Met de vliegenmepper naar je werk
Met bovenstaand thema organiseerde branchevereniging Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N.)
op 30 oktober jl. een bijeenkomst voor
leden en belangstellenden. Ongeveer
zeventig aanwezigen woonden een
lezing bij van dr. ir. Arnold van Vliet
van de leerstoelgroep Milieusysteem-

woorden en tegelijkertijd de uitslag van
de stemming op het scherm zien. Hierdoor werd de verdeeldheid in meningen
goed zichtbaar, zowel tussen de twee
groepen als over het geheel beschouwd.
Aan het einde van de dag was wel duidelijk dat er nog veel vragen zijn binnen
de branche over de overgangsregeling

voor de toelating van het buitengebruik van biociden. De grote vraag bij
velen was, en is, welke onafhankelijke
instantie(s) het definitieve protocol buitengebruik na 1 januari 2017 gaat beheren en welke instantie(s) gaat auditeren.
Daarnaast wordt veel belang gehecht
aan handhaving.

Tekst: Mari Middelkoop, KAD

analyse van Wageningen UR.
Insteek was de huidige problematiek
rond het bestrijden van overlast door
ratten, muizen, wespen en hinderlijke
of irriterende insecten zoals muggen.
De rode draad was de trend om minder
biociden te gebruiken en meer te richten op wering en alternatieven. Tijdens
de lezing werden stemkastjes ingezet
bij de diverse stellingen van de spreker.
De aanwezigen, plaagdierbeheersers
enerzijds en producenten/leveranciers,
handhavers en beleidsmakers anderzijds, konden de vragen direct beant-

Lezing door Arnold van Vliet van Wageningen UR. Foto: Rob van Veldhuijzen

• specialist houtworm- en boktorbestrijding

• specialist in wering knaagdieren

• preventieplannen

• bouwkundige inspecties

• mollenbestrijding

• polymeerchemische
balkkoprestauratie

• wegvangen van katten,
konijnen, duiven, incl. herplaatsing

• zwambestrijding

• bestrijding knaagdieren en insecten

• vogelweringen

NIEUWE FRANCHISERS GEZOCHT
Wegens reoganisatie zijn
wij per direct op zoek naar
nieuwe franchise
ondernemers
in de volgende regio’s:

PLAAGDIEREN PREVENTIE & BESTRIJDING
BESTRIJDINGSTECHNICI

België
• Brabant
• Limburg
• West-Vlaanderen
Nederland
• Noord-Brabant
50/51/52/53 en 42 (zuidelijke deel)

Meer informatie: 0113 - 63 97 60 of info@traas.nl

Al meer dan 15 jaar een begrip in heel Nederland!

Onze geselecteerde PROFESSIONALS zijn in het bezit van het
vakbekwaamheidsdiploma of worden hiervoor opgeleid bij het KAD en
gecertificeerd bij het EVM.
Het is mogelijk onze PROFESSIONALS direct zelf in dienst te nemen
of aan te stellen via een 6 maanden-contract van PERSONEELPROFS.
BENT U GEÏNTERESSEERD EN WILT U MEER WETEN ?
Neem dan contact op met: PERSONEELPROFS
Marielle Veneman (06 - 23 95 17 98) licht u de mogelijkheden

Kenniscentrum Dierplagen
www.kad.nl
KAD - Gecertificeerd

graag nader toe !

Looierstraat 18 • 6811 AX Arnhem • 026 - 442 47 47
info@personeelprofs.nl • www.personeelprofs.nl
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