ONGEDIERTEBESTRIJDING

ABM ongediertebestrijding pakt overlast bij de bron aan

‘Geef ze niet de kans om
binnen te komen!’
Door de zachte winter en droge zomer
van 2014 is de ratten- en muizenpopulatie in Nederland de afgelopen maanden
flink gegroeid en dit merken ook veel
ondernemers. Maar hoe hou je ze buiten
de deur? “Je moet ze niet de kans geven
om binnen te komen”, aldus Marcel
Berends van ABM ongediertebestrijding
uit Leersum.

Berends is een plaagdierspecialist in hart en
nieren. Zo werkt hij al 22 jaar in de plaagdierbestrijding door heel Nederland en vierde hij
op 15 februari het 5-jarig bestaan van zijn
eigen bedrijf. Niet alleen mag hij zich tot één
van de 17 plaagdierbestrijders in Nederland
met een KPMB-keurmerk (Keurmerk
Plaagdier Managementbedrijven) rekenen,
maar kwam hij bovendien landelijk in het
nieuws toen hij in 2002 1640 ratten uit één
huis in Baarn haalde. “De vrouw des huizes
voerde de ratten met kippenvoer”, blikt hij
terug. “Zelfs wanneer zij een kommetje vla
zat te eten, zaten er ratten aan weerszijden.”

Brandgevaar

Gelukkig betreft het hier volgens Berends een
uitzondering. “Maar wanneer je ratten of
muizen hun gang laat gaan, kan dit vervelende situaties opleveren. Denk aan brandgevaar wanneer bedradingen zijn weggevreten.
Maar ook wanneer er een muis door je zaak
rent, levert je dit geen goede naam op. Het is
dan ook moeilijk te begrijpen, waarom er bij
bedrijven zoveel bespaard wordt op plaagdierbestrijding. Het kan je namelijk je bedrijf
kosten!”

Wanneer je ratten of muizen wilt bestrijden is
het volgens hem belangrijk om eerst te onderzoeken waar ze binnenkomen. “Het wordt ze
vaak te makkelijk gemaakt. Een muis heeft
bijvoorbeeld maar een halve centimeter nodig
om binnen te kunnen komen. Verder kan een
verzakt tuinpad een indicatie zijn voor een
kapotte riolering.”

ABM ongediertebestrijding richt zich niet
alleen op ratten- en muizenbestrijding. Ook
wie last heeft van: papier- en zilvervisjes,
wespen, kakkerlakken, houtworm, boktor,
mieren, mollen, vliegen, motmuggen, spinnen,
vlooien of andere soorten ongedierte die
overlast veroorzaken, kan contact opnemen

Preventie

Berends werkt volgens de IPM-norm, wat
inhoudt dat er eerst gekeken wordt naar hoe
de plaagdieren geweerd kunnen worden, in
plaats van ze te bestrijden met gif. “Nog
beter is om preventief te werk te gaan. Zo
kan de klant bij mij kiezen voor een risicoanalyse. De problemen die ik tegenkom,
zoals bijvoorbeeld de reparatie van een gietvloer of het herstellen van een gat in de
muur, kunnen eventueel door de klant zelf
opgelost worden.”

Trots

ABM ongediertebestrijding

Volgens Berends kunnen veel mensen een
voorbeeld nemen aan hoe er in de Verenigde
Staten omgesprongen wordt met plaagdierbestrijding. “Soms wordt mij gevraagd mijn bus

met Marcel Berends om een plan van aanpak
te bespreken. Bovendien heeft Berends een
eigen webshop: www.webshophousehold.com.
Hier zijn onder andere Spaanse muizenvallen
verkrijgbaar, maar ook allerlei andere
producten die nergens anders te vinden zijn.

een paar straten verderop te zetten. In de
Verenigde Staten plakken ondernemers juist
een sticker op de deur om te laten zien dat ze
er trots op zijn dat ze iets aan plaagbestrijding
doen. Ik hoop dat het in Nederland ook ooit
zover komt!”
www.abmongediertebestrijding.nl
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