..
.. Peking 2008, Londen 2012,
.. Rio de Janeiro 2016 en … Amsterdam 2028
.. Plaagdierbeheersing tijdens
.. de Olympische Spelen
..
..
..
PLAAGDIEREN EN SPORT

Tekst: Dr. Albert C.M. Weijman, Kenniscentrum Dierplagen

The Greatest Show on Earth! Van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 in Londen.
Het organiseren van de Olympische Spelen is een mega-operatie. Vooral op sportief en
operationeel gebied. Ruim tienduizend sporters namen deel die samen 955 medailles wonnen. Er werden 4500 nieuwe woningen gebouwd in het Olympisch Dorp en
nabij het Olympisch Park. Er waren 17.320 bedden beschikbaar voor mensen en voor
bedwantsen. Buiten het Park nog eens 100.000 gastvrije hotelbedden. De zorg voor de
veiligheid en gezondheid van de vele duizenden deelnemers en toeschouwers
was topprioriteit. Plaagdieren werden van officiële deelneming uitgesloten.

Ruim 21.000 vertegenwoordigers van de media zaten in Londen
bovenop het nieuws. Via televisie en internet hebben vier
miljard mensen naar de wedstrijden gekeken. Vooral naar Epke
Zonderland, Usain Bolt en Michael Phelps. Bijna een half miljoen mensen hebben het Olympisch Park in Londen dagelijks
bezocht en dat waren er ruim vijf miljoen bezoekers in totaal.
Zeventien lokale overheden waren direct bij de logistiek betrokken. Ruim 200.000 werknemers zijn actief geweest, bijgestaan door 70.000 vrijwilligers. Tijdens de Spelen werden 232
ton aardappelen en 330 ton groenten en fruit geconsumeerd
gedurende 12 miljoen maaltijden. Van de resten blijft genoeg
over om plaagdieren aan te trekken die als dank voor schade
en overlast zorgen. Dat was en is dus een belangrijke reden om
hygiëne extra serieus te nemen en daarmee de populaties van
plaagdieren klein te houden. Onschuldig voor mensen waren
de problemen met Olympische slakken rondom de grasvelden
van het Olympisch Park. Zij werden ongewild platgetrapt. Een
extra risico vormen al dan niet exotische dieren die met de
vele extra bezoekers meereizen. Kakkerlakken, bedwantsen en
tropische muggen zijn bekende voorbeelden van verstekelingen
die vanuit alle delen van de wereld worden ingevlogen.
Er werd een lijst gepubliceerd met dieren die in het ‘Green
Olympic Park’ voorkomen. Het is typisch dat ratten en muizen
op die lijst niet voorkomen. Bijzondere dieren zoals vleermuizen wel.

In Peking werden verouderde hotels afgebroken en herbouwd. Daardoor werden chronische problemen met bed-wantsen drastisch
verminderd. In Londen was sloop van oude
hotels natuurlijk geen optie.
Bij de Spelen van Peking ging het in totaal
om 93 locaties waarvan er 31 wedstrijdlocaties waren die ook nog eens verdeeld waren
over zes steden. Een ‘cordon sanitaire’ van twee kilometer werd
aangehouden rondom elke locatie. Een voorbeeld:
wanneer er in één op de honderd vallen een muis werd gevangen werd grondig actie ondernomen met rodenticiden. Tijdens
de spelen van Peking waren vijftig overheidsdienaren actief
als inspecteurs. Uitvoerende werkzaamheden werden uitgevoerd door bedrijven. Rentokil speelde daarbij een belangrijke
rol. Meer dan 150 Rentokil experts maakten deel uit van een
400 man sterke taskforce. Ook was Rentokil betrokken bij de
opleiding van 900 lokale experts die buiten de locaties van de
Spelen actief waren. Meer dan 7.000 restaurants en 30.000
huishoudens werden gecontroleerd om infectie van de Spelen
met plaagdieren tot een absoluut minimum te beperken. Een
evaluatie van de Pest Control Olympics van Londen werd tot
op heden niet gepubliceerd. De Chinese GGD voorspelde dat
rond de 5 miljoen euro nodig zou zijn om de Spelen in Londen
plaagdiervrij te laten verlopen. Dat zal wel een lage schatting
blijken te zijn geweest.

Tijdige monitoring in Peking

Samenwerking in Londen

De voorbereidingen voor plaagdiervrije Spelen in Londen
begonnen al in Peking voordat de Olympische vlam daar werd
ontstoken. Uitgangspunt in Peking was overigens een beleid
van nul-tolerantie. Grote problemen hebben zich tijdens de
Spelen van Peking dan ook niet voorgedaan.
Tijdige monitoring was de belangrijkste strategie om de populaties uiterst klein te kunnen houden. De volgende plaagdieren
werden in Peking op de voet gevolgd: muggen (steekmuggen waaronder tijgermuggen), vliegen, de Duitse kakkerlak,
de bruine rat en de huismuis. In Londen werden problemen
verwacht met dezelfde soorten maar vooral met de bedwants.

In Peking werd de plaagdiercontrole top down aangepakt. In
London werkte dat anders. Daar moesten een viertal organisaties gaan samenwerken. De Olympic Development Agency
(ODA) was verantwoordelijk voor de preventie van plaagdieren
tijdens de bouw van de stadions en het Olympisch Dorp. Daarna werd de verantwoordelijkheid overgedragen aan het London
Organizing Committee of the Olympic en Paralympic Games
(LOCOG). De vier samenwerkende lokale overheden Hackney,
Newham, Tower Hamlets and Waltham Forest werkten samen
als Joint Local Authority Regulatory Service (JLARS). JLARS
was verantwoordelijk voor de logistiek van de plaagdierbeheer-
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sing en de voedselveiligheid ter plaatse. De
uitvoering was in handen van professionele
bedrijven zoals Safeguard, Microbee en
Rentokil. Het landelijke Chartered Institute of Environmental
Health (CIEH), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, adviseerde ODA, LOCOG, JLARS en de regering van het Verenigd
Koninkrijk. CIEH beschikt over gedetailleerde informatie op
het gebied van plaagdiermanagement in de bouw, in hotel- en
horeca-accomodaties en in de voedselindustrie. Onder het
CIEH valt ook het National Pest Advisory Panel (NPAP). Het
wiel hoefde dus niet opnieuw te worden uitgevonden dankzij
samenwerkende kennisinstituten.

houden zou een moeilijke opgave kunnen worden. De natuur
respecteren, biodiversiteit buiten houden en alleen de mens
binnen de Spelen tolereren lijkt anno 2012 behoorlijk onhaalbaar. Zal het beleid van nul-tolerantie worden opgegeven?
De redactie van Dierplagen Informatie zou haar lezers in 2017
graag over de ervaringen willen berichten.

Pest Control Olympics 2024/2028
José Arthur Peixoto, hoofd van het waarnemersprogramma
Rio 2016 in Londen:
De organisatie van Olympische Spelen betekent niet alleen
maar het bouwen van een stad of een land. Het is een traject
van uitwisseling dat tientallen jaren duurt …

Natuur in Rio de Janeiro
De volgende Olympische Spelen zullen in 2016
officieel worden geopend in Rio de Janeiro. Officieus zijn de voorbereidingen voor die Spelen
al sinds 2010 in volle gang en daarom waren in
Londen al 143 specialisten actief als waarnemers. Dat is de helft van het aantal werknemers
dat het uiteindelijke organiserend Comité zal gaan vormen. In
november 2012 zal het Londense Olympisch Comité in Rio
verslag gaan uitbrengen van de ervaringen. De ervaringen met
plaagdierpreventie maken daar onderdeel van uit.
Voor de bouw van het Olympische Park in Rio is inmiddels
gekozen voor een ecologische opzet waarbij de plaatselijke
natuur van de lagune en van het regenwoud zichtbaar moet
blijven. Er zullen vijf regenwouddorpen worden gebouwd waar
toeschouwers beschutting en schaduw kunnen vinden.
De uitdaging om de Spelen van Rio plaagdiervrij te kunnen

De serieuze aanpak tijdens de Olympische Spelen van Peking
2008, Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016 zal inspiratie
leveren aan de Olympische ambitie die ook in Nederland leeft.
Zeker na de successen die de winnaars van gouden, zilveren
en bronzen medailles in Londen behaalden. Nederland behoort
tot de Olympisch toplanden! De organisatie van de Spelen
in 2024 of 2028 in de Randstad vereist een effectieve visie,
infrastructuur en regelgeving op het gebied van gezondheid,
milieu, duurzaamheid en dierplagen. ‘Niemand weet hoeveel
ratten en muizen er in Nederland zijn’. Dat was de eerste zin
van het eerste nummer van het mededelingenblad Rat en Muis
in 1953. Het is nu zestig jaar later en het wordt tijd dat we
monitoring van plaagdieren serieus gaan nemen. De voorbereidingen voor de Pest Control Olympics van 2024/2028 kunnen
wat het KAD betreft in 2013 al van start gaan.
De tijd is aangebroken voor een gedetailleerde
nulmeting.

Ongediertebestrijding
Helder en inzichtelijk

In één muisklik nog meer inzicht!
Als kwaliteit hoog op uw agenda staat en hygiëne in uw organisatie van cruciaal
belang is, besteedt u niet alleen aandacht aan de bestrijding, maar vooral ook aan
het voorkomen van ongedierte in uw bedrijf. De vakbekwame medewerkers van
Rentokil Pest Control helpen u daar graag bij.
Bijvoorbeeld met ons rapportagesysteem PestNetOnline waarmee u online een overzicht heeft
van inspecties, advies en maatregelen. U kunt op elk tijdstip inloggen voor een direct en actueel
overzicht. Zo maakt u voor uzelf en anderen al uw inspanningen zichtbaar, hetgeen een positief
eﬀect zal hebben op het kwaliteitsimago van uw bedrijf.

Bel 0800-Rentokil (0800-7368654) of kijk op www.rentokil.nl
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