Vrijstelling voor
woelratten komt er aan
Goed nieuws voor iedereen die te maken heeft met
woelratten in het buitengebied. Minister dr. C.P. Veerman van
LNV heeft besloten om het advies van het Faunafonds op te
volgen. Dat wil zeggen dat de woelrat te zijner tijd (naar
verwachting voorjaar 2006) op de provinciale vrijstellingslijst
wordt gezet.
ONTHEFFING NU AL MOGELIJK
Om een die rsoort op de provinciale vrijstellingslijst te krijgen, is een procedure nodig.
Veerm an is deze procedure inmiddels gesta rt.
Tot die ti jd kun n en Gedeputeerde Staten een
onth effi ng verlenen o p gro nd van arti kel 68
van de Flora- en faunawet. Grond voor de verlen ing van zo'n on theffi ng is dat er geen andere bevred igende oplossi ng bestaat én da t met de
o n theffi ng geen afbreu k wordt gedaan aa n de
g unstige staat va n instand ho uding. Met andere
woorden: da t er na de bestrijdi ng nog voldoende woelratte n overbli jven.

FAUNAFONDS
Het Fau nafonds is de laatste maanden belaagd
met ve rzoeken van land- en tu inbouwbom1en
om haast te maken met de schadeafwikkeli ng
voor leden d ie gedupeerd zijn door de aan wezigheid van woelratten op hun percelen.
Volgens beleidsmedewerkers va n de LLTB
(Li m burgse Land - en Tuin bouwbond) gaat het
om meer clan 5.000 euro schade per bedrijf.
Bedragen die voor een fruitteel tbedrijf een
groot versch il kunnen maken. Tegeli jkertijd
hebben de bonden bij de Provincies gelobbyd
om naast het gebrui k van klem men ook de chemische bestrijding van de woelrat weer mogelij k te maken. Bert Vergoossen, beleidsmedewerker bij de LLTB: ' Fruittelers wi ll en over een
paar m aan den n ieuwe bomen planten en dat is
redeli jk kansloos wanneer de grond nog vol zit
met woelratten.' Met klemmen is er volgens
Vergoossen n iet tegenop te vangen. De provincie Flevoland verleende al eerder ont heffing
voor de bestrijding van woelratten, maar was
hieri n een uitzondering. Meer hierover publ iceerden wij in DIERPLAGEN Informatie 3 '05.

Fruittelers lijden grote
schade door woelratten
'1EN HAAG (ANP) - Nederlandse
u uittelers lijden in grote delen
van het land miljoenen euro's
schade door woelratten.
Dat heeft een woordvoerder van
de Nedérlandse Fruittelers Organisaóe (NFO) gisteren gezegd. De
knagers maken fruitbomen
waardeloos door de wortels en
stammen aan te vreten. De NFO
heeft minister Veerman • van
Landbouw om ruimere bestrijdingsregels gevraagd.
Vol(Y• · rlP ~~~sman is de plaag
•eeds meer

ARVICOLEX WEER VERKRIJGBAAR
De intensieve lobby heeft resultaat gehad. Binnenkort is geen
on theffi ng meer nodig en geldt een algehele vrijstell ing. Hierop vooruit lopend hebben distributeu r
RlWA ederland BV en producent Bayer het
m iddel Arvicolex opn ieuw op de ma rkt gebrach t.
Arvicolex is toegelaten voor woel ratten onder
n u m mer 1 I 5 70 N op basis van bromad iolon,
maar was la ng niet meer verkrijgbaar. RIWA
verkoopt het middel in een 'squeeze and pour'
verpakking van 100 ml.
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van het Faunafonds over bestrijding van de woelrat. De specialis·
ten van die organisaóe zoeken
uit of de toegestane tègenmaat•
regelen inderdaad tekortschieten.
·volgens de NFO hebben de dieren zich vanuit Llmburg ver•
spreid over Gelderland, Flevoland, Utrecht. Noord- en Zuid·
Holland en Zeeland . • Ik weet dat
een teler in Gelderland 10.000
van zijn in totaal 30.000 bomen
is kwijtgeraakt. Dat is dus een
forse aderlaóng."
... ,
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Overigens zi jn ter bestrijding van woelratten in het
buiten gebied ook an dere m iddelen toegelaten op basis
van fosforwa terstof: de zogenaam de gaspillen .
Bestrijdingstechnici m et een EVM-d iploma mogen
echter geen gaspillen toepassen . Dit m iddel mag uitsluitend beroeps- o f bedrijfsmatig worden toegepast
door person en die in het bezit zi jn van een vergunning
'mollen- en woelrattenbestrijding' die is afgegeven of
verlen gd door de Min ister van Landbou w, Natuurbeh eer en Voedselkwaliteit. De fosforwaterstof o ntstaat
pas in beduidende hoeveelheden 1 à 2 uur nadat de
pillen zij n uitgelegd en vocht uit de lucht en bodem op
het middel hebben ingewerkt. Bin nen 12 uur zal veelal
de max imale concentratie zijn bereikt; na 48 uur is vrijwel a l het gas weer verdwenen.
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