LEZERSFORUM
Een dierplaagbestrijder maakt zich druk...
'Toen mij gevraagd werd om eens wat uit de praktijk te vertellen, had ik direct een probleem. Waar zou
ik mee beginnen? In de loop der jaren verzamel je heel wat leuke en minder leuke ervaringen waarvan
je denkt: 'Daar zou ik iets mee moeten doen als ik eenmaal gepensioneerd ben.' Zolang wilden ze bij
het KAD niet wachten. Dus daarom vanaf nu: ervaringen van een Pest Controller die de pest heeft aan
wetten die toch niet gecontroleerd worden.

MET HUMOR BEREIK JE MEER
0111 te beginnen ziHen we /tier in Z11id-Utnbtirg met een groot
probleem dat zich langs de ltele oo~tgrens va11 /tet /mul 11itstrekt e11
/a11gzaa111 richting /tet westen (0 1 de 111ilieubeleids111akers) beweegt.

U raadt /tel al, de stee11111arter. Een prachtig dier e11 een slit1111te rakker
die al /teel wat schade lteeft veroorzaakt in deze omgeving. Ik ben

Er liepen door de perale11 hele s11elwe,ge11 vm, riHe11 die door de
mlten werde11 gebmikt. Hel was er zo tlmk dat je bij wijze va11
~preken ee11 politieagent op de kmisp1111te11 kon 11eerzette11! Nadat !tet
gm1111 op was e11 ook het na(IS/gelegm maïsveld scltoongevreten was,
zijn de mHe11 vertrokken. Van de ene op de a11dere dag. Dal bewijst
dat mtten cult1111rvolgers zij11 e11 met /tet voedsel meetrekken.

ee11s naar een gemeente geroepen die een lta11dtekeni11genactie va11
ee11 groep (200) boze wijkbewo11ers uit de ltogere prijsklasse had 011tvmtge11 e11 er gee11 mm/ 111ee wist. De woordvoersters va11 de groep,
een paar bekakte dames 111et veel te veel vrije tijd, eisten op een /toog
too11tje dat de ge111ee11te 01t111iddellijk mnntregele11 zou 11e111e,, zodat
zij weer 011gestoord vn11lt11111wc/1tmst ko11de11 ge11ieten. Het wns i11
de tijd dat de jo11ge11 uit !tet territorium

vc111

de ouders worden ver-

drew11 e11 dnt kn11 met felle gevecltte11 gepaard sna11 op diverse platte daken van een aanbouw ofde wo11i11g. Ik lteb ze uitgel egd wnt /tet
/eefjmtroo11 is va11 cle )/ee11mam:rs. I111111ers: Als je liet gedrag van een

Waar ze heen zijn getrokken? De veehouder i11 de buurt 111et zijn open
voerk11ile11 äet tie bui nl /,a11ge11. Er zijn al mtten gesignaleerd bii de
naastgelegen melkl'eelto11der. Hij moet zorge11 (van de overheid) dat
zij11 111elk op een ltygië11isc/11' wijze wordt venverkt e11 opgeslagen, e11
dezelfde overheid zadelt lte111

,w op met een mtte11probleem. Als je

bedenkt dat 50 jaar geleden voor iedere geva11ge11 kore11wolf 50 et.
werd betaald, dan 111oet je er voor hebben doo,;~eleerd 0111 te be:,:rijpe11 wat de machtige milieulobby wil bereiken met dit 011zi1111ige
pro;ect. Milic11wetgevi11g fa prima, maar /lee is wat doorge5cl10t<1 11.

dier ke111, weet je er ook ,nee 0111 te gaa11 en lteb ze /tet advies 111eegeve11 0111 /11111 eclttge11oten iedere 11wrg('II i11 de dakgoot e11 de !toeken

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

vw1 de t11i11 te laten 'pi11ke/e11' 0111 /11111 eigen territorium af te lmke-

l)e lt11idige 111i/ie111vetsevi11g is een gedrocltt. Er is /l(luwelijks ,nee te

11e11, zodat ,Ie stee11111arter wegblijft. Met dal beeld ,,a,1/1111111w1111e11

werken en leidt alleen tot burgerlijke 011gelworza(lm/teid e11 110g meer

voor oge11 ko11d('// ze er best wel 0111 laclten, m zij11 ze al kakele11tl

fi11stmties. A/5 wij de11ke11 t/(lt we ee11 uitgestorven dier weer terug

/111i1wt1<1rh gekeerd. /e 111oet 101115 een grapje gebmiken 0111 je doel

k111111e11 bre11ge11 i11 de natuur, da11 vraag ik mij afof we 11iet alvast

te bereiken.

wat ruimte op de Veluwe moeten creëren 11oor de temgkeer 1'1111 de
111a,1111wet. Ik heb voor alle 1.ekerheid een potje 111et 111ij11 ge11e11 i,1 de

TOPPUNT VAN MILIEUWAANZIN
/11 Umb11rg probere11 ze de lta1mter (korenwolf) weer terng te krijgen
i11 de 1wt11ur. Er is al€ /0111iljo('II belmli11ggeld uitgegeve11 aa11 ee11

ijskast gep/a(ltst voor !tet geval d(lt ze i11 de volge11de eeuw de /'est
am1 de Co11trollers krijgen

('Il

er weer vraag is 1111ar ee11 a11the11tieke

ongediertebestrijder.'

fok- en temskeerpln,1. Oveml i11 de provi11cie worden la11dbo11wers
gesti11111/eerd 0111 st11kjes grond i,1 te zaaien 111et tanve e11 gma,1 e11 zo
ee11 lta/Jilat voor de korenwolf te creëren. Ook bij 0115 i11 de buurt.
Alles wat je er tegenko111t, 1naargee11 komnvolf Wel gigavet'I mtte11.
Ik heb 110g nooit op J vierkante ki/o111eter Loveel ratte11lto/e,, en
b11rcl1te11 bij elkaar gezien (rn. 100). Als !tier een kore111vo/f zij1111e115
zou late11 äe11, werd ze 011middellijk door de mttm opgevreten.

Ambrosius Ongediertebestrijding,
Geleen
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