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Werkwijze/instructie ongedierte bestrijding Bedrijvenpark Botlek Rotterdam 
 
Doel 
 
Het preventief en correctief bestrijden en voorkomen van overlast van ongewenste diersoorten 
 

Toepassingsgebied 
 
Deze werkwijze is van toepassing voor het gehele Bedrijvenpark Botlek Rotterdam 
 

Inleiding 
 

“Preventie is beter bestrijden” 
 

Ongediertepreventie is belangrijk om de volgende redenen : 
 

- Voorkomen dat er onnodig giftige stoffen worden gebruikt 
- Ter bescherming van niet doelgroep diersoorten 
- Ter bescherming van ons milieu ( bestrijdingsmiddelen zijn zeer giftig ) 
- Ter bescherming van onze natuur 
- Voor veiligheid van installaties en gezondheid 
- Ter voorkoming van overlast van ongedierte  

 
Ongediertepreventie zijn maatregelen die wij zelf kunnen nemen om overlast van ongedierte te 
voorkomen.  

Bouwkundig: 
 

• Alle openingen aan de buitenmuur die groter zijn dan 0.5 cm afdichten met stootvoeg of 
roostertjes. 

• Doorvoeren van kabels, riolering, gas, water e.d. afdichten 

• Onderhoud en van riolering. 

• Regenafvoer voorzien van bolrooster. 

• Spouwen aan onder en bovenkant afdichten. Let op ventilatie moet mogelijk blijven. 

• Kieren en naden bij dorpels afdichten en zorgen dat deuren goed afsluiten. 

• Naadloze afdichting van dakranden. 

• Voorkom dat vogels nestelen onder dakpannen of golfplaten. 

• Kies voor een harde buitenafwerking. 

• Dockshelters overal goed afdichten. 

• Voorkom stilstaand water in goten en platte daken  
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Naast het nemen van deze bouwkundige maatregelen dienen er ook nog frequente controles plaats 
te vinden. Er kunnen door gebruik en weersinvloeden zwakken plekken ontstaan die alsnog 
plaagdieren doorlaten. Ook begroeiingen rond de gebouwen dienen zo kort mogelijk te zijn dit zijn 
uitermate geschikte schuillocaties voor ongedierte. 
Door controle rondes houden we alles up-to-date. 
 
Naast bouwkundige voorzieningen moeten ook de algemene hygiëne op orde zijn.  
Ongedierte zoals muizen, ratten, kakkerlakken en vliegende insecten zijn er alleen als de hygiëne 
niet op orde is. De oorzaak daarvan hebben wijzelf in handen. 

Wat kunnen we zelf doen? 

Veel preventieve maatregelen tegen ratten en muizen kunnen we heel gemakkelijk zelf 
nemen. Vaak zijn het kleine dingen die we tegen komen op de locatie. Als we even de 
moeite neemt om goed rond te kijken. Werk netjes en geordend. Het bespaart tijd, energie 
en kosten! 
 
Enkele preventie maatregelen op en rij : 
 
Maak sleuven en gaten in muren dicht. 
Hou deuren gesloten. 
Laat geen vuilnis buiten en binnen staan. 
Laat geen vuile vaat staan. 
Voorkom rommelhoeken en ruimtes. 
Gooi spullen weg die u toch nooit meer gebruikt. 
Houdt opslag vrij van de wanden. 
Laat geen voedsel resten liggen. 
Strooi geen voedsel resten buiten. 
Sluit afval containers goed af. 
Maak doorgangen dicht. 
Sluit ventilatie roosters af met fijnmazig gaas(RVS). 
Verzamel geen oud papier. 
Laat geen textiel ongebruikt staan. 
 

 

Werkwijze/instructie 
 
De afdeling facility van Nouryon verzorgt, door het inhuren van een derde partij, het preventief 
bestrijden van ongedierte op het Bedrijvenpark Botlek Rotterdam. Dit door het nemen van 
preventieve maatregelen omtrent bouwkundige zaken en het lopen van reguliere controlerondes. 
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Op het bedrijvenpark zijn rond en in diverse gebouwen lokaasdepots geplaatst (zie Bijlage 1 
ongedierte bestrijding) 
 
 
Dit betreft 32 lokdozen buiten de gebouwen en 18 lokaasdepots binnen. 
Dit aantal kan wijzigen naar gelang de meldingen over overlast van ongedierte. 
 
 

Monitoring 
 
Maandelijks worden de lokaasdepots gecontroleerd of deze nog intact zijn. 
Controle rondes worden vooraf afgestemd met afdeling facility en ingepland. 
Na elke ronde worden de bevindingen, aanbevelingen en bijzonderheden vastgelegd in een 
rapportage. Deze rapportage wordt binnen 14 dagen schriftelijk dan wel digitaal overlegd aan de 
afdeling facility. 
 
 

Meldingen ongedierte 
 
Meldingen over ongedierte kunt U sturen via e-mail naar: Facility Rdam; 
Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com. 
Bij Spoed buiten dagdiensturen kan er contact worden opgenomen met de portiersloge. 
tel: 010-4389360, waarna achteraf een mail naar de afdeling facility wordt verstuurd met de 
melding. 
 
Responstijd op verzoeken van extra rondes of bij het signaleren van ongedierte is 24 uur. Dit nadat 
de afdeling facility dit telefonisch heeft overlegd met bestrijder “ op werkdagen”. 
 

Afval 
 
Afval kan in de aanwezige containers op het Bedrijvenpark Botlek worden gedeponeerd. 
 
 

Contactgegevens 
 
Facility,  Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com 
 
Portier Rdm,  email; PortierRDM@nouryon.com telefoonnummer 010-4389360 
 
Faunabeheer Europoort  email; info@faunabeheereuropoort.nl 

mailto:Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com
mailto:Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com
mailto:PortierRDM@nouryon.com
mailto:info@faunabeheereuropoort.nl
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Telefoonnummer 06-21572486, Dhr L. den Bakker 
 
 

Bijlage 1  
 

- Lokaasdepots 
 
 

Afdeling Facility 


