Bijeenkomst

Benelux Pest 2016
Op 26 april jl. vond Benelux Pest 2016 plaats. De beurs werd dit jaar gehouden in het NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven. Ondanks, of misschien wel dankzij, het slechte weer met regen, sneeuw en hagel, werd de beurs
erg goed bezocht.
Meer dan 400 bezoekers wisten de weg naar de zaal met
42 stands te vinden. Voor Benelux Pest een recordaantal
bezoekers en standhouders. Door de locatie in het zuiden
van het land was de beurs dit jaar ook voor bezoekers uit
België goed bereikbaar. Daarnaast wordt de beurs voortaan
eens per twee jaar gehouden in plaats van jaarlijks, hetgeen
de extra toeloop kan verklaren. Standhouders uit de hele
wereld presenteerden hun nieuwe producten en diensten.
Bezoekers konden twee presentaties bijwonen. De eerste werd verzorgd door Steinar Henskes van Bird Control
Group. Dit bedrijf ontwikkelt producten die gebruikt worden voor het diervriendelijk verjagen van vogels op onder
andere luchthavens, olieplatforms en agrarische locaties.
Deze presentatie ging over het verjagen van vogels zoals
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ganzen, meeuwen, spreeuwen en duiven met behulp van
lasers.
Voor de tweede presentatie was medisch entomoloog Bart
Knols uitgenodigd, directeur van In2Care. Dit bedrijf heeft
onder andere een muggenval ontwikkeld die in malariagebieden met succes wordt ingezet. Tijdens zijn presentatie
belichtte hij het gevaar van invasieve muggensoorten in Nederland en hun mogelijke rol bij de verspreiding van malaria, dengue en zikakoorts.
De dag werd afgesloten met een happy hour en walking
dinner met live muziek en entertainment. De volgende Benelux Pest zal gehouden worden in april 2018. 
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Pest Control News is het blad
voor de plaagdierbestrijder!
40 pagina’s achtergrondverhalen, commentaren, berichten en wetenswaardigheden,
niet alleen uit de Benelux maar ook uit andere delen van de wereld, bestemd voor
de plaagdierbestrijdingsbranche in Nederland, België en Luxemburg.
Verschijnt twee keer per jaar.
Gratis, onafhankelijk en niet verbonden aan een brancheorganisatie.
Neem contact op met:
Nijboer Consultancy | J. Nijboer Struisvaren 21 | 2661 PW Bergschenhoek | Nederland
Tel. +31 (0)6 5490 7935 | e-mail Joeke@pestcontrolnews.com
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