Is Bambi ook een plaagdier?
In het kader van kennisverspreiding werd er op woensdagmiddag 10 maart door het
Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool Van Hall Larenstein een Studium
Generale georganiseerd, deze keer met de titel: ‘Bestrijd een dier op een
diervriendelijke manier’. De ruim 80 bezoekers werden getrakteerd op interessante
presentaties van deskundigen uit het werkveld en gingen vervolgens onder leiding
van dagvoorzitter Susan Ophorst met elkaar in discussie.
Wie denkt aan het hertje Bambi denkt aan zijn grote ogen en zijn klungelige
voorkomen. Gemeente Bloemendaal realiseert zich dat 1100 damherten bij elkaar
onder de noemer ‘plaag’ vallen. Ingrid Storm van de gemeente Bloemendaal gaf aan
dat de damherten zorgen voor schade aan natuur en gewassen, overlast bij burgers
veroorzaken en verantwoordelijk zijn voor 47 ongevallen in 2009 in hun gemeente.
Het damhert wordt niet meteen geassocieerd met de term plaagdier.
De vraag is dan ook: ‘Wat is een plaagdier?’. Bastiaan Meerburg van Wageningen
Universiteit gaf helder antwoord op deze vraag: ‘Een dier dat in grote aantallen
aanwezig is, niet gewenst is en zorgt voor overlast.’ Jaarlijks verorberen knaagdieren
voedsel voor 280 miljoen wereldburgers. Reden genoeg om na te denken over de
bestrijding van deze dieren.
Jan Pap van Valkerij Friesland gaf een kijkje in de
keuken van het Valkeniersvak. Het verschil tussen het
bestrijden (doden) en verjagen (wegjagen) van
plaagdieren met behulp van roofvogels werd door hem
duidelijk uitgelegd. ‘Natuur met natuur bestrijden’ is wat
hem betreft de beste oplossing, zeker wanneer kauwen
in F16 vliegtuigen hun nest gaan bouwen.
Het Wetterskip Fryslận wil zo min mogelijk muskusratten bestrijden. Niek Bosma van
het Wetterskip legde uit dat goed inzicht in de populatieontwikkeling van de
muskusrat van cruciaal belang is. Toch is bestrijding volgens hem noodzakelijk om
schade en claims te voorkomen, zeker zolang er nog geen goede alternatieven zijn.
Tijdens een verhitte discussie stelde de Partij voor de Dieren de gevolgen (voor het
dier zelf) van een verdrinkingsfuik bij muskusratten aan de kaak. Harm Niesen van
de Faunabescherming probeerde in een gepassioneerd betoog de zaal te overtuigen
dat het vangen van muskusratten geen
invloed heeft op het aantal aanwezige
muskusratten omdat er alles op wijst dat
bestrijding niet effectief is. Echter pleit hij
voor onderzoek hiernaar. Bij stemming
over deze stelling bleek dat de
meerderheid van de zaal toch wél van
mening is dat bestrijding van muskusratten
in Nederland noodzakelijk is.
De knagende magen werden niet vergeten want tijdens de borrel werd er met een
hapje en een drankje nog uitgebreid nagepraat.

