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Nog vóór Dierplagen 1 van dit jaar uitkwam met de vacature voor Adviseur Dierplaagbeheersing zag Cyriel Doevendans de oproep op de KAD website staan.
Inmiddels heeft Cyriel al aardig zijn plek gevonden.
Hoe kijk jij naar plaagdieren?
De mens, de omgeving en het samenspel met dieren en planten, zeg maar ecologische wetenschap, is een dynamisch geheel. Hierin valt nog veel te ontdekken. Je ziet dat de overheid
aan de ene kant de natuur dichter bij de mens wil brengen.
En aan de andere kant moeten we in een veilige en gezonde
leefomgeving kunnen zijn, wonen en werken. Het is belangrijk
om over kennis van plaagdieren te beschikken en hierover te
kunnen voorlichten, met de nadruk op preventie.
Vroeger hadden we een andere moraal ten opzichte van onze
omgeving. Men vond beestjes niet zo eng of vies, properheid
was belangrijk en er was ook nog niet zo’n snelle nieuwsverspreiding over dierplagen.
Tegenwoordig moet het vooral voor ‘het oog’ schoon zijn. We
zoeken veel sneller dingen op via zoekmachines en we willen
het liefst zo snel mogelijk van ons probleem af zijn.
We vragen een pilletje of een zalfje bij de dokter en een poeder
of gif bij de bestrijder.

Wat wil je bereiken?

Wat heb je voor opleiding en achtergrond?
Na mijn lerarenopleiding Biologie heb ik me bij het ministerie
van LNV bezig gehouden met projecten en advisering aangaande subsidies en regelgeving. Bij de gemeente Soest heb
ik een project voor de Wet milieubeheer uitgevoerd, waarbij
nieuwe of gewijzigde bedrijven moesten worden bezocht en
gecontroleerd op de regelgeving. Ook heb ik veel contact met
burgers en bedrijven gehad over milieuklachten. De afgelopen
jaren heb ik voor GGD Midden Nederland scholen beoordeeld
op het binnenmilieu en hierover rapportages gemaakt en voorlichting gegeven.

Dat mensen zich meer bewust worden van hoe hun eigen
gedrag van invloed kan zijn op de plaagdieren problematiek.
Overlast van plaagdieren kan in veel gevallen echt voorkomen
worden, dit is nu precies de IPM-gedachte.
Een paar simpele voorbeelden. Laat mensen eens kijken naar
hoe vaak of hoe grondig ze opruimen. De jaarlijkse voorjaarsschoonmaak, waarbij je de hele boekenkast leeghaalde, dat
doen vaak alleen nog de ouderen. De meesten halen alleen de
kast nog leeg als ze gaan verhuizen. Ook het luchten van de
slaapkamer is geen overbodige luxe. De vochtige lucht van het
transpireren en van het douchen zorgt dagelijks in huis voor
een aangenaam klimaat voor plaagdieren.

Is dat niet oubollig?
Vroeger was men zo gek nog niet. We verleren dingen of nemen
soms domweg de tijd niet voor bepaald zaken.

Waarom het KAD?

Wat zijn je ambities?

Mijn afstudeeropdracht was een ecologisch onderzoek. Ik
ben ervan overtuigd dat de combinatie van milieu en gezondheid steeds meer in de belangstelling zal komen te staan. Je
ziet het ook aan de Nationale aanpak milieu en gezondheid
2008-2012 van VROM, waarin het verstandig omgaan met
plaagdieren wordt genoemd. Het spreekt me aan dat het KAD
staat voor een duurzame plaagdierbeheersing. Als Adviseur
Plaagdierbeheersing zit ik in de buitendienst. Ik ga me vooral
richten op kwaliteitsinspecties, waarbij ziekenhuizen op dit
moment de hoogste aandacht verdienen.

Mijn ambities zijn om de rol en betekenis van plaagdieren voor
de mens meer onder de aandacht te krijgen en te zorgen dat
bedrijven kiezen voor een duurzame beheersing van plaagdieren.
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Wat doe je naast je werk?
Ik ben veel buiten met de hond, ik lees graag de krant en ik
doe met plezier klussen in huis. Mijn favoriete sporten zijn
racefietsen, tennis en zwemmen, hoewel ik daar met een
knulletje van bijna een jaar weinig tijd voor heb.

