Tropische
verrassingen in
zwemparadijs
Praktisch ingestelde denkers en doeners
die bewust kiezen voor de biologische
bestrijding van dierplagen in een permanent
drukbezochte, tropisch vormgegeven
leefomgeving. Afzender: Center Parcs.

daarvoor schaduwplekken gekozen zodat de boom of
plant de gelegenheid heeft om opnieuw te wortelen.
Na een lange reis in klimaatcontainers arriveren de
bomen en planten in de Rotterdamse haven waar
ze in quarantaine gaan en waar soms gegast moet
worden om schadelijke diersoorten te doden die
met het transport mee gekomen zijn. Aansluitend
volgt een wachtperiode bij één van de vier vaste
kwekerijen die kan variëren van 3 weken tot een
half jaar.

Taal- en interpretatieverschi[len leiden soms tot
merkwaardige misverstanden. Zo werd een
6 meter hoge Yuca besteld in Indonesië.
Geleverd werden 6 Yuca's, elk van 1 m hoogte.
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's Wereld grootste importeur van tropische beplanting uit o.a. het Verte Oosten, Latijns-Amerika en
centraal Afrika, Center Parcs, heeft een eigen discipline opgebouwd in
het evenaren van de
sfeer van de tropen in
ons eigen klimaat. Met
een injectie van 150
miljoen worden tussen
nu en de komende 3
jaar oerwouden in
overdekte centra neergezet die hun weerga
niet kennen. "Muren
en pilaren zijn vervangen door groen. Waar
je je ook begeeft: je
zintuigen registreren
een exotische omgeving. Je snuift de geuren en hoort de geluiden van
de jungle. Af en toe bliksemt en regent het er.
Kortom: je bevindt je ECHT in het oerwoud."
Aan het woord is Jean Henkens, tropisch landschapsarchitect met een uitgesproken mening over
woningbouw, leefomgeving, materiaalgebruik en
dierplaagbestrijding. Sinds jaar en dag in dienst bij
Center Parcs en de bedenker en bouwer van wat ze
bij Center Parcs 'leefjungles' noemen. "Groen en
mensen horen bij elkaar," aldus Henkens.

DE IMPORT VAN EEN BOS
Verreweg de meeste bomen en planten in de 'leefjungles' zijn rechtstreeks afkomstig uit hun larid van
oorsprong. Eén ervan, de grootste levende boom
ooit ter wereld vervoerd, woog 5.000 kg. Voor dergelijke complexe import van natuurlijke materialen
wordt intensief contact onderhouden met de lokale
overheden en entomologen ter plaatse. Na het uitgraven volgt een acclimatiseringsperiode._Vaak worden

Henkens vormt de verbindende schakel en heeft de
algehele supervisie over de groendiensten waarover
elke Center Parcs-vestiging beschikt.
Elke groendienst bestaat uit een team van 6 medewerkers van wie er 3 gespecialiseerd zijn in een bepaald type beplanting. Veel waarde hecht Henkens
aan een intern draagvlak voor zijn filosofie, Dat telt
voor hem zwaarder dan het opleidingsniveau van
zijn medewerkers. "Mijn mensen moeten een
natuurlijke visie en gevoel voor tropische beplanting hebben. Center Parcs onderscheidt zich doordat de sfeer en leefomgeving van een tropisch oerwoud tot in de kleinste details worden uitgewerkt.
Met bomen en planten die echt uit de binnenlanden van bijv. Zuid-Amerika komen. Zelfs de samenstelling van de grond is daarop uitgekiend. Alleen
als iedereen gelooft in de filósofie en daarnaar handelt, dan kun je iets bereiken."
De civiele dienst beheert de huishoudelijke nietgroene sector, waaronder de schoonmaakafdeling.
Periodiek verzorgt Henkens themadagen om zijn
mensen te trainen in het herkennen en bestrijden
van dierplagen. Doelstelling daarbij is de handhaving van een natuurlijk leefklimaat. Vandaar
dat het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en -methodieken op een zo groot
mogelijke schaal wordt nagestreefd. Zelfs
schoonmaakmiddelen worden daarop
afgestemd. Henkens: "Toch moet je
realistisch blijven. Soms ontkom je er
niet aan om drastischer maatregelen
te nemen. Maar dan wel op een verantwoorde manier."

Voorbeeld
Mieren kunnen de werking van biologische bestrijdingsmiddelen doorkruisen. Als luizen worden
bestreden door de inzet van natuurlijke vijanden
dan zullen tegelijkertijd ook de mieren bestreden
moeten worden. Zij blijken de natuurlijke vijanden
van hun luizenkolonie namelijk te herkennen.
Hun reactie is een logische: ze beschermen de
luizen (hun voedsel) en doden de dieren die als
natuurlijke vijanden van de luizen zijn ingezet!

AANPAK BESTRIJDING
In een zo inten sief bezochte omgeving met planten
en bomen, komen talrijke ongewenste plantenbezoekers voor.· Een bestrijdingsaanpak start altijd met
i:iet reduceren van de h aarden door ze bijvoorbeeld
weg te snoeien of ze met 'softe' bestrijdingsmiddelen te bewerken, voordat natuurlijke vij_a nden
erop worden 'losgelaten'.

Zo heeft Henkens voor de reductie van haarden met
wolluizen goede ervaring met een mengsel van 5%
citroenzuur met water. En heeft hij positieve resultaten geboekt met gekko's (tropische hagedissen) die
het aantal Surinaamse kakkerlakken in plantenbakken beheersbaar houden. Met vloeibare stikstof worden insectennesten onderkoeld en daarmee uitgeroeid.
Sinds Center Parcs 13 jaar geleden begon met de
import en toepassing van tropische beplanting is
een biologische bestrijding van dierplagen het uitgangspunt. Dat heeft naast een ethische achtergrond ook een praktisch kostenaspect: een bestrijding met chemische middelen
► ·► ► pag. 7
is alleen 's nachts mogelijk.

Als uw bedrijf vraagt om het bestrijden van ongedierte zoals
ratten en muizen, vliegjes en kakkerlak;t<en etc.
CHEMISCH LABORATORIUM VOOR
ONGEDIERTEBESTRIJDING BV

''Holland''
Bandijk 49, 7396 NC Terwolde
Tel. (0571) 29 13 76, fax (0571) 29 22 35
Onze snelle service en deskundige adviezen zorgen, in
combinatie met een regelmatige bezoekfrequentie, voor
een adequate oplossing van uw ongedierteproblemen.
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MOLLENBESTRIJDING
Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren ,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat
Niet voor niets draagt Milieu Service Nederland zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven,
gemeenten en overheidsinstellingen.
Want mollenbestrijding is voor ons een -hoofdzaak en geen bijzaak.

Bel ons gerust voor meer informatie.

Telefoon (023) 562 46 97

Dat betekent dure uren en een hoog
energieverbruik vanwege de verlichting. Het zwemparadijs gaat elke dag
om 10.00 uur open. De groendienst
werkt in ploegen vanaf 5.00 uur in de
morgen.

KEUKEN IS EEN
ANDER VERHAAL
Geldt in de tropische om geving nog
een zekere acceptatie van dieren die
elkaar tot voedsel zijn, in de keuken
geldt vanzelfsprekend een nultolerantie. In de tropen zijn Duitse kakkerlakken bijvoorbeeld natuurlijke 'opruimers' en dienen zij als voedsel voor
grotere dieren, w.o. vogels. In een
keuken zijn ze onacceptabel.

Duitse kakkerlakken ziin
alleseters. Mede doordat zii
in aanraking komen met
allerlei vuil, kunnen ze
onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen.
In de meeste gevallen
bestaat de bestriiding door
een plaatseliike behandeling van alle mogeliike
schuilplaatsen en de directe
omgeving ervan. t:en grove
druppel van een doelmatig
en toegelaten insecticide,
bii voorkeur met een actieve stof als deltamethrin,
permethrin of cyfluthrin, is doorgaans voldoende.
Deze actieve stoffen horen tot de toxicologische
groep van synthetische pyrethroïden.)

Duitse kakkerlakken worden dan ook rigoureus (op
chemische wijze) bestreden door een extern ongediertebestrijdingsbedri jf.
Jaarlijks worden de ongediertebestrijdingsbedrijven
waarmee Center Parcs samen werkt beoordeeld op
diverse criteria: effectiviteit van hun aanpak, servicebereidheid, wijze van werken i.v.m. overlast,
concurrerende prijsstelling en hun bereidheid om
te werken in de.filosofie van Center Parcs.

ADVISEUR MOET KUNNEN MEEDENKEN
Jean Henkens houdt een vurig pleidooi voor een centraa(informatiepunt waar hij terecht kan met uiteenlopende
vragen over dierplagen. Hij toont zich verheugd over de oprichting van KAD Wageningen. "Ik kan nu eenmaal
niet de tijd nemen om academisch te .filosoferen over de herkomst van een bepaalde diersoort. Ik zoek adviezen die
weliswaar op wetenschappelijke leest geschoeid zijn, maar ik accepteer een antwoord dat me 80% zekerheid verschaft. Uitgebreide research duurt vaak veel te lang. Ik moet morgen antwoord op een probleem van vandaag hebben. In ons vak moetje praktisch werken en vóór alles het klimaat in de hand houden."
"Wat ik als gemis ervaar is dat er vanuit veel academische en andere kenniscentra het initiatief ontbreekt om
na te denken wat zij voor Center Parcs kunnen betekenen. Vaak is het een lange weg voordat je weet wie je waarvoor moet hebben. En daar komt bij: ik zoek oplossingen die passen bij de pralf,tijk van een verbliif waarje de voorzieningen niet stil kunt leggen, maar waar je 24 uur per dag onbezorgd vakantieplezier moet kunnen bieden. Om
die reden wil ik alleen advies op een strikt neutrale, objectieve basis.
Zo zijn we momenteel aan het worstelen met de vraag hoe we het oppervlaktewater beter.kunnen beheersen en met
wel.k grastype we de schrale zandgrond van Limburg het beste kunnen laten begroeien. Ook de hoge relatieve
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luchtvochtigheid die voor zwamvorming zorgt op de houten constructie heeft onze aandacht. Wie pakt de uitdaging
op en denkt met ons mee?"
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