
 
Meer plaagdieren, moeilijker te bestrijden: de oplossing ligt in zorgvuldig beheer  
Het aantal plaagdieren neemt toe. Maar de bestrijding ervan wordt lastiger. Een absoluut 
ongewenste situatie. Hoewel preventie min of meer gemeengoed is geworden, verdient 
beheersing van uiteenlopende factoren nadrukkelijk meer aandacht. Alleen door een integrale 
aanpak, waarbij ook aspecten als gebouwenbeheer en schoonmaak worden meegenomen, 
kunnen plaagdieren succesvol worden geweerd.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt aandacht voor dit onderwerp in een rapport uit 2008, 
waarin de gevaren van plaagdieren voor de volksgezondheid uitgebreid aan de orde komen. Het 
WHO-rapport laat onder meer zien dat diersoorten zich sneller over de wereld verspreiden. Het 
internationale goederentransport neemt toe, terwijl de bestrijding van (plaag)diersoorten in 
bepaalde delen van de wereld aan steeds meer beperkingen onderhevig is. Een direct gevolg hiervan 
is dat partijen niet meer of minder intensief behandeld worden, waardoor de kans op ‘meereizend’ 
ongedierte toeneemt.  
 
Verscheidenheid  
Diverse betrokken partijen en de overheid in ons land hebben met de ondertekening van een 
convenant in 2003 besloten het gebruik van bestrijdingsmiddelen met name in de landbouwsector 
zoveel mogelijk te beperken. Dit ook met het oog op gevolgen voor het milieu. Enerzijds worden 
hierdoor bepaalde plaagdiersoorten op natuurlijke wijze voorkomen, anderzijds zorgt het juist voor 
een grotere verscheidenheid aan plaagdieren, die in onze omgeving voorkomen. Tegelijkertijd 
zorgen klimaatveranderingen ervoor dat diersoorten die hier tot voor kort niet konden overleven, nu 
wel voorkomen of binnenkort in onze klimaatstreken te verwachten zijn.  
 
Preventief  
De Biocidenrichtlijn heeft een grote invloed op de manier waarop plaagdieren bestreden kunnen 
worden. Zo mogen bestrijdingsmiddelen pas worden ingezet, wanneer succes bij andere methoden 
uitblijft. Ook moeten preventieve maatregelen worden genomen. Dit betekent dat behandelingen 
alleen gericht mogen zijn tegen aanwezige plaagdieren. Toch komt het nog steeds voor dat 
contractueel ‘preventief’ gespoten wordt (wat volgens de huidige wetgeving niet is toegestaan).  
Maar er spelen ook andere ontwikkelingen. Voor een aantal bestrijdingsmiddelen geldt nog slechts 
een tijdelijke toelating. Zo is er voor het gebruik van anticoagulantia, een middel dat in veel 
rodenticiden (bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren) is verwerkt, slechts nog een tijdelijke 
verlenging afgegeven aangezien het niet langer voldoet aan de Biocidenrichtlijn. Wanneer het 
gebruik van rodenticiden op deze manier aan banden wordt gelegd, dan betekent dit concreet dat er 
binnenkort geen middelen meer beschikbaar zijn om knaagdieren te bestrijden.  
 
Tijdig  
Uiteenlopende factoren maken de bestrijding van plaagdieren steeds lastiger, terwijl ze in aantal en 
verscheidenheid toenemen. Preventie alleen is niet genoeg. Gezien de ontwikkelingen in de branche 
is het zaak om tijdig aandacht te besteden aan beheersing van relevante factoren. Te denken valt  
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daarbij aan zaken als gebouwenbeheer en schoonmaakplannen binnen de organisatie. Maar ook in 
gedragsregels voor medewerkers en bezoekers moet het onderwerp van plaagdierbeheersing 
worden meegenomen. Alleen een integrale benadering geeft in dit geval een effectief resultaat.  
Specialisten op het gebied van plaagdierbeheersing zijn als geen ander op de hoogte van 
uiteenlopende plaagdiersoorten, mogelijke risico’s in de bedrijfsvoering en de manier waarop deze 
kunnen worden voorkomen. In nauwe samenwerking met uw organisatie combineren zij goede 
signalering met preventieve actie. Deze specialisten vindt u bij de NVPB. 


