Even voorstellen

Cyriel Doevendans
Adviseur
Na een paar jaar werkzaam geweest te zijn bij een levensmiddelenproducent en als onderzoeker van het binnenmilieu ben ik sinds vorig
jaar weer terug bij het KAD als adviseur. De plaagdieren bleven me
toch trekken.
Meteen verkocht
Ik heb biologie gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Na mijn afstuderen
heb ik een bedrijf opgebeld en gevraagd
of ik een keer een dagje mee mocht met
een bestrijdingstechnicus. Ik was meteen
enthousiast over hoe ongelooflijk mooi dit
vakgebied is en ben de BT-opleiding gaan
volgen.

Goed advies is de basis
Mijn werkzaamheden bij het KAD zijn
heel divers en allround, van veldwerk in
de buitendienst tot publieksvoorlichting.
Hier ligt ook mijn hart: dienstverlening
aan klanten en ondersteuning bieden door
het geven van advies. Het is belangrijk om
hier de tijd voor te nemen: de basis van
een goed advies is dat klanten begrijpen
wáárom bepaalde maatregelen genomen
moeten worden. Soms moet je ingewikkelde problemen ook zelf even laten bezinken, dan komt de oplossing vanzelf bovendrijven. Bij rattenoverlast bijvoorbeeld
komen verschillende factoren kijken. Vaak
is er sprake van een collectief probleem
en moet het dus ook integraal en breed
opgepakt worden. Een rattenmelding bij
een particulier is regelmatig het gevolg
van een of meerdere oorzaken uit de omgeving die de aandacht verdienen, zoals
zwerfafval of overdadig vogels voeren.

Dynamische wereld
De wereld van de plaagdieren is een dynamische wereld, mede door de steeds veranderende wet- en regelgeving. Met name
de natuur- en milieuwetgeving, maar ook
in de wet- en regelgeving op het gebied
van biociden of dierwelzijn vinden wijzigingen plaats waar de plaagdierbeheer-

sing mee te maken heeft. Etiketten en
voorschriften worden voortdurend aan
gepast. Of kijk naar de laatste wijziging
van 1 juli op de Wet natuurbescherming, waarin ruimere
mogelijkheden worden geboden om de huismuis, zwarte
rat en bruine rat aan te pakken.

De toekomst
De aankomende wijziging dat middelen tegen ratten en
muizen vanaf 2023 ook binnen volgens het IPM-systeem
toegepast moeten worden vind ik persoonlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Ik denk dat het goed is dat biociden in de toekomst ook binnen alleen nog door professionals toegepast mogen worden. Deze hebben hier immers
een opleiding voor gevolgd en zijn op de hoogte van de
risico’s die biocidengebruik, buiten en binnen, met zich
meebrengen. Want naast de risico’s van doorvergiftiging
van niet-doelsoorten, moet ook het risico op vergiftiging
in huis niet onderschat worden. Jaarlijks gebeuren er veel
ongelukken met kinderen en huisdieren door onprofessioneel gebruik.
Strenge regelgeving is wat betreft biocidengebruik denk
ik onvermijdelijk; er wordt tenslotte met giftige middelen
gewerkt. Ik hoop dat de branche dit oppakt om nog meer
te zoeken naar innovatieve methoden die in de eerste
plaats gericht zijn op preventie en niet-chemische middelen. Dit zal denk ik ook het vak van plaagdierbeheerser
(en de adviezen die zij aan de klanten geven) meer gewicht geven. Een mooie kans om de principes van IPM bij
een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Tolerantieniveau
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten: wandelen met m’n
gezin en hond, sporten (slow running, fietsen) en tuinieren. Maar ook binnen vermaak ik me prima met een gezellig etentje of de krant. Plaagdieren blijven me boeien.
Alleen al de vraag wat een dier een plaagdier maakt. Ik
heb gelukkig een hoog tolerantieniveau; ik zie een plaagdier niet meteen als een plaag. Mijn favoriete plaagdier?
Geen idee eigenlijk. Een parasiet… die komt wel heel
dichtbij. Parasieten leven echt met je samen.
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