KENNIS&KUNDE
CURSIST IN BEELD

..
.. Hovenier Zwaluwhoeve breidt
.. zijn vakkennis uit
..
.

Ton Mulder, 43 jaar en werkzaam als hovenier bij Wellnessresort de Zwaluwhoeve in
Harderwijk, volgt momenteel de cursus Bestrijdingstechnicus (BT) bij het KAD.
Wat waren Ton’s overwegingen en hoe ervaart hij de cursus?
want waar veel mensen komen, is er veel afval. Ik vind het
goed bij al die hygiënemaatregelen aansluiten dat ik als
hovenier zo allround mogelijk mijn werk kan doen. Juist door
veel kennis kan ongedierte immers worden voorkomen en wij
lopen liever niet achter de feiten aan.

Hoe ervaar je de BT cursus van het KAD?
Ik heb nog geen praktijklessen gevolgd en kan dus alleen wat
over het theoriegedeelte zeggen. Ik vind het een bijzonder
informatieve cursus. Mensen die al in de plaagdierbestrijding
zitten, kunnen de informatie gemakkelijk terugkoppelen naar
hun werkervaring, maar ik ben behalve toen die wespen niet
met plaagdieren in aanraking geweest. Wat ik erg fijn vind, is
dat er bij het KAD sterk vanuit de preventiegedachte wordt
gewerkt. Pas daarna komt het weren. Het is die preventieve
kant die voor ons bedrijf van belang is. Ik kijk uit naar het
praktijkgedeelte en ondertussen probeer ik scherp te blijven
en veel vragen te stellen. Ik vind het een bijzonder boeiende
opleiding!

Wat heeft ertoe geleid dat je de BT cursus bent gaan doen?
Vanaf het begin van 2006 werk ik als hovenier in de buitendienst van de Zwaluwhoeve. Na de Tuinbouwschool heb ik
mijn Vakbekwaamheidsdiploma Hovenier behaald. Omdat veel
bezoekers van De Zwaluwhoeve in de tuinen verblijven, dienen
deze er verzorgd uit te zien en goed onderhouden te zijn.
Laatst was er een keer een wespennest en was het mijn taak
om een bestrijdingsbedrijf in te schakelen en voor een goede
afhandeling en controle zorg te dragen. Ik heb toen de directie
laten weten dat ik dit soort bestrijdingswerkzaamheden in de
toekomst eigenlijk zelf graag zou willen oppakken.

Welke cursusdelen zijn voor jou het meest relevant?
Zoals ik al heb aangegeven, lopen er heel veel mensen in de
tuinen rond. Ik vind het als hovenier prettig als ik zelf mieren
zou kunnen bestrijden als dit nodig zou zijn. Zwaluwhoeve
heeft de hygiëne zeer hoog in het vaandel staan, dat moet ook
wel als je veel mensen ontvangt. Iedere ochtend wordt door
een grote groep het hele pand van top tot teen schoongemaakt,
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Geldig van maandag t/m donderdag tot 15 december 2011. Iedere 1e en 3e dinsdag v/d maand is het badkledingdag
voor dames en heren van 10.00 tot 24.00 uur. Prijswijzigingen voorbehouden. Reserveren is noodzakelijk.
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