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BEDRIJFSPRESENTATIE

Door: Peter Traas

Traas Ongediertebestrijding bestaat nu precies 15 jaar en heeft een KAD Keurmerk.
Hiermee willen we aangeven dat we werken volgens de basisprincipes van IPM.
En daarmee preventie hoog in het vaandel hebben. We besteden daarom veel
aandacht aan wering. Om die reden wordt ons bedrijf regelmatig ingeschakeld
door eigenaren van winkelcentra, supermarktketens en grootwinkelbedrijven
om een - al dan niet groot - probleem met muizen aan te pakken. De conclusie is
vaak dezelfde: plaagdierbeheersing draait vooral om wering.

Traas Ongediertebestrijding heeft inmiddels voldoende kennis
en ervaring opgebouwd om een probleem als hier geschetst te
kunnen aanpakken. Sinds een aantal jaren hebben wij binnen
onze organisatie een aparte afdeling Building-Care opgericht.
De mannen die hier werken, zijn volledig opgeleid als ongediertebestrijder en hebben op dit gebied jarenlange kennis en
ervaring. Het grote verschil met de reguliere plaagdierbestrijder
is dat deze jongens ook een bouwkundige achtergrond hebben.
Dit zien wij als een absolute meerwaarde voor onze klanten.
Deze bestrijdings-/bouwkundige technici voeren specialistische
taken uit, zoals het aanbrengen van weringsmaatregelen tegen
knaagdieren en vogels.

fond afgesloten te zijn, om verspreiding van plaagdieren tegen te gaan.
Ook moeten kabeldoorvoeren van
kassa’s en weegschalen die boven
het plafond uitkomen afgedicht
worden. Zo ontstaat een broodnodige
scheiding van belangrijke delen.
Vaak haken supermarkten en
winkelcentra af wanneer ze de
begroting zien. Ten onrechte worden
deze kosten niet gezien als een zeer
nuttige en effectieve investering.
Diverse grootwinkelbedrijven en supermarktketens waar Traas
Ongediertebestrijding voor werkt, hikken de eerste keer ook
tegen de kosten aan. Echter, als uiteindelijk blijkt dat het
probleem voor 100% opgelost is, en vaak nog langdurig ook, is
men erg tevreden, met als gevolg dat wij bij elke verbouwing,
re-styling en nieuwbouw ingeschakeld worden.
Het is van groot belang dat wij ook bij kleinere verbouwingen
betrokken zijn, zodat ook hierna bijvoorbeeld de kabelgoten
weer dichtgemaakt worden.

Praktijkvoorbeeld Goes

Follow-up

Traas Ongediertebestrijding werd bij een winkelcentrum in
Goes ingeschakeld om een groot muizenprobleem op te lossen.
Het eerste dat we deden, is gewapend met een zaklamp, trap
en fototoestel alles opnemen. Onze inspectie begon, zoals
meestal, buitenom, waar we al veel gaten, open stootvoegen en
soms vieze situaties tegenkwamen.
Vervolgens gingen we zo ook binnen te werk. Overal waar we
konden kijken, namen we het pand op, óók boven de plafonds
en in de meterkasten.
In de praktijk blijkt vaak dat er boven de plafonds geen afscheiding is tussen de verschillende winkels en/of winkel en
magazijn.
Vervolgens is een rapport opgemaakt, compleet met foto’s van
alles dat moet gebeuren en dit is voorzien van een begroting
om de bouwkundige gebreken op te lossen.

Na de eerste weringsactie moet er
in de regel een grote bestrijdingsactie plaatsvinden om alles 100%
onder controle te krijgen. Vervolgens
kan er weer periodiek gecontroleerd
worden (8x per jaar). Deze periodieke controle blijft noodzakelijk,
omdat muizen ook mee kunnen
komen met de vracht.
Supermarktketens willen naar mijn
mening vaak veel te weinig geld besteden aan een goede wering, maar
zeker ook aan periodieke controles. Zo was er onlangs een landelijke supermarktketen die koos voor de laagste inschrijver:
4 controles per jaar x € 17,50 per supermarkt.

Kosten of investering?

Wij zijn ervan overtuigd dat elk probleem oplosbaar is maar wel
in combinatie met wering.
Zelfs als je als winkel ’alleen’ bent in een winkelcentrum kun
je je eigen winkel zodanig dicht maken met de juiste materialen,
dat je geen problemen (meer) hebt.
Traas Ongediertebestrijding durft die uitdaging aan!

Het gebeurt vaak dat de hulp van ons wordt ingeroepen als een
probleem al jarenlang speelt. Bij een eerste inspectie komen
we dan ook vaak doosjes van diverse collegabedrijven tegen.
Vaak is de opdrachtgever dan al een aantal malen veranderd
van bestrijdingsbedrijf, soms om prijstechnische redenen,
maar vaak ook omdat er geen (blijvende) resultaten werden
geboekt.

15 jaar ervaring

In de praktijk komt het vaak voor dat wij adviseren om van winkels gesloten compartimenten te maken, ook boven plafonds
en onder vloeren. Bij supermarkten adviseren wij dit bovendien
te doen tussen het magazijn en de winkel en kantine, zodat
daar drie afgesloten delen ontstaan.
In supermarkten en winkels dienen de wanden boven het pla-
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