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PRAKTIJK & KEURMERK

Door: Martijn Nijhuis

Het relatief jonge en dynamische bedrijf Nijhuis Reiniging heeft zich naast industriële
reiniging en specialistische reiniging ook toegelegd op verduurzaming en plaagdierbestrijding- en wering. Het zwaartepunt bij plaagdierbestrijding ligt op het gebied van
preventief handelen, het (duurzaam) oplossen van problemen en het uitvoeren van
grote bestrijdingsacties. Recentelijk behaalde Nijhuis Reiniging het KAD-Keurmerk.

Sinds Nijhuis Reiniging vijf jaar geleden is opgericht, biedt het
een uniek concept aan in industriële reiniging, waarbij het de
manier van werken afstemt op de wensen en behoeften van de
klant. Met behulp van door het bedrijf zelf ontwikkelde machines en procedures zijn we in staat om zelfs de meest lastige
objecten doeltreffend en volgens (IPM) voorschriften te reinigen.
Naast industriële reiniging en specialistische reiniging, hebben
wij ons ook gespecialiseerd in verduurzaming en ongediertebestrijding- en wering. Nijhuis Reiniging heeft mede door de
goede prijs-kwaliteit verhouding klanten door het gehele land.
Onze hoofdzaak ligt bij weren. Dit doen we conform IPM en wij
gebruiken het KAD-Keurmerk als waarborg in de praktijk en
als onderbouwing en leidraad naar onze klanten. We hebben
gemerkt dat dit veel vertrouwen bij klanten geeft.

Snel, effectief en kostenbesparend

Foto boven: plaatsing van mechanische dakluiken: een elektronisch aangestuurd, geïntegreerd hor-systeem tegen kruipende en vliegende insecten.
Dit scheelt veel ruimtebehandelingen op jaarbasis en betekent minder
biociden en meer rendement.

Nijhuis Reiniging gaat verder dan alleen bestrijden van ongedierte. Wij werken herkennend, autonoom en uitvoerend. Wij
kunnen zelfstandig het soort ongedierte determineren, een plan
van aanpak opstellen, afval saneren en verwerken en risico’s
voor de toekomst inventariseren. Door onze ervaring en expertise
op het gebied van plaagdierbestrijding, in combinatie met ons
uitgebreide machinepark, kunnen wij zelfs de meest lastige projecten zorgvuldig en gedegen uitvoeren. Dat wij het KAD-Keurmerk dragen, past dan ook precies in onze visie van serieus en
met alle mogelijke kennis van zaken werkzaam zijn – met heel
veel aandacht voor preventie. In de praktijk blijkt dit voor onze
klanten zeer kostenbesparend te werken en ook dat overtuigt.

Dankzij onze 24 uurs-service kunnen wij snel ter plaatse zijn
wanneer een opdrachtgever ongedierte aantreft. Dankzij digitale
instrumenten kunnen wij op locatie direct vaststellen om welk
soort ongedierte het gaat. Dit doen wij door middel van een
microscoop met een laptop te verbinden waarin een uitgebreid
soortenregister aanwezig is. Vervolgens kunnen wij een plan van
aanpak opstellen en deze uitvoeren.
Bij een grote diervoederfabrikant heeft Nijhuis Reiniging meer
dan 150 silo’s in vast onderhoud. In de silo’s troffen wij voorraadaantasters aan, zoals graanklanders en motten. Door af
te dalen in de 40 meter hoge silo’s kan Nijhuis Reiniging de
gehele silo van binnenuit reinigen en tot zesentwintig ton verrot
afval per 24 uur afvoeren. Tegelijkertijd wordt de productie zo
min mogelijk verstoord en wordt ervoor gezorgd dat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet.
Een ander voorbeeld is HK-Plastics in Almelo, waar ook verpakkingen voor voedingsmiddelen worden geproduceerd. Omdat
de opdrachtgever graag BRC-IOP gecertificeerd wilde werken,
diende de 1.000.000m³ grote productiehal volledig afgesloten
te worden voor plaagdieren. Na inspectie hebben wij eerst alle
gaten gevuld, slecht afgewerkte kitranden vervangen, en vervolgens horren geplaatst voor de ventilatieluiken in het dak en in
de zijmuur. Mede omdat wij zo secuur volgens IPM-methoden
te werk waren gegaan, met de nadruk op preventie, scoorde het
Amelose bedrijf optimaal en verkreeg verkreeg HK-Plastics de
BRC-IOP certificering meteen bij de eerste aanmelding!

Sanering bij de bron: de desinfectering van de lege silo, inclusief leidingwerk, voorkomt voorraad aantastende insecten bij bulkopslag
(siloreiniging conform GMP richtlijn voedingsmiddelen industrie).
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