Bijeenkomsten

PestEx 2015
Tekst: Dayana en Franc Telkamp, FD Plaagdierpreventie Eindhoven

Sinds jaar en dag kent de Nederlandse plaagdierbranche een
eendaagse beurs om kennis te maken met alle producten en
diensten van de diverse leveranciers die actief zijn in ons land.
In Engeland, waar uiteraard de plaagdierbranche een veel grotere markt is dan hier in Nederland, organiseren ze om de twee
jaar de PestEx, die dit jaar op 25 en 26 maart in Londen plaatsvond. Een beurs die behoorlijk internationaal georiënteerd is
en georganiseerd wordt door de Engelse branchevereniging:
de British Pest Control Association. Vanuit Eindhoven is het te- Seminartheater op de beursvloer. 
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genwoordig zeer eenvoudig en betaalbaar om te vliegen naar
Londen: binnen drie uur na vertrek stonden we op de beursvloer in het ExCeL Exhibition Centre waar de PestEx gehouden werd.
Wat meteen opviel waren de vele standhouders vanuit geheel Europa. Een snel rondje over de beursvloer gaf ons direct een
goede eerste indruk.
Van de ruim honderd standhouders die aanwezig waren kwam
op zich niet zo heel veel nieuws. De echte toegevoegde waarde
van deze beurs is het zeer uitgebreide lezingenprogramma. In
twee seminartheaters op de beursvloer, waar de toehoorders
met koptelefoons de presentaties konden volgen, werden de
meest uiteenlopende thema’s aangesneden die direct of indirect
te maken hadden met de huidige ontwikkelingen in de plaagdierbranche. Aan de orde kwamen onder andere: rodenticiden
monitoring in de voedselindustrie, ongediertebestrijding vanuit
het perspectief van de klant, exotische plaagdieren in Europa en
CEPA certificering. In totaal kwamen meer dan twintig onderwer-

pen aan bod. Het meest opvallend was een zeer uitvoerige paneldiscussie over de toekomst van de plaagdierbranche in Engeland zonder het gebruik van rodenticiden. We denken vaak dat
het verbieden van rodenticiden buiten een typisch Nederlands
probleem is, maar niets is minder waar. In Engeland worstelen
ze met exact dezelfde problemen. Een zeer uiteenlopend panel,
met daarin ongediertebestrijders, foodproducenten, leveranciers
van rodenticiden, overheid en onderzoekers voerde een open
en constructieve discussie die alle kanten van deze problematiek belichtte. Een zeer goed neergezet onderwerp waarmee de
British Pest Control Association hoge ogen gooide.

KillgermRIWA Infodagen 2015
Tekst: Mari Middelkoop, KAD

Op 22 en 23 april jl. was het weer zover: de KillgermRIWA Infodagen,
van oudsher bekend als de RIWA-dagen. Dit keer wat later in het jaar
dan voorgaande jaren, omdat dit evenement niet meer jaarlijks maar
om de twee jaar gehouden zal gaan worden. De volgende keer is dus
in 2017 gepland. Het programma week niet veel af van voorgaande
jaren. Een verschil was dat er ‘s avonds een diner werd georganiseerd;
een goede gelegenheid om diverse banden weer eens aan te trekken.
Naast de bekende locatie Hotel de Cantharel te Apeldoorn
op 22 april was er op 23 april voor het zuiden van het land
een nieuwe locatie: het Koning Willem II stadion te Tilburg.
Verschillende leveranciers uit de branche gaven acte de présence om dit evenement mogelijk te maken. Daarnaast waren
er uiteenlopende lezingen met thema’s als ‘Klachten en ziektebeelden van parasiterende insecten’ door drs. Thecla Hek-

26

• DIERPLAGEN Informatie 2 - 2015

Presentatie door Bruce Schoelitsz. 

Foto: KillgermRIWA

ker (VUmc) en ‘Vreemde huisgenoten’ door Bruce Schoelitsz
(KAD). Door Joan Schouten (NVPB) werd de stand van zaken
over IPM buitengebruik rodenticiden uiteengezet. Dagvoorzitter Frank Swinkels sprak de dagen aan elkaar en sloot het
evenement.

