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Inhoud

In 2015 is BoerBeter gestart met het leveren  
van producten aan boeren in de regio.

Doordat wij van BoerBeter allemaal uit de 
agrarische sector komen, weten we als geen ander 

hoe belangrijk goede producten zijn. En dat niet 
alleen… het valt of staat met een goed advies. 
Die combinatie: daar gaan wij voor! Elke dag 
staan wij voor de boeren klaar om ze met  
onze (voor)raad en daad bij te staan.

Sinds 2018 is BoerBeter Plaagdierbeheersing 
gestart met het uitvoeren van de bestrijding 
van plaagdieren. Met onze gecertificeerde 
bestrijders zorgen wij dat de overlast tot 
het minimum beperkt wordt. In 2019 
hebben we ons dienstenpakket verder 
uitgebreid met het behandelen van 
bloedluis en het desinfecteren van stallen.

Het runnen van een boerenbedrijf wordt 
steeds complexer. Wij van BoerBeter 
zijn de specialisten, die zowel goede 
producten als een goed advies geven. 
Voor elk probleem zoeken wij de 
beste oplossing. Ook wat betreft de 
plaagdierbeheersing en het  
ontsmetten van stallen.

Met ons brede pakket, zorgen wij  
dat de boer er beter van wordt!
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alles 
voor de 

boer
Handbescherming
Voor elke klus de geschikte handschoen:  

van baarmoederhandschoen tot werk

handschoen. Van het aanrecht tot op  

de bouw. BoerBeter heeft het!

Oor, oog en mond
Je ontkomt er niet aan. Als agrariër is het 

werk soms stoffig en gehorig. Gelukkig zijn er 

tegenwoordig producten die goede bescher

ming bieden én comfortabel zitten.

Lichaam 
Voor elke klus de juiste kleding.  

Een mooie stofjas of een water

dichte spuitoverall. Ook voor de 

bezoekers op uw bedrijf hebben 

we de perfecte wegwerpoverall!

Gereedschap 
Hoe geautomatiseerd het boerenbedrijf ook 

is, degelijk hand en tuingereedschap zal 

altijd nodig blijven. Iedereen wil toch een 

schone en nette uitstraling van zijn bedrijf?

Schoeisel 
Laarzen, houten klompen, 

werkschoenen met en zonder veters: 

alle merken en maten hebben wij 

voor u in huis!

Een goede werkdag begint 

bij comfortabele kleding. 

Maak het jezelf 

makkelijk. Kies 

voor kwaliteit.
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stal
Ontsmettingsmiddelen
Een schoon bedrijf. Beter voor je dieren en 

beter voor jezelf. Wij hebben de beste reinig

ingsmiddelen en desinfectieproducten ge

selecteerd. Naast gangbare producten voor  

het ontsmetten van de afdeling en het schoei

sel, leveren wij ook producten voor het 

desinfecteren van de handen.

Huishoudelijke artikelen
Koffie schenken, kleding wassen, toilet

voorzieningen: je grijpt niet graag mis. 

BoerBeter zorgt dat je daar niet meer voor 

naar de supermarkt hoeft. Zelfs de prul

lenbak bestelt u maar!

Water accessoires
Schoon drinkwater uit elke drinknippel is niet 

zomaar gegarandeerd. Wij hebben de juiste 

producten om het drinkwatersysteem schoon 

te houden. Doseerpompen, drinknippels, 

koppelingen en leidingen en aanverwante 

artikelen leveren wij ook. Advies nodig? 

Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Stalgereedschap
Makkelijk en schoon werken in de stal 

begint met goed gereedschap. Van robuuste 

bezems tot alle soorten voerscheppen en 

van laarzenrekken tot rvs emmers; deze 

producten maken uw werk makkelijk. 

Wist u dat wij het stalgereedschap ook in 

verschillende kleuren kunnen leveren?

stalstal
alles voor in de
Wij leveren
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Afrastering
Heiningen en hekwerken waar je geen om

kijken naar hebt. Dat is wat iedere boer wil. 

Wij hebben het juiste materiaal voor je. 

Van tijdelijke afrastering tot schrikdraadap

paratuur. Maar ook houten palen, lint, draad, 

koord; alles wat de boer nodig heeft.

Vervoer
Geen boerderij kan zonder kruiwagen. In ons 

assortiment vind je kruiwagens in allerlei 

soorten,  maten en voor diverse doeleinden. 

Naast de kruiwagens zelf kunnen je bij ons 

ook terecht voord binnen en buitenbanden, 

wielen en ook voor nooit meer lek wielen.

Vloeistoffen
De juiste chemicaliën op voorraad zodat je 

nooit misgrijpt. Wij hebben gangbare vloei

stoffen zoals waterstofperoxide, terpentine 

en ammoniak altijd op voorraad. Dit is direct 

leverbaar. Vloeistoffen voor een specifiek 

doel nodig? Wij zijn altijd op zoek naar de 

beste middelen voor jouw probleem,  

laat je adviseren.

Kadaveropslag
Goed opslaan van kadavers is van groot be

lang. Alles wat nodig is voor het opslaan van 

kadavers is bij ons verkrijgbaar. Zo leveren 

we kadaverzakken, karren en tonnen. Daar

naast leveren wij ook koelunits zodat je de 

kadavers in de juiste condities kunt bewaren.

En nog veel meer  
in onze webshop
Scheermachines, thermo meters, 

zaklantaaren; noem het maar op. Wij 

hebben écht alles voor de boer. Bekijk ons 

aanbod in onze vernieuwde webshop:

boerbeter.nl

Beveiliging
Wil je graag een oogje in het zuil houden op je 

boerderij? Wij bieden een draadloos en robuus 

camerasysteem. Deze eenvoudig installeerbare 

camera maakt het mogelijk om je dieren in de 

gaten te houden vanaf je telefoon. Het systeem 

is makkelijk uitbreidbaar met meerdere 

camera’s en geeft ook ‘s nachts goed beeld.

erf
en producten 
voor op het

Kadaveropslag, 
vervoer en beveiliging

Wij zijn altijd op 
zoek naar de beste 
middelen voor jouw 

probleem, laat je 
adviseren.

9BoerBeter
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Schoon drinkwater
is cruciaal voor de dieren

Het komt veel voor zonder dat we het doorhebben: vervuiling 

van het drinkwatersysteem. Dit bedreigt niet alleen de gezond heid 

van het dier,  maar heeft  ook een negatief effect op de werking 

van via het drinkwater verstrekte toevoegingsmiddelen.

De effectiviteit van medicijnen verstrekt met vervuild 

drinkwater kan met meer dan 20 procent verminderen. Ook 

kunnen verstoppingen in systemen optreden met lekkage 

als gevolg. Dit alles is met goede reiniging te voorkomen.

Meten is weten
BoerBeter adviseert op basis van metingen of reiniging van 

het drinkwatersysteem nodig is. We komen langs en nemen 

ter plekke een monster van het water. We zien direct of het 

water vervuild is. Zo hebben we in korte tijd de reinheid van 

het drinkwatersysteem op uw bedrijf in beeld.

Reinigen
Wij werken met Hydrocare. Dit product heeft veel voordelen. Het reinigt 

grondig en is vriendelijk voor mens en dier. Daarnaast is Hydro care vele 

malen minder corrosief. Dus geen lekkende nippels meer. Het werkt direct 

en is bij lage doseringen al zeer effectief. Ook het feit dat Hydrocare de re

gistratie heeft dat het gedoseerd mag worden terwijl de dieren aanwezig 

zijn, laat zien dat het volkomen veilig is. Wij hebben veel met Hydrocare 

gewerkt en weten uit ervaring dat het doet wat het beloofd.

Stap 1
Zorg ervoor dat de dieren geen toegang hebben 

tot de drinkplekken. Eventueel een drinkbak 

buiten de stal ook afsluiten.

Stap 2
Zorg ervoor dat het water rondgepompt kan 

worden. Sluit hierbij eventuele aftakkingen af.

Stap 3
BoerBeter sluit het waterleidingsysteem aan 

op hun apparatuur. Binnen enkele uren is het 

systeem gereinigd. 

Stap 4
Spoel alle drinkplekken goed door om er zeker 

van te zijn, dat er geen residuen in het systeem 

achterblijven.

Stap 5
Weer met schoon water starten is mooi, maar om 

het schoon te houden is beter. Laat u adviseren 

over de mogelijkheden!

We komen het regelmatig tegen: een drinkwatersysteem wat al jaren zijn werk doet. Een terechte vraag 

is wel of hij zijn werk ook goed doet. Vervuiling van het drinkwatersysteem is namelijk nog een veel 

voorkomend probleem. Met onze aanpak zorgen wij dat het systeem weer schoon wordt.

Bel ons en we maken direct 
een afspraak om een meting  
te doen. Uiteraard geheel 
vrijblijvend!

Is jouw drinkwater systeem schoon?

Jaap de Koning   
+31 (0)6 306 02 061

hydrocare doseerpomp

Afdekken drinkplekken

Reinigingssysteem
van BoerBeter

Gezonde waterhuishouding 
in elk drinkwatersysteem
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BoerBeter is expert op het gebied van knaag-

dierbestrijding. Of het nu een muis of een rat is: 

BoerBeter maakt er korte metten mee. Jan Hofstede 

van BoerBeter, vertelt hierover: “We krijgen veel aanvragen 

binnen voor knaagdierbestrijding. Elke stal heeft wel muizen 

of ratten. Wij snappen hoeveel overlast dat geeft. Daarom willen 

we die overlast tot een minimum beperken.”  BoerBeter doet dit op een 

diervriendelijke, maar toch effectieve manier. Zo gebruiken de bestrijders 

onder meer lokdozen, plafondpotten en kisten met klemmen. 

“De boer heeft geen 
ratten of muizen meer 

en hoeft daar praktisch 
niets voor te doen”

De werkwijze verloopt meestal op dezelfde manier. Jan: “We bekijken bij elk 

nieuw boerenbedrijf eerst hoe het er nu voor staat: wat is de bron, om hoeveel 

dieren gaat het? Op basis daarvan maken we een bestrijdingsplan. Vervolgens 

kijken we een heel jaar vooruit. Meestal komen we zo’n acht tot tien keer per jaar 

langs om de muizen- en rattenpopulatie zo klein mogelijk te houden. 

Er zijn ook boerderijen waar we vaker langsgaan, iedere situatie vraagt om 

maatwerk.”   Per keer loopt een gecertificeerde bestrijder de hele boerderij langs, 

op zoek naar tekenen van ratten- of muizenactiviteit. Is er gif verdwenen en dus 

opgenomen? Dan ververst BoerBeter het gif of vult het aan. Is er na meerdere 

bezoeken nog geen opname gezien? Dan vervangen ze het gif ook, zodat de 

ratten of muizen het gif weer ‘aantrekkelijk’ vinden. “Op die manier houden we 

de ratten- en muizenpopulatie onder controle. We werken daarbij met vaste en 

heldere contracten. Onze belofte? De boer en het vee ondervinden geen overlast 

meer, de manier waarop gaat vanzelf!”  

knaagdierbestrijding

Met man 
en muis 

Jan Hofstede gaat de boeren langs om ongedierte te 

bestrijden. Vliegen- en wespenbestrijding is seizoensge-

bonden werk, maar de ratten- en muizenbestrijding is 

er het hele jaar door. “Ik ga meerdere keren per jaar bij 

hetzelfde bedrijf langs voor de bestrijding. Daardoor ken 

ik de boeren en hun bedrijf. Een boerderij zonder plaag-

dieren geeft mij elke keer weer een voldaan gevoel.”

- Jan Hofstede

Gert van Lagen ziet elke dag weer als een nieuwe uit-

daging in de aanpak van ongedierte. Ratten en muizen 

gaat hij niet uit de weg. “Maar ook op een bedrijf met 

weinig overlast is een goede controle belangrijk!”  Met 

zijn proactieve aanpak hebben de ratten en muizen 

geen schijn van kans.

- Gert van Lagen

Onze specialisten
staan voor u klaar

12 BoerBeter

Preventie speelt een belangrijke rol in de 

plaagdierbeheersing. Onze specialisten houden 

daarom nauwkeurig een digitaal logboek bij. 

Zo weten we precies wat er wanneer is gedaan 

en wanneer een volgende actie vereist is. 

Doordat het logboek digitaal is, is het ook voor 

de boer gemakkelijk in te zien zodat je weet wat 

er gebeurt is en hoe het er voor staat met de 

plaagdierbeheersing op de boerderij.

Digitaal 
logboek
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Wespenbeheersing en meer
Wespennesten zijn geen leuke bijkomstigheid 

voor je bedrijf. Maar ook daar weet BoerBeter 

raad mee. Met stuifpoeder spuiten bestrijders 

het wespennest vol. De wespen die buiten vlie-

gen, gaan uiteindelijk ook het nest in. Zo gaan 

ze een effectieve en pijnvrije dood tegemoet en 

heb je geen last meer van wespen. 

Verder veroorzaken ook krekels, zilvervisjes, 

mieren, tempexkevers, dazen en houtworm de 

nodige overlast op je boerderij. De bestrijders 

van BoerBeter weten hoe het werkt. Voor je het 

weet is de overlast verholpen.

Wering
Wering wordt steeds belangrijker op elk bedrijf. 

Kalverstallen waar de ratten via de luchtin-

laat zo naar binnen rennen, ziet Boer-

Beter liever niet. Daarom hebben we 

stevig gaas om deze gasten buiten te 

houden.

Denk ook aan de open stoot-

voegen, voor knaagdieren 

een mooie kans om binnen 

te komen. Een bijenbekje 

erin en geen muis die nog 

binnenkomt.

Onze
diensten

plaagdierbeheersing

Van made 
tot vlieg 
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Met plaagdieren weet BoerBeter wel raad. 

Maden of vliegen: BoerBeter bestrijdt ze. Gert 

van Lagen, vertelt over hun aanpak: “We bestrijden 

vliegen op twee manieren; door middel van madendood 

en biologisch. De madendood-behandeling pakken we het 

liefst rondom de maand maart op, want dan komen de eerste 

maden tot leven. Op deze manier pakken we ze direct bij de bron aan. 

Als je dat niet doet, ben je eigenlijk al bijna te laat. Kalveren, vleesvar-

kens of geiten kunnen gewoon in de stal blijven.”  BoerBeter bekijkt op 

bedrijfsniveau hoe vaak ze de putten behandelen. Ook de ontwikkeling van 

het seizoen heeft invloed op de hoeveelheid behandelingen. Daarnaast is 

het bestrijden van volwassen vliegen een belangrijk onderdeel in het plan 

van aanpak. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld vliegengif, maar ook met 

vliegenlampen en vliegenvallen.

“Door vroeg te beheersen, 
heb je op een later moment 

geen plaag”

Voor biologische bestrijding gebruikt BoerBeter sluipwespen, roofvliegen 

en roofmijten. Jan Hofstede vertelt: “ In maart beginnen we daarmee. Sluip-

wespen zetten we in op vaste of droge mest, roofvliegen zetten we in op 

drijfmest, dus in de mestkelder.”  Die inzet heeft te maken met de levenscy-

clus en de voorkeuren van de sluipwesp en roofvlieg. Omdat vliegen vooral 

in de zomer voorkomen en van april tot oktober actief zijn, is plaagdierbe-

heersing echt seizoenswerk. “Wij adviseren altijd om op tijd te beginnen. 

Je wilt echt geen hele lading vliegen in en rond je stal. Door vroeg te starten 

met beheersen, heb je op een later moment geen plaag.”
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Droog ontsmetten
Bij deze methode vullen we de ruimte met een 

fijne mist, die bestaat uit een oplossing van een 

desinfectiemiddel.

HYGIËNOGRAMMEN
Na het ontsmetten is het belangrijk 

om te weten wat het resultaat is. 

Doormiddel van een hygiënogram 

wordt deze informatie zichtbaar 

gemaakt. Ook het nemen en 

analyseren van hygiënogram-

men regelen wij.

Het desinfecteren van de stallen is nodig om 

het aantal micro-organismen terug te brengen. 

Hierdoor wordt de volgende groep dieren beter 

beschermt tegen de mogelijke infecties van-

uit de omgeving. Door onze brede kennis van 

de desinfectiemiddelen kunnen wij het beste 

aanbieden voor uw situatie. Al onze middelen 

hebben een erkende toelating bij CTGB.

Nat ontsmetten
Bij deze methode besproeien we het te desin-

fecteren oppervlakte met een desinfectiemiddel 

opgelost in water.

Stallen
ontsmetten

Voor elke pluimveehouder is het bekend:  vogelmijt oft ewel bloedluis.  In grote getalen 

trekken deze beestjes ten strijde om de k ippen van hun bloed te ontdoen.  Wat de kosten 

zijn is niet alt ijd makkelijk  te berekenen.  Dat er kosten zijn is duidelijk .  BoerBeter ontzorgt 

doormiddel van monitoring en bestrijding.

Monitoring
Als er veel bloedluis aanwezig is, is het wel 

duidelijk dat er ingegrepen moet worden. Bij 

een lage besmetting is het ook belangrijk om 

inzicht te hebben in de hoogte van de besmet-

ting. Dit doen we doormiddel van het plaatsen 

van bloedluisvallen. De resultaten zijn binnen 

een week bekend en hierop kunnen we de 

vervolgstap baseren.

Drinkwatertoepassing
Doormiddel van het toevoegen van een aan-

vullende diervoeder kan de hen de optimale 

weerstand ontwikkelen. Hierdoor worden 

de leefomstandigheden voor de bloedluis 

suboptimaal.

Stalsysteem behandelen
Om de bloedluis te bestrijden wordt er gebruik 

gemaakt van InsectoSec. Dit is een diato-

meeënaarde met een schurend-, vocht- en 

vetonttrekkend vermogen. Hierdoor gaat de 

bloedluis uiteindelijk dood. De hoogte van 

de bloedluis besmetting is bepalend voor de 

frequentie van behandelen. Een succesvolle 

bestrijding start bij het begin van een nieuwe 

ronde. InsectoSec mag zowel in volle als in 

lege stallen toegepast worden.

Je stal  
zonder bloedluis

“Een succesvolle bestrijding 
start bij het begin van  
een nieuwe ronde”

Jurrian Romijn

17BoerBeter
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Gert van Middendorp heeft in Kootwijkerbroek 

een mooi kalverenbedrijf. Daar is hij terecht 

trots op. Vlak voor de zomer van 2018 ging 

het echter mis. “ Ik had opeens overal vliegen 

zitten, iets wat behoorlijk vervelend was. Ik 

kende BoerBeter al van hun andere produc-

ten en diensten, die me allemaal goed waren 

bevallen. Ze hadden me al verteld dat ik ook 

voor vliegenbestrijding kon aankloppen. Dus 

toen ik er zelf last van had, was het belletje 

snel gepleegd.”  

 Gert had nog maar net gebeld en BoerBeter 

stond in zijn stal. Gert: “ Ik stond daar écht van 

te kijken. De volgende dag startte BoerBeter 

met de bestrijding. Dat noem ik nou service.”  

De heren van BoerBeter gingen aan de slag 

met het bestrijden van de volwassen vlie-

gen en het behandelen van de putten met 

madendood. In korte tijd waren de vliegen 

verdwenen. Gert is dan ook zeer te spreken 

over BoerBeter. “ Ik wilde het gewoon eens 

proberen, BoerBeter en vliegenbestrijding. Het 

is een prima ervaring geworden! 

Ze hebben een goede service, komen af-

spraken na, leveren snel en zorgen voor een 

prettige afhandeling. Dat is gewoon zoals het 

hoort, maar zulke goede service zie je niet 

vaak meer.”

Snel zonder
  vliegen

“De volgende dag startte 
BoerBeter met de bestrijding. 

Dat noem ik nou service.”
Gert van Middendorp

1918 BoerBeterBoerBeter
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Beter  kennismaken?

Wij komen graag bij je langs! 
Bel Gert of Jan voor een afspraak  
bij u op de boerderij.

Jaap de Koning 
 +31 (0)6 306 02 061

Jurrian Romein 
 +31 (0)6 306 02 061

Gert  van Lagen jr.
+31 (0)6 512 43 142

0342 200 220

Plaggenweg 41
3774 RN Kootwijkerbroek
info@boerbeter.nl

boerbeter.nl Nu hebben we écht alles voor de boer.

Jan Hofstede  
+31 (0)6 225 38 515 

Gert  van Lagen sr.  
+31 (0)6 811 89 580


