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  SPECIAL

Liever bestrijden  
met gereedschaps-
kist dan met gif’ 

‘

Bij ongediertebestrijding denken veel mensen 
aan het uitzetten van vallen en het verspreiden 
van gif. Voor de mensen van B2 Blue Pest 

Control zijn dit echter noodoplossingen. Ongedierte 
kan namelijk ook op veel andere, (milieu) vriendelij-
kere manieren worden bestreden.

Bundelen van krachten
Mark de Vries is manager van B2 Blue Pest Control, een 
samenwerking van de Zuid-Hollandse bedrijven B2-
Cleaning en de Blue Groep. Met vijfentwintig jaar erva-
ring in het vak, waarvan een groot deel bij de grootste 
landelijke ongediertebestrijder, vertelt De Vries met 
plezier over zijn ervaringen met grote opdrachtgevers, 
zoals verschillende gemeenten in Nederland. De Vries: 
‘Door krachten te bundelen met de Blue Groep, wordt 
de kennis van onze ongediertebestrijding tak verbreed 
en daarmee ook ons service apparaat. Onze klanten, 
waaronder gemeenten, attractieparken, golfbanen en 
woningbouwverenigingen, profiteren daarvan.’

  Bestrijden zonder gif
In veel gevallen kan ongedierte bestreden worden 
zonder naar giftige preparaten te grijpen, De Vries: 
‘Ik bestrijd liever met de gereedschapskist dan met 
gif. Daarmee bedoel ik dat overlast vaak kan worden 
bestreden als je de primaire levensbehoeften van het 
ongedierte ontregeld. Als de verhouding tussen huis-
vesting, voeding, vocht en temperatuur in balans 
zijn, vaart ongedierte hier wel bij. Verstoor je echter 
een van deze pijlers, dan plant het ongedierte zich 
niet meer voort en verdwijnt in veel gevallen de over-
last. Dit principe noemen we Integrated Pest Ma-
nagement (IPM). Zo kun je bijvoorbeeld voedsel-
bronnen ontnemen door betere vuilnisbakken te 
plaatsen, de temperatuur aanpassen door beter in 
een ruimte te ventileren, luchtvochtigheid beter 
reguleren en effectieve wering aanbrengen. Allemaal 
zaken die wij samen met klanten bijhouden in een 
digitaal logboek en waardoor het gebruik van gif 
overbodig wordt gemaakt.’

TEKST PHILIP FOKKER, redactie Stadswerk Magazine
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Rattenprobleem ondermeer vergroot 
door gemeentebeleid
Het bezuinigen op groenbeheer tijdens de crisis in 
combinatie met het ‘teruggeven’ van verantwoorde-
lijkheden aan de burgers zijn een prima voedingsbo-
dem gebleken voor het floreren van de rattenpopula-
tie. In Amsterdam is men om deze reden het project 
Stop de Rat begonnen (www.stopderat.nl), een edu-
catief programma voor bewoners, want het rattenpro-
bleem hangt samen met menselijk gedrag. De Vries: 
‘Doordat gemeenten de bossages in hun wijken lieten 
verwilderen tijdens de crisis, creëerden men onbe-
doeld kraamkamers voor ratten. Die bossages bieden 
hen bescherming tegen natuurlijke vijanden, zoals 
vogels en vossen. In de gemeente Rijswijk (Zuid - Hol-
land) zijn wij gevraagd om samen met ondernemers 
en bewoners, die met hun klachten bij de gemeente 
aanklopten, de rattenplaag in bepaalde wijken aan te 
pakken. En dat is goed gelukt, vooral omdat de ge-
meente inzette op samenwerking tussen verschillende 
partijen. Naar mijn mening van groot belang voor het 
succesvol verlopen van ongediertebestrijding.’

 
Samenwerking een must
Volgens De Vries is ongediertebestrijding vooral een hands 
on aangelegenheid: ‘Adviseren is natuurlijk één ding. Maar 
in de praktijk moet je toch ook de mensen leveren en er, 
door samenwerking, voor zorgen dat niet alleen de plannen 
goed worden uitgevoerd maar ook dat afspraken voor het 
voorkomen van nieuwe plagen worden nagekomen. Het is 
echt zinloos voor een bestrijder om aan de slag te gaan als 
de omgeving niet meewerkt.’ Een praktijk voorbeeld van 
goede samenwerking is een project in het Amsterdamse 
stadsdeel Meer en Vaart, De Vries: ‘Hier had een kinderop-
vang last van ratten. Maar de beestjes hielden kwartier op 
het aangrenzende terrein, in een bossage naast het politie-
bureau. Ik heb toen duidelijk gemaakt, dat als de buren de 
bossage niet zouden snoeien, ik niet eens een offerte durfde 
aan te bieden, omdat dat in mijn ogen dweilen met de 
kraan open zou zijn geweest.’ Zelf nemen de mensen van 
B2 Blue Pest Control ook een actieve houding aan als het 
gaat om de aanpak van een plaag. De Vries: ‘Je moet het 
gebied goed in de gaten houden. Als je besluit toch ratten-
kisten te plaatsen, dan moeten die wel verzwaard worden, 
zodat kinderen er niet bij kunnen. Maar er zijn ook ratten-
kisten die leeg blijven, die moeten worden verplaatst.’  

Kortom: Door het gebruik van Integrated Pest Management 
wordt vooraf een zorgvuldige afweging gemaakt van alle 
beschikbare bestrijdingstechnieken. Na een rapportage 
worden passende maatregelen getroffen en waar mogelijk 
samenwerkingsafspraken gemaakt met de omgeving. Met 
deze werkwijze bestrijdt u als gemeente niet alleen onge-
dierte. U ontmoedigt ook de verdere groei van plaagdierpo-
pulaties en houdt interventies (vooral die met pesticiden) 
op een economisch verantwoord niveau. Daarnaast mini-
maliseert u met de B2 Blue Pest Control methode ook de 
risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. 

Meer info: https://bluegroep.nl/facilitair/ 
pestcontrol/plaagdierbestrijding/
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