Typisch Mars,
of hoe dierplaagpreventie en
hygiëne hand in·hand gaan
r
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Veghel was in 1962 de eerste productieplaats van
Mars op het Europese vasteland. Sindsdien is het
Brabantse bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste
chocolade-exporterende fabrieken ter wereld. U
kunt zich voorstellen dat binnen een productiebedrijf met 1.200 medewerkers en een dagelijkse afzet
van 27 miljoen (!) stuks Mars*, Snickers*, Bounty*,
Twix* en Milky Way* het risico van dierplagen groot
is. Mars voert in de wering en bestrijding een eigenzinnig beleid. Dat blijkt niet alleen uit de manier
waarop de bewaking en beheersing binnen de organisatie geregeld zijn, maar ook uit de aandacht die
geschonken wordt aan de mentaliteit van de medewerkers op de werkvloer en op kantoor.

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
De grondstoffen voor, deze miljoenenproductie arriveren in zeecontainers, bulk _o f in kolossale bigbags:
kokos, cacao, pinda's, suiker, melkpoeder e.d ..... de
Marsfabriek vormt een zoetwarenparadijs voor .
plaagdieren. Kakkerlakken, vrucht- en cacaomotten
of faraomieren zouden zich te buiten kunnen gaan
zodra de aandacht van Van der Mee en zijn medewerkers verslapt. Vaste meetmomenten binnen het
hygiënezorgsysteem zouden dat kunnen voorkomen. (Zie hiervoor verderop in dit artikel).
Cacao komt voornamelijk uit Afrika en ZuidAmerika. Mars verwerkt de ruwe cacaoboon niet
zelf, maar betrekt de halffabrikaten in de vorm van
boter, cacaomassa en poeder o.a. van andere
Nederlandse bedrijven. Pinda's worden ingevoerd
uit de V.S., China en Argentinië en vormen een
belangrijk bestanddeel van Snickers en M & M's. De
grondnot.e n uit de Verenigde Staten worden ver• Geregistreerde merknamen van Mars Incorporated.

Zo wordt de opslag bij Mars zelf zo kort mogelijk
gehouden. Overigens is de hoge temperatuur tijdens
de productie gegarandeerd eidodend voor alle kruipende en vliegende insecten. Afkoeling van het
gereed product vindt plaats via transport door
meterslange koeltunnels. Die koeltunnels kennen
periodiek een zogenaamde G.0.-stop. Op zo'n
moment wordt groot onderhoud gepleegd door de
tunnels helemaal van binnen te reinigen en te desinfecteren.

Senior-adviseur Kees A. Coertjens ging
op bezoek bij de fabriek van
Mars en maakte daar kennis ·
met Ben van der Mee, hygiëne
service operator. Een SVOgediplomeerd bestrijdingsdeskundige die veel energie stopt
in zijn dierplaagpreventiebeleid.
En dat blijkt niet tevergeefs ...
plicht gegast met fosforwaterstof voordat ze het
continent verlaten. Kokos komt uit de palmen van
Sri Lanka en Brazilië.
De containers en bigbags arriveren via de
Rotterdamse havens bij het logistieke bedrijf dat
naast Mars gelegen is. Bij aankomst worden door
het laboratorium monsters genomen om de productkwaliteit te beoordelen; naar de aanwezigheid
van plaagdieren wordt in het lab geen onderzoek
gedaan. Het zijn de lossers zèlf die alert dienen te
zijn op potentiële plaagdieren die zich op en tussen
de verpakking kunnen bevinden. Van der Mee: "Ik
kan niet overal tegelijk zijn. Ik neem zelf eens per
maand steekproeven bij het lossen en in de opslagruimtes, maar ik ben ook afhankelijk van de visuele
controle van de lossers. Uit voorzorg worden alle
containers gelost in een voorportaal dat als het ware
functioneert als quarantaineruimte. De grondstoffen verlaten die ruimte pas bij het sein 'veilig', om
vervolgens te worden opgeslagen in het magazijn.
(Overigens wordt met het oog op plaagdieren het
gereed product in een afzonderlijke ruimte opgeslagen.)

OP AFROEP
·Dagelijks wordt de
bestelling doorgegeven aan de 'buurman'. Die rijdt overdag alleen dátgene
uit wat aansluitend
die dag en 's nachts
in de fabriek verwerkt gaat worden.

PREVENTIEMIDDELEN

"Eén kakkerlak in de vallen, is
voor mij voldoende signaal
voor actie. Primair betekent
dit de plaatsing van meerdere
vallen op en rond de bewuste
vindplaats, waarna de locatie royaal eromheen
wordt behandeld. Indien mogelijk wordt een bufferzone aangebracht, zodat niet in de hele loods hoeft
te worden gespoten." Van der Mee heeft goede ervaringen met Empire 20. In verband met de residuele
werking wordt zorgvuldig vermeden dat machinedelen met het middel in aanraking komen.

De buitenzijde van het fabriekscomplex is zoveel
MEETMOMENTEN
mogelijk glad en strak afgewerkt, om schuilplaatsen
uit te sluiten. Met 120 voerkisten rondom het pand
Van der Mee zorgt ervoor dat alle afdelingen regelwordt gelet op de voedselopname door knaagdieren. ·
matig gecontroleerd worden, maar de frequentie
De voerkisten zijn gevuld met onvergiftigd lokaas.
wordt 'op gevoel' ingevuld. Daar is op zich niks
De fabriek zelf hangt vol met feromoonvallen en ~ ,,_
mis mee, maar bij afwezigII ~ ~
(bij alle ingangen) elektro,_. MA
,
.- ~.- ~ heid of bij priori•• MENSEN
RS- ~ : · ._· .... ~ ~ teiten op een
cuteer-lampen. Van der
Mee: "De fabricageproces~~der ;~~:g!~j;)
sen zijn volkomen gesloten. Cacaomotten kom ik
schuilt het risidaar niet tegen, maar in
co van een zekere willekeur om de hoek. Coertjens
de pakkamers is het
adviseert hem dan ook om in het hygiënezorgsysgevaar van cacaomotten
teem vaste meetmomenten en tolerantiegrenzen in
nooit 100% uit te sluiten.
te bouwen. Om bedrijfsblindheid te voorkomen kan
Omdat ze overdag niet actief zijn, moet je wel een
eén tweejaarlijkse inspectie door derden een nuttige
scherpe opmerkingsgave hebben."
aanvulling zijn.
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De vrucht- en cacaomotten die men soms in voorraden aantrefr, verschillen in uiterlijk weinig van
elkaar. De soort kan alleen door nauwkeurige determinatie worden vastgesteld. De larven zijn gebroken
wit en hebben een donkere kop. Zij worden ca. 1 tot
1,5 cm lang. In Nederland leven in niet-verwarmde
ruimtes 1 of 2 generaties per jaar. De duur van het
larvestadium is sterk afhankelijk van de temperatuur en het voedsel. Zelfs onder gelijke omstandigheden kan de ontwikkelingstijd van de larven sterk
uiteen lopen. Bij temperaturen onder de 13 tot 15 ·c
staat hun ontwikkeling vrijwel stil. Binnen 2 dagen
na het verlaten van de pophuid kan de mot al
gepaard hebben en
is dan in staat om
eieren af te• zetten. Onder optimale omstandigheden
kan
een vrouwtje tot
500 eieren produceren. Onder gunstige omstandigheden (bij
25°C) duurt de ontwikkeling van ei toi volwassen mot 35 dagen.
Een temperatuur van -12·c gedurende 5 dagen is
dodelijk voor de eitjes en de larven. Bij verhitting tot
een temperatuur van 60"C (in het inwendige) gedurende 15 minuten worden alle stadia van de motten
eveneens gedood.
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SAMENWERKING
De bevindingen van inspecties en controles worden
bijgehouden in de logboeken. Pèr afdeling vindt
zo'n registratie plaats. Dat is een goede zaak. Op die
manier kunnen bij eventuele problemen de oorzaken makkelijker worden getraceerd; bovendien vormen de boeken een praktische en concrete onderlegger voor de periodieke besprekingen met het
ongediertebestrijdingsbedrijf waarmee een nauwe
samenwerking bestaat.
Het ongediertebestrijdingsbedrijf dat voor Mars
werktr doet dat niet alleen en de logistieke partner
van Mars werkt met een ander bedrijf samen. Van der
Mee: "Het liefste zou ik de complete inspectie en controle onder 1 en dezelfde noemer brengen. Dan is er
ook 1 centraal punt waar alle meldingen binnenkomen. Strikt genomen eindigt nu de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon zodra 't bij hem de deur
uit is. Maar wij van Mars zijn er nog ► ► ►
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wel verantwoordelijk voor."
.
pag.
H.B. Scharp, directeur van KAD Wageningen, wees
in de vorige uitgave van DIERPLAGEN Informatie
ook al op het onderschatte risico van dierplagen tijdens een veelvuldige op- en overslag en de driehoeksverhoudingen die daar vaak het gevolg van zi;n. Het
gevaar van verlies van greep en fricties is daardoor
groter dan nodig, hetgeen kan betekenen dat dierplagen niet tijdig gesignaleerd worden.

►
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VOL-CONTINU

Voorkomt ongedierte

Wering van vogels

Volgens de richtlijnen van de Europese Unie
(HACCP: Hazard Analyses and Critica! Control
Point) Planmatig met rapportage, advies en
voorlichting.

Door middel van diverse producten kunnen
vogels geweerd worden.

Bestrijding van houtborende insecten
Houtparasieten worden door deskundig
personeel bestreden. Ware Care B.V. geeft
10 jaar garantie op de behandelde delen.

• Ware Care B.V. geeft service door geheel
Nederland
• Al het personeel is S.V.O. gediplomeerd
(Stichting Vakopleiding Ongedierte)
• 24 uur service
• 7 dagen per week
• gratis advies en offerte

Mars b.v. draait met 5 ploegen in vol-continu dienst
om aan de vraag in o.a. Europa te kunnen voldoen.
Ruim 90% van de productie is bestemd voor export.
Om die reden zijn de feestdagen de enige 'natuurlijke' momenten waarop de productie en de airconditioning enkele uren kunnen worden stilgelegd voor
verneveling. Oud & Nieuw, carnaval, Pasen en
Pinksteren vallen in dat opzicht mooi achter elkaar
met tussenpozen van zo'n 6 weken: de periode waarin eitjes uitkomen. Tusen Pinksteren en Kerst zijn er
geen 'natuurlijke' stops. De zomerperiode moet
-zeker bij hoge zomertemperaturen- als het meest
risicovol worden beschouwd. Indien 'natuurlijke'
stops te lang uitblijven en er aanleiding toe is, wordt
een productiestop ingepland voor bestrijding.

SCHOONMAKEN EN BESTRIJDEN
Naast een continue monitoring en een periodieke
bestrijding, is de wering van plaagdieren natuurlijk
de meest wezenlijke factor in dit geheel. Niet voor

Aarzel niet, bel gratis:

0800 - 022 50 80
Gezien de groei van onze onderneming zijn wij
op zoek naar portefeuilles van gemeentelijke en
particuliere bestrijdingsbedrijven.

__t _Rentokil
Voor preventie en bestrijding van ongedierte en de levering van diensten
ter bevordering van een gezond en leefbaar binnenhuismilieu ten behoeve van
Gemeentelijke diensten en -bedrijven, woningbouwcorporaties, bedrijven,
instellingen en particulieren.
Voor het uitvoeren van:

• Acties ter bestrijding van ratten in
gemeenten
• Bestrijding van kakkerlakken en
pharao-mieren in (flat)gebouwen

• Reiniging van ventilatiekanalen
• Dieptereiniging van keukens en
sanitaire installaties

• Hygiëne inspecties en HACCP
rapportage

• Landscaping, levering en onderhoud van groenvoorzieningen in
gebouwen

• Inspecties en rapportage ten
behoeve van kwaliteitsborgingssystemen

•Overname van portefeuilles van
gemeentelijke en particuliere
bestrijdingsbedrijven

• Wering van vogels van gebouwen
•Controlled Atmosphere Technique
behandeling van kunstvoorwerpen,
antiek en andere waardevolle
voorwerpen en materialen

.
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~ Bel gratis voor inlich tmg~
"bli}·vend advies
voor een vnJ

0800 _ 022 66 00

niets prijkt op het visitekaartje van Van der Mee
ook de term hygiëne. Tweemaal per jaar houdt elke
afdeling een eigen HACCP-bijeenkomst. In de
HACCP-richtlijnen van het bedrijf wordt niet expliciet ingegaan op de risico's van plaagdieren; er
wordt verwezen naar het ongediertebestrijdingsplan. Wel zijn de risicomomenten als zodanig aangegeven. Zo mogen afvalproducten nooit vrij blijven liggen. En inderdaad: wandelend door de
fabriekshallen (met helm, haarnetje, speciale schoenen en witte werkkleding) valt de reinheid gewoon
op. Coertjens: "Daar waar ik kruimels en 'mislukte'
snacks op de vloer aantrof, waren de medewerkers al
in de weer met het versjouwen van afvalbakken en
bezig met vegen en stofzuigen." Van der Mee: "Dat
zuigen vind ik prima. Maar ze moeten er ook goed
op letten dat de zakken tijdig vervangen of geleegd
worden."

AFVAL PER SOORT GESCHEIDEN
Afval scheiden gaat bij Mars erg ver. Coertjens: "De
productieruimtes staan vol met fel gekleurde containerbakken. Elke kleur staat voor een afvalvariant:
geschikt voor hergebruik, karton, vloerveegsel, folie-

verpakkingen, restanten van grondstoffen. Ik heb
mij laten vertellen dat van het vaste afval 95% op de
een of andere manier wordt hergebruikt. In verband
met het risico van plaagdieren wordt het eetbare
afval (bewust) achter gesloten deuren in een aparte
loods opgeslagen. Dagelijks wordt de vloer daar
schoongespoten en dat is een prima preventieve
maatregel."

MOTIVATIE MEDEWERKERS
Mars is een familiebedrijf. De familie Mars heeft
haar concern gebouwd op een filosofie waarin
5 basisprincipes centraal staan: kwaliteit, verantwoordelijheid, wederkerigheid, efficiëntie en vrijheid. Die principes zijn niet alleen terug te vinden
in de talloze posters in het
Dr , eas,·, . .
bedrijf maar ook in de werk•
sfeer. Is het in de praktijk
mogelijk om zo'n imposant
....,~
fabriekscomplex
volledig
schoon en vrij te houden
van plaagdieren? Het antwoord is ja en nee.
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Efficiëntie
Een politiek correct antwoord, dat desondanks het
Vrijheid
dichtste bij de waarheid
komt. Voor een geslaagd
dierplaagpreventiebeleid
zijn twee dingen nodig: aan de ene kant een goede
structuur, die de kwaliteit en prestaties in het bewakingsproces waarborgt, en aan de andere kant
betrokken mensen op de werkvloer die voldoende
deskundigheid in huis hebben om (het risico van)
plaagdieren tijdig te signaleren en te ondervangen.
Van beide aspecten is Coertjens gebleken dat de
voorwaarden in ruime mate voorhanden zijn, maar
dat in de uitvoering hier en daar verbeteringen
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld tijdens de ingangscontrole bij de logistieke partner, of in de opbouw van
vaste meetmomenten intern.

Mars is het schoolvoorbeeld van een bedrijf dat
omwille van de kwaliteit van haar merken zeer ver
gaat in de hygiënezorg; wel moet daarbij worden
aangetekend dat economische belangen en milieubelangen niet altijd dezelfde richting op wijzen. Kritische
kanttekeningen
zijn in vrijwel
elke tak van
industrie aan te
geven, daar waar
het gaat om de
wering en bestrijding
van dierplagen. Maar
bij Mars zijn dat er wel
uitzonderlijk weinig. En
dat is -gezien de indrukwekkende productie- een
groot compliment! ■
►
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