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In september vorig jaar ben ik bij het KAD komen werken en
sindsdien draag ik met veel plezier mijn steentje bij aan
verschillende projecten binnen het KAD.

Plaagdier Risico Inventarisaties

Sinds september voert het KAD Plaagdier Risico Inventarisaties (PRI's) uit op diverse boerenbedrijven in
opdracht van het ministerie van LNV. Ik leid dit project
en coördineer de inventarisatie van het plaagdierenrisico bij negentig boerenbedrijven: pluimvee-, melk/rundvee- en varkenshouderijen. Voor deze PRI’s richten we
ons vooral op de aanwezigheid van ratten en muizen.
Deze knagers kunnen stalbranden veroorzaken doordat
ze elektriciteitskabels in stallen aanvreten. Hierdoor kan
kortsluiting en brand ontstaan. We brengen de risico’s
in kaart en bekijken hoe de brandveiligheid van stallen
in relatie tot knagers kan worden verbeterd. Boerenbedrijven kunnen zich tot juni nog aanmelden om mee te
doen aan dit onderzoek.

Vernuftige ratten

Ik heb vooral veel ervaring met wilde muizen en ratten.
Ratten zijn mijn favoriete plaagdieren omdat ze zo’n
gigantisch aanpassingsvermogen hebben en onwijs
vernuftig zijn. Dat maakt het er niet makkelijker op om
ze te vangen en te bestrijden, maar wel des te interessanter om ze te bestuderen. Na mijn master Dierwetenschappen bij Wageningen University & Research
promoveerde ik daar op de gezondheidsrisico’s die
knaagdieren in de landbouw met zich meebrengen.
Naast mijn studie werkte ik voor de Animal Task Force,
een platform waar onderzoeksorganisaties, industrie
en boeren samenkomen om aan verduurzaming van de
veehouderijsector te werken.
Bij het KAD ben ik de contactpersoon voor de gemeente Eindhoven voor een project waar burgers plaagdieroverlast kunnen melden. Het KAD gaat dan bij de
mensen langs om voorlichting te geven. Ik koppel dit
maandelijks terug naar de gemeente. Daarnaast maak
ik vragen en de digitale brochure voor de opleiding
Bestrijdingstechnicus en doe ik lay-out-klusjes zoals
visitekaartjes, vlaggen en banieren voor het kantoor. Ik
houd ervan als dingen er mooi uitzien.

van plaagdieren te kennen, om zo een probleem op de
lange termijn op te kunnen lossen in plaats van door
middel van kortetermijnoplossingen zoals bestrijden.
Alleen Integrated Pest Management (IPM) kan een
oplossing voor de langere termijn bieden. Ondanks dat
elke plaagdierbeheerser volgens de richtlijnen van IPM
zou moeten werken, gebeurt dat nog niet altijd. Maar
wanneer het gebruik van biociden steeds strenger aan
banden wordt gelegd zal iedereen uiteindelijk volgens
IPM moeten gaan werken.
Ik hoop bij het KAD meer kennis op te doen over andere plaagdiersoorten, en dan vooral insecten. Tijdens
mijn boerderijbezoeken voor het PRI-project kom ik
nu regelmatig in aanraking met andere plaagdieren
dan alleen muizen en ratten. Ik zou het leuk vinden om
daar in de toekomst nog meer over te weten te komen.

Hobby’s

Ik rijd al van jongs af aan paard en hoop ooit een eigen
paard te hebben. Ook wandel ik graag met onze hond,
een border collie, dat vind ik elke dag weer een feestje.
In mijn vrije tijd bak ik graag. Een andere hobby is grafisch werk, zoals het maken van geboorte- en trouwkaarten.

Toekomst

In 2019 heb ik de opleiding Bestrijdingstechnicus
gedaan, dit vond ik onwijs leuk. Doordat je elke lesdag
een andere docent hebt, ieder met zijn eigen expertise,
krijg je een leerzaam kijkje in de wereld van plaagdieren. Zo leerde ik dat het essentieel is om de leefwijze
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