Even voorstellen

Erik van Gestel
Adviseur

Sinds september 2015 werk ik bij het KAD als adviseur. Na mijn opleiding
Natuur- en Milieutechniek heb ik heel uiteenlopende banen gehad om
uiteindelijk toch weer bij mijn grootste interesse uit te komen: beestjes.

Opleiding
Zo’n twintig jaar geleden behaalde ik mijn mbo-diploma Natuur- en Milieutechniek aan de MBCS in Velp.
Eigenlijk was ik een echte bos- en natuurbeheerder,
maar aangezien daar vrijwel geen baan in was te vinden koos ik voor deze andere richting. Ik was twintig jaar en had nog geen zin om te gaan werken, dus
ging ik doorstuderen op Hogeschool Larenstein, ook
in Velp. Daar heb ik gekozen voor de studierichting
Hydrologie en waterbeheer omdat dat het meeste aan
mijn kennis zou toevoegen. Helaas kwam ik daardoor
ook verder van mijn interesses af te staan, namelijk de
planten en de beestjes.

Terug naar de beestjes
Na mijn opleiding ben ik als hydroloog aan de slag
gegaan bij een waterschap. Een hydroloog rekent aan
waterstromingen en bepaalt daardoor bijvoorbeeld de
diameter van duikers, het effect van drainage en de
hoogte van stuwen en dijken. De hele dag rekenen
dus en dat vond ik vrij saai. Het was een logische stap
om te gaan solliciteren. Na vele omzwervingen (ik heb
roosters gemaakt op een mbo-school, explosieven opgespoord, schuttingen verkocht et cetera) kwam ik op
de gedachte om ‘het ongedierte’ in te gaan, ofwel: terug naar de beestjes! Dat klikte meteen. Ik heb ruim zes
jaar bij een plaagdiermanagementbedrijf gewerkt. Ik
ben er begonnen als bestrijdingstechnicus, maar al snel
kreeg ik ook andere taken, zoals de planning, certificeringen en automatisering. Ik kwam steeds verder van
de praktijk te staan en dat was de reden dat ik bij het
KAD solliciteerde: ik wilde weer terug naar de beestjes.

Afwisselend
Bij het KAD houd ik me vooral bezig met het uitvoeren
van inspecties, meestal gevolgd door een rapportage.
Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeenten,
woningstichtingen, particulieren en bedrijven, maar
ook plaagdierbeheersbedrijven die een second opinion of een diepte-inspectie bij een relatie aanvragen.
Het is erg afwisselend en vooral zeer interessant werk.

Naast het uitvoeren van inspecties geef
ik les in de BT en Leerling BT-opleiding
en nascholingen zoals ‘buitengebruik’
en bedwantsen. Het afgelopen jaar heb
ik me beziggehouden met het herschrijven van het KAD-Keurmerk, wat tot een
compleet nieuwe norm heeft geleid en
wel de VIP-norm: Verantwoord Integraal
Plaagdierbeheer. Een grote stap in de
goede richting voor wat betreft de uitvoering van plaagdierbeheerwerkzaamheden.

Adjudant
Ik woon met mijn vriendin en onze drie
dochters op het Brabantse platteland.
Als geboren en getogen Brabanders zijn
wij dan ook allemaal actief lid van een
carnavalsvereniging. Dit jaar als adjudant van ons dorp. Daarnaast wandel
ik graag, sport ik op zijn tijd een beetje
en speel toneel bij de plaatselijke toneelvereniging. Ik zet me graag in voor
mijn dorp en daarom ben ik actief als
bestuurslid bij onze buurtvereniging en
ben ik voorzitter van de medezeggenschapsraad van de basisschool in ons
dorp.

Toch ecoloog
We hebben een prachtig vak. Eigenlijk
wordt het alleen maar mooier. We worden door aanpassingen in wet- en regelgeving steeds meer gedwongen om als
experts en ecologen op te treden en om
innovatief te zijn. Je moet immers weten
met welk beestje je te maken hebt en
hoe je dat dan aanpakt. Door die ecologische insteek ben ik weer terug waar ik
twintig jaar geleden op de MBCS in Velp
eindigde: bezig zijn met beestjes! 

-

•

DIERPLAGEN Informatie 1 2017 19

