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: bij de beheersing van invasieve exoten,
plaagdieren en dierplagen
'Nederland distributieland'. Dat is een slogan die iedereen kent, want Nederland is
van wereldformaat wanneer het om de invoer, doorvoer en uitvoer van producten en
ook van mensen gaat. Schiphol is met 1,6 miljoen ton vracht de derde luchthaven van
Europa. Daarnaast doen 48 miljoen passagiers onze nationale luchthaven aan en dat
betekent 436.000 vliegbewegingen per jaar. Onze Rotterdamse zeehaven sloeg in 2007
in totaal 400 miljoen ton aan goederen over, waarvan 10 miljoen containers. Al die
passagiers en al die vrachten komen uit alle uithoeken van de wereld in Nederland
samen. Globalisatie met de bijbehorende economische groei doen de gigantische
cijfers alleen nog maar verder toenemen.
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Bio-globalisatie en vreemde binnendringers
Met al dat internationale goederen- en personenvervoer komen
ook planten en dieren ons land binnen die in onze streken van
nature niet thuishoren.Wetenschappers noemen dat proces
' bio-globalisatie' en dat is een fenomeen dat al eeuwenlang
aan de gang is, zolang als mensen naar den vreemde reizen,
daar handel drijven en goederen transporteren . Vreemde orga nismen noemen we 'exoten'. Het merendeel van die vreem-

warme zomers kunnen ervoor gaan zorgen dat Dengue ook in
Nederland de kop op kan steken. Het West Nijl is al een groot
probleem in de VS en Canada. Het virus wordt overgebracht
door muggen van het geslacht Culex en ook deze muggen zijn
in staat om op termijn Hersenvliesontsteking te verspreiden
via zoogdieren en vogels . In ieder geval vormen vectorziekten
een grotere bedreiging voor de mensheid dan de alom bekende
doodsoorzaken .

delingen zijn ons land niet op eigen kracht binnengekomen en
handhaven zich in ons klimaat heel moeilijk en sterven onopgemerkt weer uit. Een minderheid vindt een warm plekje, het
juiste voedsel en ontmoeten geen natuurlijke vijanden waardoor ze zich ongeremd kunnen vermenigvuldigen, bijvoorbeeld
in kassen, in gebouwen en in woningen . Een nog kleiner aantal
soorten beschikt over een effectief aanpassingsvermogen dat
hen in staat stelt om zich zodanig te kunnen vermenigvuldigen
dat we van een plaag kunnen spreken. Daar komt dan nog bij
dat met het stijgen van de gemiddelde temperatuur de omstandigheden voor exoten steeds gunstiger worden. Het behoeft
geen betoog dat invasieve (binnendringende) soorten concurreren met de inheemse flora- en fauna en dan tot een verarming
van de inheemse biodiversiteit kunnen leiden . De minister van
LNV heeft daarom een exotenbeleid ontwikkeld dat zij heeft
uitgewerkt in de beleidsnota 'Invasieve Exoten' dat mede op
basis van het Biodiversiteitsverdrag tot stand kwam . De nadruk
van het beleid ligt op preventie en dat vereist dus pro-actief
handelen in de praktijk.
Aziatische tijgermuggen zijn moeilijk te bestrij den,
omdat het lastig is hun broedlocaties te vinden .

MET HET STIJGEN
VAN DE TEMPERATUUR
WORDEN DE OMSTANDIGHEDEN
VOOR EXOTEN STEEDS GUNSTIGER
Gevaren voor de volksgezondheid
Naast de negatieve invloed op de biodiversiteit is er nog
een reden om alert te zijn en te blijven want een exotische
diersoort hoeft zich niet tot een plaag te ontwikkelen om toch
schadelijk te kunnen zijn. Nieuwe introducties kunnen namelijk dragers, of vectoren, worden van virussen, bacteriën en
andere parasieten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid . We spreken dan van Zoönosen. Vooral knaagdieren en
insecten hebben een beruchte reputatie waar het om de verspreiding van ziekten gaat. Voorbeelden zijn zwarte ratten die
via rattenvlooien voor de verspreiding van de bacterie Yersinia
pestis verantwoordelijk waren. Deze bacterie veroorzaakte de
'zwarte ' dood van een derde van de Europese bevolking en dat
waren tientallen miljoenen mensen. De ziekte van Weil wordt
veroorzaakt door de bacterie Leptospira interrogans die via de
urine van bruine ratten wordt verspreid . Een ander voorbeeld
is de teek lxodus ricinus die de bacterie Barre/ia burgdorferi
in het bloed van de mens overbrengt en zo de Ziekte van Lyme
veroorzaakt. Nog een voorbeeld is het Blauwtong virus dat in
onze streken door inheemse knutten (Ceratopogonidea) vooral
op schapen wordt overgebracht. Maar, er zijn veel meer dreigingen die (nog) niet de kop hebben opgestoken in Nederland .
Het dengue virus veroorzaakt Knokkelkoorts en wordt verspreid
door de Aziatische tijgermug Aedes albopictus. Dat is een mug
die zich momenteel over de hele wereld aan het verspreiden is ,
bijvoorbeeld via autobanden waarin water blijft staan en waarin
de muggen zich prima kunnen ontwikkelen . Bovengemiddeld
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Het boek Biologica! Globalisation (2007)
In februari 2007 verscheen in Nederland het belangrijke,
Engelstalige boek 'Biologica! Globalisation, Bio-invasions and
their impacts on nature, the economy and public health ' met
een aantal belangwekkende aanbevelingen ter beperking van
de risico's van invasieve exoten voor de menselijke gezondheid,
onze economie en de natuur.
Eén van de belangrijkste aanbevelingen is: Zo vroeg mogelijke opsporing , waarschuwing en beheersing voordat invasieve
soorten zich definitief kunnen vestigen. Bijzondere aandacht is
nodig voor zeehavens en luchthavens.
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Wering van muizen is net zo
belangrijk als de bestrijding
ervan.
MuisStop is een niet giftige
weringpasta, die allerlei ongedierte de toegangswegen
naar uw voorraden verspert.

Plagen Preventie Dienst BV is gespecialiseerd in dierplaag

beheersing. Een team van specialisten werkt volgens het principe
'voorkomen is beter dan bestrijden'. Daarnaast beschikt PPD over de
kennis en expertise voor het opstellen van preventieplannen om zo
schade te voorkomen. Als specialist in bestrijding en preventie werken
we voor de overheid, het bedrijfsleven en particulier.

Door groei van onze onderneming zoeken versterking in de functies van:

~

ppd
plogenprevenlied!enstb.v.

SERVICE MEDEWERKER M/V (full time)
Voor midden Nederland

VERTEGENWOORDIGER M/V (full time)
voor zuid en midden Nederland
Meer informatie over de vacatures vind je op www.ppd.nl

• Bevat géén giftige substanties • Bevat geen oplosmid-

Wij bieden jou een zelfstandige verantwoordelijke baan, voldoende mogelijkheden om je te
ontwikkelen endoor te stromen binnen een groeiende onderneming, een bedrijfswagen, een
passend sa laris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
De sfeer binnen het jonge en enthousiaste PPD-team is informeel en prettig.

delen • Gebruikersvriendelijk • Flexibel • Eenvoudig aan

Spreekt één van de functie jou aan? Stuur dan je sollicitatie naar:

te brengen met een kitpistool • Weerbestendig, dus

Plagen Preventie Dienst B.V.
t.a.v. de heer H.M. Crezée
Postbus 22

binnen én buiten toepasbaar • Blijft niet plakken én is
overschilderbaar!

4254 ZG Sleeuwijk

of per mail: m.crezee@ppd.nl
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MuisStop voor afdichting van gaten, naden en kieren e.d.
Wij of uw ongediertebestrijdingsbedrijf kunnen u
informeren. Distributeurs Riwa & Edialux.

voor meer informatie: Q-chem BV

Mosselaan 116 - 1934 RD Egmond a/d Hoef
072 520 72 85 - www.qchem.nl

De rol van het Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE)
Met het oog op de aanzie nlijke risico's van bio-globalisatie
heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
besloten om een Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COi E)
in te stellen. Het centrum zal worden gevestigd bij de Planten ziektenkundige Dienst (PD) in Wageningen . De belangrijkste
taak van het COi E is het gevraagd en ongevraagd adviseren van
de minister over de aanpak van invasieve exoten. Het COIE zal
zich per 1 januari 2009 gaan richten op het verzamelen en
verspreiden van informatie over exoten, het (laten) uitvoeren
van risicoanalyses voor exoten en , op basis van zo'n analyse,
het adviseren over de noodzaak en mogelijke wijzen van
preventie, bestrijding of beheersing van exoten . De uitvoering van eventuele maatregelen wordt gelegd bij uitvoerende
organisaties. Het KAD is bereid om haar expertise, netwerk
en veldkennis met het COID te delen. Vanuit de traditie is het
KAD als geen andere landelijke organisatie in staat om een
signalerende rol te spe len.

vooralsnog moeilijk te vinden. Wanneer een koningin wordt
gedood dan nemen andere koninginnen binnen de kolonie het
voortplantingswerk gewoon over. Traditionel e insecticiden zijn
beperkt werkzaam. Bij verstoring verlaten de mieren onmiddellijk hun schuilplaats en gaan op zoek naar alternatieve
verblijfplaatsen. Deze wilde mieren hebben het vooral gemunt
op elektron isc he apparatuur maar ze kunnen ook gemeen
bijten. Ze nestelen zich massaal op moederborden van computersystemen met desastreuze gevolgen. Vroeger of later kunnen
we deze computermier ook in Europa verwachten . In Texas arriveerde hij per schip . Het is niet ondenkbaar dat Paratrechina
de lage landen via Schiphol binnenkomt. Zijn we in Nederland
al op zijn komst voorbereid?

VROEG OF LAAT KUNNEN WE
DE GEVAARLIJKE COMPUTERMIER
OOK IN EUROPA VERWACHTEN

Alarm bij de NASA in Houston
In 2002 werd een kleine tropi sche mier ontdekt in Texas . Het
gaat om een soort binnen het geslacht Paratrechina. De soort
lijkt heel veel op een soort die in het Caraibisch gebied 'crazy
ant ' wordt genoemd . In Houston heeft deze exoot het inmiddels enorm naar zijn zin en geeft bestrijders het nakijken . Ook
de NASA heeft alarm geslagen. De Texas A&M University en
de Environmental Protection Agency (EPA) hebben de handen ineengeslagen bij het vinden van een oplossing en die is

De rol van het KAD
Het werkterrein van het KAD is de praktijk , daar waar problemen worden gesignaleerd door Nederlandse gemeenten,
burgers , bedrijven en uitvoerders van bestrijdingsplannen. De
basis van plaagdierbeheersing is inventarisatie van problemen
en een belangrijk onderdeel daarvan is determinatie in het
veld en in het laboratorium. Steeds weer gaat het om dezelfde-
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OF MEAt FOOD AND PLANTS

TINTO THE EU OF MEAT, MILK, FISH,
THERE ARE STRICT CONTROLS ON THE IMP~:ECAUSE THEY CAN CARRY ANI MAL
SHELLFISH, PLANTS AND THEIR PRODUCT
AND PLANT PESTS AND DISEASES
1

KEEP PESTS AND DISEASES OUT OF THE UNITED KING DOM!
YOU MUST GO TO THE CUSTOMS RED POINT IF YOU HAVE ANY FOOD
OR PLANTS NOT LISTED BELOW, OR MORE THAN YOUR ALLOWANCES
Waarschuwingsbord in de internationale luchthaven van Exeter in Devon, Engeland.

top-10 dieren zoals de zwarte rat , de bruine rat, de huismuis,
kakkerlakken, mieren, vliegen, muggen en kevers, maar in feite
zijn (nog) niet veel voorkomende dieren, met name insecten,
belangrijker met het oog op potentiële invasies in de toekomst.
Naast signalering en determinatie zijn voorlichting en vakopleiding cen trale activiteiten van het KAD. Het gaat om bewustwording van risico's bij beleidsmakers, burgers en bestrijdingstechni ci . Bewustwording van de risico's van bio-globalisatie
en kennis van preventie is de sleutel tot beheersing van de
problematiek die op ons allen afkomt.

DE BASIS VAN PLAAGDIERBEHEERSING
IS INVENTARISATIE VAN PROBLEMEN
EN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL
DAARVAN IS DETERMINATIE IN HET
VELD EN IN HET LABORATORIUM

tot een minder effectieve rol die de overheid en Nederlandse
gemeenten spelen op het gebied van plaagdierbeheersing. Ondanks het succes en de gevaren die dat succes van de zwarte
rat met zich meebrengt, wordt de zwarte rat niet systematisch
bestudeerd. Het KAD nodigt de Nederlandse overheid en haar
onderzoeksinstituten uit om op korte termijn een multidicipli nair en samenhangend onderzoek te starten naar de biologie
en de ecologie van de zwarte rat als modeldier in het kader
van bio-globalisatie en volksgezondheid. De uitkomste n van
dat specifieke onderzoek kunnen alle betrokkenen leren om de
gevaren van bio-globalisatie in algemene zin pro-actiever en
dus effectiever te voorkomen of beheersen.

BEHEERSING BETEKENT OOK
EEN BEPERKING VAN ECONOMISCHE SCHADE,
PREVENTIE VAN HET GEBRUIK VAN BIOCIDEN EN HET
VOORKOMEN VAN ONNODIG DIERENLEED!
Literatuur

De zwarte rat als modeldier

Wouter van der Weijden, Rob Leewis en Pieter Bol , Biological

Ook de zwarte rat (Rattus rattus L.) is te beschouwen als een
invasieve exoot, ook al gaat zijn introductie in onze landen
terug tot de middeleeuwen. Het succes van de zwarte rat werd
altijd getemperd door het nog grotere succes van zijn concurrent de bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) . Inmiddels
lijkt de zwarte rat weer in opmars te zijn en het is niet denkbeeldig dat zijn recente succes te herleiden is tot de gelei-

Global isat ion, Bio-invasions and their impacts on nature, the
economy and public health,
KNNV Publishing, Utrecht, 2007, ISBN 978-90-5011-243-7

delijke stijging van de temperatuur in onze streken in re lat ie
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Willem Takken , Nieuwe Vectorziekten en klimaatverandering
- bedreigingen voor Nederland, Nieuwsbrief Crisisbeheersing,
Ministerie van BZK , februari 2007 .

