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Groei illegale bedrijfjes voor bestrijden ongedierte
NUMmtN • De Slerke groei van

illegale bednJfjes met een geringe
deskundigheid maak1 het bestrij·
den "'In ongedierte i«r moeihJk
De mspec11es ,-a.n \'Olksgewnd

heid, m1heu en d1erenwelziJn vin•
den dez.e ontwikkehngen zo alarmerend, dal ze een grootscheeps

onderzoek zi1n begonnen
Illegale bedrijven gebruiken al
jarenlang verboden bcsrrijdings
middrlt1,. waardoor ttn aantal

dter"SOOrten daar inmiddels onge
vwhg \/OOr ,s gev.·ordtn De chenusche Sloffen hebben bo\ltn•
dien onbNic.,clde Khadeli;l.e ef

fecten \'OOf andere d~ren en het
ondeskundig gebruik kan gevaar·

lijk. zijn ,,oor k.lnderen
De drie ut~itS ondcnoeken hoce m dn-Trw bednjven en
sectoren de bestriJding v.m onge-

diene is aangepakt en welke
mu1rpge:Jen zi1n geuofftn om
herhaling te voorkomen. Het gaai
vooral om bedrij\'en die levens•
middelen produceren. op$lagbednj\'f:O,
energteproducenten,
zorgms1elli~n en de hortcL De
resuha1cn moelt'n over enkele we

ken bekern.J UJn
Voor het be.\lri)den van onge·
d.erte wals kaUerta.kken, mui
zen en vb:nen t) een diploma ,-er.
els!. Bedrij,·en en ,ooral particu·
heren doen vol~ns de in\ptct~
tthter ;;aak ttn beroep op onge•
diplomeerde besmJders die zich

vla advertenties aa11b1edcn, Oete
tiJn gOf'dkoper en gaan snel over
tol hel gebruik van chemische
s1offen. die sterker 1.11n dan de

middelen die tljn toegestaan
Ron Hennans. ged1pkm,ttrd
ongedierteoouijder. vmdc dat de
overheid voor een bcfangri1l deel
n-tf se.huldig 1s aan die ontw1Ue
1mg. ~De best wc:Rende midde
len riJn inmiddels Yerboden"',
zegt h1J. _Dat maakt ons werk.
moeilijk.er, want wi1 moeten meer
nadruk leggen op voorhch1111g
De beunhaa) gebnuk.1 het ,-erbo
den middel wet en boelt daar•
door sneller succes. Maar h1J ~c
bruilt hel mKtdel meestal ondes•
kundig. b1JVOOrbccld door ni<!t te
zeggen dat de kat die de dode

muis etl ook doodgaat. Of door
met 1c wrgen dat kinderen op

geen enlcle ma.nier btJ het giftige
middel kunnen lomcn."'
Hei aantal beunhazen IS volgens Hermans in de afgek>1~n ja-

ren fors gegroeK1. omdat het een
,Tij ~roep is en er snel een goed
inkomen mee kan worden ,'trdiend. De verboden middelen
zi1n \.-eel goNk0per dan de loege•
s1ane stoffen en m hec builenla.nd
eenvoudig te k.oop. Me, de groei
van het aamal btunhazen neemt
dalJdoor ook. het gebruik. ,·an illegale m1ddelc:nalJarffi IOC
De1.ll chemische sloffen rich1en veel schade aan bij d1c:ren en
pbn,en. Soms httft het mtddcl
zelfs hc:lema;il geen effec1 op M't

ongedierte, maar doodt het wtl
andere beesten. Ook worden d~
mtddele:n volgens de dne U\Spet•
tan te:n onrechte ingezet tt-gcn
dieren die nlc:1 schadelijk :ziJn, lO
als ipinnen llemlins vindt dat
onz.in. ~In WIJkcn mei vrel water
hebben mensen gt:rc:geld viJflig
spinnen voor elk raam en 1ientaJ.
len spinnen 1n de bedjes van hun
kinderen. ll. kan daar niets tegen
beginnen omdat de middelen die
hc:lpen niet 11jn toeg.-la1en. Ik
kan goed begrijpen dal die men
Rn een beunhaas bellen die wel
Iran hripen, al is hei dan me, ttn
verboden middel.'"
De woordvoerder van het mi•
OISICrie van VROM \'Uldl dat c:r IC
genwoo1d1g heel snel nur bc:striJ•

dingsrrüddclcn wordt gegn-pen,
tel'Wl)l er vaak ook andere oplos•
singen rnogeli1k tiJn. ~Een goede
hygiènc:. vooral m keuken~ k.an al

veel problemen voorkomen.
Maar ook bij de: bouw kan crrckc•
ning mee worden gehouden. bijvoor~ld doo1 telOfJCl)datdeu·
ren goed afsluuen en gaten u1n afgedicht.

Hermans, rut llnge tiJd b11 on•

gechen:ebestrijder Rentokll werk
te, m11d1 nu een eigen bc:driJf
h~ft. vindt da1 de lnspccucsde il•
legale onged1ene.l.1«1rijde.rs op
moeten sporen en aanpaUtn,
Dat heeft volgens hem meer erreet dan bij bedrijven gaan kijken
hoe ze hun :.aaijes hebben gereg,ld
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Me Donald' s R~smalen kampt met rattenplaag

1
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Huismus op lijst
bedreigde vogels
DoorHansBotman
Zt:1sT • Dt hu,srnus stut voor hc:t
ttrst op de Rode ü1r1 met bedrc,gdt vogc:-lsooru-n. De bist mc:1 ver
4wc:nen, bedrc1gdc: en kwcu~c

br~c:b vcrsdu1nt ttns m de
10 1ur H ~el bel aantal broed

!:e~ b:'::;1:u7l~=::~o
1aar met de helft afgenomen.
Op de b1st geJdt de: mus WC «n

gnoel1ge' soort. .. Wc ugcn het
~laankomtn.wantookmlandcn

als Duitsland en Croot-Bntt:anrul
daalt het aantal mussen du.ma
1 btch". aldus Hans Pc-eters nn Vo-

Door~ Kramtr
::S~::!e:::t~r
!~swi1H M~:J:.~=~ CkkC::::;~
ben ttn kers:tmul wacht.

ligt. R.aittc:nYOClc:nuchdurprima
in thu is•·,aldu, Van den Boogaart.
lnowrlqmc:tdtetmt:c-atewordt

1

~~!~°::~",~~
op In het gru z.i1n verpaldtingen
~~:em~

achttrgclattn va.n chc't'Sebu.rgcn,
Quut~nders of
Maes
Ploucun, komt CCD uk lD bewc•

a,,

ging. tcrwt1l er ge-en wind is. Par•

doet stdcm twtt rattensnuiten
nair buiten. ü vc:rdwi1nm met
c:c.n ,tukje hamburger in het hoge

gm.
De meeste nttc:n u1n overdag

bc:boorlijk Khuw Ma.ar 's avonds
bc:pt het nttc:nspitsuur be1 deze:
McOonald"s. Met bc:ntallm ~

~,:re~~n:r=~~:::~

~~~~- ~d;.t~bakk:~ ._!r:

'Eén McRat, alstublieft'
mutrqdffl nc.men omdat
1tttds m«r kbntc:n dt: bttst)t1

mur de: rantn b11 Rosmaltn bl11•
k.e:n ~ltrghardnt:kldgtn1jn. Hij

opmaken. De gifbsten hebben
1«n c:ffttt gehad en htt VffWl,ck:·

stuurde McDonald's eigen ratten•

rni nnd,c •tnukmopde p.arkttr•

h1kstn11nc:n udc parkec:rplaatt ar !:!~~a:!:=:e~~~Ïa~
op zod:. nur~elrNtffl. Ze )o. ten rondslingeren.
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de:a aangc:p.an c.a wotdt ow~
gtn. om 1em.a.nd op de parkttr-

t~~:n1!a::::p:::;:~~d: h:~
afval latc.n slingeren.

~n~

Mocb1endc nntnnict VjD Wij·
ken wetm, dan bn de Kc:unnpdien1t van Waren in btt uiterste
gc:val tot slwting o~gun. Maar
z.oVtt ui het niet komc:n.\klooft

.. Ht1problec:1nlsdatdc:%evest1•
tu.11cn twtt waterpartijm

Va~cb:X.~:bc>venmatitc nttenbc:zock kcni het ha.mbu,ser•

tr=f=~

:mJ.ck~
btuf)ts.

gmg

piq>c:r, dwc:rgmttUw) en de: mocruvogtls (gruno, roerdomp)
Vooral Ytt1de- tn akkc:rvogt:ls
hebben het mocihJk, ondanks aJ.
lerlci maatregelen ter bc:schc-,ming Somm.Jge S()()tttn ?JID tr
met 90 procent of meer op achteruit gtgun. ..Er ll sl«hts ttn oor•
u.a.k. en dat 1s de mtcnsi\'c:nng van
dt: bndbouw'", ugt Pttters "Vttl
geld om hetbnd1nbcpuldc:pe:note trWlffl
daij

rutt pleiten voor een ~cher•

1 nungsplan YOOr de

huismus, Dit

dan ruttwc:gkomc:n en stc:rvcna.lsnog."

rtttaun.nt 111 Rosmalen nog gttn

omutcbhng, Maar als e=;entrelc

~~LJ\.!:Je::::.
::::~~,:::,~:::= !>::Ct
rronteerd. twlJftlen toc:b nm

De McOon&!d·s 1a Rosmaka

~:.

~~~r-==~~
luw), dcdwn- c:n kustvogels (dwn•

~J:,":t~:;!;~:e~::
r.l:SCC::~\ :'::'~':id!:,
allirvddcn,
E~n
ru de
hebben dc:
ooknauM"li1k.s dcs niet
nogg<Kh>ktcn<>tgd<g<nhnd
Toch ul de VogelbeM:hemung :!a&:f~°!:~:1;~tehvolopgehc:t verdinc:n van
mussen

Ran.n stnl lnen metûentallc.n tqelijk de parlteerpla■ts af van de vestl1in1 van McDon■ld's lan11 de A2. bij Rosmalen. Al• ■llerondsliflprend■ ~akJdn1en :zijn doorzocht, kijken ~•daarna
not even ofdt aFta.lbaklten watWdters bieden.
rOTO sc~ot: 1t00t

nog de ment Yoorkomendt: vogtl
m Nederland nadc mer~L In Ztist
makt-n ulkh mttrzorgenattt d'I!'

1

u
"Zolang ze het mau niet op het
me.nu hebben", l.a<.ht hamburgc:r-
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~~M;~°.,.-!':':Îf~~~

Drtnthe

Hn McR.atalstubbtft."
Carla P1jnenburg httft inttns
gc-c-n honger m«r als u over de
ratten hoort. Ze: windt het de pbch1
van Mct>on.akt'1 om de. c:onsu•

Roeken 'vriendelijk'
verjaagd met pijlen

mentdu1"11noedehoogte ie,ttl-

~ ~·~~,bo~-~~a:,

Mur dat g1,.1.1 met op. Ratten o(
nlc:1, haat ..dndercn willen nn

gc:c:n wijken weten.
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MEPPE.L- Boogschuttc:rsgaa.nncstcnvan
roeken uit bomen schieten in het Orfnts•
Oven1sselse. grensgebied. Op die manier
moeten de beschermde vogels er op een
vriendeli1ke ma.nier toe worden be.wogen
ergens anders te nestelen
Roeken veroorzaken op versche1dene
plekken in het grensgebied overlast. Omdat zij niet mogen worden doodgescho•
ten of 'persoonlijk' weggejaagd, worden
nu bij wijze van experiment hun nesten•
buiten het nestseizoen • weggehaald. De
boogschutters• leden van een handboogve.rc:nigmg in Zuidlaren• worden ingezet
in drassige gebieden waar hoogwerkers
niet kunnen komen.
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