Scheer je weg!
Start-up zet geur in bij de strijd tegen ongewenste dieren
Dieren kunnen een heuse plaag zijn in de openbare ruimte en bestrijding is niet altijd even eenvoudig. Het jonge bedrijf Plaagdierbeheersing.nu brengt
naast het vaste aanbod aan bestrijdingsdiensten sinds kort Scare-off pest control op de markt. Het product bestaat uit in de aarde te planten paaltjes,
die een geurend middel verspreiden dat ongedierte als konijnen, steenmarters, mollen en zwijnen op afstand houdt.
Auteur: Kelly Kuenen

Scare-off bestaat uit grondpalen van bijna een
meter lang, die ongeveer vijftig centimeter diep
in de grond worden aangebracht. Het gedeelte
van de paal dat boven de grond uitsteekt, verspreidt een geurstof die ongewenste dieren in
een straal van vijftien meter rond de paal op
afstand houdt. Het product wordt op de markt
gebracht door Plaagdierbeheersing.nu. Dit bedrijf
was tot voor kort een onderdeel van Wolterinck
Plaagdierbeheersing, maar opereert sinds oktober
vorig jaar zelfstandig.
Met de verzelfstandiging hopen de eigenaren de
dienstverlening verder te optimaliseren en professionaliseren, vertelt Hans Olbach, die samen met
Rico Heutinck de spil van het bedrijf vormt. Olbach
neemt in het bedrijf de planning op zich, Heutinck
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de uitvoering van de werkzaamheden. Het jonge
bedrijf richt zich op allerlei soorten ongediertebestrijding, houtconservering, vogelwering en de
bestrijding van insecten, knaagdieren en mollen en
heeft sinds kort ook Scare-off in het assortiment.
Met Scare-off speelt het in op de vraag uit de
markt. Aanleiding was volgens Olbach de toenemende overlast van steenmarters, beestjes die
in stedelijk gebied behoorlijke schade kunnen
aanrichten, maar volgens de Flora- en faunawet
beschermd moeten worden. Kennelijk met resultaat: volgens Olbach is de steenmarter bezig aan
een flinke opmars. ‘Een paar jaar geleden zag je
ze nog alleen in het oosten van het land, nu al
voorbij Utrecht’, vertelt hij. ‘Steenmarters kunnen
behoorlijke schade aanrichten. Maar omdat ze
beschermd zijn, mogen ze niet worden gevangen.

Wat je wel mag doen, is ze verdrijven of weren.
Weren kun je bijvoorbeeld doen door een terrein
af te sluiten met een gesloten hekwerk. Vaak is dit
echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Scare-off
is een manier van verdrijven; het houdt de marters
ook weg van een bepaald gebied, maar dan door
middel van geur.’
Samenstelling
Scare-off is een diervriendelijke methode. Het
werkt op basis van een biologische geurstof,
bestaande uit dierlijke oliën, azijnsubstraat, gedestilleerd water en vloeibare zeep. Afhankelijk van de
hoeveelheid die een paaltje bevat, is het goedje
in staat om in een straal van ongeveer 15 meter
om de paal heen ongedierte op afstand te houden. Naast steenmarters houdt het ook dieren als
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konijnen, mollen en zwijnen op afstand, evenals
– als het gaat om een particulier terrein – de ‘kat
van de buren’. Volgens Olbach ruiken mensen het
product ook, maar niet in die mate dat het storend
is, omdat het menselijk reukvermogen minder
ontwikkeld is. Olbach beschrijft de geur als een
asbak met kapotte sigaren; niet fris, maar ook niet
hinderlijk.

Omdat het reukvermogen
van mensen minder goed
ontwikkeld is, hebben zij
geen last van de geur

De mannen van Plaagdierbeheersing.nu namen
het product op in het vaste assortiment nadat zij er
elders mee in contact gekomen waren. In principe
bestond het namelijk al langer. Olbach en Heutinck
ontwikkelden het door en brachten het onder een
nieuwe naam op de markt. De range bestaat uit
twee productsoorten: geurpalen die voorgevuld
zijn en na enkele maanden in zijn geheel moeten
worden vervangen, en permanente geurpalen,
waarvan de vloeistof kan worden bijgevuld. Deze

Hans Olbach

zijn op hun beurt onderverdeeld in een kleine en
grote variant. Die laatste variant heeft een grotere
geurstraal en is volgens Olbach beter geschikt voor
het verdrijven van grotere dieren. Het product
bevat ook bescherming tegen bevriezing en is
daarmee bestand tegen temperaturen tot -20°.
Kosten
Een geurstraal van vijftien meter is behoorlijk
groot. Dat neemt niet weg dat er bij een grotere
oppervlakte wel een aantal paaltjes geplant moet
worden. Een pakket van zeven kleine vervangbare
kokers kost zo’n zestig euro. ‘Maar je moet er rekening mee houden dat er in veel gevallen geen diervriendelijk of effectief alternatief is’, zegt Olbach.
‘Een andere mogelijkheid voor ongediertebestrijding is jagen; sommige dieren, zoals konijnen,
mogen door een jager gevangen worden. Maar al
is dat mogelijk, wenselijk is dat lang niet altijd. Bij
hermelijnen bijvoorbeeld levert de jacht goede
resultaten op. Maar dit brengt de nodige kosten
met zich mee. Bovendien brengt het afschieten
van dieren vooral in stedelijk gebied natuurlijk de
nodige problemen met zich mee. Dan kun je beter
kijken naar een alternatief.’
Natuurmonumenten
Enige tijd geleden voerde Natuurmonumenten
een proef uit met het product, waarbij gekeken
werd of de palen voldoende werkten om zwijnen
op afstand te houden. Bij een drinkplaats werd
een aantal palen geplaatst. Vervolgens werd met
een warmtecamera het gedrag van de dieren in de
gaten gehouden. ‘Uit de testen bleek dat de dieren
wel kwamen drinken, maar dat ze de plek vrij snel
daarna weer verlieten; gedrag dat ze normaal niet
vertoonden’, vertelt Olbach. ‘Dit wijst erop dat het

product de dieren afschrikt, zonder op een schadelijke manier hinderlijk te zijn.’ Volgens hem blijkt uit
de testen dat het product ook kan worden ingezet
op akkerlanden voor het verdrijven van grotere
dieren.
Volgens Olbach zijn de paaltjes al geplaatst bij
verschillende bedrijven en op begraafplaatsen.
Op deze laatste locatie is het product gewild,
omdat konijntjes hier nogal eens voor overlast
zorgen. Op het moment van spreken plaatst
Plaagdierbeheersing.nu het product op het terrein
van een bedrijf in Ruurlo, dat overlast ondervindt
van marters die aan bedrading knabbelen.
De Scare-off-geurpaaltjes vragen om onderhoud.
Willen ze hun werking behouden, dan is het
zaak om de producten een paar keer per jaar te
vervangen of bij te vullen. De geurverspreidende
vloeistof gaat tot drie maanden mee. Daarom biedt
Plaagdierbeheersing.nu de producten los aan,
maar ook in de vorm van een onderhoudscontract.
Dat houdt in dat de mannen eens in de drie maanden langskomen om de producten bij te vullen of
te vervangen. Indien nodig wordt er eerder ingegrepen. ‘Het voordeel hiervan is dat wij kunnen
anticiperen op veranderingen. Als een populatie
konijnen zich bijvoorbeeld verplaatst, kunnen we
daarop inspelen.’
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