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dingscentrum te verkrijgen. Een wens van
vele jaren gaat dan ook in vervulling vandaag. Om vakbekwame ongediertebestrijders te kunnen opleiden zal praktijkopleiding gewenst zijn.
Een stap in de goede richting is met de
realisering van dit gebouw gezet. Hopelijk
is dit niet de laatste stap.
Tenslotte, mijnheer de voorzitter mag ik u
mededelen dat ons eigen opleidingsinstituut, de O.P.O.R.-commissie, bereid is te
onderzoeken of zij haar opleidingsactivi-

lijks heb gerealiseerd, dat ongediertebestrijding een onderdeel van milieuhygiëne uitmaakte.
Toch is dat logisch. Niet alleen is ongedierte hinderlijk en vervuilend, de bestrijdingsmiddelen hebben eveneens alles
met milieu te maken. Ik ben daarom blij
dat ik hier vandaag het trainingscentrum
van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding kan openen. Het geeft mij de
gelegenheid op beide aspecten van uw
werk in te gaan.
Toen in september 1978 de opening
plaatsvond van de Opleiding Ongediertebestrijding werd ondermeer het belang
van een goede opleiding belicht. Ook nu
nog, of misschien juist nu is een professionele aanpak bij de zorg voor woon- en
werkmilieu van groot belang en daarmee
van opleidingen.
De aanwezigheid van allerlei schadelijke
of hinderlijke organismen in onze woningen is ongewenst en moet zoveel mogelijk
worden voorkomen. Bruine ratten in riolen, in kruipruimten en op zolders kunnen
ernstige overlast en schade veroorzaken
en ziektes overbrengen op mens en dier.
Kakkerlakken en faraomieren veroorzaken eveneens ernstige hinder en vervuilen bijvoorbeeld levensmiddelen. Een
aantal soorten insekten en mijten kunnen
aanleiding geven tot allergische reacties
bij bewoners van woningen waar deze
soorten voorkomen.
Een deskundig advies over hoe te handelen bij het weren en bestrijden van dergelijke plagen kan dan de mate van hinder beperken.
Nog afgezien van hinder kan ongedierte
grote materiële schade aanrichten, vooral
in bedrijven. Ook hier geldt dat bij de aanpak van dergelijke plagen in het werkmilieu van de mens niet met de losse pols,
maar op deskundige wijze bestrijdingsmiddelen moeten worden toegepast.

teilen in uw nieuwe onderkomen kan
onderbrengen. U zult dan moeten wedijveren met het conferentieoord
"De Reehorst" in Ede, maar ik denk dat
een bijdrage in de exploitatielasten van dit
centrum u zal uitdagen ons een goed bod
te doen.
Ik wens u voor nu en in de toekomst veel
succes in goede samenwerking met uw
partners.
Ik dank u wel.

Toespraak van minister drs. E.H.T.M. Nijpels
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) ter gelegenheid van de opening
van het trainingscentrum van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding in
Wageningen op 30 september 1987
Summary

Speech of the Minister of Housing,
Physical Planning and Environment,
drs. E.H.T.M. Nij pels, on the occasion of
the opening of the Training Centre of the
Foundation tor Professional Pest Control
Training in Wageningen on September
30th, 1987.
Dealing with pest control requires professional application of pesticides.
The reduction of the use of pesticides is
necessary as pesticides are potential
threats and sources of pollution of the soil,
surface water and groundwater.
Legislation contributes toa careful and
skillful application of pesticides in the
direct environment of man. Therefore professional Pest Control Training is
important.
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Systematic and coördinated control
actions in the border area with Belgium
against the roof rat and in a border area
with Germany against warfarin resistant
brown rats had good results.
The tact that the Netherlands have
approximately 500 qualified pest control
technicians nowadays is due to the close
coöperation by the Dutch Pest Control
Association, the Dutch lnstitute of Waste
Management and my Ministry, particularly the Department of Pest Control , in the
Foundation for professional Pest Control
Training. (by editor)
Dames en heren,
U moet mij niet kwalijk nemen, dat het
onderwerp van vandaag mij een enigszins
jeukerig gevoel geeft. Ik moet toegeven
dat voordat ik minister was, ik mij nauweRat en Muis, 35 (3) 1987
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De heer Zandbergen sprak in dit verband
van onnodige beperking van bestrijdingsRat en Muis, 35 (3) 1987

middelen. Ik wil hier het volgende over
zeggen:
Kijken we naar de bodem en het water,
zowel oppervlaktewater als grondwater,
dan zien we dat er in de sfeer van de
bestrijdingsmiddelen sprake is van een
milieubelasting, die bedreigend is.
In zijn algemeenheid geldt al dat we
moeten kijken of het gebruik van chemicaliën kan worden teruggedrongen ten
gunste van biologische middelen. Waar
sprake is van aantasting van milieu en
direct of indirect van de gezondheid geldt
dat nog eens in versterkte mate.
Als tweede punt wil ik erop wijzen dat het
milieubeleid van mijn ministerie door zeer
weinig ambtenaren wordt gedaan. De afslanking vermindert dat aantal nog. Ik kan
u verzekeren dat alleen daarom al prioriteit wordt gelegd bij die zaken die echt
moeten. We doen dus zeker niet aan onnodige beperking.
Zoals u weet worden bestrijdingsmiddelen in ons land pas toegelaten na zorgvuldige bestudering van vele gegevens over
de toxicologie en de deugdelijkheid van
het middel. Per middel worden voorschriften gegeven over bijvoorbeeld waar het
middel mag worden toegepast, voor welk
doel en onder welke omstandigheden.
Deze wettelijke voorschriften dragen bij
tot een zorgvuldige en deskundige toepassing in de directe omgeving van mens
en dier.
Je kunt echter nog zulke mooie wettelijke
voorschriften maken, als ondeskundigen
aan de slag gaan met bestrijdingsmiddelen, dan blijft de kans op in het
ernstigste geval ongelukken aanwezig.
Vandaar dat goede scholing van diegenen die de middelen beroepsmatig toepassen, belangrijk is en blijft.
Professionaliteit in de ongediertebestrijding betekent ook weloverwogen en
selectief gebruik van bestrijdingsmiddelen .
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Onnodig of voortijdig werken met deze giftige middelen gebeurt door goed
geschoolden hopelijk niet, waardoor een
extra aanslag op het milieu wordt vermeden. De professionele dierplaagbestrijder
houdt immers altijd voor ogen dat in veel
gevallen technische weringsmaatregelen
tot betere, permanente resultaten leiden.
Een laatste aspect dat ik wil aanvoeren
over het belang van goede opleiding, is de
handhaving door de rijksoverheid. Indien
nog slechts goed opgeleide personen
zich bezighouden met bestrijdingswerkzaamheden, dan mag je ervan uitgaan dat
toepassing en opslag van de middelen
gebeurt volgens de voorschriften. Restanten en lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen worden dan op de juiste
wijze afgevoerd. Dat alleen al betekent
een verminderde aanslag op het milieu,
maar het betekent ook dat het toezicht op
de naleving van de bestrijdingsmiddelenwet, althans voor dit vakgebied. op den
duur kan worden verminderd.
Scholing en ook herscholing zullen in de
toekomst aandacht blijven vragen. De lesen praktijkruimten , die nu in gebruik worden genomen , hebben we ook voor de
toekomst hard nodig. De problematiek
van een ecologisch verantwoorde dierplaagbestrijding dient zich steeds weer in
andere vormen aan. Soms zitten er internationale aspecten aan, zoals de laatste
jaren is gebleken bij de verspreiding van
knaagdieren.
In het grensgebied met België trad een
invasie van de zwarte rat op. De verspreiding had een olievlekwerking, waarbij in
de loop van enkele jaren tot in een zestig
Brabantse gemeenten deze rattenplaag
optrad. Met veel inspanning is de verspreiding tot staan gebracht en het probleem teruggedrongen.
In drie Twentse gemeenten werden problemen ondervonden bij de bestrijding
van de bruine rat, waarbij zowel in de
praktijk als in het laboratorium resistentie
werd aangetoond tegen drie gebruikelijke
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bestrijdingsmiddelen behorende tot de
groep der anti-coagulantia. Bij overleg
met betrokken instanties van de Bondsrepubliek bleek dat in het grensgebied
met Twente resistentie van de bruine rat
voor deze rodenticiden zich daar al jaren
voordoet. Een systematische en gecoördineerde bestrijdingsactie in Twente en
Brabant, georganiseerd door de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen van mijn
ministerie heeft goed gewerkt.

professionalisering van de dierplaagbestrijding bij de beroepsmatige bestrijders nog steeds de wens leeft om te
komen tot een wettelijke regeling op het
weren en bestrijden van dierplagen. Die
wens heeft mijn aandacht. In principe, ik
wil dat hier niet verhelen, ben ik tegen
wet- of regelgeving als dat niet nodig is.
Per slot van rekening moet elke wet ook
gehandhaafd worden en zoals ik al zei,
heb ik hoop dat de handhaving in uw vakgebied verminderd kan worden naarmate
de professionalisering verder gaat. En
gezien de kwaliteit van de opleiding gaat
die verder. Daarnaast moet de afbakening
met andere wetgeving worden bekeken .
Ik ben van plan nog dit jaar mijn definitieve standpunt hierover te geven.

In de toekomst zullen de geschetste problemen ten aanzien van het optreden van
resistentie bij knaagdieren en wellicht ook
bij insekten zeker niet afnemen.
Mede gezien de nog steeds groeiende
stroom van goederen en reizigers over
onze aardbol zal men vermoedelijk ook
vaker dan in het recente verleden het
geval was met bijvoorbeeld de faraomier,
geconfronte~rd worden met uitheemse
dierplagen. Daarom is het op peil houden
van vakkennis en dus her- en bijscholing
een noodzaak. Dat geldt evenzeer vanwege de ontwikkelingen die zich voor zullen doen op het gebied van de ons ter
beschikking staande bestrijdingsmiddelen. Nieuwe, minder giftige en selectiever
werkende bestrijdingsmiddelen zullen
een plaats moeten krijgen in het arsenaal
van middelen voor dierplaagbestrijding.
Dit vooral met.het oog op een zo milieuverantwoord mogelijk handelen. Te verwachten valt verder dat wellicht in een iets
verdere toekomst naast chemische middelen ook ontwikkelingen op het gebied
van de biologische bestrijdingsmiddelen
zorgvuldige aandacht zullen vergen. Wat
dat betreft geeft het nog niet zo lang geleden verschenen rapport "geïntegreerde
bestrijding van dierplagen" hoop voor de
toekomst, al besef ik dat bestrijding van
dierplagen op het land wat anders is dan
in gebouwen.
Het is mij bekend dat in het kader van de
Rat en Muis, 35 (3) 1987

Dames en heren,
Zoals zoveel in het leven is ook goede
ongediertebestrijding een kwestie van
goede samenwerking. Dit geldt zowel
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voor de uitvoering als daarvoor al voor de
opleiding van professionals. Het feit dat
Nederland nu ongeveer 500 gediplomeerde ongediertebestrijders heeft en dat een
nogal amateuristische werkwijze in het
verleden heeft plaatsgemaakt voor een
professionele aanpak, is te danken aan
de innige samenwerking tussen de
Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven, de Nederlandse
Vereniging van Reinigingsdirecteuren en
mijn departement, met name de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen, in de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding.
Vooral de band tussen de Stichting en
mijn departement valt sinds vandaag ook
af te lezen uit het feit dat beide onder één
dak huizen.
Het is weer een stap in de richting van
ongediertebestrijding uitsluitend door
goed opgeleide bestrijdingstechnici.
Oordeelkundig handelen op dit gebied
helpt mee aan een beter milieu in
Nederland. Ik wens de Stichting veel
succes in haar nieuwe behuizing.

S. V.0.-Voorzittervan Blaaderen ..
gefeliciteerd
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Voorzitter H. van Blaaderen (1.) stelt de S. V.0.-bestuursleden voor aan de Minister v.l.n.r.
J. Landman, secretaris, mr. O.C. de Bruyn, plv. voorzitter, J. de Bruine, plv. penningmeester en aan
(naast J. de Bruine) M.A. Zandbergen, penningmeester en A. Hoek, plv. secretaris.
De heer Nijpels ontvangt uit handen van S. V.0.-penningmeester M.A. Zandbergen een S. V.O .-trein
als aanvulling op zijn verzameling .

92

Rat en Muis. 35 (3) 1987

-

Rat en Muis, 35 (3) 1987

93

■

