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Betreft Aziatische tijgermug

Geachte mevrouw/heer,

op 5 julijl. zijn in uw omgeving 2 exemplaren van de Aziatische tijgermug (Aedes
albopictus) aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)
bestrijdt deze muggen in uw omgeving. sommigen van u zijn dit jaar al eerder
geÏnformeerd over maatregelen tegen de Aziatische tijgermug.
In deze brief informeer ik u over wat dit voor u betekent en wat u zelf kunt doen
om te helpen deze mug te bestrijden. De gemeente weert en de GGD zijn
geïnformeerd. In de bijlage vindt u een informatiefolder over de Aziatische
tijgermug.

Bestrijding
De aanwezigheid van de Aziatische tijgermug is in Nederland ongewenst omdat de
mug infectieziekten kan overdragen. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en
die kans is ook zeer klein. om te voorkomen dat de Aziatische tijgermug zich in
Nederland vestigt, start de NVWA binnenkort met de bestrijding. De bestrijding
begint zo mogelijk deze week, afhankelijk van de weersomstandigheden, en duurt
tot het einde van het muggenseizoen (begin oktober).
De NVWA heeft inmiddels enkele lokvallen in uw woonwijk geplaatst om te kijken
of er meer mogelijk meer tijgermuggen zijn. ook worden putten en waterpoeltjes
geinspecteerd op de aanwezigheid van larven.
In de bijgevoegde folder leest u meer over de tijgermug en de manier waarop de
NVWA deze muggen bestrijdt.

Wat betekent dit voor u?
u woont of werkt in het gebied van 500 meter rond de locatie waar de tijgermug
is gevonden. In dit gebied worden geschikte broedplaatsen van muggen
verwijderd of behandeld met een larvendodend middel om de larven van de mug
te bestrijden. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en dieren. Als het nodig is
maakt een inspecteur van de NVWA een afspraak met u om uw tuin of
bedrijfsterrein te inspecteren en daar zo nodig een behandeling uit te voeren.

Ik verzoek u om de inspecteurs van de NVWA en andere betrokkenen bij de
bestrijding uw medewerking te verlenen bij het uitvoeren van hun werk.

d¡rect¡e Handhaven
d¡v¡sie Inspectie

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www. nvwa. nl

Contactpersoon

T 088 223 33 33
F OA8 223 33 34
R.Verhoeven@nvwa. nl

Onze referent¡e
trcvwa20 18/5384

Pagina 1 van 2



Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf helpen om verspreiding van de Aziatische tijgermug tegen te gaan. De
tijgermug legt zijn eitjes niet in de sloot of in vijvers, maar gebruikt daarvoor
plekken (broedplaatsen) waar water zich verzamelt in objecten van hard
materiaal. De NVWA vraagt u bakjes water te legen of te ruimen, gieters droog op
te bergen en regengoten schoon te maken. In bijgevoegde informatiefolder wordt
uitgebreid beschreven hoe u ervoor kunt zorgen dat er geen broedplaatscn in uw
omgeving zijn.

Vondst tijgermug melden
Mocht u een mug aantreffen waarván u sterk vermoedt dat het om een tijgermug
gaat, vergelijk deze dan eerst rnet die op de foto in de bijlage en check de
uiterlijke kenmerken. Vertrouwt u het niet? Via de website van de NVWA
(www.nvwa.nl/muqqen) kunt u met een speciaal formulier uw vondst melden en
een foto meesturen. Maak de foto bij voorkeur van een intacte mug en tegen een
lichte achtergrond.

Meer informatie
Meer informatie over de Aziatische tijgermug vindt u op de website van de NVWA,
www.nvwa.nl (zoek op "tijgermug"), Daar kunt u ook terecht met uw vragen over
de bestrijding.
Voor gezondheidsgerelateerde vragen kunt u bellen met GGD Limburg Noord op
telefoonnu m mer 088 ltgt245.
Heeft u andere vragen dan u kunt u bellen met de NVWA op telefoonnummer
0900-0388.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten,

L42'-J.J. Wijnands
Hoofd van de afdeling Plant, vis, EU en natuur van de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit
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