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EWSGROUP

EWS Group is uw professionele en innovatieve partner voor alle 

disciplines van pest control, fumigatie, gasmeten, ventilatie en bio 

treatments van goederen in opslag. 

Innovatie, partnerschap en transparantie zitten in het 
DNA van onze organisatie. Onze specialisten zijn altijd op 
zoek naar nieuwe oplossingen om onze service continu te 
verbeteren voor onze klanten. Klantgemak, automatisering 
en service staan hierbij centraal. Onze visie is om samen 
met onze medewerkers een leidende positie in de branche 
te realiseren.

EWS vindt het belangrijk om de kwaliteit van de gehele 
branche te verbeteren. Om dit te bereiken zijn wij actieve 
leden van verschillende brancheverenigingen en zijn wij 
een erkend opleidingsinstituut.

EWS heeft zes divisies waarmee ze brede en 
hoogwaardige, gespecialiseerde diensten levert: 

EWSGAS MEASUREMENT

EWSFUMIGATION

EWSMARITIME & LOGISTICS

EWSPEST CONTROL

EWSBIO TREATMENT

EWSFAUNA MANAGEMENT 

Het hoofdkantoor van EWS is gevestigd in Werkendam. 
Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere 
Europese kantoren in onder andere België, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje, Engeland, Italië en Duitsland.
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EWSGAS MEASUREMENT

EWS biedt u een compleet dienstenpakket voor: gezondheidsrisico’s 

analyses, gasmetingen, ventilatie van containers en besloten ruimten 

en certificatie met professionele rapportages. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Een grondige risico-inventarisatie is de basis van de juiste 
meetaanpak. Onnodige gezondheidsrisico’s worden zo 
structureel voorkomen.

Gasmeting en rapportage
Wij meten standaard op alle mogelijke aanwezige 
bestrijdings- en productiegassen, zoals opgedragen door 
de nationale inspectiediensten. Na iedere gasmeting volgt 
direct een (digitale) gasmeetrapportage. 

Snelle identificatie dankzij ons mobiele 
gaslaboratorium
Onze mobiele gaslaboratoria maken directe, snelle en 
correcte analyses van gasmonsters op locatie mogelijk. 
Binnen enkele minuten zijn het ondubbelzinnige 
meetresultaat en de bijbehorende veiligheidsbeoordeling 
bekend. Het gaslaboratorium identificeert en detecteert 
meer dan 400 gassen en dampen. Het gaslaboratorium 
voert ook nauwkeurige metingen uit nadat onze 
gasmeetspecialisten de kalibraties hebben ingesteld. 
Nadien ontvangt de klant een digitale rapportage 
in real-time.

Gecontroleerde ventilatie
De ventilatie van containers met te hoge gasconcentraties 
gebeurt gecontroleerd, snel, efficiënt en veilig. Desgewenst 
is ventilatie op verpakkingsniveau mogelijk.

Verwijderen van restanten van 
bestrijdingsmiddelen
Wij bieden deskundige verwijdering van 
begassingsrestanten met bijvoorbeeld fosfine volgens de 
geldende wet- en regelgeving aan.

Opleiding en scholing
EWS heeft een intern opleidingsinstituut. In Nederland 
is EWS gecertificeerd om het examen voor Middelbaar 
Gasmeetkundige (MGK) af te nemen. EWS biedt ook 
zogenoemde awareness-trainingen. Het doel van deze 
trainingen is bewustwording creëren rondom de risico’s 
die ontstaan tijdens het lossen van een container.
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EWSFUMIGATION

EWS is specialist in het begassen van diverse goederen en objecten. 

Fumigaties behoren tot de meest technisch gespecialiseerde en 

complexe disciplines van plaagdierbestrijding. 

Het behandelen van besmette voorraden met de klassieke 
vloeibare bestrijdingsmiddelen is verboden of technisch 
niet uitvoerbaar. Daarom is begassing vaak de perfecte 
oplossing voor het gewenste resultaat.

Fumigatie tegen voorraadaantasters
Rauwe materialen voor voedsel trekken 
voorraadaantastende insecten aan. Fumigatie is de 
perfecte oplossing voor het desinfecteren van granen, 
derivaten, noten, tabak, peulvruchten, gedroogd fruit, etc.

Fumigatie tegen houtaantasters
Houtaantastende insecten kunnen de betimmering en 
meubels van bijvoorbeeld jachten en binnenschepen 
aantasten. Bovendien kunnen drooghoutboorders 
serieuze schade aanrichten in houten bouwelementen 
en in museumstukken. EWS maakt gebruik van 
sulfurylfluoride (SO2F2)-begassing in plaats van vloeibare 
bestrijdingsmiddelen en garandeert hiermee 100% succes.

Fumigatie van boomstammen
Boomstammen die bestemd zijn voor export 
moeten insectenvrij worden gemaakt om 
een phytosanitair certificaat van de 

overheid te verkrijgen. De boomstammen worden in 
een container of in bulk behandeld met gifgassen, 
zoals sulfurylfluoride. Begassing is goedkoper dan 
hittebehandeling en effectiever dan het gebruik van 
vloeibare bestrijdingsmiddelen. 
 
“Port to port” cargobegassing
Fumigatie van food- en feedladingen gedurende de zeereis 
is een veelgebruikte manier van insectenbestrijding. Bij 
deze methode wordt er begast en geventileerd tijdens de 
reis, zodat het schip gasvrij is wanneer het arriveert in de 
bestemmingshaven.

Fumigatie tegen BMSB
De bruin gemarmerde stinkwants (BMSB) is een 
landbouwplaag die gewassen en fruitsoorten vernietigt. 
Australië en Nieuw-Zeeland beschrijven de wants als een 
quarantaine pest en hebben maatregelen genomen om 
te voorkomen dat deze vernietigende, agressieve pest het 
land binnenkomt. Daarom moeten alle risicogoederen die 
geproduceerd zijn in risicolanden behandeld worden in de 
                  broedperiode van de insecten. EWS Group is                                                                                                                                               
      gecertificeerd om uw goederen te                                                                                                                                               
                                      behandelen tegen de wants door middel                                                                                                                                           
                                       van fumigatie of heat treatment.



DE OPLOSSING
MET RESULTAAT
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EWSMARITIME & LOGISTICS

Aan boord van schepen is het voorkomen en bestrijden van ongedierte 

van groot belang. De schade die knaagdieren aan kunnen richten 

aan schepen kunnen verstrekkende consequenties hebben. 

Goede bestrijding is essentieel om een veilige reis te 
garanderen.

Accommodatie
De specialisten van EWS kennen de kritieke plekken 
en kunnen snel en efficiënt actie ondernemen tegen 
bijvoorbeeld kakkerlakken of bedwantsen. In elke 
zeehaven in België, Frankrijk en Nederland zijn EWS 
medewerkers binnen 24 uur inzetbaar. 

Lossen met ademlucht
Wanneer de gemeten gaswaarden in een container niet 
snel genoeg dalen, biedt EWS de mogelijkheid om de 
container te lossen met adembescherming. Op deze 
manier wordt het logistieke proces van de klant zo min 
mogelijk verstoord. 

Loodsmeting
Om te garanderen dat uw medewerkers niet worden 
blootgesteld aan gassen en dampen boven de 
grenswaarden is het mogelijk om een analyse uit te voeren. 
Onze specialist stelt samen met u een meetprotocol op en 
alle resultaten worden overzichtelijk samengevat in een 
uitgebreid rapport.

Scheepsmeting
Tijdens de vaart worden regelmatig begassingen in 
scheepsruimen uitgevoerd. Voordat u ongehinderd de 
loshaven binnen kunt komen en het veilige losproces 
kan beginnen, moet worden vastgesteld of de 
restgasconcentraties binnen de grenswaarden liggen. 
Daarvoor is een gasvrijverklaring verplicht. EWS heeft 
hiervoor de wereldwijd geldige GTAS-certificering (Grain 
& Feed Trade Association in Londen). Natuurlijk zijn onze 
medewerkers hier speciaal voor opgeleid en hebben we de 
juiste apparatuur en materialen. 
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EWSPEST CONTROL

EWS Pest control is de perfecte partner in plaagdierbeheersing 

voor uw bedrijf. Het IPM (Integrated Pest Management)-programma 

garandeert dat alle relevante parameters onder toezicht en controle 

staan en dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Pest Management
Na afloop van de regelmatige inspecties door onze 
specialisten, ontvangt u een gedetailleerd rapport en een 
professioneel advies.

IPM
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, richten 
wij ons vooral op preventie en wering van plaagdieren. Dit 
omvat het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen, het 
wijzigen van bedrijfsprocessen en het opleiden van uw 
medewerkers.

Wanneer we plaagdieroverlast vaststellen, reageren 
we onmiddellijk met een curatieve aanpak. We zorgen 
ervoor dat de besmetting volledig wordt opgelost. Wij 
doen dit volgens het principe van IPM. EWS Pest control 
maakt uitsluitend gebruik van veilige, goedgekeurde en 
professionele technieken en producten. 

EWS Portal
De EWS Portal is het ultieme digitale portaal voor al uw 
diensten. Dit portaal geeft uw organisatie inzicht in alle 
geplande en uitgevoerde activiteiten en de resultaten 
hiervan. U kunt inloggen op elk gewenst moment en 
voor elke locatie. Dit houdt in dat uw informatie altijd 
beschikbaar is!

Houtverduurzaming en zwamsanering
Droogrot zwammen (bijvoorbeeld Serpula lacrymans) en 
hout aantastende insecten (zoals Hylotrupes bajalus en 
Xestobium rufovillosum) kunnen enorme economische 
verliezen in houtwerk, huizen en monumentale gebouwen 
aanrichten. EWS Pest control voert preventieve en 
curatieve behandelingen uit om de verdere ontwikkeling 
van deze zwammen, schimmels en insecten te stoppen 
of te voorkomen. Onze behandelingen hebben een                                                                                                                                         
langdurige garantieperiode, vermeld in onze 
behandelcertificaten. 
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EWSBIO TREATMENT

De biologische behandeling van goederen tegen infestatie wordt 

steeds populairder. In andere woorden: een behandeling zonder 

het gebruik van giftige producten. EWS is gespecialiseerd in het 

biologisch bestrijden van ongedierte en micro-organismen. 

Laagzuurstofbehandeling
Een laagzuurstofbehandeling biedt de mogelijkheid 
om goederen op biologische wijze te behandelen 
tegen insecten, ongedierte en oxidatieprocessen. Door 
producten zoals koffie op deze manier te behandelen, 
wordt het biolabel behouden.

Hittebehandeling
Houtaantastende insecten, zoals houtworm, boktor en 
termieten, evenals schimmels kunnen veel materiele en 
financiële schade aanrichten. EWS helpt u om deze actieve 
aantasting te stoppen en nieuwe aantasting te voorkomen 
door middel van hittebehandeling. Daarnaast verzorgen 
wij inspecties en rapporten, bijvoorbeeld bij de aankoop 
en verkoop van onroerend goed.

Hittebehandeling als quarantaine maatregel
Hittebehandeling tegen BMSB (Australië – Nieuw-Zeeland)
Naast fumigatie, zijn wij ook gecertificeerd om 
hittebehandelingen uit te voeren tegen de bruin 
gemarmerde stinkwants (BMSB).

Hittebehandeling voor ISPM-15
De Internationale Standaard voor 
Phytosanitaire Maatregelen nummer 

15 schrijft de procedures voor quarantaine behandelingen van 
onbewerkt verpakkingshout bestemd voor export voor. Met onze 
ovens voor hittebehandelingen verspreid over Europa, kunnen 
wij uw goederen in meerdere landen behandelen voor allerlei 
quarantaine procedures.

VacQPack
VacQPack draagt bij aan de vermindering van de 
ecologische voetafdruk van het logistieke proces bij 
voedselverwerking. VacQPack specialiseert zich in het 
uitvoeren van biobehandelingen in vacuümverpakkingen 
met behulp van een gepatenteerd ventiel. Deze methode 
spoelt uw voorraden met stikstof of kooldioxide 
om zo het zuurstofgehalte te verlagen en eventuele 
voorraadaantastende insecten te doden.

VacQPack combineert vacuümtechniek met Modified 
Atmosphere Packaging (MAP). Deze techniek verhoogt 
de kwaliteit van de verpakte goederen binnen de 

verpakking en verlengt de houdbaarheid. Onze 
toepassingen leveren een aantal specifieke 

voordelen op, waaronder optimalisatie 
van opslag, volumereductie en 

preventie van transportschade door 
vocht en schimmelontwikkeling.
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EWSFAUNA MANAGEMENT

EWS Fauna management is specialist in het oplossen van problemen 

die veroorzaakt worden door wilde en verwilderde dieren, vogels 

en exoten. Dit zijn allemaal dieren die niet worden beschouwd als 

‘normale’ plaagdieren, maar die wel serieuze schade of overlast 

kunnen veroorzaken. 

EWS Fauna management is u als volgt van dienst: 
•  Wegvangen van eenden, ganzen, kippen, konijnen en 

andere diersoorten;
• Bestrijden van mollen;
• Weren van vleermuizen;
• Vogelwering.

Vogelwering
Vogels kunnen veel overlast veroorzaken, zoals vervuiling 
van en schade aan gebouwen, geluidsoverlast en 
stankoverlast. Deze overlast kan imagoschade veroorzaken 
voor uw bedrijf. EWS biedt meerdere weringsmaatregelen, 
zoals pen-, net- en elektronische systemen.

Scarecrow
EWS Fauna management is exclusief distributeur en 
installateur van Scarecrow vogelweringsystemen. Het 
Engelse bedrijf Scarecrow Bio-Acoustic Systems Ltd. is al 
dertig jaar producent en wereldwijd marktleider van deze 
bio-akoestische systemen. Het systeem is ontwikkeld door 
geluidstechnici en ornithologen. EWS Fauna management 
heeft jaren ervaring met de installatie van Scarecrow 
afweersystemen op verschillende locaties. 



KENNIS 
EN ERVARING

Bel nu +32 3 541 27 92 
info@ews-group.be



EWSGAS MEASUREMENT EWSMARITIME & LOGISTICS EWSBIO TREATMENTEWSPEST CONTROLEWSFUMIGATION EWSFAUNA MANAGEMENT

EWS Group  

Hoofdkantoor
Postbus 22, 4254 ZG Sleeuwijk
Nederland

W www.ews-group.com
E info@ews-group.com 
T  +31 183 30 12 70
F  +31 183 71 24 68

Bezoekadres
Tol 14, 4251 PX Werkendam
Nederland

EWS Oostenrijk
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EWS Italië
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2030 Antwerpen
België
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