
  
Ongedierte in huis  
Dit artikel gaat in op ongedierte in- of rond de woning. Denk hierbij aan ratten of muizen, 
bijen of wespen, zilver- of papiervisjes, kakkerlakken, vlooien en allerlei andere beestjes 
die leuk zijn in de natuur maar niet in of rond je huis. Het Onderhouds-ABC heeft hierover 
het volgende te melden:  
  
Bestrijden en verdelgen van ongedierte in/of rond het gebouw zoals: wandluizen, bedwantsen, 
kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten, muizen, processierupsen en 
andere plaagdieren (voor zover niet veroorzaakt door een bouwkundig gebrek) à pandvereniging  
  
Bestrijden en verdelgen van houtworm, boktor en faraomieren in constructiedelen van het gebouw 
à WBVG.   
  
De verantwoordelijkheid rondom ongedierte kan niet volledig worden ingekaderd binnen de 
wetgeving. Kort door de bocht: het bestrijden en/of voorkomen van ongedierte valt onder kleine 
herstelwerkzaamheden die voor rekening zijn van de huurder. Waarom nemen wij wél 
verantwoordelijk in de bestrijding van houtworm, boktor en faraomieren? Deels omdat de kosten 
voor bestrijding hiervan vaak behoorlijk in de papieren lopen maar vooral omdat eerdergenoemde 
beestjes de constructie van het gebouw echt aan kunnen tasten. Daarmee hebben wij ook een 
duidelijk belang om in actie te komen.  
  
Huurders zijn wel eens van mening dat de verhuurder (lees: WBVG) verantwoordelijk is voor alle 
ongediertebestrijding. De aanwezigheid van ongedierte wordt door de huurders snel toegeschreven 
aan bouwtechnische mankementen. Los van de vraag of dat terecht is (het uitsluiten van ongedierte 
binnen gebouwen door middel van bouwtechnische maatregelen is haast onmogelijk) gaat dit ook 
voorbij aan het feit dat bewonersgedrag een groot aandeel kan hebben in hinder van ongedierte. 
Wanneer er geen voedsel meer beschikbaar is kan vaak met weinig middelen een 
ongedierteprobleem succesvol worden aangepakt.  
  
Grootste plaaggeesten 
Hieronder gaan we in op de in de WBVG-biotoop meest geziene ongewenste gasten. Om de lengte 
van dit artikel te beperken kunnen we niet alle soorten plaagdieren behandelen. Internet biedt 
soelaas, de site van ongediertebestrijder Rentokil is bijvoorbeeld erg informatief: 
https://www.rentokil.nl/ongediertebestrijding/ 
 
Zilver- of papiervisjes  
Zilvervisjes leven op vochtige, warme plekken en komen vaak voor in nieuwbouwhuizen. 
Nieuwbouwwoningen zijn in trek bij deze kleine beestjes omdat er nog jarenlang vocht uit het het 
beton en hout verdampt dat gebruikt is bij de bouw van de huizen. Je komt ze daarnaast vaak tegen 
op warme, vochtige plaatsen zoals de badkamer, slaapkamer, zolder en kelder. Zilver-of papiervisjes 
eten bij voorkeur zetmeelhoudende en koolhydraatrijke producten zoals broodkruimels, meel, pasta 
of aardappelen. Je kunt ze dan ook vaak tegenkomen in de keuken. Bijzonder is hun vermogen om 
cellulose te verteren, waardoor ze óók in staat zijn om alleen maar papier en behang te eten. 
Daarnaast kunnen ze maandenlang zonder voedsel. Ze zijn niet per se slecht voor je gezondheid 
maar kunnen dus wél schade veroorzaken aan papier, boeken, behang, eigenlijk alles waar cellulose 
in zit. Het zijn nachtdiertjes, je zult ze dus vooral ’s nachts kunnen zien.   
 



Zilvervisjes zelf bestrijden is lastig omdat ze niet alleen razendsnel bewegen maar zich ook in 
datzelfde tempo voortplanten. De overlast beperken is wél mogelijk. Hier een linkje waar je wat 
meer informatie en praktische tips vindt: https://www.rentokil.nl/zilvervisjes/ 
  
Ratten  
De laatste jaren is er een toename van het aantal ratten in Nederland. Dit zien we helaas ook terug 
bij sommige van onze woningen. Er zijn verschillende redenen voor de toename van rattenoverlast:   

• De inzet van gif als bestrijdingsmiddel is sinds 2015 aan strenge regels gebonden, ratten 
bleken resistent en het gif was ook schadelijk voor huisdieren, kleine kinderen en het milieu.  

• Door warmere winters overleven er méér ratten de winter.  
• Er is meer voedsel beschikbaar op straat en in tuinen.  
• Soms kan een kapotte riolering ervoor zorgen dat ratten zich vaker laten zien.   
• Langdurige en/of extreme regenval maakt dat de riolen (te) vol raken. De ratten zoeken dan 

een plekje op het droge.   
  
Om ratten- (of muizen) overlast zoveel mogelijk te voorkomen en beperken kun je zelf het volgende 
doen:   

• Zorg dat ratten en muizen niet bij voedsel kunnen komen, laat geen brood en andere 
etensresten liggen, berg voedsel bij voorkeur afsluitbaar op.  

• Ook afval kan het beste afgesloten bewaard worden. Voer afval regelmatig af en zet gesloten 
vuilniszakken niet eerder dan op de inzameldag aan de straat.   

• Zorg dat uw afvalcontainer gesloten is: de klep moet helemaal dicht zijn  
• Gooi geen brood, zaad, voer of etensresten naar buiten. Niet alleen vogels en eendjes vinden 

dat lekker, ook ratten en muizen zijn er dol op  
• Houd hokken en kooien van dieren buiten schoon en zorg dat deze van buitenaf niet of 

moeilijk toegankelijk zijn voor ratten en muizen.   
• Zorg dat voeding voor dieren buiten (kippen, konijnen etc.) afgesloten is opgeborgen  

  
Als je vermoed dat een kapotte riolering de oorzaak is van de rattenoverlast, trek dan bij ons aan de 
bel. De eigenaar van de riolering heeft de taak om deze te repareren. Dit kan de gemeente zijn 
(riolering bij- of in de straat) of de WBVG (riolering in- of bij de woning zelf).   
  
Bij langdurige overlast kan het nodig zijn om een bestrijder erbij te betrekken. Er zijn diverse 
commerciële partijen die ratten en ander ongedierte bestrijden. In sommige gemeenten kun je de 
gemeente inschakelen. In Nijmegen is dat het geval, deze hulp is gratis beschikbaar voor inwoners 
van de gemeente Nijmegen. DAR onderzoekt en bestrijdt de ratten en informeert je als bewoner. De 
DAR is bereikbaar via: 024- 371 60 00 of via de website: www.dar.nl/ongediertebestrijding-ratten.   
  
Wespen  
Wanneer je veel versufde wespen in huis aantreft is dit vrijwel altijd het gevolg van een wespennest 
dat zich ergens in de constructie van het huis bevindt. De wespen zijn dan meestal erg sloom en 
komen in de kamer terecht vanuit naden en kieren die licht doorlaten naar het nest. Het kan lastig 
zijn om te lokaliseren waar deze openingen zich kunnen bevinden omdat de wespen meestal bij het 
raam aangetroffen worden, zodra ze de kamer in vallen vliegen ze namelijk direct instinctief op het 
licht af.  
 
Bestrijden of niet? Meestal zit een wespennest op een dusdanige plek dat het niet de moeite loont 
om actie te ondernemen. Vooral wanneer hulpmiddelen zoals hoogwerkers en steigers noodzakelijk 



zijn moet er een weloverwogen keuze worden gemaakt. Wanneer de gezondheid in het gevaar komt 
is het raadzaam om te bestrijden, bijv. wanneer de wespen agressief zijn.  
   
Wespennesten zijn éénjarig en worden nooit hergebruikt. Dat betekent dat alle kwaad eigenlijk al 
geleden is wanneer de wespen in het najaar doodgaan. Dit is meestal tussen september en 
november. Alleen de koninginnen overleven en zullen het jaar erop ergens een nieuw nest bouwen. 
Bedenk ook dat wespen naast soms vervelend óók nuttige dieren zijn. Ze eten muggen, bijvoorbeeld, 
en dragen ook bij aan de verspreiding van stuifmeel, net als bijen. 
  
Wat kun je zelf doen, behalve bestrijden?   

• Zet de ramen open in de kamer waar de wespen veel zitten. Doe dit alleen als het licht is 
buiten, dan verdwijnen de meeste wespen via het raam naar buiten. Als het donker is buiten 
kun je beter de ramen weer dicht doen omdat wespen (en tig andere insecten) dan van 
buiten naar binnen worden aangetrokken door het licht.  

• Probeer de openingen in huis op te sporen waar de wespen naar binnen dringen. Soms is dit 
lastig omdat er meerdere openingen zijn, maar het is soms ook eenvoudig te vinden. Denk 
aan lichtspots in plafonds, balkaansluitingen en knieschotten.  

• Binnenshuis kun je openingen gewoon afdichten met kit o.i.d. Buitenshuis absoluut niet!  
Opgesloten wespen vreten andere wegen open wat tot ongewenste toestanden kan leiden.  


