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Inleiding 

 
Mottenvraat aan historische tapijten, geheel door houtworm vermolmde spiegellijsten, 
tapijtkevers in het laken van een biljart, muizen die een rieten hoedje hebben 
gebruikt als nest, het zijn maar enkele voorbeelden van schade die in musea zijn 
aangericht door plaagdieren. Plaagdieren -ook wel ongedierte genoemd- kunnen op 
verschillende manieren schade of overlast bezorgen: 
 
Schade aan de collectie: 
De meeste schadelijke insecten in musea zijn van nature opruimers: in de natuur 
eten zij datgene wat al dood is. Ze kunnen door vraat ook schade aanrichten aan de 
collectie. Het gaat daarbij om voorwerpen die van organisch materiaal zijn gemaakt. 
De materialen zijn voornamelijk afkomstig van planten zoals het papier in boeken of 
het hout in meubels en van dieren zoals het paardenhaar in oude stoelzittingen, de 
wol in een uniform of bijvoorbeeld de gelatine op geglansd papier. Natuurlijk worden 
ook dieren en insecten zelf opgegeten zoals opgezette dieren en insecten in 
entomologische collecties.  

De tweede belangrijke groep insecten in musea knagen niet aan voorwerpen, 
maar zorgen wel voor vervuiling van ruimten, collecties en materialen, zoals een 
vliegenplaag. Dit geldt ook voor kleine plaagdieren, die niet behoren tot de 'klasse 
der insecten', zoals spinnen, pissebedden en mijten. De vervuiling en de (dode) 
dieren zelf vormen een aantrekkelijke voedingsbron voor schimmels en voor 
sommige schadelijke insecten. Daarnaast kunnen muizen en ratten aan collecties 
knagen en het als nestmateriaal gebruiken. 
 
Schade aan het gebouw 
Diverse soorten houtwormen, mieren en wespen kunnen de houten constructie van 
gebouwen aantasten. Ook ratten en muizen,  in hun zoektocht naar voedsel,  en 
vogels door het bouwen van nesten, kunnen voor lekkages en schade zorgen.  
 
Schade aan voorraden en overige materialen  
Kakkerlakken, muizen en vele andere plaagdieren kunnen voorraden van 
bijvoorbeeld het museumrestaurant aantasten. Materialen die gebruikt zijn bij de 
inrichting kunnen ook ten prooi vallen, bijvoorbeeld motten in wollen tapijten.  
 
Schade aan de gezondheid van medewerkers en bezoekers 
Met name vliegen, kakkerlakken, muizen en ratten kunnen ziekten verspreiden.  
  
Voldoende redenen om te zorgen dat plaagdieren in uw museum geen kans krijgen! 
 
Hoe doe je dat? 
Ten eerste door de vijand te leren kennen: plagen kunnen pas goed worden 
voorkomen als u op de hoogte bent van het gedrag, de favoriete maaltijden en de 
levenscycli van de verschillende schadelijke dieren. Het is belangrijk om te weten 
waardoor ze worden aangetrokken en hoe ze binnen komen.  
Ten tweede door deze kennis te gebruiken in de dagelijkse routine in een museum.  
U controleert op de juiste tijden vensterbanken op tapijtkevers en de objecten van 
iepen, noten en beuken op houtworm. De aanwezigheid van een aantal niet direct 
schadelijke insecten vertelt u dat de Relatieve Vochtigheid te hoog is of dat er 
openingen naar buiten zijn. U siert de haard niet meer op met haardblokken die 
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rechtstreeks van buiten komen, maar u behandelt deze eerst.  Kortom: in het 
museum past u een ‘geïntegreerd bestrijdingsprogramma’  toe: een pakket van 
preventieve maatregelen, om aantasting te voorkomen, zodat het gebruik van 
bestrijding tot een minimum beperkt kan worden.   
Deze twee onderdelen komen aan bod in de cursus `Plaagdieren: Herkenning, 
Preventie, Bestrijding`.  
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I. Plaagdieren 

 
Nomenclatuur 
Het dierenrijk is opgedeeld in 15 stammen waaronder de stam der Arthropoda of  
geleedpotigen.  De stam der geleedpotigen is opgedeeld in verschillende klassen 
waaronder die van de Hexapoda (zes poten). Hierbinnen vallen drie vleugelloze 
orden van Arthropoda  (Collembola (springstaartjes), Protura, Diplura), en de 28 
orden der insecten.   
De vijf grootste orden zijn die van de Coleoptera, waaronder de tapijtkevers, 
Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, waaronder vliegen, en Lepidoptera, waaronder de 
motten. Binnen deze orden worden de insecten met genus, bijvoorbeeld Anobium, en 
het soort binnen deze genus, bijvoorbeeld Anobium punctatum aangeduid. Sommige 
orden bestaan maar uit een aantal soorten, andere orden zoals die van de 
Coleoptera  (kevers) bestaan uit meer dan 300.000 soorten.   
 
Anatomie 
Om het lezen van deze syllabus te vergemakkelijken is hieronder een schema van de 
onderdelen van een kever weergegeven. Deze syllabus is echter bewust geen 
sleutel voor de determinatie van insecten. Ten eerste is voor de juiste determinatie 
van insecten meer informatie nodig dan in een syllabus is te vatten, ten tweede vergt 
het wekelijkse zo niet dagelijkse oefening. Tenslotte is het aantal veel voorkomende 
schadelijke insecten in Nederlandse musea beperkt, hetgeen een determinatie 
sleutel wat overbodig maakt.  De afbeeldingen en beschrijvingen in de rest van de 
syllabus stellen U in staat om 95% van alle schadelijke insecten in musea tot op de 
genus te herkennen. Indien U twijfelt of werkelijk wilt weten welke soort U hebt 
gevonden kunt U ons inziens beter contact op nemen met de entomologische 
afdeling van een universiteit of met het Kennis- en Adviescentrum (KAD) te 
Wageningen (zie achterin deze syllabus).  
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Gedaanten 
Elk insect kent verschillende verschijningsvormen afhankelijk van het stadium van 
ontwikkeling. Bij een volledige gedaante verwisseling ontwikkelt het insect zich vanuit 
een eitje, larve, pop tot een volwassen insecten ofwel imago. Houtwormen, 
tapijtkevers, motten en vliegen hebben een dergelijke volledige gedaante 
verwisseling. Niet ieder insect doorloopt een volledige gedaante verwisseling.  Een 
aantal insecten worden niet als larve geboren maar als nimf, die in grote lijnen al het 
uiterlijk van het imago heeft maar kleiner is.  Deze nimf groeit uit tot een imago en 
ondergaat daarbij,  net als een larve, een aantal vervellingen. Er vindt dus geen 
verpopping plaats. Kakkerlakken hebben een dergelijke onvolledige gedaante 
verwisseling.   
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De onvolledige gedaante verwisseling van een kakkerlak (links)  en de volledige 
gedaante verwisseling van een boktor (rechts).  
 
Bij insecten met een volledige gedaante verwisseling zijn meestal niet de imago’s 
schadelijk maar de larven. Het imago van een tapijtkever bijvoorbeeld, is een kever 
die buiten stuifmeel eet.  De larve daarentegen eet eigenlijk alles wat van dierlijke 
oorsprong is en vormt dus een bedreiging voor vrijwel alle collecties. Hieronder zal 
daarom steeds toegelicht worden wanneer U de meest schadelijke vorm van het 
insect kunt tegen komen. Helaas is het bij voor collecties bedreigende insecten 
meestal zo dat ze de meeste tijd van hun ontwikkeling een (schadelijke) larve zijn.  
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1.  Houtwormen  

De 'houtworm' is de larve van een kever. Alleen al in Europa komen er zo'n 70 
soorten houtwormen voor. Veel van de soorten hebben een schimmel in hun darmen 
die hout omzet in voor de houtworm verteerbare suikers. De schimmel levert hen 
tevens vitale vitamines en eiwitten. Het vrouwtje bedekt haar eieren met deze 
schimmel zodat de larven bij het uitkomen ook de schimmel binnen krijgen. De larven 
verpoppen in het hout tot kever en deze knaagt zich  een weg naar buiten en vliegt 
uit. Daarbij laten ze de kenmerkende uitvliegopeningen (gaatjes) in het hout achter. 
Gedurende de uitvliegperiode bestaat het gevaar dat andere delen van de collectie 
ook houtworm krijgen.  
 
Actief of dood?  
Aan de buitenzijde van een voorwerp is niet te zien hoe erg de binnenzijde is 
verteerd. Houtwormen knagen nooit aan de buitenzijde van een voorwerp. In de 
natuur zouden ze anders een makkelijke prooi vormen voor spechten en dergelijke. 
De weinige gaatjes die U aan de buitenkant ziet zijn niet van de larven, maar van de 
uitgevlogen kevers. Ook al zijn er maar een paar gaatjes aan de buitenzijde 
zichtbaar, het voorwerp kan aan de binnenzijde zo door larven aangevreten zijn dat 
er makkelijk stukken afbreken.  
 Voor vrijwel alle houtboorders geldt dat U ze zelden te zien krijgt. Dit komt 
wellicht omdat de larve in het hout blijft en de kever slechts drie tot vier weken leeft 
nadat ze uit het hout zijn gekropen. Daarna kan de kever snel worden opgegeten 
door andere insecten. 
 Van lang niet alle aangetaste voorwerpen is vast te stellen dat er actieve 
houtworm in zit. Pas als de ontpopte kever zich een weg naar buiten knaagt 
produceert hij een gaatje en een hoopje boormeel. Boormeel op onbeschadigde 
voorwerpen die niet verplaatst zijn is dus zelden of nooit van larven maar van 
uitgevlogen kevers. Op dat moment is slechts duidelijk dat er een houtworm in zat, 
niet of er nog een in zit. Maar als er pas kevers zijn uitgekropen is de kans reëel dat 
er ook larven in zitten, want er leven in de regel meerdere generaties in een object.  
 Om een indicatie te krijgen of er actieve houtworm in een voorwerp zit moet U op 
het volgende letten: voor alle hier besproken houtknagers geldt dat verse 
uitvliegopeningen licht kleurige wanden en rafelige randen hebben. Het naar buiten 
gewerkte boormeel is licht geel van kleur en ligt er naast als een hoopje, een waaier 
of soms slechts als een waas. Verwijder het boormeel en controleer elke dag of er 
opnieuw vers boormeel is vrijgekomen.  
 
Naast bestudering van de uitvliegopeningen zijn er een aantal ander technieken om 
vast te stellen of er actieve aantasting is. Een zwart stuk karton onder het object 
gedurende april en mei maakt uitgeworpen boormeel sneller zichtbaar. Gedurende 
de controle tijd mag het object niet verschoven worden, want zo zou er ook oud 
boormeel uit kunnen vallen. Ook kunt U oude uitvliegopeningen dicht smeren met 
meubelwas (aan de zichtkant) of afplakken met vloeipapier en behangselplak (aan 
de achterzijde). Zo kunt U het volgend jaar duidelijk zien of er nieuwe 
uitvliegopeningen zijn bijgekomen en of er dus actieve aantasting in het object zit.  
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Slechts een aantal soorten houtworm zult U in huis tegenkomen, de vier meest 
voorkomende worden hieronder besproken:  de gewone houtworm, de 
spinthoutkever, het doodskloppertje en de huisboktor. 

1.1 Gewone Houtworm 

Anobium punctatum De Geer 
Gewone houtworm, meubelkever,  
boekenworm of kleine houtworm. 
Common furniture Beetle (Eng.) 
Falsche Totenuhr, Gemeiner/ 
Gewöhnlicher Nagekäfer (Dld.) 
 
 

 
 
 
Afbeelding: Gewone houtworm, Anobium punctatum De Geer 
Afmetingen: 2.7 - 4.5 mm  
Bron: H. P. Sutter, 1986. 
 
Levenscyclus 
Inventarisaties in de USA en Engeland maakten duidelijk dat vrijwel elk gebouw, 
ouder dan 50 jaar, in enige mate door deze houtknager was aangetast.  In Nederland 
is het niet anders. De gewone houtworm heeft een gemiddelde levenscyclus van 2 
tot 3 jaar. Een bevrucht vrouwtje legt 18-60 eieren in scheuren en oude 
uitvliegopeningen in het hout. De eieren komen na 2-3 weken uit maar alleen boven 
de 45% RV. Al beneden de 65% RV wordt het uitkomen van de eieren behoorlijk 
geremd. De larve zelf leeft binnenhuis 2-3 jaar en gedijt het best bij een RV boven de 
60% en een temperatuur rond de 230C. De houtworm kent in warmere streken dan 
ook geen grote verbreiding. De poppenwieg zit vlak onder het oppervlak, het 
popstadium duurt 2- 4 weken. De kever heeft dekschilden met rijen puntjes, een 
duidelijke bult op de kop en inkepingen tussen de kop en schouders. Ze vliegen uit 
het hout tussen april en juni. De uitvliegopeningen zijn 1-2 mm groot en rond. Ze 
paren op en in het hout, eten niet en sterven binnen 4 weken. Bovendien vliegt de 
kever nauwelijks. Generaties lang kunnen zij hun gehele cyclus in het museum 
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doorlopen. De uitwerpselen van de larven (het boormeel) zijn sigaarvormige 
éénkleurige kleine ronde staafjes, aan een zijde breder dan aan de andere zijde, aan  
beide zijden puntig.  
 
 

 
 
Volledige gedaante verwisseling van de gewone houtworm, Anobium punctatum. 
 
Schade 
De gewone houtworm eet zowel loof- als naaldhout als het houtvochtgehalte boven 
de 10% ligt. Voor de meeste houtsoorten betekent dit dat de RV boven de 50% moet 
liggen. Met name noten-, iepen- en beukenhout en spint van grenen en eiken worden 
aangevreten met name als het enige decennia oud is. Harde tropische houtsoorten 
worden vrijwel niet aangevreten. Schade wordt ook aangetroffen in papier en 
combinaties van hout met leer, papier of textiel.  
 
Maatregelen 
Er zijn kleefvallen met het feromonen Stegobinon in de handel om mannetjes te 
vangen. Zodoende krijgt men snel een indicatie van de aanwezigheid en de omvang 
van de aantasting. Deze feromoonvallen zijn alleen effectief als er imago’s zijn, in de 
vroege zomer dus. De mate van aantasting door  Anobium punctatum is recht 
evenredig met het houtvochtgehalte (Hansen, 1997). 
 Met lage temperaturen en een RV niet hoger dan 50% remt U een eventuele 
aantasting sterk af maar U kunt het er niet mee voorkomen. Verwarming van houten 
voorwerpen tot 500C dood alle levensfasen maar is alleen aan te raden als U de RV 
rond het voorwerp constant kunt houden en is alleen aan te raden bij blankhouten 
objecten die uit één stuk hout bestaan.  



 13 

Als U houtworm aantreft dan is vergassen of bestrijden met vloeibare 
bestrijdingsmiddelen in de meeste gevallen de enige manier om houtworm dood te 
krijgen. Het vroege voorjaar is een goede periode voor bestrijding: er zijn dan nog 
geen moeilijk te doden eitjes en geen rondzwervende imago’s maar ‘alleen larven in 
het hout en poppen vlak onder het oppervlak.  

1.2 Doodskloppertje  

Xestobium rufovillosum De Geer 
Doodskloppertje, houtkloppertje,  
grote houtworm, bonte knaagkever. 
Deathwatch beetle (Eng.) 
Bunter Nagekäfer, Totenuhr, Scheckige Pochkäfer, Gescheckter Nagekäfer (Dld.) 
 

 
 
Afbeelding: Doodskloppertje, Xestobium rufovillosum De Geer 
Afmetingen: 7 mm 
Bron: H. P. Sutter, 1986. 
 
De kever ontleent zijn naam aan het feit dat het mannetje met zijn buik tegen het 
oppervlak  klopt  bij wijze van lokroep.  
 
Levenscyclus 
Ze leggen in totaal 40-60 eieren in clusters 3-4. De larve knaagt gemiddeld 2 à 3 jaar 
in het hout en verpopt zich reeds in het najaar. De kever overwintert in het hout in de 
poppenwieg en komt pas het volgend voorjaar (april - mei) te voorschijn. Het 
boormeel is karakteristiek: rafelig zeer fijn zaagsel en linzenvormige uitwerpselen. De 
uitvliegopeningen zijn groot, 3 à 4 mm. De kever kan uitstekend vliegen en verspreidt 
zich daarom gemakkelijk. Ze paren direct na het uitvliegen. Bevruchte vrouwtjes 
hebben de neiging om naar het donker te trekken. De kever leeft maar een paar 
weken, De gehele ontwikkeling van eitje, larve, pop tot kever duurt tenminste 3 jaar.  
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Schade 
In huis eten de larven meestal door schimmel aangetast dik eikenhout dat ze tot in 
de kern verzwakken. Net als de gewone houtworm kan het doodskloppertje zelf geen 
cellulose afbreken. Pas als het hout door een schimmel is afgebroken is het ook 
verteerbaar voor hem. De schimmel bedient hem tevens van stikstof die hij zelf niet 
kan aanmaken. Het doodskloppertje maakt op het ogenblik een ware opmars. 
Doordat steeds meer monumenten met eiken dakconstructies bij renovatie geheel 
geïsoleerd worden is er geen ventilatie meer en wordt het te vochtig. Hierdoor 
beschimmelt het hout en kan het doodskloppertje zijn gang gaan. Het 
doodskloppertje ontwikkelt zich pas goed bij een houtvochtgehalte van 22%. In 
meubels komen doodskloppertjes eigenlijk alleen voor als het eiken meubels zijn die 
te vochtig staan, of die in contact staan met beschimmelde eiken vloeren.  
 
Preventie 
Voorkom dat eikenhout in uw museum gaat schimmelen. Verhelp de vochtoorzaak 
zoals lekkages en ventileer goed. Om het doodskloppertje werkelijk weg te krijgen is 
meestal de hulp van een professionele verdelgingsbedrijf nodig.  

1.3 Spinthoutkever  

Lyctus brunneus Stephens  
Spinthoutkever, parketkever. 
Powder Post Beetle (Eng.) 
Brauner Splintholzkäfer (Dld.) 

Lyctus linearis Goeze, Linierter Splintholzkäfer, Parkettkäfer (Dld.) 

 

Afbeelding: Spinthoutkever, Lyctus brunneus Stephens 
Afmetingen: 2.5-8 mm maar gemiddeld 4 tot 5 mm 

Bron: H. P. Sutter, 1986. 
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Levenscyclus 

De kever vliegt uit van mei tot september. Ze zijn lichtschuw, daarom zult U ze 
zelden zien. In het donker vliegen ze echter wel en komen dan ook op lampen af. Het 
vrouwtje legt zo’n 75 eieren in de grote vaten in het kopse uiteinde van zetmeel- en 
eiwitrijk hout. De larve leeft 8-18 maanden. Het boormeel van de larve is zo fijn als 
bloem, de uitvliegopeningen van de kever zijn 0,8-1,5 mm groot. De gehele cyclus 
van ei, larve, pop en kever duurt onder gunstige omstandigheden 5 tot 18 maanden 
en kan twee generaties per jaar doorlopen. Hierdoor kan hij onder gunstige 
omstandigheden meer schade aanrichten dan de Anobium punctatum. Hij ontwikkelt 
zich het beste bij een houtvochtgehalte van 16% en 26-270C. In minder warme 
ruimten of buiten zullen ze zich niet of slechts veel langzamer ontwikkelen. 
Spinthoutkevers zullen in de regel dan ook niet van buiten komen maar worden 
geïntroduceerd in bijvoorbeeld nieuwe vloeren of deuren. Vaak leven er meerder 
generaties naast elkaar.   
 
Schade 
De lyctus linearis is een inheems soort in de warmere streken van Zuid Europa en 
komt bij ons niet zoveel voor als de Lyctus brunneus die van tropische oorsprong is 
en via de houthandel sinds 1900 Europa is binnengebracht. Pas in de jaren ’20 was 
er enige verspreiding in Noordwest-Europa en vanaf de jaren ’50 vormde het een 
geducht gevaar in de houthandel. Daarnaast wordt de kever nog steeds opnieuw 
binnengesleept in bijvoorbeeld verpakkingshout uit Afrika.  
Voornamelijk het spinthout van loofbomen met wijde vaten wordt aangetast. De larve 
eet de zetmeelhoudende celinhoud en knaagt tunnels in de lengte richting van het 
hout. Het spint van met name eiken-, essen-, noten-, tamme kastanje-, iepenhout en 
een groot aantal tropische houtsoorten zoals Limba en Abachi hebben de voorkeur. 
Naald-, beuken-, en berkenhout worden nauwelijks aangetast omdat dat niet genoeg 
zetmeel en eiwit bevat, naaldhout heeft bovendien geen vaten zodat het vrouwtje 
daar geen eieren in kan leggen. Door bacteriële actie daalt het eiwitgehalte van hout 
in een aantal decennia zodanig dat het niet meer interessant is voor de 
spinthoutkever. Dus alleen vrij recent hout wordt aangetast. De gaatjes worden niet 
snel ontdekt omdat de larve het boormeel in de gangen samendrukt.   
 De spinthoutkever is nogal plaatsgebonden, de opeenvolgende generaties zullen 
steeds opnieuw proberen dezelfde locatie te infecteren. Vroeger werd veel hout lang 
gewaterd waarbij het zetmeel uitspoelde. Vanwege het moderne droogprocédé in 
ovens blijft dit zetmeel in het hout zitten. Daarom is de spinthoutkever weer in 
opmars.  
 Aan oude museale voorwerpen zal de spinthoutkever dus niet snel eten. Het zijn 
meer de (recente)delen van het gebouw zelf die worden aangetast of recente houten 
voorwerpen uit de tropen. 
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1.4 Huisboktor 

Hylotrupes bajulus Linnaeus 
House longhorn beetle,  old house borer (Eng.) 
Hausbockkäfer (Dld.) 
 
 

 
 
 
Afbeelding: Huisboktor, Hylotrupes bajulus Linnaeus 
Afmetingen: 10-20 mm 
Bron:  M. Haskovec 
 
Cyclus en schade 
De volwassen kever legt 140 - 200 eieren op verschillende plekken in pleten en 
scheuren van voornamelijk naaldhouten kapconstructies. De eieren komen na 5-10 
dagen uit,  afhankelijk van de temperatuur. Zoals bij alle houtknagers wordt het 
grootste deel van de cyclus ingenomen door de (schadelijke) larve. Deze heeft  een 
optimum tussen de 20 en 300C en een houtvochtgehalte van minder dan 20%.  De 
larve leeft 3 - 6 jaar en knaagt eerst vlak onder het oppervlak, later dieper in het hout. 
Bij zonnig weer kan men de soms tot 3 centimeter lange larven horen knagen. De 
uitwerpselen bestaan uit cilindrische korrels van samengeperst boormeel. Voor de 
verpopping maakt de larve vlak onder het oppervlak een holte, de zogenaamde 
poppenwieg. In deze poppenwieg is het oppervlak zeer dun. Na 11 - 22 dagen komt 
de pop uit en vreet de kever zich door dit dunne vlies een weg naar buiten. De 
uitvliegopeningen zijn ovaal en groot: 3 x 7 tot 6 x 10 mm groot. De huisboktor komt 
alleen in naaldhouten constructie hout van gebouwen voor. De totale cyclus van ei, 
larve, pop en kever duurt 3 - 7 jaar. De volwassen kever zelf eet niet en leeft maar 
een paar weken.  
 
Preventie 
Het is, net als de bovengenoemde houtboorders, moeilijk om boktor te voorkomen. 
Daarom is het belangrijk regelmatige te inspecteren en moet eventuele aantasting 
direct bestreden worden.   
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2.  Aan houtworm verwante kevers 

Er komen in de Nederlandse musea nog twee schadelijke kevers voor die familie zijn 
van de gewone houtworm, maar andere materialen aantasten.  

2.1 Broodkever  

Stegobium paniceum Linneaus, 1761 
Biscuit Beetle of Drugstore beetle Eng.) 
Brotkäfer (Dld.) 
 

 
 
 
Afbeelding: Broodkever, Stegobium paniceum Linneaus, 1761 
Afmetingen: 1,75-3,75 mm  
 
Beschrijving 
Deze kever lijkt op de gewone houtworm en is ook familie van de Anobiidae. Echter 
deze kever is wat breder, heeft geen insnoering achter de kop en geen bult op de 
kop. De antennes eindigen in drie verdikkingen.  Over het dekschild lopen lijnen met 
putjes. 
 
Cyclus 
De kever komt veel voor in vogelnesten,  vliegt goed, ook in het donker, en wordt 
door licht aangetrokken. De broodkever legt haar eieren op het voedsel voor de 
larven. Het larvale stadium duurt 4-5 maanden, het popstadium 2-3 weken, de kever 
zelf leeft tot 2 maanden. In een jaar kunnen zich 1 tot 4 generaties ontwikkelen, 
afhankelijk van de temperatuur en het voedsel. In onze gematigde regionen is er 
meestal maar 1 generatie per jaar.  
 
Schade 
De broodkever heeft een symbiotisch organisme in zijn ingewanden,  dat op gist lijkt 
en hem van vitale vitamines B voorziet. Daarom is deze kever in staat om op vrijwel 
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alles te overleven. De kever eet dan ook vrijwel alles of zoals een Engelse bron 
schrijft:  "upon almost anything except cast iron." Voorbeelden zijn dekens, pruiken, 
zadels, medicijnen, rode Spaanse peper, en hondenbrokken. Het perforeert zelf 
boeken, houten voorwerpen, tin-, aluminium- en loodfolie. In hoofdzaak echter eet hij 
droog plantaardige materiaal, zoals hooi in een hooikist, vloeipapier, bladeren in de 
goot, of granen en peulvruchten van in musea tentoongestelde grutterswinkels, en 
natuurlijk brood, vandaar de naam. Gedurende de 2e wereldoorlog toen aan het front 
veel droog brood werd gegeten en de hygiëne te wensen overliet werd de 
broodkever een grote plaag. Om niet te zien wat ze met hun brood mee naar binnen 
kregen is daarom aan Engelse soldaten wel eens opgedragen hun brood in het 
donker te eten.  

2.2. Tabakskever  

Lasioderma serricorne Fabricius 
Cigarette beetle, tobacco beetle (Eng.) 
 
 

 
 
Afbeelding: Tabakskever, Lasioderma serricorne Fabricius 
Afmetingen: 2-4 mm 
Bron: B. Cabrera 
 
Beschrijving 
De antennes hebben een zaagvertanding. De dekschilden zijn glad en behaard. 
 
Cyclus 
De tabakskever vormt geen frequente dreiging in Nederland omdat de temperatuur te 
laag is. Alleen in goed verwarmde ruimten zal er een besmetting mogelijk zijn. De 
larve gaat over in slaap toestand als de temperatuur beneden de 160C daalt. De duur 
van de cyclus is daarom sterk afhankelijk van de temperatuur en het voedsel. Ze 
leggen hun eieren in het voedsel voor de larve die na 6-10 dagen uitkomen. Deze 
leven en eten 5-10 weken en vervellen zo’n 6 keer. De larve knaagt vervolgens een 
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poppenwieg, meestal in het voedsel zelf. Het popstadium duurt 1-3 weken, de 
volwassenen leven 1-4 weken. Er zijn meestal een of meerdere overlappende 
generaties aanwezig.  
 
Schade 
De tabakskever is `s-avonds en `s-nachts het actiefst en vliegen goed. De kever 
knaagt ook maar het is met name de larve die schade toebrengt. Naast het feit dat 
de tabakskever grote schade kan aanbrengen aan gedroogde tabak eet het vrijwel 
elk ander droog plantaardig materiaal. Bloem, instant maaltijden, gedoogd fruit, 
granen, cacao koffiebonen, kruiden, noten rijst, bonen, hondenvoer, worden 
regelmatig aangetast. In musea kunnen de vulling van meubelstofferingen, het stijfsel 
in boekbindingen, insectencollecties en herbaria, aangetast worden, daarom heet 
deze kever ook wel de Herbariumkever. Op hun zoektocht naar iets eetbaars boren 
ze regelmatig door zaken als karton heen.  
De tabakskever heeft net als vele Anobiidae  een gist in zijn maag die hem van 
vitamine B voorziet. Deze gist zet ze ook af op de eieren zodat de larven deze gist 
gelijk binnen krijgen als ze uitkomen. Deze gist stelt haar in staat om te overleven op 
materiaal met een lage voedingswaarde. De broodkever heeft eenzelfde symbiose 
maar met een ander soort gist.  
 
Maatregelen 
Kleefvallen met het vrouwelijke tabakskever seks hormoon, serricornin (4,6-dimethyl-
7-hydroxy-nonan-3-one), trekt mannetjes aan en geeft snel aan of er tabakskevers 
aanwezig zijn.  De kever wordt door licht aangetrokken dus UV-electrocutie lampen 
zijn een goed middel om een deel van de imago’s weg te vangen.  
Omdat de tabakskever gevoelig is voor koude is het voldoende om een voorwerp in 
plastic te verpakken en het 16 dagen in de diepvries te stoppen, als het voorwerp 
zich daar voor leent.  
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3. Tapijtkevers 

Meer dan 24 soorten kevers van de familie der Dermestidae  voeden zich met 
producten in en om het huis. Vier geslachten vormen soms een plaag in musea: 
Trogoderma, Attagenus, Anthrenus en Dermestes. Binnen deze geslachten zijn er 
een aantal soorten die veel in Nederlandse musea voorkomen: 
 

3.1 Anthrenus  

Gewone tapijtkever, wolbeertje (larve)  
Anthrenus verbasci Linnaeus, 1767 
Varied Carpet Beetle (Eng.) 
Wollkrautblütenkäfer, Kabinettkäfer (Dld.) 
 
 

 
 

Australische tapijtkever  
Anthrenocerus australis Hope 
Austrailian carpet beetle (Eng.) 
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Afbeelding: Gewone tapijtkever Anthrenus verbasci 
Afmetingen: 1,7- 3,2 mm Larve: 2- 3 mm 
Bron: University of Nebraska, Department of Entomology, Hans Piena 
 
De meest voorkomende tapijtkever in musea is de Anthrenus verbasci. Daarnaast is 
de  Anthrenocerus australis in opmars. Ondanks de naam is de Anthrenus museorum 
geen wijdt verbreide gast in de Nederlandse musea.   
 
Levenscyclus  
Het vrouwtje legt zo’n 30 eieren en deze komen na 1 - 4 weken uit. De larve leeft  2 - 
12 maanden. In de meeste gevallen brengen ze de herfst en de winter in het larve 
stadium door. Als het warmer begint te worden verpoppen ze zich, hetgeen 5-19 
dagen duurt. De kever zelf leeft slechts 1 - 4 weken. Onder natuurlijke 
omstandigheden heeft de tapijtkever één generatie per jaar maar in goed verwarmde 
ruimten gaat het sneller.  

Kevers leven voornamelijk in het voorjaar en voeden zich (buiten) met honing 
en stuifmeel van o.a. meidoorn, lijsterbes, mirte, spirea en boekweit. Bloemen in 
musea kunnen een tapijtkever populatie in stand houden. De kevers vliegen 
uitstekend en verspreiden zich snel. Nadat ze hebben gepaard en eieren (20-100) 
hebben gelegd raken ze aangetrokken tot licht . In het voorjaar en de zomer kunt U 
dus in de vensterbanken controleren of U tapijtkevers in huis hebt. Volwassen kevers 
kunnen zich echter makkelijk vermenigvuldigen zonder voedsel of met alleen een 
beetje stof en dode vliegen.  Nadat ze buiten stuifmeel hebben gegeten dringen ze in 
de regel opnieuw huizen binnen om weer eieren te leggen.  
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De larven van alle tapijtkevers zijn van nature lijkenvreters. Daarom legt de 
kever haar eitjes o.a. in vogelnesten waar de larven zich voeden met veren, dode 
insecten en ander dierlijk materiaal. Tevens voeden ze zich met materiaal in nesten 
van wespen, muizen en spinnen en teren ze op dode muizen die na een 
vergeldingsactie tussen plafonds en dergelijke overlijden. De Anthrenus verbasci is 
echter niet afhankelijk van vogelnesten voor een goede ontwikkeling.  

De larven kunnen zich over grotere afstanden verplaatsen. Als het voedsel in 
de vogelnesten op begint te raken en het kouder wordt trekken de larven de warmere 
huizen binnen, bijvoorbeeld naar een museumdepot op zolder. De larve van de 
gewone tapijtkever heeft een voorkeur voor een droge omgeving. De larven vervellen 
een aantal malen naarmate ze groter worden. Vaak vormen deze vervellinghuidjes 
de eerste aanwijzing van de aanwezigheid van tapijtkeverachtigen in de collectie. Op 
hun rug dragen de larven `pijlharen' met giftige punten en ze zijn zeer lichtschuw. Ze 
zullen zich overdag vaak in de buurt van de voedselbron in kieren en naden 
ophouden.  

 
Schade 
In het museum voeden de larve zich met stof, haar, pluisjes van kleding en dode 
insecten. Daarom is de tapijtkever een veel voorkomende aantaster van insecten 
collecties. Daarnaast eten zij tapijten, kleding, bont, veren, opgezette dieren en alles 
waar wol in verwerkt is zoals stofferingen van stoelen, gobelins, etc. In tegenstelling 
tot motten eten ze net zo lief schone als vuile textilia.   
 
Maatregelen 
Plakvallen met het vrouwelijke seks feromoon, 5-undecenoic zuur, kunnen snel een 
indicatie geven van de aanwezigheid en hoeveelheid (mannelijke) tapijtkevers.  
In de voedselindustrie zijn succesvolle proefnemingen met de parasitaire wesp 
Laelius pedatus (Say) wiens  larven leven op de larven van de tapijtkever. Dit zal in 
musea nog even op zich laten wachten.  
Om de hoeveelheid tapijtkevers te kunnen beheersen is het zaaks de ruimten zo 
stofvrij mogelijk te houden en textilia alleen op te slaan in goed afgesloten kasten.  
De opgeslagen textilia moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Stofnesten onder en 
achter kasten voorkomen. Verwijder dode insecten zoals vliegen, verwijder 
vogelnesten en wespennesten en controleer op de aanwezigheid van dode vogels of 
zoogdieren. Echte bloemen kunnen beter vervangen worden door zijde bloemen.  
 

3.2 Driebandkever  

Trogoderma angustum Solier, 1849 
2,5 – 4 mm  
 
Levenscyclus 
Een recent in een aantal musea veel voorkomende soort is de Trogoderma 
angustum. De levenscyclus lijkt op die van de tapijtkever. De larve vervelt echter 
vaker, om de twee weken. Het aantal velletjes beoordelend kan het er dus op lijken 
of U een hele kolonie in huis hebt terwijl het slechts om een paar individuen kan 
gaan.  
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3.3 Pelskever 

Attagenus pellio Linnaeus,  1758 
Two spotted carpetbeetle , Fur beetle (Eng.) 
Pelzkäfer (Dld.)  
 
 

 
 
 
Afbeelding: Pelskevers Attagenus pellio Linnaeus,  1758  

Afmetingen: 3,5 - 5,5 mm 
 
Cyclus  

De pelskever is een algemene verschijning in Nederlandse musea en is duidelijk te 
herkennen aan de twee witte stippen op zijn dekschilden. De kevers leven vaak meer 
dan drie maanden. Ze vliegen makkelijk en eten stuifmeel van o.a. de meidoorn en 
sleedoorn. Verder zijn ze te vinden in mieren- en wespennesten. Zonder eten planten 
ze zich echter ook voort. Het wijfje legt gemiddeld 50 eieren die na ca. 10 dagen 
uitkomen. De larve wordt het gehele jaar door gevonden en is langwerpig, goudgeel 
tot licht bruin met goud gele beharing behaard en heeft een lange staart. Ze komen 
voor in het wild en in huis, in vogel- en muizennesten, spinnenwebben en bij 
vleermuizen. Vaak is zijn aanwezigheid terug te leiden op duivennesten op het dak. 
Afhankelijk van de omstandigheden volgroeit de larve in een half tot twee jaar waarbij 
de ca. 13 keer vervellen. Na een kort popstadium, 5-25 dagen, blijft het imago nog 
enige dagen roerloos zitten om het chitine pantser te laten verharden. In gunstige 
omstandigheden duurt de gehele cyclus een half jaar, in onze regionen kan het 2 tot 
3 jaar duren voordat ze de gehele metamorfose hebben doorlopen.  
 
Schade 
Ze leven van bont, huiden, tapijten, wollen kleding, zaken van haar zoals 
paardenharen stoelvullingen maar zijn zeker te vinden bij grote hoeveelheden dode 
insecten zoals vliegen.  
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3.4 Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 

Vodka beetle (Eng.)  
2,3 – 4,0 mm  
Sinds de jaren '70 een groeiende plaag in Denemarken Noord Duitsland en 
Tsechoslovakije, maar naar mijn weten nog niet hier.  
 
----------------------------------- 

3.5 Spekkever  

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 
Larder beetle, bacon beetle (Eng.).  
Gemeiner Spekkäfer (Dld.) 
 

 
 
 
Afbeelding: Spekkever Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 
Afmetingen: 7 – 9,5 mm. Larve 11-14 mm 
Bron: University of Alberta 
 
Er zijn een aantal Dermestes soorten die in huis voorkomen waarvan de Dermestes 
lardarius de meest voorkomende is.  
 
Cyclus  
Buiten of in onverwarmde ruimten brengt de kever de winter in rust door en gaat pas 
in het voorjaar vliegen en komt meestal dan de huizen binnen door deuren en ramen 
op zoek naar een goede plek voor de eieren. Het vrouwtje legt 100-200 eieren op of 
direct bij het voedsel die na maximaal 12 dagen uitkomen. De mannelijke larve 
vervelt 5 keer, de vrouwelijke iets vaker. Omdat het insect in het popstadium 
makkelijk opgegeten zou kunnen worden boort hij zich alvorens te ontpoppen in 
harde materialen zoals leer, hout of gips om een poppenwieg te maken. Eenmaal 
ontpopt is de spekkever nog enige dagen een soort nimf. De kever vliegt goed en 
komt op licht af. Hij laat zich dood laten vallen als ze worden aangeraakt.  

De kever en de larve kunnen het gehele jaar door gezien worden maar de 
kever is het meest algemeen in mei en juni. In goed verwarmde ruimten en bij 
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voldoende voedsel kan de cyclus in 3 maanden zijn voltooid zodat er 4-5 generaties 
per jaar opgroeien maar gewoonlijk is er 1 generatie per jaar.  
 
Schade 
Ze voedt zich in tegenstelling tot andere Anthrenae met het zelfde voedsel als haar 
larven en is te vinden op alle soorten dierlijk materiaal. Vroeger was de spekkever 
een geduchte plaag op gedroogd vlees. Nu vlees meer en meer is diepgevroren of in 
de koelkast ligt heeft de spekkever zijn terrein verlegd van vlees naar ander dierlijke 
producten. De spekkever vormt nog steeds een plaag in de voedselbranche en eet 
bijvoorbeeld chocolade of huisdierenvoedsel. In musea eet de larve dierlijk materiaal 
zoals ongelooid leer, veren, zijde, hoorn, been en verzamelingen van opgezette 
zoogdieren, vogels en insecten. In musea waar men skeletten tentoonstelt wordt 
deze kever gekweekt om karkassen schoon te eten.  

Net als de pelskever komt de spekkever dikwijls huizen binnen door 
duivennesten of dode vogels op het dak of in de schoorsteen of door dode muizen in 
de muren of tussen de plafonds.  Ze is tenslotte te vinden in verlaten nesten van 
wespen en bijen waarin ze naast dode insecten ook was eten. Grote hoeveelheden 
dode vliegen in huis trekken vrijwel zeker de spekkever aan. 
 
Maatregelen 
Volwassen kevers komen op UV licht af en kunnen met UV-elektrocutielampen 
worden gevangen.  

3.6 Dermestes haemorrhoidalis Küster, 1852 

Een opkomende plaag in de Scandinavische landen maar wereldwijd verspreid.  
Naar zo ver bekend nog geen plaag in Nederland. 
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4. Motten 

Motten uit de familie der Tineidae komen overal ter wereld voor. Het zijn eigenlijk 
nachtvlinders en 3 soorten kunnen in musea serieuze schade aanrichten: de 
kleermot, de pelsmot en de zadenmot. 
Buiten tref je deze motten nauwelijks aan. In veel gevallen worden motten in 
aangetast materiaal binnen gebracht.   
 

4.1 Kleermot  

Tineola bisselliella Hummel, 1823 
Common clothes moth, webbing cloth moth (Eng.) 
Kleidermotte (Dld.) 
 
 

 
 
Afbeelding:  Kleermot Tineola bisselliella Hummel, 1823 
Afmeting: 7 mm 
 
Levenscyclus 
De kleermot is de meest voorkomende textiel aantaster in onze streken en ze leeft 
voornamelijk in huizen, ze komt zelden buiten voor. Introductie vindt meestal plaats 
door geïnfecteerd textiel. Een bevrucht vrouwtje legt 40-200 eitjes in het voor de 
larve eetbare materiaal en overlijd kort daarna. De eitjes komen na 4 - 21 dagen uit. 
De larve spint zich in een zijde achtige cocon die ze verder bekleed met uitwerpselen 
en etensresten, hierdoor krijgt de cocon de kleur van het omgevingsmateriaal. Vanuit 
deze cocon vreet ze om zich heen. De larve  leeft  4 - 10 maanden en is niet zo 
mobiel. Ze verpopt zich in het kokertje en vliegt na 2-3 weken uit. De totale cyclus 
van ei tot mot beslaat een jaar. In een verwarmde ruimte kunnen zich  echter tot vier 
generaties per jaar ontwikkelen en kunnen volwassen exemplaren dus ook in de 
winter voorkomen. Optimale omstandigheden zijn 240C en 75% RV. Onder normale 
omstandigheden zullen de motjes eens per jaar in mei rond fladderen. Dit zijn 
meestal de mannetjes, de vrouwtjes kruipen meer. Beide worden niet aangetrokken 
tot licht. Ze leven 2-3 weken. 
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Schade 
De mot zelf is onschadelijk, de larve echter is van origine een lijkenvreters en in 
musea eten ze  een grote variëteit aan liefst vuile weefsels zoals wollen kleding, 
dekens, de viltjes in piano's, tapijten en bont, maar ze doen zich ook te goed aan 
insecten verzamelingen. De meeste schade wordt veroorzaakt aan textiel dat lange 
tijd onaangeroerd blijft liggen op vochtige plekken van zo’n 70-80% RV en waarin 
resten van voedsel, zweet, urine of olie zitten. Ze houden zich graag op in moeilijk 
bereikbare en donkere plekken zoals naden, voeringen, vouwen en jaszakken.  
 
Maatregelen 
Het vrouwelijke lokhormoon  (E,Z)-2,13-Octadecadienal en (E)-2-Octadecenal is 
verwerkt in feromoonvallen waarmee een deel van de mannetjes gevangen kan 
worden.  Daarnaast kan men aan een verbetering van de omgevingscondities 

werken. De larve gedijt optimaal bij 70-80% RV en 25C. De ideale depot 

omstandigheden van 50% RV en 18C remmen dus zijn ontwikkeling af. Daarnaast is 
het zaaks om nooit ongewassen textilia op te slaan. Alle textiel dient 1 a 2 keer per 
jaar gecontroleerd te worden. Zorg verder dat zich nergens stof verzamelt want dat 
vormt ook een voedingsbodem voor motten.  

4.2 Pelsmot  

Tinea pellionella Linnaeus, 1758 
Case-making clothes moth (Eng.) 
Pelzmotte (Dld.) 
 

 
 
Afbeelding: Pelsmot, Tinea pellionella Linnaeus, 1758 
Afmetingen: Spanwijdte 9-17 mm.  
 
Levenscyclus 
De pelsmot is komt in Nederland minder voor als de kleermot maar hoort hier wel van 
nature en leeft ook buiten.  De mot legt 100-150 eieren op materiaal dat als voedsel 
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voor de larve dient. De eieren komen na zo'n 5 dagen uit. De larve bouwt een 
kokertje van omgevingsmateriaal, daarom heet ze in het Engels `Case Bearing'. De 
larve eet vanuit deze cocon of sleept het achter zich aan en is redelijk mobiel. Als de 
larve verpopt spint ze de voor- en achterzijde van de cocon dicht. Het popstadium 
duurt  1-4 weken.  De mot eet niet, leeft slechts ca. 4 weken en vrijwel alleen het 
mannetje vliegt. De levenscyclus van de pelsmot speelt zich vaak geheel 
binnenshuis af. In een goed verwarmde ruimte kunnen zij vier generaties per jaar 
produceren.  
 
Schade 
In vogelnesten leeft de larve van veren. In musea eten ze dierlijke materialen zoals 
haar, huiden, veren en wol.  De schade aan kleding kenmerkt zich door kleine 
gaatjes en resten van de gesponnen weefsels waarmee ze zich omgeven.  
 
Maatregelen (zie kleermot) 

4.3 Bruine zadenmot   

Hofmannophila pseudopretella Stainton  
Zaden- of vruchtenmot 
Brown House Moth of seed moth (Eng.) 
Samenmotte (Dld.) 
 
 

 
 
Afbeelding: Bruine zadenmot  Hofmannophila pseudopretella Stainton 
Afmetingen: Spanwijdte 20 mm Bron: Hans Piena 
 

 

De larve van de zadenmot eet, ondanks haar naam, vrijwel alles maar veroorzaakt 
het meeste schade aan textiel. In verwarmde ruimten ontwikkelen zich meerdere 
generaties per jaar. Ze bevinden zich vaak laag bij de grond zoals onder tapijten die 
enigszins vochtig zijn, in stofnesten en tussen kieren van planken. Aanwezigheid van 
de zadenmot wijst, net als bij eerder genoemde motten, op een te hoge RH. 
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5. Vochtminnende soorten 

De aanwezigheid van een aantal insecten, indien zij in grote getale worden 
aangetroffen, wijst op te vochtige omstandigheden. De voornaamste daarvan zijn 
schimmelkevers, pissebedden, boekluizen en zilvervisjes. De laatste twee kunnen 
schade aan collecties veroorzaken en zullen nader bekeken worden.  
 

5.1 Boekenluis 

Van de bijna 100 in Europa levende soorten zijn er ca. 28 soorten uit 9 geslachten 
die in huizen voorkomen. Recent Duits onderzoek in 51 huishoudens toonde aan dat 
50 huishoudens (98%) boekluizen bevatte. Deze luizen behoren tot de Psocoptera, 
de vleugellozen. De voor ons belangrijke soorten behoren tot de familie der 
Liposcelidae en Trogiidae en worden ook wel boekenluizen genoemd. Ze zijn tussen 
de  0,5 - 2 mm groot, zijn vrij plat en hebben geen chitine pantser maar een soepele 
huid. Een aantal allergieën denkt men tegenwoordig in verband te moeten brengen 
met deze luizen. 
 
Familie Liposcelidae (genus Liposcelis) 
Liposcelis bostrychophila 
Liposcelis corredens. 
Cooklouse of book louse (Eng.) 
Bücherlause, Staubläuse, Papierläuse (Dld.) 
 
Familie Trogiidae, genus Trogiidae 
Trogium pulsatorium Linnaeus 1758  
Death Watch, Larger pale booklouse, Common booklouse (Eng.)  
Totenuhr (Dld.) 
Lepinotus patruelis  Pearman, 1931  
Bark-louse (Eng.) 
 
Familie Trogiidae, genus Dorypteryx 
Dorypteryx domestica  Smithers, 1958 
 Dorypteryx longipennis 
 

 
 
Afbeelding: Liposcelis bostrychophila Badonnel 
Afmetingen; 0,96-1,15 Bron: J. Th. Franz et.a.,  (Allergologie 8/1998) 
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Cyclus  (gebaseerd op Liposcelis bostrychophilus) 
De Liposcelis bostrychophilus  komt verre weg het meeste voor en is 
parthogenetisch, er bestaan van dit soort geen mannetjes. Gedurende haar leven 
legt ze zo'n 110 - 240 eieren, drie per dag willekeurig over een oppervlak. De eieren 
komen na 1-2 weken uit. Boekenluizen hebben een onvolledige 
gedaanteverwisseling. Ze worden als nimf geboren en Liposcelis bostrychophila 
ondergaat 5 vervellingen. De nimfen zijn vrijwel gelijk aan de ouderen maar zijn 
kleiner en bleker en hun poten zijn twee- in plaats van drieledig. De gehele cyclus 
duurt gemiddeld een maand maar de snelheid wordt sterk beïnvloed door de 
omstandigheden, bij 200C gemiddeld 56 dagen. De volwassen blijven gemiddeld 3 
maanden leven. Recent onderzoek wees uit dat de Liposcelis bostrychophila in 30% 
van de Britse huishoudens voorkomt.  
 
Schade  
De meeste soorten die in huis voorkomen beleven een optimum in stoffige, donkere 
en vochtige ruimten. De luizen voeden zich voornamelijk met voor ons niet zichtbare 
micro-organismen zoals schimmeldraden, bacterie, gist en algen. Soms eten zij ook 
droog en verrottend plantaardig en dierlijk materiaal, stuifmeel en fragmenten van 
andere insecten.  Boeken die onder te vochtige omstandigheden staan opgeslagen 
kunnen ook dergelijke schimmeldraden dragen en door de boekenluis worden 
aangetast, vandaar de naam. De boekenluis eet dan tevens het stijfsel in de rug en 
aan de randen van het papier zelf. De Liposcelis bostrychophila vormt een grote 
plaag in meelopslag. Boekenluizen worden regelmatig aangetroffen in plakvallen 
maar kunnen alleen onder vergroting worden ontdekt.   
   
Maatregelen 
De hier besproken luizen leven tevens buiten en het is niet te voorkomen dat ze 
binnen komen. De boekenluizen veroorzaken over het algemeen weinig schade aan 
objecten maar kunnen in grote getale voorkomen. De boekenluizen hebben in hun 
mond een klierachtige vloeistof waarmee zij uit de lucht water kunnen opnemen, 
hetgeen vitaal is voor hun bestaan. Ze drogen makkelijk uit vanwege hun dunne huid 
en omdat ze een relatief groot huid oppevlak hebben ten opzichte van hun 
lichaamsinhoud. Verlaging van de RV is daarom een heel effectieve manier om van 
deze luizen af te komen. Onder de 60% RV verdrogen ze. Goede ventilatie voorkomt 
ook een uitbraak van deze luizen. Geïnfecteerde ruimten, stofferingen, beddengoed, 
matrassen en boeken moeten stofvrij worden gemaakt en gelucht worden. Voor het 
schoonmaken van museale textilia kunt U het beste een restaurator raadplegen. 
Grote concentraties van deze luizen die niet op objecten zitten kunt U met een föhn 
doden. Eieren sterven na een week af als ze onder het vriespunt gehouden worden. 
Vriezen is dus ook een optie als het object er tegen kan.  

5.2 Franjestaarten 

Franjestaarten zijn ongevleugelde insecten. Deze familie der Lepismatidae is 
omvangrijk, Tot op heden zijn er zo'n 600 soorten beschreven. Het is tevens een van 
de oudste families insecten op aarde, ze bestaat reeds 300 miljoen jaar!  Ze zijn 
warmte minnend en komen met name in de tropen voor. In ons land bestaan slechts 
15 soorten.  
 
5.2.1 Zilvervisje Lepisma saccharina Linnaeus, 1758 

Suikergast, Franje staarten (Ned.) 



 31 

Silverfish, slicker, Bristle tails  (Eng.) 
Silberfischchen (Dld.) 
 

 
 
Afbeelding: Zilvervisje Lepisma saccharina Linnaeus, 1758 
Afmetingen: 12-19 mm 
 
Levenscyclus 
Het zilvervisje legt in april - augustus een aantal malen per week een aantal eieren, 
zo'n 100-150 in totaal. De eieren komen in 2-8 weken uit, afhankelijk van de 
temperatuur en relatieve vochtigheid.  Onder ideale omstandigheden, bij 220C,  duurt 
het 43 dagen. Het zilvervisje heeft een onvolkomen gedaante verwisseling en wordt 
als nimf geboren. De nimfen vervellen 6-7 maal voordat ze volwassen zijn, maar ook 
volwassen zilvervisjes blijven vervellen. Het duurt minstens 4 maanden voordat ze 
volwassen zijn, meestal pas na 3 jaar.  Normaal wordt het zilvervisje zo'n 2-8 jaar 
oud. Ze zijn `s-nachts actief en houden zich overdag schuil achter plinten, in naden 
en onder vloerdelen. Als ze verstoord worden, bijvoorbeeld doordat U het licht aan 
doet,  schieten ze weg. 
 
Schade 
Zilvervisjes eten materiaal dat veel eiwit, suiker of zetmeel bevat zoals stijfsel, 
dextrine, caseïne en gelatine. Daarnaast kunnen ze cellulose verteren. Een 
bibliotheek is dus een walhalla voor hen. Ze grazen papier af dat met zetmeel of 
gelatine is geglansd, ze knagen aan boekbindingen waarin stijfsel zit (ook aan 
vloeipapier!), ze beschadigen foto's die afgedekt zijn met een gelatine laag, of 
behangselpapier dat met stijfsel is geplakt, ze beschadigen textiel dat met stijfsel is 
verstevigd maar ze eten ook schimmeldraden. Aangetast papier kan er uit zien als 
een als een kanten kleedje met een willekeurig patroon. Het zilvervisje kan echter tot 
1 jaar zonder voedsel!  
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Maatregelen 
Het zilvervisje is afhankelijk van een hoge RV (75-90%). In het achtereinde van zijn 
lichaam bevindt zich een orgaan dat waterdamp electro-osmotisch uit de lucht kan 
opnemen. Daarnaast is ook een relatief hoge temperatuur (25-300C) voor het 
zilvervisje van belang. Zilvervisjes komen in huis veel voor in badkamers en toiletten. 
Bij kou en droogte is geen ontwikkeling mogelijk. Zilvervisjes kunnen verdreven 
worden door de temperatuur en de RV te laten dalen. Soms is dat alleen al met 
ventilatie te bereiken.  
 
5.2.2 Ovenvisje Thermobia domestica Packard, 1873 

Firebrat (Eng.) 
Ofenfischchen (Dld.)                                             
 

 
 
Afbeelding: Ovenvisje Thermobia domestica Packard, 1873 
Afmetingen: 14 mm 
 
Het ovenvisje schijnt met meel uit de U.S. Europa binnen gekomen te zijn. Het 
vrouwtje is wat groter dan het mannetje, de ovenvisje zijn gemiddeld wat kleiner dan 
het zilvervisje. Het ovenvisje heeft plukjes tussen de segmenten van het achterlijf en 
heeft langere staartdraden. Ze leven bij voorkeur bij een temperatuur van 32 - 
38°Celsius; ook 42°Celsius wordt goed verdragen. Omdat ze goed gedijen in warme 
ruimten worden ze gekweekt als voer voor terrariumdieren. Net als het zilvervisje kan 
het ovenvisje vocht opnemen uit de lucht. Het ovenvisje in tegenstelling tot het 
zilvervisje wel in droge ruimten gedijen. Het ovenvisje ontwikkelt zich dus 
bijvoorbeeld goed achter ovens, CV ketels of in de isolatie van warmwaterpijpen 
waarlangs ze zich door het gehele gebouw kunnen verspreiden. 
 
Cyclus 
Ovenvisjes leggen gedurende hun gehele leven zo'n 50 eieren. Deze eieren worden 
in kleine porties tussen het vervellen in gelegd. Onder optimale condities van 37 °C 
en 76-85% RV komen de eieren uit in 14 tot 18 dagen. De nimf en het imago 
vervellen samen in totaal ca. 60 maal, het ovenvisje vervelt het meeste van alle 
insecten in de wereld.  
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Schade 
Ze komen veel voor in de buurt van bakkersovens waar zij zich te goed doen aan 
meel.  
In huizen en musea eten ze hetzelfde als zilvervisjes (zie hier boven).  
 
Maatregelen 
Beneden 22°Celsius komen de eieren niet uit. Een verlaging van de temperatuur is 
dus een eerste belangrijke maatregel om van ovenvisjes af te komen. Daarnaast 
moet alles  rond permanent warme plekken zoals achterzijden van CV-ketels en 
verwarmingsbuizen  schoongehouden worden.  
 
5.2.3. Papiervisje ctenoplepisma longicaudatum  

 
Levenscyclus 
De levenscyclus van het ovenvisje kan 6 maanden tot 7 á 8 jaar duren, dit is o..a 
afhankelijk van de klimaatomstandigheden. De optimale levensomstandigheden van 
het papiervisje liggen op een temperatuur van 24 °C (maar 20°C is ook goed) en een 
RV van 55%- 60%. Een klimaat dat je in veel huizen en ook wel musea tegenkomt. 
Net als de andere ‘visjes’ is het papiervisje lichtschuw: een blootstelling aan licht van 
langer dan een uur overleeft dit visje niet. 
Het is een bewegelijke soort, die zich bij minder voedsel of een minder goed klimaat 
naar andere ruimten/delen van ruimten begeeft. 
Het papiervisje is donkerder grijs en platter dan het zilvervisje, is geschubd. met 
toefjes borstelharen overal op het lichaam en lange antennes. 
 
Schade 
Cellulose- en zetmeelhoudende producten vormen het belangrijkste voedsel: papier, 
lijm, textiel dat uit plantaardige vezels bestaat. Met name de jongsten hebben 
daarnaast behoefte aan vitaminen en eiwitten, die ze vinden in vervellingshuidjes van 
soortgenoten, schimmelhyfen etc. De schade die het papiervisje aanricht is groter 
dan die van de andere franjestaarten. Het papiervisje schraapt onregelmatige 
plekken af aan het oppervlak van papier met zichtbare krassen en kleine tot grote 
gaten 
 
Maatregelen 
Verlaging van de temperatuur en Relatieve Vochtigheid naar 16-18°C en minder dan 
50%, zal een sterk verminderde activiteit van de beestjes tot gevolg hebben. Het 
goed schoonhouden van ruimten zal de hoeveelheid vervellingshuidjes etc 
verminderen, ook dit staat een snelle ontwikkeling van het papiervisje in de weg. 
  
Opmerking 
Franjestaarten zijn niet makkelijk uit te roeien omdat ze zeer mobiel zijn en 
maandenlang zonder voedsel kunnen. Wel kunnen de aantallen teruggedrongen 
worden tot een niveau waarop ze geen gevaar meer vormen voor de collectie. 

Bij de preventie en bestrijding van deze dieren blijkt hoe belangrijk het is de 
soort te determineren: Zilvervisjes gedijen bij een hoge RH (70-90%). Een verlaging 
van de RH werkt dus goed tegen zilvervisjes. Ovenvisjes komen daarentegen voor bij 
lagere RH (rond 50%) maar zijn afhankelijk van een hoge temperatuur. Voor de 
ontwikkeling van de eitjes is een temperatuur nodig van minimaal 250C.  
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6. Kakkerlakken 

Kakkerlakken zijn van tropische oorsprong en komen alleen voor op locaties met 
menselijke activiteiten.  De Blattellae waaronder ook de Duitse en de Oosterse 
kakkerlak komen oorspronkelijk uit Noord Afrika. Ze hebben zich via de handel in 
Noordwest Europa verspreid en verspreiden zich nog steeds, met name in schepen. 
Ze komen in onze streken met name binnen voor.  

6.1 Duitse kakkerlak  

Blattella germanica Linnaeus 
German cockroach, croton bug (Eng.) 
Deutsche Schabe,  Schwabe, Russe, Franzose (Dld.) 
 

 
 
Afbeelding: Duitse kakkerlak Blattella germanica Linnaeus 
Afmetingen: 10-15 mm 
 
Levenscyclus 
Het volwassen vrouwtje van de Duitse kakkerlak maakt een eierdoosje met zo'n 30-
40 eieren. Dit doet ze zo'n 4 - 8 maal in haar leven en ze produceert dus tot 300 
eieren. De eierdoos 8x3x2 mm draagt ze met zich mee tot de eieren uitkomen. Het 
vrouwtje produceert in haar leven zo'n 4-5 eierdozen. Eieren komen bij 300C na 36-
44 dagen uit. Kakkerlakken hebben een onvolkomen gedaantewisseling. De nimfen 
hebben geen vleugels,  vervellen 6 - 7 keer en zijn na 60 dagen volwassen. Jonge 
kakkerlakken produceren een `verzamelferomoon', een geurstof die zorgt dat ze 
dicht bij elkaar blijven.Het aantal nakomelingen van een Duits kakkerlakkenstel kan 
onder gunstige omstandigheden exponentieel toenemen en in een jaar 100.000 
bedragen.  Duitse kakkerlakken vermenigvuldigen zich continu zodat er altijd 3-4 
meerdere generaties naast elkaar leven, gemiddeld 3-4 per jaar. Vrouwelijke 
kakkerlakken leven zo'n 6 maanden, de mannetjes wat korter.   
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Schade 
Kakkerlakken zijn lichtschuwe dieren.  Een plaag wordt vaak pas in een laat stadium 
gesignaleerd, omdat de dieren vooral 's nachts actief zijn. De Duitse kakkerlak eet 
het liefst afval en voedselresten. Bij gebrek kan het echter overgaan op dode dieren, 
plantaardig materiaal, leer, lijm, stoffen en stijfsel in boekbanden. Ze vormt een 
gevaar plaag in grote gebouwen met meerdere huishoudens en publieke gebouwen 
waar voedsel ligt opgeslagen, wordt bereid of geserveerd, zoals in ziekenhuizen , 
restaurants en supermarkten. Daar verzamelen ze zich in stookkelders,  
kruipvloeren, achter isolatie wanden en onder en achter koelkasten, 
vaatwasmachines, ovens, etc.  Ze zoeken altijd een kier waar ze boven en onder 
dekking hebben, beschermd worden. Pas `s-nachts komen ze te voorschijn. Ze 
dragen bacteriën, mijten en smetstoffen met zich mee en kunnen ziekten 
overbrengen zoals Salmonella. De vervuilende werking van de kakkerlak kan ander 
plaagdieren en schimmels levenskansen bieden. 
 
Maatregelen. 
Omdat kakkerlakken lichtschuw zijn kunnen ze het beste in het donker met een 
zaklantaarn worden opgespoord.  Feromoonvallen waarin het verzamelferomoon is 
verwerkt kan een snelle indicatie geven van de locatie en de omvang van de plaag. 
Licht, ventilatie en verlaging van de temperatuur weert ze. Daarnaast is het van vitaal 
belang om alle water- en voedselbronnen weg te nemen. Kakkerlakken ontwikkelen 
zich langzamer bij lage temperaturen maar gebrek aan water en voedsel heeft een 
grotere invloed op de populatie. Natte sponzen op het aanrecht, lekkende kranen, 
het water in de zwanenhals onder de gootsteen, condens op koudwaterleidingen, het 
zijn allemaal waterbronnen voor de kakkerlak. Daarnaast moeten alle 
voedselbronnen verwijderd worden: kruimels, haren, afgeknipte nagels, vetvlekken, 
vieze  kleren, vacht/bont, dode insecten. Hygiëne is dus een belangrijk wapen. 
Vervolgens moeten alle spleten gedicht worden en moet er voor gezorgd worden dat 
ze niet in de buurt van warmte kunnen komen zoals de motor van een koelkast of 
van een vaatwasmachine. Desalniettemin is een bestrijding met chemische middelen 
meestal noodzakelijk 
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6.2 Oosterse kakkerlak  

Blatta orientalis Linnaeus  
Oriental cockroach (Eng.) 
Küchenschabe (Dld.)  
                               

 
 
Afbeelding: Oosterse kakkerlak Blatta orientalis Linnaeus 
Afmetingen: 2, 4 - 3,0 cm 
 
Levenscyclus 
 De oosterse kakkerlak produceert weinig eieren in onze gematigde streken, soms 
niet meer dan 16. Het vrouwtje legt de eierdoos (10x5 mm) op een plek waar veel 
voedsel is. Bij kamertemperatuur komen de nimfen na twee maanden te voorschijn. 
Ze doorgaan 9 - 10 vervellingen en zijn na 3-500 dagen volwassen.  De oosterse 
kakkerlak lijkt een seizoensgebonden ontwikkeling te hebben, waarbij ze in mei-juni 
volwassenheid bereiken.  
Ze kunnen steeds makkelijker dan de Duitse kakkerlak buiten overleven.  
 
Schade 
Zie de Duitse kakkerlak hiervoor.  
 
Preventie 
Zie de Duitse kakkerlak hiervoor.  
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7. Vliegen 

Er zijn in Nederland een aantal soorten vliegen die regelmatig in huizen voorkomen: 
Grasvliegen, Herfstvliegen, Kamervliegen, Kleine kamervliegen en Latrinevliegen. 
Geen van deze vliegen tasten materialen in musea aan. Wel kunnen Grasvliegen, 
Herfstvliegen en klustervliegen in de herfst in grote getallen binnenkomen, met name 
op zolders en in torens van bijvoorbeeld kastelen,  kerken en grote gebouwen. 
Omdat grote hoeveelheden vliegen in een museum wel andere schadelijke insecten 
kunnen aantrekken worden deze drie soorten vliegen hieronder behandeld.    

7.1 Klustervlieg  

Pollenia rudis Fabricius, 1786  
Cluster fly,  attic fly  (Eng.) 
 

 
 
Afbeelding: Klustervlieg Pollenia rudis Fabricius, 1786 
Ware grootte: 6-10 mm 
 
Cyclus 
De larven van deze vlieg parasiteren in de zomer op verschillende soorten 
aardwormen,  genus Allolobophthora, die het meeste voorkomen op goed 
onderhouden ruime gazons die niet worden omgeploegd. Ploegen zou de 
ontwikkeling van de vliegenlarve onderbreken. De vliegen zelf zitten het liefst tegen 
de zuidkant van gebouwen en als het 's-avonds kouder wordt kruipen ze naar boven 
in kieren en spleten. De vliegen dringen in het najaar permanent de huizen binnen 
om te overwinteren,  meestal op zolders. Kerktorens, torens van kastelen, zolders en 
vlieringen zijn beruchte plekken. Vrij liggende gebouwen op heuvels omringd door 
gazons worden het meest bezocht. De vliegen die de winter overleven zoeken in het 
voorjaar weer een weg naar buiten en vliegen dan naar het licht. Als de temperatuur 
eerder stijgt, bijvoorbeeld doordat ze in een verwarmde ruimte terecht zijn gekomen, 
worden ze actief omdat ze denken dat het voorjaar is en vliegen naar de ramen om 
er uit te komen. De dode vliegen vormen o.a. een voedingsbron voor de larven van 
de Dermestes lardarius, en verschillende tapijtkevers.  
 



 38 

Maatregelen 
1. Alle kieren dicht maken, vooral bovenin het gebouw en aan de zonzijde.  
2. Fijn gaas voor alle openingen die t.b.v. van ventilatie wel open moeten blijven.  
3. Horren voor de ramen.  
4. Voor de vliegen die reeds binnen zijn: UV-lampen met plakboards aan de 
achterzijde of UV- elektrocutie lampen.  

7.2 Herfstvlieg  

Musca automnalis De Geer, 1776 Stallfliege (Dld.) 
 

 
Afbeelding: Herfst vlieg Musca automnalis De Geer, 1776 
Afmetingen: 4,5-7,5 mm 
Bron: Anticimex, Zweden. 
 
Cyclus 
Zonnebaad op muren en hekken. Komt in het najaar het huis binnen om te 
overwinteren.  In koude ruimten zijn ze sloom en houden ze een winterslaap. Als de 
ruimte opgewarmd worden ze actief. De larve leeft van mest in het veld en lijkt erg op 
de gewone huisvlieg 
 
7.3 Grasvlieg  
Thaumatomyia notata Meigen,1830 
Yellow swarming fly (Eng.) 
 

 
 
Afbeelding: Grasvlieg Thaumatomyia notata Meigen,1830, Afmetingen: 2-3 mm.  
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Cyclus 
De larven van de grasvlieg eten luizen die op de wortels van gras leven. 
Er zijn twee generaties per jaar. De laatste generatie overwintert soms in huizen. 
Narchuk (2000) heeft kunnen aantonen dat de grasvlieg om de 11 jaar een piek 
beleeft waarbij ze in grote getale en masse voorkomen. Enorme zwermen 
verschijnen gewoonlijk bij hoge vrij staande gebouwen in grote parken met 
permanente grasvelden. In de late zomer en de herfst kunnen ze en masse 
binnendringen om te overwinteren. Hun achterlijf is dan vol vet als reserve voedsel. 
Ze overleven niet in verwarmde ruimten omdat ze daar uitdrogen. Eenmalige 
bestrijding heeft maar voor een jaar zin. Men dient er rekening mee te houden dat ze 
volgend jaar hun favoriete overwinteringplaats weer opzoeken mogelijk vanwege een 
verzamel feromoon dat ze achterlaten. 
 
Schade 
Deze vliegen eten geen materialen die in collecties voorkomen.   
 
Maatregelen 
Zie Pollenia rudis 
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8. Knaagdieren 

8.1 Huismuis 

Mus musculus domesticus Rutty  
House mouse (Eng.) 
Westliche Hausmaus (Dld.) 
 
 

 
 
Afbeelding: Huismuis Mus musculus domesticus Rutty 
Afmetingen: 12 cm. 
 
Levenscyclus  
De draagtijd van een muis is ca. 3 weken. Een worp bestaat uit 4-16 jongen. Per jaar 
wordt er 7 - 8 keer geworpen. Na ongeveer weer 3 weken zijn de jongen zelfstandig 
(een volgend legsel is reeds op komst). De jongen zijn na 8 - 10 weken geslachtsrijp. 
Het nageslacht van een muizenpaar kan oplopen tot 2000 individuen per jaar. De 
maximale leeftijd van een muis kan 2-3 jaar bedragen maar schommelt meestal 
tussen de 1,5-2 jaar.  
Huismuizen ruiken en horen erg goed, tot 40000 Hertz. De huismuis leeft in familie 
verband waarbij moeders gezamenlijk hun jongen kunnen opvoeden en elkaar 
schoonhouden. De vrouwtjes zijn verdraagzaam naar soortgenoten, de mannetjes 
zijn erg strijdlustig met mannelijke rivalen.  
 
Schade  
Huismuizen komen zoals de naam reeds zegt zelden buiten voor en dan alleen in de 
zomer (Michael R. Dohm Origins of the Domesticated House Mouse). Hun 
activiteiten zijn direct verbonden met die van mensen. Huismuizen hebben een 
voorkeur voor granen, peulvruchten en vetrijk voedsel. Ze richten schade aan door 
knaagwerk, meestal aan etenswaren, papier, textiel, zacht hout en bouwmaterialen. 
Behalve om te eten knagen ze in vrijwel alles voor nestmateriaal. Om ergens bij te 
kunnen komen zullen ze van kleine kieren een groter gat knagen zodat ze er door 
kunnen. Muizen vervuilen hun omgeving met urine en uitwerpselen, een individu 
produceert zo'n 80 uitwerpselen per dag. Bovendien kunnen ze ziektekiemen 
overdragen op het voedsel waaraan ze knagen.  
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Preventie 
Om muizen tegen te gaan moeten gebouwen ontoegankelijk worden gemaakt en 
moeten voedselbronnen afgedicht of weggenomen worden. Muizen kunnen slecht 
zien en bewegen zich daarom het liefst langs wanden waarmee ze met hun 
snorharen kontact houden. Vallen kunnen dus ook het beste langs de wand 
neergezet worden. Muizen, die vergiftigd lokaas opnemen kruipen vaak weg in zeer 
moeilijk bereikbare hoeken om te sterven. Hier vormen ze een aantrekkelijke 
voedselbron voor ander plaagdieren. Het is dus verstandiger om ze weg te vangen.  

8.2 Ratten 

Van het geslacht Rattus bestaan zo'n 550 soorten. Vijf soorten komen in Nederland 
voor en slechts twee leven ook in huizen:  
 
Belangrijke bron: http://npspests.cas.psu.edu/articles/RATsheet.html 
 
8.2.1 Zwarte of Huisrat   

Rattus rattus Linnaeus 
House, roof, black ratt (Eng.) 
Ratte, Dachratte,  Hausratte (Dld.)                                      
 
 

 
 
Afbeelding: Huisrat  Rattus rattus Linnaeus 
Afmetingen: 370 mm 
 
Levenscyclus 
De rat vermenigvuldigd zich het gehele jaar door met twee pieken in februari/maart 
en in mei/juni. 
De draagtijd van een rat is ca. 3 weken, per keer worden er gemiddeld 7 jongen 
geworpen. Per jaar heeft de rat zo'n 3 - 6 worpen. Na zo'n 12 weken is een jong 
geslachtsrijp. In een jaar kan het aantal nakomelingen van een rattenpaar oplopen 
tot zo'n 200. Een rat wordt niet veel ouder dan een jaar. Hij leeft in roedels en gaan in 
belangrijke mate op hun reuk af, hun gezichtsvermogen is slecht.  
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Schade  
De zwarte rat nestelt alleen in gebouwen en heeft een voorkeur voor hoger gelegen 
verdiepingen en zolders. Ze zijn met name `s-nachts actief. Een rat zal nooit direct 
zijn hol uitlopen, maar eerst enige tijd wachten of de omgeving wel veilig is. Dit heet 
het `zekeren'. De zwarte rat heeft een voorkeur voor vochtig fruit maar eet ook graan. 
Vers plantaardig materiaal, noten, zaden fruit en groenten. Op zoek naar voedsel 
kunnen ze door koperen leidingen en conservenblikken heen knagen. De 
aanwezigheid van ratten verraadt zich door uitwerpselen en knaagsporen. Ratten 
bevuilen hun omgeving met urine en uitwerpselen. Een rat produceert zo'n 40 
uitwerpselen per dag. De urine dient binnen de groep tevens om nieuwe looppaden 
te markeren. Tenslotte brengen ratten ziektes over zoals o.a. de pest, de ziekte van 
Weil, hondsdolheid en salmonella bacteriën. 
 
Preventie 
Verse en droge urine licht blauw-wit op onder UV-straling.  De preventie van ratten 
valt in vijf zaken uiteen: het terrein rond het gebouw opgeruimd houden, 
ontoegankelijk maken van het gebouwen zelf, het schoonhouden van de ruimten, het 
gesloten opslaan en frequent afvoeren van afval en het volledig afsluiten van 
voedselvoorraden.  
 
8.2.2 Bruine of rioolrat  

Rattus norvegicus Berkenhout 
Norvegian of cellar rat (Eng.) 
Wanderratte (Dld.)  
 
 

 
 
Afbeelding: Bruine rat Rattus norvegicus Berkenhout  
Afmetingen: 440 mm 
Bron: Wilfrieds Pest Control Pages 
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De bruine rat is wat groter en tammer en wordt wel als huisdier gehouden. De bruine 
rat nestelt in droge plekken laag in een gebouw zoals tussen spouwmuren en in 
kruipruimtes en is actief in vochtige plekken, zoals het riool, beerputten, 
afvalcontainers etc. De bruine rat heeft een voorkeur voor fruit , maar eet alles. Hij is 
meer geneigd naar afval en vuilnis dan de huisrat. eiwitrijk voedsel zoals vis, noten, 
vlees. huisdierenvoedsel en insecten geven de voorkeur.  
 
Maatregelen 
Zie de bruine rat hierboven. 
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De met een * aangeduide literatuur geeft de meest praktische informatie bij het determineren. 
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II.  Geïntegreerde bestrijding 

 
De term geïntegreerde bestrijding is afgeleid van het Engelse begrip Integrated Pest 
Management, vaak ook aangeduid met de afkorting IPM. Deze term is afkomstig uit de 
landbouw en is met een enigszins aangepaste betekenis in de musea overgenomen. 
Wij verstaan onder IPM: het integreren van alle noodzakelijke preventieve maatregelen in de 
handelingen in het museum zodat problemen met biologische aantasting worden voorkomen 
en de noodzaak van bestrijding met toxische bestrijdingsmiddelen tot een absoluut minimum 
wordt beperkt. 
 
Onderdelen van het bestrijdingsprogramma: 
 
De eerste twee stappen bestaan uit preventieve maatregelen: 

1 Zorgen voor een ongunstig leefmilieu (vermijden) 
2 Binnenkomst bemoeilijken (buitensluiten) 

De volgende stap gaat over het opsporen van plaagdieren: 
3 Detecteren 

Als een plaag is ontdekt moeten actieve maatregelen worden getroffen:  
4 Handelen bij ontdekking (isoleren en determineren) 
5 Bestrijden 

Evalueren van de uitvoering van dit bestrijdingsprogramma en het doorvoeren van eventuele 
aanpassingen is noodzakelijk; ook als er geen plaag is gevonden.      
 

 
 
    
Een deel van het beleid en de activiteiten om besmetting te voorkomen zijn voor schimmels 
en plaagdieren hetzelfde. Ook zal het moment van detecteren samenvallen. Vandaar dat in 
de stappen van het geïntegreerde bestrijdingsprogramma ook opmerkingen worden gemaakt 
over schimmels. 
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Om volgens dit principe te kunnen werken is enige kennis noodzakelijk. Het uitvoeren van de 
preventieve maatregelen zal tijd en soms ook geld kosten.  
Aandacht voor het klimaat, goed schoonmaken van het gebouw, een goed onderhoud van 
het gebouw en controle van voorwerpen bij binnenkomst zijn echter niet alleen nodig voor 
preventie tegen plaagdieren, ze dienen natuurlijk ook andere doelen.  
Een goed klimaat is voor het behoud van voorwerpen in het algemeen van belang. Voor het 
behoud van het museumgebouw is onderhoud toch al noodzakelijk. Schoonmaken is nodig 
om een prettige leefomgeving voor medewerkers, bezoekers én objecten te creëren. Een 
controle voor binnenkomende voorwerpen is niet alleen bedoeld om plaagdieren op te 
sporen, maar om de conditie van een voorwerp te onderzoeken. Om in de geest van dit 
onderwerp te blijven: als je aan al deze taken de juiste aandacht, tijd en kennis besteed, sla 
je meerdere vliegen in een klap. 
 
Inspecties zullen zeker in het begin veel tijd vragen. Na verloop van tijd kent men 
probleemgebieden in het museum. Op die plaatsen kan men maatregelen nemen 
(bijvoorbeeld: de snel vervuilde ruimte bij een toegangsdeur vaker schoonmaken, kieren 
waardoor steeds plaagdieren naar binnen kruipt worden dichtgestopt), zodat er minder 
plaagdieren naar binnen komen en er ook minder diertjes geïdentificeerd hoeven te worden. 
 
De grootste winst die met geïntegreerde bestrijding gehaald kan worden is natuurlijk de kans 
die men hiermee heeft om grote plagen te voorkomen. Het bestrijden van de plaag kan 
namelijk veel geld kosten. Een begassing met CO2 kost bijvoorbeeld rond de  € 2.000,- 
Voorwerpen en gebouwen kunnen ernstig beschadigd raken. Het kan hier gaan om schade 
die we kunnen zien, maar ook om interne schade, waardoor de conditie van het voorwerp 
aanzienlijk wordt verminderd. In het ergst geval moeten voorwerpen zelfs als verloren 
worden beschouwd. Ook bij voorwerpen die wel behandeld en gerestaureerd kunnen worden 
is er verlies van authentiek materiaal en dus een vermindering van de museale waarde van 
het voorwerp. 
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1. Vermijden:  zorgen voor een onaantrekkelijk leefmilieu voor plaagdieren 

 

De twee belangrijkste mogelijkheden om het leefmilieu onaantrekkelijk te maken voor 
plaagdieren zijn: aanpassen en in de gaten houden van het klimaat en schoonmaken. 

1.1 Klimaat 

Het ideale voortplantingsklimaat van plaagdieren is afhankelijk van de soort.  
Het aangeraden museumklimaat voor het tonen en bewaren van collecties van verschillende 
materialen gaat uit van een stabiel klimaat temperatuur van 16-18°C en een RH van 52% . 
Voor veel soorten plaagdieren zal dit klimaat helaas aangenaam genoeg zijn.  
Een hogere temperatuur zorgt bij de meeste soorten voor een snellere voortplanting. Het is 
dus aan te raden om de temperatuur in het museum niet te hoog op te laten lopen. Zeer 
aantrekkelijke materialen, zoals bont, worden daarom in sommige collecties apart bij een 
constant lage temperatuur van rond 5°C bewaard. Bij dergelijke lage temperaturen zullen de 
meeste dieren zich niet voortplanten.  
Voor sommige diersoorten is een hoge RH aantrekkelijk. Het zilvervisje houdt van een RH 
van 75% of meer, de boekenluis van 60% of meer. Deze waarden liggen boven de algemeen 
aangeraden RH-waarde voor musea. Het verlagen van een hoge RH kan ook voor de 
collectie positief werken, mits het zorgvuldig en langzaam gebeurt. 
Ook het voorkomen van ongewenste microklimaten hoort hierbij. Een microklimaat is een 
kleine ruimte met een ander klimaat dan de omgeving. Denk hierbij aan condensatie op 
ramen en waterleidingen, doorslaand vocht bij buitenmuren, plaatselijk vocht in kruipruimten 
en plaatselijk warmere klimaten in installatieruimten. Waterbakjes aan de verwarming, de 
waterreservoirs van  ontvochtigers en bevochtigers kunnen een aantrekkelijk microklimaat 
leveren voor plaagdieren, met name als deze apparaten niet goed gereinigd worden. 
Bij objecten en stellingen die tegen of vlakbij een buitenmuur zijn geplaatst kan eveneens 
sprake zijn van een kouder en vochtiger microklimaat. Om problemen te voorkomen kunt u 
de opstelling van het meubilair aanpassen. Zet kasten dwars op de wand en zorg dat de 
lucht er aan alle kanten omheen kan bewegen. Plaats de onderste kastplank circa 15 cm van 
de grond. Dit is een goede voorzorgsmaatregel om schade door overstroming te beperken, 
schoonmaak beter mogelijk te maken en het is tevens een barrière voor soorten plaagdieren, 
die moeilijk kunnen klimmen. 

1.2 Schoonhouden van het gebouw 

Vervuiling van de ruimte is voor plaagdieren en ook voor micro-organismen als bacteriën en 
schimmels van levensbelang. Stof en vuil vormen een voedingsbron. Sommige soorten 
hebben deze vervuiling op de voorwerpen en in het gebouw nodig om aan het eten te slaan. 
Stof en vuil kunnen vocht vasthouden. Vocht is een levensbron bij uitstek. Zo ontstaat een 
optimaal leefmilieu voor ongenode gasten met alle gevolgen van dien. Het opruimen van het 
depot, het schoonmaken en schoonhouden van de museumruimten mag dan niet zo’n 
opzienbarende taak lijken, essentieel voor het behoud van de collectie is het wel!  
- Voedsel en voedselresten trekken plaagdieren aan. Eet en drink alleen in de daarvoor 

bestemde museumruimten en maak deze ruimten frequent schoon. Zorg ervoor dat 
voedselvoorraden en vuilnisemmers goed afgesloten kunnen worden. 

- Tijdens het schoonmaken zult u alle hoeken en gaten van de ruimten ‘tegenkomen’. Veel 
plaagdieren houden juist van stille hoekjes: achterin depots, onderin kasten, waar ze niet 
gestoord worden voelen ze zich thuis. Ook in die zin zal het schoonmaken het leefmilieu 
van plaagdieren onaantrekkelijker maken. Het kan handig zijn om dergelijke hoekjes niet 
meteen te zuigen, maar ook eens met stoffer en blik schoon te maken, zodat u kunt zien 
wat u weghaalt. 

- Beperk de aanwezigheid van stille, lastig schoon te maken hoekjes waar dat mogelijk is. 
Plaats meubilair en vitrines zo, dat er geen moeilijk te reinigen hoeken ontstaan. Kies in 
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het depot voor kasten waaronder schoongemaakt kan worden (planken die beginnen op 
15 cm hoogte) en plaats bij voorkeur geen losse objecten op de vloer. 

- De museumvoorwerpen kunnen het beste zoveel als mogelijk afgeschermd worden van 
stof en vuil. Zo hoeven de voorwerpen minder vaak ontstoft te worden; ontstoffen is 
immers een tijdrovend karwei, dat bovendien schade aan de voorwerpen kan opleveren. 

- Hanteren met blote handen betekent dat er extra voedsel aan een museumvoorwerp 
wordt toegevoegd (zweet, vet, vuil); vuile handschoenen zijn natuurlijk ook niet aan te 
raden.  

- Bij het schoonmaken van objecten is het raadzaam om eerst contact op te nemen met 
een restaurator om schade aan het voorwerp te voorkomen.  

- Soms is er sprake van ‘heilig vuil’ of ‘informatief vuil’ op het voorwerp. Dit vuil mag niet 
verwijderd worden, want dit vuil hoort bij het object (bijvoorbeeld op religieuze 
voorwerpen, vuil van de strijd op militaire voorwerpen, etensresten in archeologische 
voorwerpen). 

- Filters in airconditioningsystemen, bevochtigers en ontvochtigers kunnen vervuild raken 
en een ware bron voor met name schimmels vormen.Tijdig schoonmaken en vervanging 
voorkomt veel ellende. Ditzelfde geldt voor filters van stofzuigers, als die bijvoorbeeld in 
een vochtige kast worden geplaatst. 

- Het gebouw kan aangetast raken door schimmels of plaagdieren. Goed onderhoud en 
een goede controle van de conditie van het gebouw is belangrijk. Bij monumentenpanden 
is regelmatige controle door de Monumentenwacht zeker aan te raden. Regendoorslag, 
lekkende dakgoten, optrekkend vocht en vochtdoorslag bij muren kunnen ieder voor een 
geschikt (micro)klimaat voor schimmelgroei en vochtminnende plaagdieren zorgen. De 
Monumentenwacht controleert het gebouw op houtborende insecten en kan adviseren 
over extra maatregelen voor wering van plaagdieren. 
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2.  Buitensluiten: binnenkomst van plaagdieren bemoeilijken 

 
U kunt dieren die het museum binnen willen dringen op verschillende manieren de pas 
afsnijden: door het gebouw goed te onderhouden, door ramen en deuren alleen als het nodig 
is open te laten en door binnenkomende voorwerpen te controleren. 

2.1 Gebouw 

Onderhoud van het gebouw 
Een goede controle en goed onderhoud van het gebouw is noodzakelijk om plaagdieren te 
weren. 
Plaagdieren komt minder gemakkelijk naar binnen als u kieren, naden en gaten in het 
gebouw dichtstopt en ventilatie-openingen van fijne roosters voorziet. 
Het nestelen van vogels (met name duiven) op en in het gebouw brengt problemen met zich 
mee. De nesten, de dieren zelf en dode dieren zijn bronnen voor plaagdieren. De 
uitwerpselen van de dieren zijn ongezond voor mensen en schadelijk voor objecten en het 
gebouw. Goten en roosters kunnen verstopt raken door nesten, waardoor lekkages kunnen 
ontstaan. 
Dek ontluchtingsroosters aan de buitenkant af met bijvoorbeeld gaas. Het verblijf van vogels 
op het gebouw kan voorkomen worden door de plaatsing van bijvoorbeeld strips met 
opstaande pinnen en verschillende draadsystemen. Niet meer voeren van vogels, het 
wegjagen en wegvangen van vogels zijn andere mogelijkheden.   
Als het museum gevestigd is in een monumentenpand is regelmatige controle door de 
Monumentenwacht zeker aan te raden, onder andere voor een tijdige signalering van 
houtborende insecten. 
Het dichtstoppen van naden, plaatsen van duivenweringen (etcetera) kan ongewenste 
esthetische en bouwkundige effecten hebben op het gebouw. Het is dus zaak om een en 
ander te bespreken met bouwkundigen en monumentenzorgers. 
 
Ramen en deuren 
Vliegende insecten, zoals motten kunnen gemakkelijk via geopende ramen binnenkomen. 
Hou daarom ramen, zeker in depots, gesloten. Als het toch nodig is om ramen te openen, 
plaats dan een hor (en let op het klimaat en het licht). 
Natuurlijk zullen er deuren zijn, zoals de toegangsdeur en de dienstingang, die tijdelijk open 
staan of gedurende openingstijden permanent geopend zijn. Binnenkomst van dieren is hier 
niet helemaal te voorkomen. U kunt dit gevaar inperken door deze ruimten dagelijks schoon 
te maken, zodat vuil van buiten snel verwijderd wordt. Plaats geen afval in slecht sluitende 
afvalemmers bij deze ingangen. Het plaatsen van lange matten bij de ingangen, waar 
bezoekers en medewerkers hun voeten niet op hoeven te vegen, maar het vuil ‘er af lopen’ is 
een goede maatregel om vervuiling van de rest van het gebouw in te perken.  
 
Buitenterrein 
Betrek het buitenterrein bij schoonmaakacties. Een rommelig buitenterrein levert een gunstig 
leefklimaat op voor plaagdieren. Denk hierbij aan: afvalemmers, opgestapeld bouwmateriaal 
en beplanting bij de muren van het museum 

2.2 Controleren van binnenkomende voorwerpen 

Acquisities en voorwerpen die terugkomen van een bruikleen moeten altijd grondig 
gecontroleerd worden op plaagdieren, voordat ze in het depot of de expositieruimte worden 
gebracht. Als plaagdieren wordt aangetroffen, of als u vermoedt dat er plaagdieren in het 
voorwerp aanwezig is, dan moet het voorwerp onmiddellijk geïsoleerd worden. Het voorwerp 
kan het beste in een aparte ruimte worden bewaard, een quarantainedepot. Pas na een 
succesvolle bestrijding, of pas nadat met zekerheid is vastgesteld dat er (toch) geen 
plaagdieren aanwezig is in het voorwerp, kan het in de expositieruimte of het depot worden 
gebracht. Deze tijdsperiode kan eventueel aangepast worden aan de verwachte tijd die 
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nodig is om eitjes van insecten die in het betreffende materiaal kunnen voorkomen te laten 
uitkomen. 
De quarantaineruimte hoeft niet groot te zijn: groot genoeg voor het plaatsen van een of 
enkele grote objecten. De ligging in het gebouw is belangrijk. Om besmetting van de rest van 
de collectie te voorkomen is een ligging in of een directe verbinding met ruimten waarin zich 
collectie bevindt niet aan te raden. Het is prettig als de ruimte zich dichtbij een (dienst)ingang 
bevindt, zodat de mogelijk besmette objecten niet eerst door het museum vervoerd hoeven 
te worden.  
 
Attributen en aankleding van de museumruimten, zoals planten, bloemen, haardblokken, 
peulvruchten en granen  in een kruideniersopstelling etc. kunnen eveneens geïnfecteerd zijn. 
Zijdebloemen, kunststof planten en geïmpregneerde houtblokken en kruidenierswaren 
kunnen als alternatief gebruikt worden. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een checklist waarmee u de situatie in en om het gebouw in 
kaart kunt brengen. 
 

Checklist  
Onderzoek in en om het gebouw 
 
Deze lijst geeft een algemene opsomming van zaken waar u op kunt letten als u plaagdieren 
wilt vermijden en buitensluiten. Bekijk welke onderdelen voor uw museum relevant zijn en vul 
de lijst zonodig aan. 
 
BUITEN 
Dak en muren 
- Is het dak in goede staat? 
- Kunnen  water, vuil, bladeren of vogelnesten achterblijven op het dak? Wordt dit twee maal per jaar (of 

vaker) gecontroleerd? 
- Zijn de schoorstenen geblokkeerd als ze niet worden gebruikt of zijn ze voorzien van een rooster om 

nestelen van vogels te voorkomen?  
- Zijn er scheuren of holtes in de muren? 
- Zijn er ventilatie-openingen, zijn deze voorzien van een fijn rooster? 
- Zijn er openingen van airconditioningsystemen of andere mechanische units op het dak of aan muren en zijn 

deze voorzien van een fijn rooster? 
Vuilnis 
- Wordt vuilnis van het museum (van kantoor, horeca etc) tijdelijk buiten opgeslagen? 
- Hoe wordt het opgeslagen (goed afsluitende containers)? 
- Wordt het regelmatig geleegd? 
Beplanting rond het museum 
- Staat de beplanting dicht bij het gebouw? 
- Waar bestaat de bodem direct rond het museum uit: betegeld, kiezels, zand, aarde, houtsnippers etc. (ivm 

nest- en voedingsmateriaal en het al dan niet snel afvoeren van regenwater). 
- Zijn er bloeiende planten, zoals bijvoorbeeld spirea, die aantrekkelijk kunnen zijn voor plaagdieren? Wanneer 

staan ze in bloei? 
- Zijn er bomen? Met vallend blad (dit ivm verwijderen van bladafval in de herfst). 
Eetgelegenheden buiten 
- Waar gesitueerd? 
- Worden ze regelmatig schoongehouden? 
Water 
- Zijn er dakgoten, andere watervoerende leidingen en putten? 
- Zijn deze goed onderhouden, vertonen ze geen lekkages, verkleuringen of roest?  
- Kan het water goed weglopen? 
- Is er water (vijvers, beken) in directe omgeving van het gebouw? 
Knaagdieren, vleermuizen, vogels 
- Komen ze veel voor in deze omgeving en welke soorten? 
- Zijn er zaken die bijdragen aan hun aanwezigheid: terras, bezoekers of museummedewerkers die ze te eten 

geven? 
Verlichting buiten 
- Is er verlichting buiten waar dieren op af kunnen komen? Is deze geplaatst nabij openingen in het gebouw, 

zoals ventilatieroosters?  
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BINNEN: VOOR ALLE RUIMTEN: 
Ramen en deuren 
- Zijn de ramen en deuren heel en in goede staat? 
- Sluiten de ramen en de deuren goed af? Is er isolatieband gebruikt? 
- Welke ramen en deuren worden regelmatig of onregelmatig geopend? 
- Welke ramen en deuren zijn voor een langere tijd geopend? Zijn deze voorzien van horgaas/vliegengordijn of 

andere plaagdierenwerende maatregelen?  
- Waar leiden toegangsdeuren naar toe? (VB: dienstingang die vaak open staat direct bij een depot) 
- Zijn ingangspartijen voorzien van matten en worden de ingangspartijen schoon gehouden? Zijn er 

garderobes/kluisjes om (natte) jassen, tassen en paraplu’s achter te laten? 
Vloeren, muren,  plafonds 
- Zijn ze in goede staat, zonder scheuren en gaten? 
- Geldt dat ook voor lambriseringen, plinten ed? 
- Soort vloerbedekking (wollen vloerbedekking geeft bijvoorbeeld kans op motten) 
- Soort wand- en plafondafwerking (hoe gladder hoe beter te reinigen)? 
- Zijn haarden afgeschermd? 
- Zijn ventilatieopeningen voorzien van gaas om invliegen te voorkomen? 
- Zijn openingen van pijpen naar buiten en naar andere ruimten goed afgewerkt?  
Klimaat 
- Worden temperatuur en de Relatieve Vochtigheid gemeten en de schommelingen in het klimaat in kaart 

gebracht? 
- Wordt klimatiseringsapparatuur goed onderhouden en gereinigd? 
Diversen 
- Is er een schoonmaakschema? Zijn alle ruimten daarin opgenomen? 
- Zijn er (bloeiende) planten en bloemen aanwezig? 
 
SPECIFIEK PER RUIMTE: 
Ruimten tbv installaties 
- Zijn watervoerende buizen in goede staat? 
- Is er stilstaand water? 
- Zijn er buizen naar buiten toe, of andere openingen naar buiten. Zijn ze voorzien van gaas? 
- Worden machines en filtersystemen regelmatig en goed gereinigd?  
Depotruimten 
- Materiaal en soort depotkasten? 
- Zijn deuren en laden goed sluitend? 
- Is er ruimte tussen/onder kasten? 
- Is eten en drinken in deze ruimten verboden? 

- Worden binnenkomende en uitgaande collectie en materialen gecontroleerd? 
Ruimte voor inkomend materiaal, bruiklenen 

- Wat is de aanvoerroute? 
- Is er een  procedure voor het onderzoeken van ingekomen materialen en het identificeren van infecties en 

schade? 
- Isolatie van verdachte materialen: is er een aparte quarantaineruimte? 
- Isolatie van deze ruimten t.o.v. depotruimten/zalen. 
Restauratie-ateliers 

- Ruimten afgescheiden van depotruimten en expositieruimten? 
Tentoonstellingszalen 
- Type en gebruikte materialen bij tentoonstellingsmateriaal 
- Sluiten de vitrines goed en worden voor plaagdieren aantrekkelijke materialen in goed sluitende vitrines 

getoond? 
- Worden binnenkomende en uitgaande collectie en materialen gecontroleerd? 
- Wordt ook het tentoonstellingsmateriaal gecontroleerd op plaagdieren (haardblokken, materiaal gebruikt voor 

aankleding, zoals peulvruchten in een kruideniersuitstalling, bloemen). 
- Is eten en drinken verboden in deze ruimten? Worden er recepties verzorgd? 
Winkel 
- Wordt ook het winkelmateriaal gecontroleerd?  
Keuken 
- Let hier op de hygiëne-normen  (HACCP, Europese hygiëne-normen voor restaurants) 
- Zijn er vliegenlampen en worden die onderhouden? 
- Vuilnis: worden vuilnisbakken dagelijks geleegd. Zijn vuilnisbakkken goed sluitend en regelmatig gereinigd? 
- Rest van de ruimte en van de apparatuur schoon en in goede staat (koelkast, magnetron, gootsteen) 
- Voorraadruimten goed afsluitbaar en niet in direct contact met tentoonstellingsruimten en depot? 
Restaurant  
- Niet in directe verbinding met tentoonstellingsruimten en depotruimten? 
- Worden vuilnisbakken regelmatig geleegd en schoongemaakt? 



 53 

Kantoorruimten 
- Mag je er eten? 
- Hoe vaak worden de vuilnisbakken geleegd? 
- Worden hier voorraden bewaard? 
Restruimten: zolders, kelders etc. 
- Zijn ook deze ruimten opgenomen in het controle- en schoonmaakschema? 
- Vindt hier onofficiële opslag plaats? 
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3. Detectie 

 
In de voorgaande paragrafen heeft u kunnen lezen hoe u plaagdieren zoveel mogelijk buiten 
de deur houdt en het leefmilieu in het museum onaantrekkelijk kan maken voor plaagdieren. 
Centraal in het bestrijdingsprogramma staat het regelmatig blijven inspecteren van gebouw 
en collecties. We noemen dit ook wel detectie. Tijdens het detecteren kan blijken dat de 
voorzorgsmaatregelen tegen plaagdieren onvoldoende geholpen hebben en er toch 
plaagdieren zijn binnengekomen. Interventie is dan noodzakelijk: zowel isoleren en 
bestrijden als het aanpassen van de preventieve maatregelen kan tot de activiteiten horen. 
Na het bestrijden is inspectie van groot belang, omdat je moet nagaan of de plaag totaal 
bestreden is.    
Door een goede detectie heeft u dus kans op een snelle ontdekking van nieuwe dierplagen 
en kunt u bekijken of maatregelen geholpen hebben, of bijgesteld moeten worden. 

3.1. Detecteren: wie, wat, hoe, waar, wanneer? 

Wie is verantwoordelijk? 
Het is het meest praktisch als één persoon en een vervanger verantwoordelijk is voor de 
geïntegreerde bestrijding van het plaagdieren en ook voor de inspecties. Daarnaast is het 
belangrijk dat ook de andere medewerkers controle op plaagdieren íntegreren in hun 
werkzaamheden.. Depotmedewerkers, behoudsmedewerkers, collectiebeheerders, 
restauratoren, registratoren, conservatoren, suppoosten en zelfs bezoekers; allemaal komen 
zij dicht bij de voorwerpen. Technische dienstmedewerkers zullen weleens in minder 
toegankelijk ruimten komen, zoals kruipruimten en installatieruimten. Schoonmakers kunnen 
tijdens hun werkzaamheden ook het nodige tegenkomen dat wijst op plaagdieren. 
Medewerkers die na sluitingstijd en ’s nachts in het museum aanwezig zijn (schoonmakers, 
bewakingspersoneel) hebben grotere kans op ontmoetingen met dieren die ’s nachts actief 
zijn.  
- Zorg ervoor dat medewerkers enige kennis hebben van vraatsporen en andere 

herkenningspunten. Dit kan bijvoorbeeld door kopieën van het schema ‘Herkenning van 
schade door plaagdieren aan collecties’ te verspreiden en toe te lichten.  

- Medewerkers die direct met de collectie te maken hebben kunnen steeds wanneer zij 
een doos of kast in het depot openen, een voorwerp verplaatsen etc. letten op sporen 
van plaagdieren op of bij de voorwerpen. 

- Het is belangrijk dat iedereen die iets verdachts ziet dat doorgeeft aan degene die 
verantwoordelijk is voor de geïntegreerde bestrijding, zodat deze actie kan ondernemen.  

 
Wat bekijk je tijdens het detecteren? 
Het is natuurlijk niet mogelijk om alle voorwerpen uitvoerig te onderzoeken. Tijdens grondige 
inspecties is het aan te raden om steekproefsgewijs de collectie te controleren en in een 
logboek bij te houden wat wanneer is gecontroleerd. Bij korte wekelijkse inspecties zult u 
vooral kijken naar de omgeving van de voorwerpen en vangsten in vallen (zie 
detectiemiddelen). Het is overigens niet aan te raden om ‘blind te varen’ op vangsten in de 
vallen, zeker als het vallen betreft zonder lokstoffen. Het binnenlopen van een beestje in een 
plakval is een toevalstreffer. 
 
Hoe voer je de inspectie uit? 
Handig om mee te nemen: 
- Handschoenen om voorwerpen mee te hanteren 
- Zaklantaarn om donkere plekken te kunnen inspecteren 
- Loepje om de vangst ter plekke te kunnen bekijken 
- Zakjes of doosjes van fotorolletjes om vangsten in te stoppen 
- (plastic) pincet om insecten mee op te pakken 
- Pen en papier, logboek  
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Bij inspectie van museumvoorwerpen, zeker van voorwerpen die aantrekkelijk voor 
plaagdieren zijn en vaker onderzocht zullen worden, is het belangrijk om op de hoogte te zijn 
van de wijze van hanteren van het voorwerp. In het algemeen is het goed om katoenen 
handschoenen of nitril handschoenen te dragen om zo de voorwerpen tegen zuren en vuil 
van handen te beschermen.  
 
Waar kun je op letten? 
- Vraatsporen aan museumvoorwerpen.  
- Vraatsporen van plaagdieren aan het gebouw of aan andere materialen in het gebouw, 

zoals voedselvoorraden. 
- Vraatresten die zich op de vloer of de plank onder het voorwerp bevinden.  
- Uitwerpselen, vervellingshuidjes van larven en cocons, die dieren hebben achtergelaten 

in of op museumvoorwerpen of elders. 
- Dode plaagdieren; bijvoorbeeld op vensterbanken (volwassen exemplaren van soorten 

die het gebouw uit willen vliegen/ naar het licht vliegen). 
- Geluiden:  gepiep, geknaag en geschuifel van knaagdieren, zacht geknaag / geklop  in 

hout van de boktor en grote houtwormkever, gekoer van duiven op het dak. 
- Geuren: uitwerpselen en urine van muizen en ratten, geur afkomstig van kadavers van 

muizen en dode vogels, vochtige muffe kelderlucht, specifieke lucht van bepaalde 
schimmels. 

- Let ook op de aanwezigheid van schimmels. Schimmels komen tot ontwikkeling onder 
vochtige omstandigheden, het liefst in combinatie met stof en vuil.  Deze 
omstandigheden zijn ook aantrekkelijk voor sommige soorten plaagdieren. Hout dat 
is/wordt aangetast door schimmels, wordt door de schimmels als het ware ‘voorverteerd’ 
voor bepaalde houtborende insecten. Schimmels kunnen zeer veel schade aanrichten 
aan het gebouw en de collecties en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.  Meer 
informatie over leefmilieu, herkenning en bestrijding van schimmels is o.a. te vinden in de 
syllabus Behoud en beheer van museale collecties (zie literatuurlijst). 

 
Wanneer ? 
Een probleem waar veel musea mee kampen is een gebrek aan tijd. Dit kan in het voordeel 
van plaagdieren en schimmels werken. Een snelle, vluchtige inspectie is vaak niet 
voldoende, want plaagdieren en schimmels houden zich vaak op in donkere en rustige 
gedeelten. Het beperken van de inspectie tot het inspecteren van (plak)vallen is uiteraard 
niet aan te raden.   
 
Wat in ieder geval doen: 
- Controleer binnenkomende voorwerpen, voordat ze bij andere voorwerpen geplaatst 

worden. 
- Controleren in de lente 

Het (late) voorjaar en de (vroege) zomer is voor veel insecten het moment om 
volwassen te worden en uit te vliegen. Dit is de tijd dat plagen kunnen ontstaan door 
binnenvliegende of kruipende insecten. Nog niet ontdekte plagen kunnen zich 
uitbreiden, doordat imago’s elders in de collectie eitjes leggen. In goed verwarmde 
musea kunnen echter meerdere generaties binnen een jaar opgroeien. De 
herkenning van imago’s is meestal eenvoudiger dan van eitjes en larven.  

- Controleren in de herfst 
Het najaar is een goed moment voor een tweede grondige inspectieronde. Dit is het 
moment om extra aandacht te besteden aan het gebouw: goten kunnen dichtslibben 
met bladeren, waardoor lekkages kunnen ontstaan. Het koudere weer lokt dieren, 
met name muizen, naar binnen. Dit is ook de tijd van het jaar dat er veel vocht in de 
buitenlucht zit, dat bij afkoelende temperaturen voor een hoge RH zorgt. Voor musea 
die in de winter gesloten zijn, is de najaarsinspectie een onderdeel van de 
sluitingsronde. 
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Het is ten zeerste aan te raden om het niet bij twee keer te laten. De kans op snelle 
ontdekking van een plaag neemt uiteraard toe als er vaker -bijvoorbeeld een keer per week-  
een inspectie wordt uitgevoerd.  
 
In de tabel zijn beschrijvingen opgenomen van de schade die bij materialen kunnen 
voorkomen en het dier dat de schade kan hebben toegebracht. Deze tabel kan ook verspreid 
worden onder alle medewerkers die direct met de collectie te maken hebben. 
 

Herkenning van schade door plaagdieren aan collecties 
 
Materiaal of voorwerp Schade, herkenning Mogelijke veroorzakers 

Hout 
Bijvoorbeeld: meubels, 
gereedschappen, rijtuigen, lijsten, 
achterkanten van ingelijste prenten en 
ingelijst textiel, boekplatten van oude 
boeken, lakwerk  

Gaatjes in het hout, met name gaatjes 
met een lichte rand wijzen op actieve 
aantasting. 
Boormeel: als er steeds nieuw 
boormeel ontstaat is de kans op 
actieve aantasting groot.  

Houtboorders 

Plantenvezels 
Bijvoorbeeld: mandwerken, matten, 
vlechtwerk van stoelzittingen 

Gaatjes, boormeel (zie hout) 
 

Houtboorders 
Tabakskever,broodkever 

Gedroogde planten, zaden, 
vruchten, 
Bijvoorbeeld : herbaria, etnografische 
collecties 

Fijn poeder, uitvliegopeningen Tabakskever, 
Broodkever, diefkever 

Textiel van dierlijke materialen 
Bijvoorbeeld: wol, zijde 
Bont, leer, perkament, 
Bijvoorbeeld verwerkt in kleding, 
lederen boekbanden 

Gaten, weggegraasd materiaal, 
vraatresten, larvenhuidjes 

Tapijtkevers, pelskevers (Anthrenus- 
en Attagenus, Dermestes) 

Gaten met onregelmatige randen, 
vraatresten, larvenzakjes en poppen 

Pelsmot 

Gaten met onregelmatige randen, veel 
vraatresten,  larvenspinsel 

Kleermot 

Textiel in combinatie met zetmeel 
(gesteven katoen en linnen) 

Weggegraasd materiaal Zilvervisjes, ovenvisjes, papiervisjes 

Papier Weggegraasd materiaal, gaten Zilvervisjes,ovenvisjes, papiervisjes en 
boekenluis 

Gaten Houtboorders 

Botten, beenmateriaal 
indien niet goed schoongemaakt 

Vervellingshuidjes, vraatresten Tapijtkevers , pelskevers 
(Anthrenus,Attagenus, met name 
Dermestes) 

Opgezette zoogdieren, 
zoogdierhuiden, vogels, veren 
 
 
Let op: gevriesdroogd materiaal is nog 
gevoeliger  

Losse haren, kaalgevreten veren Tapijtkevers (Anthrenus, Attagenus en 
Dermestessorten) 

Gaten, vraatresten, larvenzakjes of 
larvenspinsel, losse haren 

Pelsmot ( larvenzakjes), kleermot 
(larvenspinsel en veel vraatresten) 

 Gevriesdroogd materiaal: 
broodkevers, tabakskevers 

Opgezette insecten en spinnen Losse vleugels/poten, aangevreten 
rompen, vraatresten, larvenhuidjes 

Tapijtkevers (Anthrenus, Attagenus en 
Dermestessoorten), diefkever 

Allerlei materialen Knaagschade, resten, eicapsules Diverse soorten kakkerlakken 

Knaagschade, uitwerpselen, geur, 
nesten (gemaakt van papier, textiel, 
plantenmateriaal) 

Muizen en ratten 

Depotmaterialen en materialen gebruikt in de expositie: 
Let op: zuurvrij vloeipapier (o.a. zilvervisjes), hout (o.a. houtboorders). 
Haardblokken bij de open haard (houtboorders etc.), gedroogde peulvruchten etc in winkelopstelling (diverse 
plaagdieren), planten en bloemen, met name bloeiende bloemen (divers ongedierte). 
  

Met vraatresten wordt bedoeld: stukjes materiaal waaraan wel geknaagd is en die zijn losgeraakt, maar die niet zijn 
opgegeten en samen met  uitwerpselen een rommelig geheel opleveren (de  benaming frass komt ook voor). 
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3.2  Gebruik van detectiemiddelen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om insecten en ander plaagdieren te vangen met behulp 
van vallen. De detectiemiddelen geven u de kans om een plaag sneller te ontdekken en ze 
vormen een middel om tot een inventarisatie te komen van het plaagdieren die zich in het 
museum bevinden. Het gaat hierbij niet om een bestrijdingsmethode. U zult een deel van de 
populatie vangen en sommige soorten of levensstadia van soorten zult u er niet mee vangen. 
 
Plakvallen 
Plakvallen zijn er in soorten en maten, afgestemd op de grootte en leefwijze van 
verschillende soorten plaagdieren. 
- Plakval in driehoekvorm (Deltatraps). 

Deze val wordt gemaakt van karton, dat in een driehoek gevouwen wordt en aan de 
binnenzijde is voorzien van een permanente lijmlaag. Beestjes die denken dat ze een 
mooi schuilplekje hebben gevonden trappen erin en komen er niet meer uit. 

- Kakkerlakval (Low-Line-Trap). Dit is een wat grotere val, bedoeld voor kakkerlakken, die 
net als de Deltaval gevouwen wordt van een stukje karton met een lijmlaag. De val vangt 
ook andere dieren (vergelijkbaar met Deltatrapval). 

- Windowtraps 
Deze val is bedoeld voor dieren die graag in kleine holtes kruipen. De val is voorzien van 
twee of meer ingangen, die leiden naar een open middengedeelte (‘het raampje’) met 
een lijmlaag. 

- Platte kunststofval met losse plakstrip. Bedoeld voor kruipende dieren. De plakstrip kan 
vervangen worden.  

- Plakvallen voor motten en andere vliegende insecten. Deze wat grotere, uitvouwbare 
plakvallen kunnen op ‘vlieghoogte’ worden opgevangen.  

- Lange plakstrips voor vliegende insecten, met name vliegen zijn in huishoudzaken te 
koop. 

- Plakvallen in combinatie met een lamp (zie onder het kopje ‘lampen’). 
- Er zijn ook plakvallen voor ratten en muizen. (zie verder bij ‘bestrijding van muizen en 

ratten’). 
 

In de praktijk blijken de driehoeksvallen het meeste effect te sorteren. De inspectie en 
determinatie is bij deze vallen ook wat eenvoudiger uit te voeren dan bij windowtraps. 
Aan te treffen soorten: allerlei kruipende beestjes, zoals larven van tapijtkevers, spinnetjes, 
pissebedden. Motten kunnen er ook mee gevangen worden, met name soorten die slecht 
vliegen.  
Larven van houtwormkevers zult u niet met deze vallen vangen. Zij blijven bijna altijd in het 
hout zitten. Ook de imago’s verplaatsen zich niet veel. 
 
Lokstoffen, feromonen  
Aan de plakvallen kunnen lokstoffen worden toegevoegd, die aantrekkelijk zijn voor bepaalde 
soorten plaagdieren. Aan de lijm van sommige vallen is een etensgeur toegevoegd 
(pindakaas bijvoorbeeld). Ook zijn er zijn speciale etensgeurpilletjes te verkrijgen. Echter, 
wat aantrekkelijk voor het ene soort is kan afstotend werken voor het ander soort.  
Ook kunnen speciale capsules met feromonen worden toegevoegd aan een plakval.  

Deze lokstoffen zijn nagemaakt naar feromonen die insecten zelf uitscheiden als 
signaal ten behoeve van soortgenoten, bijvoorbeeld om contact te zoeken. Ze werken voor 
één specifieke soort. U kunt dus geen feromoon voor 'motten' kopen maar wel voor een 
bepaalde soort motten. Een feromoon voor kleermotten is dus alleen maar interessant voor 
kleermotten en niet voor pelsmotten. De meest gebruikte feromonen in de context van 
musea zijn seks lokstoffen en deze trekken alleen het mannetje of het vrouwtje aan. 
Mannetjesmotten zullen aangetrokken worden door een seksferomoon in een feromoonval, 
maar ook mottenvrouwtjes scheiden die stof uit. Het kan dus zijn dat het mannetje het 
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levende vrouwtje tegenkomt en ermee paart in plaats van in uw feromoonval te vliegen: je 
vangt dus wel meer motten met feromonen, maar niet alle! 

Een val waaraan een feromoon is toegevoegd trekt dus een bepaald soort insect aan, 
dit in tegenstelling tot de gewone plakval waar insecten per ongeluk in belanden. Iemand die 
met een lokstof voor bijvoorbeeld kleermotten rondloopt in een ruimte zal bijna onmiddellijk 
als een ‘rattenvanger van Hamelen’  kleermotten aantrekken. Motten van het andere 
geslacht, en het larvale stadium zult u er niet mee aantrekken.  
 
- Verkrijgbaarheid  
Insectensoorten, die in musea voorkomen en waarvoor feromonen op de markt zijn gebracht, 
zijn: feromonen voor imago’s van de kleermot, gewone houtworm, tabakskever, gewone 
tapijtkever, broodkever en  nimfen en imago van de kakkerlak (zie productinformatie). 
- Wanneer kies je voor feromonen? 
Om een plaag vroegtijdig te ontdekken is plaatsing van feromonen op het moment dat 
volwassen exemplaren zich kunnen verspreiden of binnen kunnen komen een aanrader. Als 
er sprake is van een of enkele gevonden exemplaren kunt u met feromonen sneller bepalen 
of er sprake is van een plaag.  
- Werkingsduur van de capsules 
Feromooncapsules kunnen het beste goed afgesloten en koel bewaard worden. Feromonen 
zijn minstens 2 jaar houdbaar bij -25°C en hoogstens 1 jaar in de koelkast. Breng de 
capsules op kamertemperatuur voor ze te openen om condens te voorkomen. Eenmaal 
geopend zijn feromonen slechts 4-6 weken werkzaam. Het is dus zaak om ze tijdig te 
vervangen als er nog sprake is/kan zijn van aanwezige exemplaren van de soort. Bij 
feromoonvallen die alleen werken voor imago's is er dus in veel gevallen maar een beperkte 
tijd dat je wat aan feromonen hebt. 
Beste tijd van het jaar om feromonen in te zetten: 

 

Soort Levensduur imago’s Meeste imago's Inzet van feromonen 

Kleermot Drie weken Mei Eind april tot eind juni 

Gewone houtworm Vier weken April tot juni Eind maart tot begin 
juli 

Tabakskever Vier weken Overlappende 
generaties 

Hele jaar 

Broodkever Acht weken Overlappende 
generaties 

Hele jaar 

Gewone tapijtkever Vier weken Eind maart, mei Maart, mei 

Duitse kakkerlak Zowel nimfen als 
imago’s 

Hele jaar aanwezig Hele jaar 

 
- Bereik 
Het bereik van de vallen verschilt. Een indicatie van het bereik van vallen met 
kleermottenferomoon: 8 -10 meter. Er is een kleine kans op het binnenhalen van 
plaagdieren, als een ruimte openingen naar buiten heeft. 
 
Lampen 
Lampen die groen licht of blauw licht met ultraviolette straling afgeven zijn zeer aantrekkelijk 
voor veel vliegende insecten.  
Er zijn twee soorten vangmethoden: lampen met roosters, waarop het vliegende plaagdieren 
geëlektrocuteerd wordt (de bekende blauwe lampen in slagerijen) en lampen die voorzien 
zijn van een verwisselbare plakstrip. Deze laatste soort verdient de voorkeur, omdat 
identificatie van de vangst op de plakval mogelijk is.  
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De ultraviolette straling kan schade toebrengen aan de collectie. Dergelijke lampen zijn dus 
alleen maar te gebruiken als museumvoorwerpen in kasten, laden en dozen zijn 
opgeborgen. Let op: hoezen van textiel geven niet voldoende wering van de ultraviolette 
straling. De groene lampen geven een minder schadelijke straling, maar dienen eveneens 
niet direct in ruimten met onafgeschermde voorwerpen te worden gebruikt.  
Geschikte ruimten voor deze lampen zijn: depots, keuken en restaurantgedeelte. 
Indicatie van het bereik: 25 m 2, bij gebruik van 1 x 15 Watt Groenlicht UV-A lamp (uit 
productinformatie van verschillende leveranciers). 
 
Let bij de aanschaf van een lamp op de volgende zaken: 

- Goedkope blauwlichtlampen zijn soms geverfde TL-lampen. Die geven dus niet de 
aantrekkelijke UV-straling af.  

- De lampen worden vies door alle insectenlijkjes. Het is belangrijk dat ze goed en 
veilig kunnen worden schoongemaakt. De plakval moet eenvoudig te verwisselen 
zijn.  

- Bij een lamp met een elektrocutierooster, mag het rooster niet kleven (moeilijk schoon 
te maken) en moet het elektrocutievoltage tussen 4000 en 4500 Volt liggen. Beneden 
4000 Volt worden insecten alleen maar verdoofd, boven 4500 Volt kan het dier bij 
aanraking van het rooster exploderen en worden de stukjes verspreid. De lampen 
gaan hoogstens 1 jaar mee, vanaf 8 maanden loopt de kwaliteit al terug.i 

 
Inzetten van plakvallen en feromoonvallen 
- In welke ruimten? 
Uiteraard zijn depotruimten, quarantaineruimten en opslagruimten voor voedsel de meest 
voor de hand liggende plekken, maar plakvallen kunnen in elke ruimte worden geplaatst en 
ook in vitrines. Vallen met een voor mensen te ruiken geurstof zijn voor publieks- en 
kantoorruimten niet zo geschikt. In de buurt van tijdelijk openstaande ramen en 
toegangsdeuren of sterk kierende ruimten bestaat een kleine kans voor het aanlokken van 
dieren van buiten naar binnen. 
 
- Waar en hoe zet je de vallen neer? 
In de literatuur worden twee methoden beschreven voor het inzetten van plakvallen 
(Deltatraps/windowtraps zonder lokstoffen). 
Bij de eerste methode worden de vallen op regelmatige afstand (in de literatuur wordt 
minimum ‘begin’-afstand 2 meter genoemd).  De ruimte wordt aldus opgedeeld in vierkanten. 
Bij de tweede methode worden de vallen op strategische plaatsen gezet. Bijvoorbeeld: 
- Langs de muren: veel plaagdieren hebben ‘pleinvrees’ 
- In de buurt van kieren: dieren van buiten of uit andere ruimten zouden hier binnen 

kunnen komen. 
- In de buurt van toegangsdeuren 
- In de buurt van zeer aantrekkelijke materialen, zoals bont. 
- Bij nieuw binnengekomen collecties. 
Deze tweede methode wordt het meest gebruikt.  
De vallen kunnen op de grond worden geplaatst en op planken. In ruimten met invallend 
daglicht door ramen kunnen de vallen op de vensterbank worden geplaatst. Volwassen 
dieren van sommige soorten vliegen naar het licht. Als extra controle van kwetsbare 
materialen kunt u de vallen ook in kasten of dozen plaatsen bij de objecten. Als de kasten en 
dozen niet goed sluiten is er een kans dat u hier wat vangt. Let op dat de plakkant van de val 
niet in aanraking komt met de objecten. 

Aan de onderzijde van de plakval is een plakstrip aangebracht, zodat de val ook verticaal 
geplaatst kan worden, bijvoorbeeld tegen een raam. Hang vallen voor vliegende insecten 
niet te hoog. Dit is onpraktisch bij controlerondes en er zijn veel slecht vliegende 
mottensoorten. 
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- Wanneer vervang je plakvallen? 
Als er enkele dieren gevangen zijn op een val is het aan te raden een nieuwe val te plaatsen. 
De restjes kunnen aantrekkelijk zijn voor aaseters (hoewel dit ook een voordeel heeft: de 
aaseter blijft waarschijnlijk ook vastzitten!), de determinatie kan enige tijd kosten, zodat 
directe vervanging door een nieuwe val handig kan zijn.  De plakval kan aan plakkracht 
inboeten als er erg veel stof en gruis op valt. Bovendien wordt het dan moeilijk om beestjes 
te herkennen tussen het vuil.  
Laat de vallen niet langer dan een jaar staan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid stof 
in de ruimte. De vallen zijn ongebruikt tenminste drie jaar houdbaar (test eventueel de 
kleefkracht met uw vingers).   
De feromonen worden bij de vallen geleverd in dispensers. Na opening zijn ze beperkt 
werkzaam (bijvoorbeeld 60 dagen). Het is niet verstandig om een uitgewerkt feromoon-
ampul in een vuilnisbak in het museum te deponeren: er kan toch nog wat lokstof aanwezig 
zijn!  
  
- Wat doe je als er wat gevangen is? 
Het dier dat gevangen is kan een toevallige en verder niet schadelijke bezoeker zijn, 
bijvoorbeeld een spinnetje. Alarm slaan is niet nodig, probeer wel na te gaan hoe dat 
spinnetje binnengekomen is. Andere, schadelijker dieren kunnen volgen. 
Bij vangst van enkele exemplaren van schadelijke of onschadelijk dieren is het zaak om de 
bron te vinden. Het plaatsen van meer vallen in de buurt kan daarbij goede aanwijzingen 
opleveren. Je sluit de besmettingshaard als het ware in. Inspecteer collecties in de buurt van 
de vangst op schade/aanwezigheid van plaagdieren. (zie verder bij: wat te doen bij 
ontdekking van plaagdieren in het museum). 

3.3 Bijhouden van een logboek 

Om een inzicht te krijgen in de aanwezigheid van schimmels en plaagdieren en de 
effectiviteit van getroffen maatregelen is het bijhouden van een logboek praktisch en 
noodzakelijk. 
In dit logboek kunnen de volgende zaken genoteerd worden: 
- Ten eerste een plattegrond van het gebouw/de ruimten waarin vallen zijn geplaatst. Geef 

elke val een nummer en geef in de tekening aan waar de  genummerde vallen zich 
bevinden. 
Het nummer blijft verbonden aan de plaats. Als u een schone val plaatst op deze plek 
kunt u de val weer van het zelfde nummer voorzien. U kunt de datum van vervanging 
aangeven op de val en in het logboek.  
Als er op een bepaalde plek sporen van plaagdieren zijn gevonden en u op deze plaats 
meerdere vallen wilt neerzetten, dan kunt u die het beste van een nieuw nummer 
voorzien. Dus: nrs 1 tot en met 10 waren er al; de nieuwe plaats (bijvoorbeeld een plaats 
tussen val 3 en 4) wordt nummer 11. 

- Datum van de controle, naam van de controleur. 
- De ruimte en de plek in de ruimte waar men wat heeft gevonden. 
- Vallen waarin men wat heeft gevonden. 
- Schade en bijzonderheden, bijvoorbeeld: ‘vochtig klimaat’,  ‘in deze hoek veel vuil en 

gruis’ 
- Identificatie van de gevonden beestjes en van het levensstadium.  

Als dit op het oog of met een loep is gedaan, dan kan men spreken van een voorlopige 
indicatie. Een onderzoek met een microscoop, of door een gespecialiseerd bureau (zie 
determinatie) kan uitsluitsel bieden. In het logboek kan u dit verschil tussen voorlopige 
indicatie en determinatie aangeven door de laatste te onderstrepen. 
Hou er rekening mee dat sommige dieren, zoals stofluizen, met het blote oog niet 
zichtbaar zijn. 

- Acties die men heeft ondernomen of gaat ondernemen. 
- Meldingen van vondsten door andere museummedewerkers dan de controleur(s) horen 

natuurlijk ook opgenomen te worden in het logboek. 
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- Tenslotte kunt u gebruik maken van aankruistabelletjes, die op veel plakvallen aanwezig 
zijn. Het kruisje betekent: deze val is gecontroleerd in de aangekruiste week. De 
vondsten kunnen niet op de val vermeld worden! Die moeten in een logboek beschreven 
worden. Wel kun je een rood puntje zetten bij insecten die reeds gedetermineerd zijn 
zodat deze de volgende keer niet dubbel worden geteld.  

 
Op de volgende pagina’s zijn voorbeelden van een plattegrond en ingevulde voorbeelden 
van logboeken te vinden.  
Voorbeeld 1 is handig als u zicht wilt krijgen over de situatie in een ruimte, bijvoorbeeld het 
textieldepot. Per controleronde en bij losse meldingen wordt steeds een nieuw papier 
gebruikt. Dit is de meest voor de hand liggende methode. 
Voorbeeld 2 is praktisch voor inzicht van één plaats gedurende een langere periode.  
De voorbeelden geven een situatie weer, waarbij een tapijtkeverplaag wordt gesignaleerd. 
De schuin gedrukte namen onder het kopje identificatie geven aan, dat deze exemplaren 
gedetermineerd zijn. De andere dieren, zoals spinnen zijn niet gedetermineerd, omdat ze 
niet direct schadelijk zijn. Uiteraard wordt hun aanwezigheid wel gemeld.  
Voor de verdere behandeling van beschadigde voorwerpen zal een apart verslag volgen. 
 
Logboek in database 
Een logboek in een database heeft het voordeel dat er verschillende soorten rapporten 
kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld: 
- Hoe was de situatie in een jaar in een ruimte (vergelijkbaar met voorbeeld 1) 
- Wat was de vangst op een bepaalde plaats in een jaar (vergelijkbaar met voorbeeld 2) 
- Hoeveel zilvervisjes zijn er dit jaar waargenomen en waar bevonden die zich? 
- Hoe was de situatie in mei van vorig jaar en hoe is het dit jaar? 
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Voorbeeld tekening ruimte 
 

            
 
        
 
Motivatie van de plaatsing: (Nummers: Deltavallen, Omcirkelde nummers: Mottenval met 
feromoon, Nummer in vierkant; val in doos of kast geplaatst) 
 
1,2,3:  Muur kiert, veel stof en gruis, hier veel vallen geplaatst 
4,5:  Afstanden van 3-4 m 
6,7:  ‘Dode hoek”en ventilatiekanaal in de hoek 
8:  Losse objecten van textiel 
9:  Ruimte verwarmingsketel, val bij de ingang van leidingen 
10:  Bij deuropening 
11,12:  Afstanden ca 3-4 m 
13:  Val onder stelling geplaatst 
14:  Val onder verrijdbaar rek met objecten 
15:  Val op plaats in ruimte waar weinig vallen staan bij in- en uitpaktafel 
16:   Val in doos met kwetsbare bontcollectie 
17:   Mottenval met feromoon (opgehangen op ooghoogte) 
18,19:  Vallen in slecht sluitende kasten in de buurt van de gruizelende muur 
 
De vallen zijn op strategische plaatsen neergezet en er is ook rekening gehouden met de 
spreiding door het hele depot. Er is in dit voorbeeld uitgegaan van een situatie waarin relatief 
veel vallen zijn geplaatst 
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Voorbeeld 1: logboek per datum per ruimte 
 
 
 

Datum    : 10.01.2002 
Ruimte   : textieldepot 
Persoon : NN 
 

Vondstplaats 
/ nummer val 

Aantal  Identificatie Schade en 
bijzonderheden 

Actie(s) Uitgevoerd 
Datum  

1 3 Spinnen    

2 4 
 
 
 

1 
vervellingshuidje 
van Anthrenus 
(tapijtkever) 
1 levende larve 
van Anthrenus 
2 dode larven 
van Anthrenus 

Resten van een 
vogelnest 
aanwezig  

-resten 
verwijderen en 
grondig 
schoonmaken van 
het depot 
-extra controles 

15.01.2002 
 
[volgende 
pagina 
logboek] 
 

Tussen muur 
en kast 1 

10 1 
vervellingshuidje 
van Anthrenus 
1 gaasvlieg 
8 pissebedden 

 - reinigen 
- extra controles 
- vochtbron 
opsporen ivm 
pissebedden 

15.01.2002 
 
29.01.2002 

Invnr 1234, 
broek, 
In kast 1 

1 1 levende larve 
Anthrenus 

Twee gaatjes 
aan de 
onderzijde van 
de broek 

-isolatie object 
-controle alle 
objecten in kast 1  
en kast 2 
- reinigen kast 1 
en 2 

14.01.2002 
14.01.2002 
 
15.01.2002 
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Voorbeeld 2 : logboek per val/vondstplaats, gedurende lange tijd 
 
 
 
Nummer val/ omschr. Vondstplaats : plakval 1  
Ruimte   : textieldepot 
Persoon : NN 
 

Datum Aantal  Identificatie Schade en 
bijzonderheden 

Actie(s) Uitgevoerd 
Datum  

15.01.2002 3 Spinnen    

22.01.2002 4 1 
vervellingshuidje 
van Anthrenus 
(tapijtkever) 
1 levende larve 
van Anthrenus 
2 dode larven 
van Anthrenus 

Resten van een 
vogelnest 
aanwezig  

-resten verwijderen en 
grondig schoonmaken van 
het depot 
-extra controles 

15.01.2002 
 
 
 

29.01.2002 10 1 
vervellingshuidje 
van Anthrenus 
1 gaasvlieg 
8 pissebedden 

 - nogmaals reinigen 
- extra controles 
- vochtbron opsporen ivm 
pissebedden 
- val vervuild, vervangen 

15.01.2002 
 
29.01.2002 
 
29.10.2002 

05.02.2002 1 1 pissebed  - blijven controleren  
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4. Wat te doen bij ontdekking van plaagdieren in het museum 

 
Als u tijdens een controleronde plaagdieren heeft ontdekt, probeer dan een antwoord te 
vinden op de volgende vragen: 
- Wat voor soort insect/plaagdier is het? 
- Gaat het om dode exemplaren of resten van een reeds bestreden plaag? 
- Gaat het om een grote infectie of enkele 'individuen'?  Heeft de plaag zich verspreid? Zijn 

objecten in de buurt al aangetast, of zijn museumvoorwerpen, die met hetzelfde transport 
zijn meegekomen, maar op een andere plaats worden bewaard of geëxposeerd ook 
aangetast?  

- Welke schade heeft het plaagdieren al aangericht en zijn er andere objecten in de 
omgeving die nog aangetast kunnen worden?  

- Kan het object/de objecten of de ruimte geïsoleerd worden? 
- Langs welke weg kan het plaagdieren naar binnen zijn gekomen of binnen zijn gebracht? 
- Hoe/waardoor heeft de soort zich kunnen ontwikkelen? 
- Kan de oorzaak van de besmetting worden aangepakt? 

4.1 Determinatie 

Voordat u met maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen of met bestrijding van 
plaagdieren kunt beginnen, moet eerst bekend zijn om welke soort het gaat. Dit kan aan de 
hand van dode of levende exemplaren van de insecten, of aan de hand van uitwerpselen, 
zoals boormeel van houtboorders en van knaagdieren. Sommige dieren lijken erg op elkaar, 
maar hun leefmilieu en dus ook de bestrijdingsmethode kan wel verschillen. Zilvervisjes zijn 
bijvoorbeeld vochtminnend, terwijl de sterk op zilvervisjes lijkende ovenvisjes van warmte 
houden. 

U kunt met behulp van een microscoop en determinatietabellen zelf determineren. 
Gezien het belang van de te kiezen bestrijdingsmethode is het wel zaak om zekerheid te 
hebben. U kunt ook een beroep doen op het Kennis- en Advies Centrum Dierplagen. (zie 
productinformatie).   
U ontvangt bij de uitslag richtlijnen voor de bestrijding en de namen van actieve stoffen van 
middelen die in Nederland voor bestrijding zijn toegelaten. Hierbij wordt echter geen rekening 
gehouden met de museale functie van uw collectie of met het monumentale karakter van uw 
museumpand! Met andere woorden: de voorgestelde bestrijdingsmethode kan schade 
opleveren aan de voorwerpen. Daarom is het raadzaam een nader advies te vragen bij 
bijvoorbeeld uw museumconsulentschap, of het Instituut Collectie Nederland. 

4.2 Isoleren en vervoeren 

Neem de volgende werkwijze in acht bij het isoleren van besmette voorwerpen: 
- Stel andere museummedewerkers die met de collectie te maken hebben op de hoogte.  

Zo voorkomt u verdere verspreiding door betreding van het depot of verplaatsing van 
voorwerpen door andere medewerkers. 

- Het verdient de voorkeur het geïnfecteerde voorwerp naar een speciale 
quarantaineruimte te brengen, zodat verdere aantasting van museumvoorwerpen in de 
buurt wordt voorkomen. Verpak het voorwerp in een plastic zak of een papieren zak, die 
u zorgvuldig dichtmaakt voordat u het transporteert, zodat het plaagdieren zich tijdens 
het transport niet kan verspreiden. Mocht er geen quarantaineruimte zijn, isoleer het 
voorwerp dan in ieder geval door het in te pakken in een plastic zak, tenzij het voorwerp 
vochtig is, omdat dan schimmelgroei kan optreden. 

De omgeving rond de besmette voorwerpen  moet schoongemaakt te worden. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van toegelaten bestrijdingsmiddelen, maar deze zijn wel giftig en 
dus altijd min of meer schadelijk voor mens en milieu. Met het middel kunnen vloeren, kieren, 
gaten en houtwerk worden bewerkt. Zorg dat het middel niet in contact komt met museale 
voorwerpen! Meestal wordt hiervoor een middel gebruikt met de werkzame stof deltamethrin 
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of permethrin (zie bestrijding). Eventueel kunt u de ruimten daarna behandelen met een 
desinfectiemiddel (zie productinformatie). Hiermee worden bacteriën en schimmels gedood, 
die een voedselbron kunnen zijn voor verschillende soorten plaagdieren. In geval van 
schimmel én plaagdieren is een combipreparaat aan te raden, bijvoorbeeld permethrin met 
azaconazol 
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5. Bestrijding 

 
Uitgangspunten bij het bestrijden van plaagdieren: 
1  De plaagdieren moeten uitgeschakeld worden, of verwijderd worden uit het museum. 
2  Het voorwerp / de collectie mag niet aangetast worden. 
3  Uw gezondheid mag geen gevaar lopen. 
4  De gekozen bestrijdingsmethode is bij voorkeur niet belastend voor het milieu. 
 
Bij bestrijding van plaagdieren bent u vaak bezig met actieve conservering, dat wil zeggen 
het voorkomen van verder verval van het voorwerp door het voorwerp zelf te behandelen. 
Als er iets verkeerd gaat kan dit blijvende schade aanrichten aan het voorwerp. 
Om deze reden en vanwege het feit dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied is 
het ten zeerste aan te raden eerst contact op te nemen met deskundigen 
(museumconsulentschap, restaurator, Instituut Collectie Nederland) voordat u iets gaat of 
laat doen. Uiteraard is bij monumenten een advies van de Monumentenwacht en/of de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg op zijn plaats. 
 
Ga bij bestrijding uit van de volgende vragen: 
- Wat is de bron van besmetting? 
- Kan het plaagdieren bestreden worden door bouwtechnische maatregelen of door 

maatregelen op het gebied van preventieve conservering (aanpassen van klimaat, 
schoonmaak van het gebouw). 

- Gaat het om bestrijding van plaagdieren in een voorwerp of (ook) in de ruimte? 
- Welke bestrijdingsmethode voor de plaag komt het beste overeen met de vier 

bestrijdingseisen. 
- Hoe plan ik de bestrijding. Zeker wanneer er gezondheidsgevaar voor 

museummedewerkers en bezoekers dreigt is dat van belang. 
- Welke controlemaatregelen en andere acties moet ik ondernemen nadat de plaag is 

bestreden om nieuwe ellende te voorkomen? 
De meeste bestrijdingsmethoden werken niet preventief of duurzaam. Het aanwezige 
plaagdieren wordt wel gedood, maar de meeste methoden bieden geen bescherming voor 
toekomstige aanvallen. De symptomen bestrijden is niet voldoende, ook de oorzaak van de 
plaag dient weggenomen te worden.  
 
Hier worden een aantal bestrijdingsmethoeden besproken. Eerst de niet-toxische (niet 
giftige) bestrijdingsmethoden. 

5.1 Vriezen 

Deze methode is geschikt voor bestrijding van tapijtkevers, pelskevers en motten in 
bijvoorbeeld textiel en opgezette dieren. Invriezen is een minder effectieve methode voor 
bestrijding van houtboorders. Voorwerpen die zijn samengesteld uit meerdere materialen, 
voorwerpen met beschilderingen, afwerklagen, inlegwerk en tere materialen kunnen beter 
niet ingevroren worden, vanwege schade die kan ontstaan door de verschillen in uitzetting 
tussen de materialen onderling. Natte materialen, bijvoorbeeld natte boeken, kunnen schade 
oplopen door kristalvorming van het water in de objecten. Voor deze objecten is vriesdrogen 
vaak een betere optie (bevriezen en drogen onder vacuüm). 
De lengte van de invriesduur en de temperatuur hangen af van de soort, de grootte van het 
object en de precisie van de vrieskist. Een voordeel van deze methode is, dat hij niet-toxisch 
is (= geen gebruik maakt van giftige stoffen) en bij een goede toepassing in de meeste 
gevallen weinig tot geen schade aanricht aan het object. 
Bij het invriezen van met name natuurhistorische collecties, papier en textiel heeft men de 
volgende ervaringen: 
- Condensvorming op het voorwerp kan voorkomen worden door het voorwerp met zo 

min mogelijk lucht in te pakken in polyethyleenzakken. 
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- Het ongedierte wordt pas echt effectief bestreden als de afkoeling van 
kamertemperatuur tot de beoogde vriestemperatuur snel wordt bereikt. Het ontdooien 
moet juist langzaam gebeuren. Een behandeling van 48 uur vanaf het moment dat de 
voorwerpen volledig zijn afgekoeld tot -20°C is voor de meeste insecten dodelijk. De 
vrieskist of vriesruimte moet gedurende de behandeling gesloten blijven om tijdelijke 
temperatuurverhogingen te voorkomen. Meestal wordt er 1 week gevroren. 

- De invriesmethode is niet altijd even effectief omdat de eitjes of larven van sommige 
insecten ongevoelig zijn voor vorst. In die gevallen wordt aangeraden om de 
vriesmethode na een tot twee weken te herhalen.  

- Bij grote voorwerpen is meestal een lagere temperatuur en/of een langere 
behandelingstijd noodzakelijk, omdat de kern van het voorwerp ook goed ingevroren 
moet raken. 

- Het object mag pas uit de plastic zak worden gehaald nadat het weer op 
kamertemperatuur is gekomen en er geen condens meer aan de buitenkant te zien is. 

- De behandeling van grote collecties of grote voorwerpen kan in koel- of vrieshuizen 
plaatsvinden. Begeleidt het voorwerpen of de collectie altijd, instrueer de 
medewerkers van het bedrijf en maak goede afspraken, mede in verband met het 
gebruik van de vriesunits door meerdere gebruikers tegelijk. 

- Bevroren materiaal is veel fragieler en breekbaarder dan bij kamertemperatuur.    

5.2 Opwarmen 

Insecten zullen sterven als zij gedurende enige tijd worden blootgesteld aan hoge 
temperaturen. Vanaf 40° C treedt sterfte op, een temperatuur van 55° C zullen insecten niet 
overleven, waarbij overigens nog niet geheel duidelijk is hoe lang er minimaal moet worden 
opgewarmd.ii  
De opwarmmethode wordt in Nederland vooral toegepast bij bestrijding van bonte 
knaagkeverplagen in monumenten (bekend onder de naam ‘Methode Wijhe’). Opwarming 
kan schade veroorzaken aan museale voorwerpen. De voorwerpen kunnen uitdrogen en 
krimpen als gevolg van daling van de RH bij het opwarmen.   
Bij de zogenaamde Thermo Lignummethode worden museumvoorwerpen in een container 
opgewarmd bij een gelijkblijvende RH. De voorwerpen worden langzaam opgewarmd, tot ze 
gedurende een uur in de kern zijn opgewarmd tot 55°C, daarna volgt langzame afkoeling. 
Voor onbewerkte houten voorwerpen lijkt deze methode geschikt te zijn. De effecten van 
deze behandeling op textiel, papier, leer etc zijn nog niet voldoende bekend. Voorwerpen die 
bestaan uit meerdere materialen of die voorzien zijn van verf- of afwerklagen kunnen schade 
oplopen. Opwarmen is ook niet geschikt voor nat materiaal en materiaal met een laag 
smeltpunt (was bijvoorbeeld). Een bijkomend nadeel van opwarmen is dat chemische 
(afbraak)processen sneller verlopen bij hoge temperaturen. Bij 55°C worden DNA-structuren 
blijvend aangetast: niet alleen van de insecten, maar ook van eiwithoudende materialen. 
Voor de bestudering van bijvoorbeeld herbaria kan dat problematisch zijn. Ook de mogelijk 
schadelijk effecten van een behandeling van kleine voorwerpen in de magnetron met 
microgolven zijn nog niet onderzocht. Proeven met herbarium-collecties waren niet zeer 
succesvol.  

5.3 Behandeling met kooldioxide 

Behandeling met kooldioxide 
Kooldioxide (CO2) zit van nature in zeer kleine hoeveelheden in de lucht. Bij een CO2-
behandeling wordt de concentratie in een  speciale kamer of tent (gasbel, ‘fumigation 
bubble’) opgehoogd tot >60%. Daarbij kan de temperatuur worden verhoogd om het effect 
van de behandeling te versnellen. Bij een temperatuur van 20°C duurt de behandeling 5 
weken, bij 25°C  vier weken, bij 30°C drie weken. De effectiviteit is mede afhankelijk van de 
te bestrijden soort (Trogoderma is bijvoorbeeld niet zo gevoelig voor CO2 ), de levensfase 
(eitjes en larven zijn in het algemeen minder gevoelig), de structuur van het materiaal 
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(materialen met een open structuur, zoals textiel zijn gemakkelijker te behandelen dan 
materialen met een dichte structuur).   
Het ophogen van de temperatuur en het inbrengen van de CO2 kan zorgen voor een 
verlaging van de RH. Het is dus zaak het klimaat te meten en eventueel te bevochtigen. 
Kooldioxide kan in combinatie met vocht reageren onder vorming van koolzuur, dat 
schadelijk zou kunnen zijn voor voorwerpen. Dergelijke schade is in onderzoeken niet of 
nauwelijks gevonden. De uitstoot van CO2 is belastend voor het milieu. Om deze reden 
wordt er alleen gebruik gemaakt van gerecyclede CO2. 
Behandeling met kooldioxide mag alleen door bedrijven met een vergunning uitgevoerd 
worden, hetzij in een centrale ruimte, hetzij in het museum zelf in een ‘gasbel’. Dit laatste 
biedt het voordeel dat het museum de voorwerpen niet extern hoeft te vervoeren en het 
plaatsen en toezicht houden in eigen hand heeft. Na plaatsen van de voorwerpen in de bel 
wordt deze door het bedrijf met CO2 volgepompt. Daarna controleert het bedrijf regelmatig 
de temperatuur en het CO2 gehalte en wordt eventueel nieuwe kooldioxide bijgepompt. 
Constant meten en bijsturen van CO2, temperatuur en RH is noodzakelijk voor de bestrijding 
en voor bescherming van de collectie. 

5.4 Behandeling met een lage zuurstof concentratie/stikstofbehandeling 

Bij deze methode wordt zuurstof uit de omgeving van de plaagdieren gehaald. Die hebben, 
net zoals wij, zuurstof nodig om te kunnen leven. Sommige soorten en levensstadia hebben 
maar heel weinig zuurstof nodig. Uit onderzoek blijkt tot nu toe dat het onttrekken van 99% 
van de zuurstof bij een temperatuur van 20°C, gedurende vijf weken effectief is. Bij een 
temperatuurverhoging naar 35°C is drie weken. (3) 
Het is nog niet duidelijk of dat lang genoeg is voor de bestrijding van alle soorten. Bij 
houtboorders is gebleken dat langere behandelingstijden nodig zijn. Het is namelijk moeilijk 
om de zuurstof in het hout te vervangen door stikstofgas. Bovendien hebben de eitjes en 
larven van houtboorders maar zeer weinig zuurstof nodig om te overleven. 
De omgeving van een voorwerp en de lucht in het voorwerp zelf worden in een speciale 
afgesloten ruimte of een luchtdichte zak zuurstofarm gemaakt door het inbrengen van 
stikstof (er wordt ook geexperimenteerd met het edelgas argon, maar dat is veel duurder) en 
/ of de toevoeging van een zuurstof-absorberend middel (Ageless). 
Deze bestrijdingsmethode is het minst schadelijk van alle bekende methodes en kan voor 
zover bekend toegepast worden op alle materialen. Er worden namelijk geen schadelijke 
middelen toegevoegd. Stikstof is een inert gas, het reageert dus niet met de materialen. Het 
gas is droog en ook de temperatuurverhoging kan voor een verlaging van de RH zorgen. 
Door de toe te voegen stikstof door water te leiden kan de gewenste RH bereikt worden. 
Tijdens de behandeling dient de zuurstofconcentratie, de temperatuur en de RH constant 
gemeten te worden. De methode wordt toegepast door enkele bestrijdingsbedrijven. De 
methode met de luchtdichte zak kan na instructie en met behulp van de juiste (niet erg 
goedkope) materialen in het museum door museummedewerkers uitgevoerd worden.  

5.5 Gammastraling 

Gammastralen doden zowel schimmels als insecten. Er zijn voldoende effectieve en voor 
museumvoorwerpen minder schadelijke bestrijdingsmethoden voor plaagdieren voorhanden. 
Deze methode wordt in Nederland niet voor bestrijding van insecten gebruikt.  

5.6 Bestrijding met toxische gassen 

Veel toxische (giftige) gassen, zoals ethyleen-oxide, zijn in Nederland verboden vanwege 
hun schadelijkheid voor mens en milieu. 
 
Fosfine   
Fosfine (fosforwaterzuur) mag nog wel gebruikt worden in daarvoor ingerichte gasdichte 
ruimten. Het is een zeer effectief gas, maar het nadeel is, dat fosfine metaal (bijvoorbeeld 
aluminium) aan kan tasten, bijvoorbeeld het zilver van spiegels en meubelbeslag.  
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Methylbromide 
Methylbromide is net zoals fosfine dodelijk voor alle insecten in alle levensstadia. Met name 
voor behandeling van houtwormkevers is het zeer effectief. Methylbromide reageert met 
zwavelhoudende verbindingen. Die zitten in eiwithoudende materialen (materialen van 
dierlijke oorsprong: wol, haar, huid, veren, leer, perkament), papier dat bepaalde 
bewerkingen heeft ondergaan (sulfietbewerking of zilverafwerking), fotografisch materiaal, 
gevulcaniseerd rubber. Verdonkering van loodhoudende pigmenten en verweken van 
natuurlijke harsen en vernissen zijn andere bijwerkingen. Methylbromide is ook voor mensen 
zwaar giftig en het is slecht voor het milieu. Om deze reden wil men het gaan verbieden (als 
een ander geschikt alternatief voorhanden is).  
 
Zowel fosfine als methylbromidebehandelingen worden door gespecialiseerde bedrijven in 
gaskamers uitgevoerd. De behandeling duurt 2-3 dagen. 
Gezien de grote schade die voorwerpen kunnen oplopen is het ten zeerste aan te raden 
eerst met een restaurator te overleggen. De voorwerpen worden in de meeste gevallen met 
voorwerpen van anderen in een container geplaatst. Duidelijke afspraken over het (niet) 
hanteren van de voorwerpen door de medewerkers van het bedrijf en door derden is 
noodzakelijk. 

5.7 Insecticiden 

Er zijn veel insecticiden in de handel. Chemische middelen tegen knaagdieren worden 
rodenticiden genoemd. De verzamelnaam voor deze bestrijdingsmiddelen is pesticiden. 
Insecticiden zijn in verschillende toepassingen verkrijgbaar. Het actieve bestanddeel (het gif) 
kan verdampen (uit cassettes, ballen etc), het kan in een oplossing zijn verwerkt (in water of 
in organische oplosmiddelen) of als poeder worden gebruikt. 
Veel insecticiden voldoen niet aan de bestrijdingseisen: 
- De voorwerpen kunnen door insecticiden worden aangetast, onder andere doordat 

residuen van het middel achter kunnen blijven. 
- Insecticiden zijn in meer of mindere mate giftig voor mensen en slecht voor het milieu.  
- Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat toegelaten bestrijdingsmiddelen selectief 

werken tegen bepaalde insecten in een bepaalde levensfase. Bijvoorbeeld: een middel 
tegen 'vliegende insecten' is niet dodelijk voor de eitjes en de larven. 

Het is dus niet zo'n goed idee om gebruik te maken van deze middelen. Toch worden ze met 
name bij kleinere plagen wel toegepast. Voor alle middelen geldt: houd u aan de 
gebruiksvoorschriften en bescherm uzelf goed. Roep voor grote (het gebouw aantastende) 
plagen de hulp van geregistreerde ongediertebestrijders in. 
 
Enkele insecticiden: 
 
- Verboden bestrijdingsmiddelen 
Regelmatig kom je ze nog tegen: inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen zoals lindaan. 
Breng ze weg naar het gemeentelijk afvaldepot voor chemische stoffen. Residuen van 
lindaan, DDT-poeder, kwikchloride zouten (herbaria) en arseenverbindingen (met name 
gebruikt bij opgezette dieren) blijven lang schadelijk voor mensen. Als u weet dat 
voorwerpen met deze middelen zijn behandeld, of als u poedersporen aantreft op 
voorwerpen, wees dan extra voorzichtig voor uzelf! Bij voortduring worden in Nederland niet 
toegelaten middelen uit het buitenland geïmporteerd en verkocht. Op de verpakking en de 
productinformatie van in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen staat altijd een 
toelatingsnummer (een nummer met een N erachter). 
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-  Mottenballen of geurballen 
De werkzame stof (paradichloorbenzeen) in de ballen werkt niet afdoende en 
parachloordibenzeen is niet meer toegelaten als bestrijdingsmiddel. Het middel kan 
bovendien materialen aantasten. 
 
-  Mottenpapier en mottencassettes 
Mottenpapier (werkzame stof chloorpyrifos) en mottencassettes (werkzame stof dichloorvos) 
worden vooral ingezet voor bestrijding van motten en tapijtkeverachtigen in textielcollecties. 
Zowel dichloorvos als chloorpyrifos kunnen schade toebrengen aan voorwerpen. Er kan 
onder andere corrosie optreden, (rode) kleurstoffen kunnen verkleuren en plastics en harsen 
kunnen week worden.  
De middelen worden vaak als voorzorgsmaatregel in kasten en laden met textiel geplaatst. 
Op de verpakking staat hoe groot de ruimte moet zijn voor een veilige en werkzame 
toepassing. In laden zijn kleine stoken voldoende. Zorg ervoor dat het materiaal niet in 
contact komt met de voorwerpen. De werkzame stof is zwaarder dan lucht, dus een plaatsing 
boven de voorwerpen is het meest effectief. Tevens worden eisen gesteld aan de ventilatie. 
Het is verstandig u hier aan te houden om gevaar voor de gezondheid en schade aan de 
voorwerpen te voorkomen. De middelen zijn na enige tijd uitgewerkt.  
Een andere, in de praktijk vrij effectieve wijze van gebruik, is bij de bestrijding van kleine 
dierplagen. Het besmette voorwerp wordt ingepakt in melinex of in een polyethyleenzak 
(liefst doorzichtig). Een stukje mottenpapier (de grootte is afhankelijk van de grootte van de 
zak) wordt erbij gedaan. Het stripje mag niet in contact komen met het voorwerp en de zak 
moet goed dicht zitten. De gifconcentratie moet zich opbouwen, de zak moet daarom een 
week tot veertien dagen gesloten blijven. Eventueel kan deze procedure na drie tot vier 
weken herhaald worden. Deze methode strookt niet geheel met de gebruiksaanwijzingen van 
de betreffende producten. Als u de zak opent komt er veel gif vrij, doe dit bij voorkeur buiten 
en bescherm uzelf goed. 
 
-  Permethrin/Deltamethrin 
Deze synthetische pyretroiden zijn op het moment de meest gebruikte pesticiden. Ze worden 
toegepast in oplossingen en spuitbussen, die in ruimtes worden verspoten of in hout worden 
geïnjecteerd ter bestrijding van houtwormen. Op ongeverfde oppervlakken werken deze 
middelen het effectiefst. Wel is er kans op schade aan de voorwerpen. Bij gebruik van het 
middel kunnen lichte verkleuringen optreden. Toepassing op een afwerklaag, bijvoorbeeld 
was, lak of verguldingen, kan schade opleveren. Bij dikke houten onderdelen bestaat de 
kans dat het middel niet voldoende doordringt en dus niet alle knagers doodt. 
Deze insecticiden zijn verwerkt in een organisch oplosmiddel of in een waterige oplossing. 
Oplosmiddelen kunnen schade toebrengen aan voorwerpen en aan mensen en zijn 
belastend voor het milieu. De varianten op waterbasis (bijvoorbeeld Itox-2 super W) zijn 
minder milieubelastend en minder schadelijk voor mensen. Maar water kan schadelijk zijn 
voor de voorwerpen vanwege het zwellen en krimpen van vochtabsorberende voorwerpen 
en het achterblijven van vochtplekken. Ook is het waarschijnlijk dat de wateroplossing 
minder diep in het hout dringt en daardoor minder effectief is. In de meeste gevallen wordt bij 
museumvoorwerpen gekozen voor de variant met oplosmiddel.  
Een groot voordeel is dat deze middelen tevens een preventieve werking hebben. Het residu 
dat achterblijft zorgt ervoor dat plaagdieren niet in dit hout willen verblijven. 
Bestrijdingsbedrijven gebruiken vaak producten met deltamethrin en permethrin voor de 
bestrijding van grotere plagen die het gebouw aantasten. Het bedrijf geeft na behandeling de 
garantie dat het hout houtwormvrij blijft gedurende een bepaalde periode, mits het hout niet 
voorzien was van een afwerklaag. 
 
 
 
 



 72 

5.8 Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes 

Mottenlarven schijnen niet zo van (on)welriekende zeep, lavendel, tabaksbladeren, 
sandelhoutolie en cederhoutblokjes te houden. Deze middelen kunnen het gevaar op 
aantasting misschien terugdringen, maar niet wegnemen. U kunt deze middelen in 
bergingskasten leggen, maar laat ze niet in directe aanraking komen met de voorwerpen 
zelf, want ook dat kan weer schade tot gevolg hebben. Tabaksbladeren zijn een minder 
goede keus, want larven van tabakskevers houden juist weer erg van tabaksblad.  

5.9 Chemisch reinigen van textiel 

Deze reinigingsmethode is meestal dodelijk voor plaagdieren in textiel, maar kan ook schade 
berokkenen aan de voorwerpen. 

5.10 Bestrijding met ultrasonore trillingen of electromagnetische golven 

Er zijn verschillende soorten kastjes op de markt die trillingen of elektromagnetische golven 
uitzenden. Hiermee zouden muizen, ratten en ook verschillende insecten op de vlucht slaan 
of, door beschadigingen aan het gehoor en zenuwgestel overlijden. Uit diverse onderzoeken 
is gebleken dat de methode niet werkt.  

5.11 Bestrijding van kakkerlakken, muizen en ratten 

Knaagdieren en kakkerlakken zijn beruchte overbrengers van ziekten en vormen een gevaar 
voor de volksgezondheid. Vandaar dat het belangrijk is snel hulp in te roepen als het mis 
gaat. 
Wat u zelf kunt doen om knaagdieren te weren:  
- Probeer de openingen op te sporen waardoor ze naar binnenkomen en dicht deze.  
- Hou het pand schoon.  
- Zet desnoods enkele vallen. 
Muizen die vergiftigd lokaas eten kruipen vaak weg in moeilijk bereikbare hoeken om te 
sterven. Hier vormen ze een aantrekkelijke voedselbron voor ander plaagdieren. Het is in 
musea verstandiger om muizen in een val te vangen. Dit kan een klemmende val zijn (dier 
overlijdt of raakt gewond) een plakval (dier kan weer losgehaald worden, geen leuke 
bezigheid, of is al overleden), of een val waar het dier levend en ongedeerd uitgehaald kan 
worden (het meest diervriendelijk, de vraag is alleen waar je het dier dan vervolgens laat). 
Voor alle vallen geldt dat dagelijkse controle noodzakelijk is. 
Zodra het niet meer om één of enkele dieren gaat kunt u het beste contact opnemen met de 
gemeentelijke bestrijdingsdienst. Als de gemeente geen bestrijdingsdienst heeft, dan wordt u 
doorverwezen naar Kennis- & Adviescentrum Dierplagen Wageningen. Voor een goede 
bestrijding van de plaag is determinatie van de soort kakkerlak of knaagdier nodig. Dit 
gebeurt aan de hand van exemplaren van de kakkerlak of uitwerpselen van het knaagdier. 

5.12 Wering van vogels op en in het gebouw 

Het nestelen van vogels (met name duiven) in en op het gebouw brengt problemen met zich 
mee. De nesten en de dieren zijn bronnen van ongedierte.  
De uitwerpselen van de dieren zijn ongezond voor mensen en schadelijk voor objecten. 
Goten en roosters kunnen verstopt raken door nesten, waardoor lekkages kunnen ontstaan. 
In historische gebouwen zijn schoorsteenkanalen vaak aan de bovenzijde nog open, terwijl 
het kanaal aan de binnenzijde is dichtgemaakt (bijvoorbeeld bij open haarden). Plagen 
kunnen zich hier ontwikkelen op bijvoorbeeld kadavers van vogels. 
Dek ontluchtingsroosters aan de buitenkant af met bijvoorbeeld gaas. Het nestelen van 
vogels in kozijnen kan voorkomen worden door de plaatsing van spijkerplankjes of draden 
(zie productinformatie). Stadsduiven kunnen soms effectief worden afgeschrikt door het 
plaatsen van enkele nephoutduiven op het gebouw. De Monumentenwacht heeft ervaring 
met het weren van vogels op monumenten. 
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5.13 Desinfecteren van de omgeving 

Het desinfecteren van de omgeving is met name van belang als een dierenplaag vergezeld 
ging van een schimmelbesmetting.  
Voor de desinfectie van kasten, planken en vloeren in de ruimte waar schimmel is 
geconstateerd en voor de desinfectie van materialen die u heeft gebruikt bij de 
schimmelbestrijding wordt het gebruik van quatternaire ammoniumoplossingen aangeraden. 
Dit middel doodt schimmels, bacteriën, gisten en een aantal virussen, is nauwelijks giftig 
voor de mens en milieuvriendelijk (zie productinformatie). 
 
Om deze middelen zo effectief en veilig mogelijk te gebruiken, dient u de volgende  
handelingen te verrichten: 
- Haal de voorwerpen uit de te behandelen ruimte. De voorwerpen mogen niet in 

aanraking komen met het desinfectiemiddel. 
- Zuig de kasten of stellingen van boven naar beneden, vervolgens de plinten en daarna 

de vloer. Gebruik hiervoor bij voorkeur een stofzuiger met een HEPA-filter. 
- Pas het middel volgens gebruiksaanwijzing toe, vergeet kieren en naden niet en spoel de 

behandelde oppervlakken na met schoon water. Poreuze oppervlakken kunnen het beste 
twee keer worden behandeld. 

U kunt de schoongemaakte voorwerpen terugplaatsen als de ruimte weer droog is. 
 
Als er alleen plaagdieren in het spel waren kan er op de gangbare wijze worden 
schoongemaakt en kunnen pesticiden worden gebruikt voor bijvoorbeeld de behandeling van 
vloeren, kieren en naden. (zie deltamethrin en permethrin (5.7). Zorg er in dat geval voor dat 
objecten die niet tegen deze middelen kunnen er niet mee in aanraking komen. 

5.14 Keuze van de bestrijdingsmethode 

In het verleden werden meestal toxische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Tegenwoordig wordt 
het accent verlegd naar preventieve maatregelen. Als er toch een plaag uitbreekt dan zijn er 
nu veel mogelijkheden die veiliger voor mens en milieu en soms ook effectiever en veiliger 
voor de objecten zijn.  
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zilvervisjes, kan de bestrijding aangepakt worden door 
het aanpassen van de omgeving. Als bestrijding van een plaag in het object toch 
noodzakelijk is, dan zal de keuze van de methode met name afhangen van:  
- De aard van het voorwerp (welke methoden kunnen bij dit materiaal en bij de grootte van 

het voorwerp worden toegepast) 
- De hoeveelheid voorwerpen (grote collecties nat geworden en schimmelend papier stel je 

bijvoorbeeld eerst veilig door ze in te laten vriezen) 
- De conditie van het voorwerp (kan het voorwerp nog vervoerd worden?) 
- Het soort plaagdier dat bestreden dient te worden 
- De (snelle) beschikbaarheid van eventuele benodigde apparatuur en ruimte 
- De grootte en (snelle) beschikbaarheid van financiële middelen. 
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6.  Evaluatie en overleg 

 
Als er iets fout gaat, maar ook als er (nog) niets fout gaat: evaluatie van de werkmethode 
heeft zin. 
Als er een plaag is geconstateerd is en bestreden is dan is het uiteraard belangrijk om te 
bekijken of een nieuwe plaag voorkomen kan worden, of de isolatie van besmette 
voorwerpen goed is verlopen en of er voor de juiste bestrijdingsmethode is gekozen. Was de 
bestrijdingswijze effectief en was deze veilig voor object, mens, milieu. 
Maak verbeteringen en oplossingen bekend in het museum. Zo zien andere medewerkers 
wat er gedaan is met hun melding en wat het resultaat is van activiteiten die zij of hun 
collega’s hebben ondernomen om dierplagen te voorkomen. 
Als er geen plaag is geconstateerd is een evaluatie, bijvoorbeeld jaarlijks, ook aan te raden. 
Dit kan voorkomen dat de aandacht die gegeven wordt aan preventie en inspectie verslapt: 
het gaat toch altijd goed…  
Tenslotte is overleg van de verantwoordelijke(n) voor geïntegreerde bestrijding met andere 
medewerkers in het museum belangrijk. Als het management besluit dat men wil gaan 
cateren in de expositiezalen, of als een conservator een grote collectie plaagdierengevoelig 
materiaal gaat aankopen, dan zijn aanpassingen van het bestrijdingsprogramma en de 
activiteiten nodig. 
 
 
 
 
Met dank aan:  
Agnes Brokerhof, Instituut Collectie Nederland en de medewerkers van het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen, Wageningen 



 75 

7. Algemene literatuurlijst  

 
Bakkenist A.R.J. 
1993 Aantasting door schimmels en insecten.  Amsterdam: Opleiding Restauratoren 
 
Binker,G 
1996  ‘Insectenfallen gegen Anobienbefall. Pheromone im Einsatz gegen Schädlinge 

in Museen und Kirchen’. In: Restauro, nr 6, 1996. 
Brokerhof, A.W.  
1989  Control of Fungi and Insects in Objects and Collections of Cultural Value. 

Amsterdam: Centraal Laboratorium. 
Brokerhof, A.W. 
1994 Opgezet en aangevreten. CL-informatie nr. 21.  Amsterdam: Centraal 

Laboratorium. 
 
Brokerhof, A.W  et. al. 
1996  Conservering Natuurhistorische Collecties. Amsterdam: Werkgroep Behoud 

Natuurhistorische Collecties (NMV).   
Brokerhof, A.W.  
2003  Workshop geïntegreerde Insectenbestrijding. Amsterdam: Instituut Collectie 

Nederland. 
Brokerhof, A.W 
2000  ‘Insecten en schimmels in textielcollecties, of liever: uit textielcollecties’, in : 

Op de keper beschouwd, Stichting Textielcommissie Nederland, Delft 
Brokerhof, A.W 
2001  ‘Een witte waas, nieuw contact met oude bestrijdingsmiddelen’, Cr jg 2, zomer 
2001 
 
Buys, A.J.,  
z.j.  Artikelenreeks Van virus tot rat 
Child, R. en D. Pinniger 
1992 'The inefficient use of insecticides in museums', In: Life after Death, the 

practical conservation of natural history colletions, UKIC. 
Cr   
2001  Special n.a.v. symposium ‘Oud houd(t), Cr, jg 2, voorjaar 2001 
Dawson J.E., en T. Strong 
1991 Controlling Museum Fungal Problems. Technical Bulletin 12, Ottawa: CCI. 
 
Dawson J.E. en T. Strong 
1991  Controlling Vertebrate Pests in Museums. Technical Bulletin 13, Ottawa: CCI.  
 
Dawson J.E. en T. Strong 
1992  Solving Museum Insect Problems: Chemical Control. Technical Bulletin 15, 

Ottawa: CCI.  
He, F. et.al. 
1989 `Clinical manifastations and diagnosis of acute pyrethroid poisoning', In: Arch. 

Toxicol, nr.63, 54-58. 
Jäger-Mischke, I en V. Wollny 
1988 `Pyrethrum und Pyrethroide - ein Beitrage zur Naturstoffdiskussion', In: 

Werkstattreihe des öko-Instituts, Nr.50.  
Jonge, J.T. de 
1993  Insectenbestrijding in natuurhistorische musea, Conservering van 

natuurhistorische collecties, CL-themadag 22. Amsterdam: Centraal 
Laboratorium.  



 76 

LCM-syllabus 
1996 Syllabus bij de basiscursus Behoud en Beheer, Passieve Conservering, deel 

1 & 2, Tilburg: Stichting Landelijke Contact van Museum Consulenten. 
 
Leahey, J.P. 
1985 The Pyrethroid Insecticides. Londen: Taylor & Francis. 
 
Ministerie 
z.j.  Informatiebladen Ministerie van VROM, Hoofdinspectie Milieuhygiëne, 
     Afdeling bestrijding dierplagen, Wageningen. 
Piena, H. 
1994 Verslag van een stage in het Rijksmuseum, 1 augustus - 3 januari 1994. 

Amsterdam: Opleiding Restauratoren. 
Piena, H. 
1998 `Vloeibare bestrijdingsmiddelen tegen houtworm’. In: 4e Veres Symposium Hout 

en Meubel Conservering, 24 oktober, Amsterdam, 19-23. 
 
Pinniger, D. 
1994  Insect Pests in Museums, Archetype, London  
 
Pinniger, D.B en J.D. Harnon 
1999 ‘Pest Management, prevention and control’ in Care and Conservation of 

Natural History Collections, D. Carter en A. K. Walker (eds.). Oxford: 
Butterworth Heinemann. 

 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) 
1997 Overlast door duiven, RDMZ-info Restauratie en beheer, nr 9, juni 1997. 

Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg (gratis op te vragen 030-6983456) 
RDMZ 
2001  Schimmels in hout: Oorzaken en oplossingen, RDMZ-info Restauratie en 
beheer, nr  

21 (gratis op te vragen) 
RDMZ 
2003 Insecten in hout: Beoordeling en bestrijding, RDMZ-info Restauratie en beheer 

nr 22 (gratis op te vragen) 
   

Steemers, Th. A.G. 
1994  Aantasting door schimmels, -insecten en  knaagdieren. VVA-syllabus.  
 
Steemers, Th. A.G. 
z.j.  Reinheid in depots, VVA-syllabus  behoudsmedewerker papier. 
 
Vijverberg, H.P.M. 
1987 `Pyrethroïden: Chemische structuur en neurotische werking', In: Chemisch 

Magazine, Mei, 14-15. 
Zanen, B. van 
1989 'Literatuurbespreking',  In: De Restaurator, nr 2, p. 
 
Zanen, B. van 
1993 Het verlagen van het schimmel contaminatie-niveau van oppervlakken en van 

lucht. Den Haag: Algemeen Rijksarchief/Centraal Laboratorium.  
Zyckerman, L.A en J.R. Schrock 
1988 A guide to Museum Pest Control. Washington: AIC en ASC.  
 
 



 77 

8. Websites  

 
Geïntegreerde bestrijding: 
 
Pestweb-Pestcontrol Industry Website 
http://www.pestweb.com/ 

 
NSCC-PestControl-Monitoring 
http://www.collectioncare.org/cci/ccipm.html 

 
Insect Limited and Fumigation Service Home Page 
http://www.insectslimited.com/DEFAULT.HTM 

 
Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen  
http://www.evm-examen.nl/index2.html 

 
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 
http://www.bib.wau.nl/ctb/ 
 
Nederlandse vereniging van Ongediertebestrijdingbedrijven (NVO), Den Haag 
Tel. 070-3514851 
www.ongedierte.nl 

 
http://www.vapona.nl/insectenkalender.asp 
 
Artikel over feromoonvallen voor tapijtkevers: 
http://palimpsest.stanford.edu/waac/wn/wn17/wn17-2/wn17-207.html 
 
 
Entomologie: 
 
1. http://www.ungeziefer.de/de/ 

2. http://hammock.ifas.ufl.edu/txt/fairs/ 

3. http://www.ext.vt.edu/departments/entomology/factsheets/ 

4. http://www.ag.ohio-state.edu/~ohioline/hyg-fact/2000/ 

5. http://www.forst.uni-muenchen.de/LST/ZOO/HEITLAND/DETINVERT/ 
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9. Productinformatie, adressen en leveranciers  

Prijswijzigingen voorbehouden, alle prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en mogelijke 
toeslagen. 
 
Determinatie 
Dhr. Brooks en Dhr. Brink 
Kennis- & Adviescentrum Dierplagen 
Postbus 350 
6700 AJ  Wageningen 
tel. 0317-419061/424944 
 
Stuur een of enkele exemplaren, of gevonden uitwerpselen van knaagdieren of houtboorders 
toe in een stevig kunststof doosje, bijvoorbeeld de koker van een fotorolletje. Vermeld naam, 
adres en eventuele bijzonderheden (aantallen, vindplaats, schade). 
Kosten voor de determinatie zijn € 27,-. 
Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) verzorgt tevens betaalde onderzoeken naar 
probleemgevallen bij bestrijding. Tevens verzorgt het KAD een website: www.kad.nl). 
Controle monumentenpanden 
Stichting Federatie Monumentenwacht Nederland 
Postbus 1130 
3800 BC  Amersfoort 
tel. 033-620912 
Tevens informatie over het weren van duiven. 
 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg: zie publicatie in de literatuurlijst. 
Desinfectiemiddel 
Jansen – Wijsmuller & Beuns BV, Wormer 
tel. 075-6211001 
e-mail: info@jwb-ceka.nl 
Suma bac D 10 prijs € 53,50 per 5-liter 
 
Van Lierop impregneerbedrijven BV, Alphen a/d Rijn 
Tel 0172-433514 
www.vanlieropbv.nl 
Embalit NT, prijs  7,50 per 1-liter, € 31,25 per 5-liter 
 
Stofzuigers met Hepafilter 
Ook wel absoluutfilter genoemd. Dergelijke stofzuigerfilters houden stofdeeltjes en micro-

organismen tegen van 0,3 m en groter. Kijk ook op www. Ristenbatt.com/filt_eff.htm 
  
Eltronos, Rotterdam 
tel. 010-4658043 
www.eltronos.nl 
Numatic Micro-filter MFQ 302 / MFQ 370. Prijs vanaf € 550,- 
 
Jansen - Wijsmuller & Beuns BV, Wormer 
Draagbare stofzuiger: Muntz 555-MU-E Hybride Kit 
€ 310,- compleet met draagtas, blaasset en kleine mondstukjes  
ook losse sets mondstukjes 
 
Kiekens: industrie-stofzuigers, o.a. bij 
Van der Voort lucht en milieu BV, Amsterdam 
tel. 020-6914656 
In diverse uitvoeringen met HEPA-filter vanaf circa € 950,- 
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Nilfisk-Advance BV, Weesp 
tel. 0294-462121 
www.nilfisk.nl 
Diverse modellen met (optioneel) HEPA-filter, een stofzuiger zonder hulpstukken, slang et 
cetera vanaf € 260,- 
 
Samsung, via detailhandel:  
Informatie en service: 
Samsung Electronics Benelux 
www.samsung.nl 
Samsung VC 8614V (1400 Watt), VC 8615E (1500 Watt), vanaf € 150,- 
Huismijt en bacteriën worden in de stofzak m.b.v. UV gedood 
 
Sebo, via detailhandel:  
meer info: Sebo Nederland, Heerde 
tel. 057-8696211 
www.itecmade.nl/sebo_zuigers.htm 
Sebo Airbelt C2.1 en C3.1 en rugstofzuigers vanaf € 235,- 
 
Maskers te gebruiken in stoffige omgeving, bij schimmelbestrijding en/of gebruik van 
producten met een oplosmiddel 
 
Stoffilters (mondkapjes) 
P1 of FFP1= grof 
P2 of FFP2= fijn 
P3 of FFP3= zeer fijn 
(Bij schimmelbestrijding kiezen voor P3-filter) 
 
Gasfilters (half- of volgelaats maskers) 
code kleur  toepassing 
A  bruin  organische dampen en oplosmiddelen (nodig bij bestrijding van 
plaagdieren met houtwormbestrijdingsmiddelen). 
B  grijs  zure gassen, zwaveldioxide (SO2) 
E  geel  zwaveldioxide (SO2) 
K  groen ammoniak 
HG  rood  kwik 
NO  blauw nitreuze gassen 
CO  zwart koolmonoxide 
 
Norm 
I  = lage concentratie 
II = hoge concentraties 
ABEK-filter met P3-filter beschermt bij vier gassen en het fijnste stof 
 
Edialux Nederland BV, Barneveld 
tel. 0342-420435 
 
Groeneveld Intersafe BV, Dordrecht 
tel. 078-6181400 
www.groeneveld-intersafe.nl 
 
Hütter Veiligheid BV, Hoofddorp 
tel. 020-6533400 
www.hutter.nl 
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Van Lierop impregneerbedrijven BV, Alphen a/d Rijn (zie Itox-per) 
 
RIWA BV, Breda 
tel. 076-5420550 
www.riwa.nl 
Plakvallen voor detectie van plaagdieren 
- Windowtrap (deze 'vensterval' is voorzien van een doorzichtige bovenkant) 
- Deltatraps (kartonnen val in driehoeksvorm) 
- Mothtraps (mottenval met een feromoon) 
 
Deltatraps zijn te bestellen bij: 
Gelders Oudheidkundig Contact,  
tel. 0575-511826 
Prijs:  
Plakval insecten: 3 vallen op een karton. Te gebruiken als een grote val of (effectiever) als 
drie kleine vallen) 
30 vallen     €   5,22 
300 vallen   € 40,84 
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, porto en administratie kosten. 
 
Een museumset met  5 plakvallen en 5 mottenvallen met feromoondispensers, 5 
tabakskevervallen met feromoondispensers en 10 kakkerlakvallen, prijs: ca. € 110,- bij: 
RIWA BV, Breda 
tel. 076-5420550 
www.riwa.nl 
 
Edialux Nederland bv  
Wattstraat 14 
Postbus 243 
3770 AE  Barneveld 
tel 0342-420435 
 
Feromoonvallen 
Sites waar ze feromoonvallen verkopen 
http://www.iscatech.com/en/sales/first.html 
http://www.agrobiologicals.com/glossary/G1646.htm 
http://www.trece.com/stgdprod.html 
 
Zie ook leveringsprogramma’s van leveranciers van plakvallen. 
 
Lampen 
O.a. Muraka Groep bv 
De Stoven 13-15 
7206 AZ  Zutphen 
tel. 0575-522030 
 
bijvoorbeeld: 
Chameleon 1x2 (merk Pest West), geschikt voor ruimte van 60m2, circa  € 220,- met blauwe 
lamp. Met groene lamp iets duurder. 
Losse groene lampen: (15 Watt, 15 inch) ca € 20,- 
Losse blauwe lampen: ca. € 15,- 
Ook: 
Edialux en Riwa (zie plakvallen) 
Wering van vogels 
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IMEX-Hulst BV  
Zoutestraat 109 
45561 TB  Hulst 
tel 0114-320825 (en 0114-314853) 
Tegen duiven (bedrijf verkoopt eveneens systemen tegen meeuwen), bijv: 
Polymethylmetacrylaatstrips met pinnen: 
- voor smalle richels: type E1, circa € 6,- per meter, bij minimum afname 50 meter  
voor bredere richels: type E2, circa € 6,50 per meter, bij minimumafname 50 meter 
zuurvrije siliconenkit voor bevestiging: ca € 6,- per tube. 
 
RIWA (zie plakvallen) o.a. pinnen, draadsystemen , duivenkooien. 
Edialux Nederland BV (zie maskers) 
Protekta, Made (zie insecticiden) 
CO2-begassing 
Rentokil Pestcontrol, De Meern, tel: 030-6690400 (doorverwijzing naar regionale kantoren). 
www.rentokil.nl 
Kosten van een CO2 behandeling: ca € 2000,-.  Duur: circa drie weken. De CO2  tent neemt 
een ruimte in beslag van circa 5 x 5 meter. Daarnaast kan men ook een gastent op maat 
maken (CAD-gassing). De kosten zijn vergelijkbaar met die van de standaard gastent. 
Poolen van een CO2  tent is mogelijk, maar kent beperkingen wat betreft tijdstip en plaats. 
Musea wordt aangeraden te poolen via hun museumconsulentschap. 
 
Stikstofbegassing 
Hr. J. Slegten 
Langstraat 81 
8131 BB Wijhe 
tel. 0570-521352 
(tevens opwarming Monumentenpanden,’Methode Wijhe’) 
www.methodewijhe.com 
 
RUVOMA Verhart BV, i.s.m. Van Lierop impreegneerbedrijven BV 
IJsselveld 20 
3417 XH  Montfoort 
tel. 0348-471805 
www.ruvoma.nl 
 
Vriesveem 
Zie: www.nekovri.nl 
Bestrijdingsmiddelen drooghoutboorders 
Itox-per 
Van Lierop impregneerbedrijven BV 
Postbus 52 
2400 AB  Alphen a/d Rijn 
tel. 0172-433514 
 
Ook te bestellen via het Gelders Oudheidkundig Contact, tel. 0575-511826  
Prijs GOC:  
1 liter: €  9,53 
5 liter: € 37,44 
injectiespuit om de Itox-per goed in te kunnen brengen: € 0,45 
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, porto en administratie kosten. 
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Protex-per 79 
Te bestellen bij: 
Protekta 
Postbus 3420 
4800 DK  Breda 
tel. 076-411200 
Ook te bestellen via Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland, tel. 023-5340477 
Mottenpapier 
Te koop bij de drogist, merken: Roxasect, Nexalotte. 
 

 
i Bij het GE wordt op dit moment een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van verschillende 
soorten lampen gedaan in een museumruimte waar veel vliegen voorkomen. Vooralsnog blijkt uit dit 
onderzoek dat de blauwe lamp die de meeste UV-straling afgeeft het meeste effect heeft op de 
vliegen. Voor andere diersoorten zou dat mogelijk anders kunnen liggen.  
ii In de literatuur worden ook lagere waarden genoemd, bijvoorbeeld 47-55°C, gedurende een half uur 
(zie RDMZ-info nr 22). Hoe lager de temperatuur, hoe langer de tijdsduur van opwarming moet zijn. 


