Noorder Dierenpark pakt
preventie planmatig aan
In 1993 ontving het Noorder Dierenpark te Emmen de
1\ ~
Milieu & Toerisme Prijs voor hun milieuvriendelijke
~ C.
bedrijfsaanpak. In het park wordt zeer zuinig
omgesprongen ,net energie en water.
~~,Jf' Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Ook
A.
~
ten aanzien van de bestrijding en de voorkoming van
...,.0 ordetv
dierplagen voert het park een opvallend beleid.
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Dit is de stelling van de SVOgediplomeerde dierplaagbestrijder van het Noorder Dierenpark te Emme!J, Piet
Kreeft. Een veelzijdig man
die behalve dierplaagbestrijder ook adviseur tropische
vogels en lid van het milieuteam is. Bovengenoemde
stelling is zijn uitgangspunt van dagelijks handelen
en tevens in allerlei elementen terug te vinden in
het beleid dat het park voert met betrekking tot
plaagdieren. Kreeft is actief in het dierenpark sedert
1990. Zijn niet aflatende preventiebeleid heeft
geleid tot een forse reductie van het gebruik van
chemische middelen. Zo heeft hij kans gezien om
het gebruik van rodenticiden en insecticiden, in vergelijking tot de jaren 1990 en 1991 terug te brengen
tot respectievelijk 30 en 15% van de oorspronkelijk
benodigde hoeveelheid. (En dan rekent hij tot de
insecticiden ook nog de lijmvallen die worden
gebruikt voor de monitoring van duitse kakkerlakken.) Kreeft typeert het beleid van het dierenpark
kort en bondig door te wijzen op drie basiselementen waarop, volgens hem, een effectieve preventie
berust: "Een goede kennis van de leefwijze en het
gedrag van plaagdieren, het terrein en de gebouwen
door en door kennen en weten waar de risico's liggen en tot slot een perfect functionerend signaleringssysteem waarbij je onverkort kunt rekenen op
je interne organisatie."

"Wering is
90%vande
dierplaagbestrijding"
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BREED INTERN DRAAGVLAK
De uitvoering van het milieu- en dierplaagbeleid
geldt in het park .als een aangelegenheid waarin
letterlijk iedereen een zekere verantwoordelijkheid
draagt, zowel medewerkers als bezoekers. Kreeft
onderhoudt intern intensieve contacten en motiveert zijn collega's continu aandacht te hebben voor
dierplaagaspecten. Groen- en dierverzorgers en
schoonmakers worden nadrukkelijk betrokken bij
preventieve maatregelen. "Ik dring er altijd op aan
om 'beestjes' vooral te bewaren en ze aan mij te

laten zien. Hoe eerder we eventuele plaagdieren in
het park kunnen signaleren, hoe liever het me is."
Voor de preventie van dierplagen doet hij expliciet
een beroep op collega's. Ter voorkoming van stilstaand water (populaire ontwikkelingsplaatsen voor
muggen) in dakgoten of op daken, overlegt hij bijvoorbeeld met zijn collega's van de onderhoudsdienst. Bestrijdingsactiviteiten worden samen met
de afdeling 'Groen' uitgevoerd.

INTEGRATIE VAN THEORIE
IN DE PRAKTIJK
In de SVO-vakopleiding ongediertebestrijding wordt
veel aandacht besteed aan de wering van dierplagen.
Kreeft heeft deze kennis consequent geïntegreerd in
het beheer en de bedrijfsvoering van zowel de voedselvoorziening als de vuilafvoer. De dieren in het
park worden op maat gevoerd. Na sluitingstijd
worden de voedselresten verwijderd zodat ratten
's nachts niets van hun gading kunnen vinden.
Bakken waar het vlees voor de roofdieren in heeft
gezeten, gaan linea recta door naar de afwasmachine zodat vleesvliegen bot vangen.

Dierlijke mest wordt, in samenwerking met de
gemeente Emmen, gemengd met bladafval en
gecomposteerd. In het park worden ook bezoekers
nadrukkelijk betrokken bij het milieu- en dierplaagbeleid. Zo wordt hen bij binnenkomst van het park
dringend verzocht om afval gescheiden in de daarvoor bestemde bakken te.deponeren. D~ opvallende
afvalbakken voor blik, gft en 'gewoon' afval die
overal over het te~rein verspreid staan, zijn onmogelijk over het hoofd te zien.

BOUWKUNDIGE KNELPUNTEN
EX TRA AANDACHT
Van de ondergrondse infrastructuur (riolen, waterleiding, gas en electriciteit) zijn plattegronden
beschikbaar met daarop aangegeven alle invoerpunten in gebouwen. "Met wering moet je tijdens de
bouw al beginnen. Vlak voordat de nieuwbouw
werd opgeleverd, heb ik er met mijn neus bovenop
gestaan om erop toe te zien dat de nodige bouwkundige afwerking plaatsvond." Alle gebouwen zijn
voorzien van goed aansluitende deuren die bovendien automatisch dichtgaan. De deuren zijn voorzien van een schakelklok zodat ze op de ingestelde
tijd automatisch op slot gaan. Op strategisch gekozen plaatsen is buiten nachtverlichting aangebracht,
hetgeen een werend effect heeft op knaagdieren die
zich bij voorkeur onder dekking verplaatsen. In de
dierverblijven en in andere gebouwen is aan de
binnenzijde van de ventilatieroosters fijn metaalgaas aangebracht, om huisspitsmuizen en
insecten buitenshuis te houden. ·

PADDEN EN DWERGKWARTE LS
IN DE VLINDERTUIN
Het Noorder Dierenpark heeft een tropische vlindertuin met ruim 1.500 vlinders in 40 soorten en talloze
kolibries, de kleinste vogels ter wereld.
Met behulp van kunststof kokers,
van onderen gesloten met lokaas,
worden Surinaamse kakkerlakken
gevangen die in de aarde schuilen. De kokers steken boven het
maaiveld uit (om ze te kunnen
pakken) en passen in een wijdere
koker die is ingegraven. Aan weerszijden van de koker is op maaiveldhoogte een gat gemaakt. Eenmaal per
week worden de kokers gecontroleerd. Ook zijn in de
vlindertuin insectenetende padden uitgezet en lopen
chinese dwergkwartels rond die eveneens hun aandeel leveren in de predatie van insecten.

RATTEN VOELEN ZICH THUIS
IN HET RIOOL
In het Noorder Dierenpark zijn alle dieren zo
natuurlijk mogelijk gehuisvest. Dieren die in het
wild in elkaars gezelschap leven, leven in Emmen
ook samen. Vermaard is het 19e eeuwse stadsriool
waar meer dan 100 bruine ratten leven.

Met een trap wordt de bezoeker ondergronds
gevoerd waar hij in een schemerige ruimte terechtkomt. Dwalend door het onderaards gewelf wordt
het gevoel van onbehaaglijkheid vergroot door
geluiden van trams, bellende fietsers, auto's en
ander straatrumoer boven je hoofd.
In een spaarzaam verlichte vitrine va n enkele
.meters lengte verblijven de ratten die de kijker een
blik gunnen op hun dagelijkse bezigheden; ze
slepen met een oude schoen, knagen aan een appel
en rollen in het water. Ook hier is met het oog
op de dierplaagpreventie gelet op de 'ratdichtheid'
va n het gangenstelsel, zodat een o ntsnapping uitgesloten is.

BRUINE RATTEN
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Bruine ratt~n (Rattus norvergicus Berkenhout)
zijn omnivoren (alleseters) en komen voor in
woningen, bedrijfsgebouwen, rioleringen,
op stortplaatsen en in wate"ijke buitengebieden.
De bruine rat heeft een eigen territorium dat hij
tegen andere bruine ratten verdedigt, en een
leefgebied waar hij -soms op grote afstand van
zijn te"itorium- foegareert en dat hij bereid
is te delen met anderen.
Bruine ratten komen woningen en
bedrijfsgebouwen doorgaans binnen
via defecte rioleringen, ofvia oude,
niet opgeruimde rioleringen.
Dit is vaak het geval in oude woonwijken.
(Oude rioleringen vormen ideale schuilplaatsen!)
Tijdens zachte winters komen bruine ratten
overigens niet ga11w naar de bebouwing toe, omdat
dan voor hen voldoende voedsel in de natuur
aanwezig is (denk aan plantendelen,
zoetwaterslakken, visresten, eieren, veldmuizen).
Etensresten, groenteafval dat via de gootsteen en
toiletafvoer in het riool verdwijnt, vormt voor de
aldaar levende bruine ratten een ideale
voedselbron. Het zijn de vetaanzettingen van
o.a. jus en sauzen die de ratten aantrekken.
Ratten vormen een regelrecht gevaar voor de
volksgezondheid.
Zij k11nnen ziekten als de ziekte van Weil
overbrengen, voor voedselvergiftiging zorgen
en zelfs varkenspest overbrengen.
Bij dieren is bekend dat bruine ratten
pseudovogelpest en trichinose overbrengen .
Ratten zijn 11itstekende gravers en leven o.a. in
rioolsystemen. In riolen ontwikkelen zich
micro-organismen en bacterië.n. De ratten krijgen
dat in hun vacht door het veelvuldige wassen,
sevolgd door poetsen.
De ratten schuren langs de stoep en
planten, die vervolgens door handen en
ledematen aangeraakt worden en zo komen
via de rat mens en dier in contact met
virussen en bacteriën.

TROPISCHE MIEREN WORDEN
NIET OVERAL BESTREDEN
In het AmeriCasa wordt het Zuid-Amerikaanse'
regenwoud nagebootst.
Tropische m ieren worden hier nadrukkelijk niet bestreden. Op een kunstmatig en voor het publiek goed
zichtbaar eiland lopen bladsnijdermieren ijverig
heen en weer te sjouwen met stukjes blad die ze
eerst netjes hebben uitgesneden. Deze stukjes vervoeren ze naar een vochtige plaats waar ze een bron
voor schimmelontwikkeling vormen . Deze schimmels zijn voeding voor de mieren.
Met de aanschaf van een acaciaboom deden ook
acaciamieren hun entree. Tot verrassing van de
medewerkers van het dierenpark verspreidden deze
mieren zich niet verder dan de boom. De mieren
blijken tot op de dag van vandaag voldoende
voedsel op de boom te vinden om zich in leven te
houden.

EXPOSITIES ONDER GECONDITIONEERDE OMSTANDIGHEDEN
Het Biochron vormt als het ware de inleiding tot het
dierenpark, Hier wordt in diverse tentoonstellingsruimtes de geschiedenis van het leven op aarde uiteen gezet. Er zijn o.a. fossielen t.e zien en skeletten
van dinosauriërs. De vitrines zi jn mede uit het oog-

VERSCHERPTE DIERPLAAGBEWAKING
RONDOM HORECA

punt van hun aantrekkelijkheid voor sommige
schimmels en insecten hermetisch afgesloten,
enkele ervan worden permanent gekoeld tot een
temperatuur van 15 à l8°C. Verreweg de meeste
materiaalaantastende insecten zijn bij deze temperatuur inactief.
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Het park telt diverse restaurants en een snelbuffet.
Deze gelegenheden zijn extra gevoelig voor de gevaren van plaagdieren. Reden voor een goede controle op risicovolle transporten. Immers, ratten c11
muizen die buiten op het terrein hun schuilplaatsen
hebben, zouden in een onbewaakt ogenblik toegang
kunnen krijgen tot de h r~
legenheid.
Kakkerlakken kunnen ij het transport v n brood
van bakkerijen via de b osfkratten een ud1g 'meeliften' e_n kunnen, net als ropïsche mieren viiÎ'~lanten of plantaa1de in de dierverblijven terecht komen
en van daaruit binnendringen in een angrenzend
horeèabedrijf.
In de dlerverblijven wordt o.a. gewerkt met lo~~
en vindt oni~oring plaats door ~iddel van lijm
en/of inloopvallen. In het horecabèdr'jf wordt b~j
signalering van plaagdieren vaak een eren- en
nadenbehandeling uitgevoerd met een synt etisctfe
pyrethroide. Extra aandacht gaat daarbt' ui aar de
plaatsen waar het bedrijf aan een ander pand grenst. ■

Een wandeling door het Noorder Dierenpark is
een echte wereldreis. Vele dieren voelen zich er
thuis, ze/fç voor plaagdieren als bniine ratten
en tropische mieren is er ruimte.
Maar wel binnen de grenzen van een zorgvuldig
opgebouwd en breed gedragen preventiebeleid.
►
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