenomen; de geur wordt veroorzaakt door het uitscheidingsprodukt van een rugklier.

Rotterdams Dagblad
16juni 1992

Uit artikel:
Huiszwam in Overschie en Hillesluis:
ramp dreigt voor stadsvernieuwing
Door Canis Zijlmans

Plaagdieren in de pers
Het Houtblad
(mei 1992)
Registratiesysteem

De leden van de Nederlandse Vereniging
van Ongediertebestrijdingsbedrijven
(NVO) hebben een nieuw
registratiesysteem ingevoerd. Vanaf 1
januari wordt elk object waarin
houtconserveringsmiddelen zijn verwerkt
(huizen, kerken, e.d.), voorzien van een
lichtmetalen registratieplaatje. Hierop
staan gegevens over de uitgevoerde
behandeling en de gebruikte middelen.
Ook vermeldt het plaatje de datum van de
behandeling en het bedrijf dat het werk
heeft uitgevoerd.
De nieuwe registratiemethode is van
belang voor de veiligheid van derden die
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werkzaamheden in het object verrichten,
zoals monumentenzorgers. Deze kunnen
desgewenst contact opnemen met het
betrokken bedrijf voor nadere informatie.
Een aantal uitvoerende bedrijven zal ook
een database opzetten met verdere
gegevens. Voor informatie: NVO, Postbus
80523, 2508 GM Den Haag.
Gemeentereiniging & Afvalmanagement
(juli/ augustus 1992)
Verplicht KCA-logo

Alle produkten, die in het afvalstadium als
klein chemisch afval (KCA) moeten
worden beschouwd, zullen vanaf midden
1993 voor de consument herkenbaar zijn
door middel van een KCA-logo. De
verplichting om het KCA-logo aan te
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

Rotterdam - De voortwoekerende
huiszwammenplaag blijkt een ramp te
worden, die z'n weerga in de Rotterdamse
stadsvernieuwing niet kent. De hout
etende zwam houdt niet alleen in
Spangen huis, maar blijkt zich ook in
Overschie en Hillesluis tegoed te doen
aan de funderingen en vloeren van
benedenwoningen. In de eerste wijk
dreigen nu woningen gesloopt te moeten
worden, in de tweede wordt de renovatie
van huizen aanzienlijk duurder.
Tijdens renovatiewerkzaamheden aan
zestig woningen in de Walravenstraat en
de Janne Bouwenssstraat op RotterdamZuid trof men in de kelders op een aantal
plaatsen de huiszwam aan. Het werk
werd resoluut stilgelegd en onderzoekers
bekeken de omvang van het probleem.
Voor renovatie van de 28 woningen is
60.000,= per woning nodig.

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992,

63

■

