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Twintig jaar dierplaagbestri jding in Nieuwegein :
John Zuurhout van het Bureau Plaagdieren is 20 jaar geleden gestart
met zijn loopbaan in de dierplaagbestrijding. Zijn werkgever, de
gemeente Nieuwegein, telt inmiddels ca. 65.000 inwoners. Dat waren
er 20 jaar geleden veel minder. De dienstverlening is in de loop der
tijd fors uitgebreid en een stuk veelzijdiger geworden . Binnenkort
krijgt het Bureau te maken met bezuinigingen. Wat hier volgt, is een
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verder meer is gestegen. De laatste
jaren is het aantal meldingen vrij
stabiel en bevindt het zich rond een
getal van 800 tot 900 meldingen.
Meer da n 50% van de gemaakte uren
wordt nu door inkomsten gedekt en
daardoor kon het aantal uren worden
uitgebreid.'
VOORLICHTING VOOROP

'Bij mijn start werden alleen het aantal
klachten en de hoeveelheid gebruikte
lokaas bijgehouden. Nu maken wc
ieder jaar een uitgebreid jaarverslag
waarin we de ontwi kkelingen bijhouherkenbaar verhaal van een bevlogen dierplaagbestrijder. •
den en deze vergel ijken met andere
jaren. Natu urlijk is de laatste jaren de
BESTRIJDEN LEVERDE
dierplaagbcstrijding veranderd. Er ligt veel meer nadruk op het geven
ONVOLDOENDE RESULTAAT
van goede voorlichting aan burgers en bedrijven, en veel minder op
'Toen ik begon, lag de nadruk op de bestrijding
bestrijding.
van bruine ratten, huismuizen en wespen.
Verder kwamen er wel wat meldingen binnen
MIDDEL ZWAARDER DAN DE KWAAL
van andere insecten, zoa ls kakkerlakken, vlooien en bijen. In die tijd werd er nog nauwelijks
'Bi j sommige diersoorten zie je soms een zekere accepta ti e. Zo zijn
gekeken naar de oorzaak van de plaag. Bij een
er veel minder acties met betrekking tot de overlast van papiervismelding over ratten werd lokaas gemengd en
jes. Waarschijnlijk omdat men de huidige behandelingsmethode
(bespuiting) zwaarder vindt wegen clan de overlast die deze insecten
uitgelegd in holen. Ook werd toen nog zelfgemengd lokaas in emmers gebrach t bij boeren
veroorzaken. Als er net zoa ls bij de kakkerlakken een middel op
die last hadden van muizen.'
basis van een lokaa~ (gel) zou komen, dan zal de drempel voor een
behandeling veel lager komen te liggen.'
VERANDERDE TAKEN

'l let takenpakket is duidelijk uitgebreid. Het werk verschuift steeds
meer richting preventie, dus adviseren en beheersen. Dit betekent
dat de huidige dierplaagbestrijder goed moet kunnen commun iceren en mensen moel ku1111en overtuigen. Ook is het noodzakelijk
om er voor te zorgen dat de kennis op peil blijft. Vooral in het tijdperk van internet zijn burgers steeds beter op cle hoogte, dus dat
betekent dat je als dierp laagbestrijder sche rp moet blijven. De digitale camera is ook een uitstekend hulpmiddel. Vooral bij het
samenstellen van weringsrapporten zorgen de digitale beelden voor
vee l duidelijkheid.'
'Er zijn weken dat de camera meer wordt gebruikt dan de
gifspuit. '

VOORUITBLIK

' Per jaar waren er ongeveer 350 klachten,
waarvan de ratten en de wespen er zo'n 250
voor hun rekening namen . In 5 jaar tijcl verdubbelde dit aantal tot 500 per jaar. Nog weer
5 jaar later ging het al om 1200 klachten. De
grootste stijgers wa ren cle wespen, huismuizen
en muskusratten. Uit de toename van het
aantal meld ingen werd duidelijk dat alleen
bestrijden o nvoldoende resultaat op leverde.
Er moest dus meer nadruk komen te liggen op
preventie.'
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BEDRIJFSMATIGE BENADERING

'De stijging van de kosten baarde zorgen.
Daarom werd in Nieuwegein in 1995 een start
gemaakt met een meer bedrijfsmatige benadering. De tarieven voor bestrijdingen werden
meer kostendekkend gemaakt. Met bedrijven
werden contracten afgesloten en er werd
gesta rt met het maken van weringsrapporten
voor bedrijven en woningbouwverenigingen .
Verder werden voorlichtingsartikelen geplaatst in de plaatselijke bladen. Het resultaat
hiervan is dat het aantal meldingen niet

'Wat de toekomst zal brengen, moet ik, net als iedereen afwachten.
De gemeente Nieuwegein zoekt, net a ls in andere gemeenten dat
het geval is, naar mogelijkheden om te bezuinigen. Het bureau
Plaagdieren zal waarschijnlijk uren moeten inleveren. Dat betekent
dat h et aantal activiteiten dan moet worden ve rminderd.
Persoonlijk ervaar ik dat als een teruggang en niet als een vooruitgang. Juist bij de huidige manier van werken dekt een groot deel
van de inkomsten de uitgaven. Hierdoor wordt het mogelijk om in
ure n uit te breiden en de burgers van de gemeente Nieuwegein
zoveel mogelijk service te verlenen. Door de mogelijke bezuiniging
op het aantal uren, zal deze service weer verminderen. Ik hoop
desondanks dat we kunnen doorgaan op de ingeslagen weg. Het
blijft een uitdaging om het niveau van de dierplaagbestrijding in
1ieuwegein verder te ontwikkelen, want het is en blijft een boeiend
vak.'
NASCHRIFT

Op de /natste pagina van het 'jaarverslag 2003 Plaagdierbestriidi11g
Nie11wegei11' luidt de slotzin: 'De plangdierbestriidi11g is fi11011cieel gezond
en klaar voor de toekomst.'
/11 veel ge111ee11te11 staat de dierplnagbestriiding onder druk in het kader
vm, bewi11igi11gen, kemtnke11diswssies of m1dere oorzaken. Het KADEVM wenst niet alleen Nieuwegein, maar alle gemeenten die met deze
materie hebben te kampen, veel wiisheid toe 111et het oog op de toekomst
vn11 de dierplnngbestriiding.

