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SPIN IN HET WEB

Met de komst van de stichting Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) Wageningen (begin
1998) heeft Nederland in Europees verband het
voortouw genomen orn deskundige, objectieve en
actuele voorlichting over dierplagen voor iedereen
rechtstreeks toegankelijk te maken. KAD Wageningen is het eerste onafhankelijke en toonaangevende instituut dat alle beschikbare kennis over, en
alle praktijkervaring met dierplagen bundelt en
dat op brede schaal ter beschikking stelt.
Dit instituut is voortaan het eerste aanspreekpunt
voor iedereen die, uit hoofde van zijn functie of
privé, te maken heeft met dierplagen in en rond

KAD Wageningen bevindt zich als een spin midden
in dit web van gespecialiseerde instanties. "Voor
'buitenstaanders' zijn deze instanties niet altijd makkelijk te benaderen. Elke instantie heeft zich sterk
gespecialiseerd in een bepaald aspect dat met dierplagen samenhangt, elke instantie streeft z'n eigen
doelstellingen na en daar komt bij dat ieder ook nog
eens z'n eigen 'taal' spreekt."
Aan het woord is Henk Scharp, interim-directeur
van KAD Wageningen. Zijn enthousiaste pleidooi
voor de oprichting van een centraal informatiepunt
waar iedereen met vragen terecht kan, heeft weerklank gevonden.

PREVENTIE KOMT VÓÓR PROTECTIE
KAD Wageningen stelt zich ten doel om informatie
zonder winstoogmerk en zonder enig direct of indirect commercieel belang aan te bieden aan een
· breed publiek: gemeenten, bedrijven en aan particulieren. Als onafhankelijke consultant kan KAD
Wageningen worden ingeschakeld bij uiteenlopende vraagstukken: bij het voorkómen van dierplagen
en waar nodig bij (onderzoek naar) de bestrijding
ervan.
"In ons nationaal milieubeleidsplan weegt het voorkómen van dierplagen zwaarder dan de bestrijding
ervan. Wat KAD Wageningen wil is met een goede

ONTMOETINGSPLAATS VOOR VELEN
Zo'n centraal informatiepunt concentreert de
voorlichting over dierplagen op het niveau waar
het thuishoort. Denken en doen komen hier als het
ware samen. Wetenschappers die onderzoek doen
naar het gedrag van plaagdieren kunnen hier hun
bevindingen toetsen aan de dagelijkse praktijk.
Bestrijders kunnen hier terecht voor alternatieven
zonder hun directe commerciële belangen te schaden.
Gemeenten kunnen zich hier oriënteren op een
gezamenlijke aanpak om bestrijdingsacties in de
toekomst vóór te zijn.

Centraal informatiepunt
voor iedereen toegankelijk
In woningen, bedrijfspanden of in openbare ruimtes: op de komst van
insecten, mijten, knaagdieren en schi1nn1els wordt ,neestal geen prijs
gesteld. Met de oprichting van een nationaal instituut voor kennis en
advies over dierplagen is infonnatie over de wering en bestrijding van
dierplagen vrij toegankelijk voor iedereen geworden.
gebouwen. Een instituut dat direct bereikbaar is,
objectief en onafhankelijk oordeelt, onomwonden
en duidelijke taal spreekt en zich vooral praktisch
opstelt in alles waar het draait om dierplagen.

De talrijke reacties, de telefoon heeft sinds de oprichting niet stil gestaan, onderstrepen zijn mening
over het belang van een goede en voor iedereen toegankelijke voorlichting.

WAGENINGEN. WAAR ANDERS
KAD Wageningen bevindt zich in goed gezelschap.
Tal van gerenommeerde instituten houden zich,
ieder vanuit een andere invalshoek, bezig met dierplagen. Sommige van hen hebben internationale

faam opgebouwd. Denk aan de Landbouwuniversi~
teit, de Plantenziektenkundige Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding enz.
Het merendeel van deze instituten concentreert zich
in en rond Wageningen.

en betrouwbare voorlichting het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen terugdringen. Maar
niet zonder een realistisch oog te hebben voor wat
praktisch haalbaar is en evenmin voor wat .technisch haalbaar is. In de preventie zien wij overigens
een belangrijke taak voor de professionele bestrijdingsbFanche weggelegd. Denk bijvoorbeeld eens
aan de opzet van hygiënezorgsystemen", aldus
Scharp.
Het voorkomen van
dierplagen in en
rond gebouwen is
de verantwoordelijkheid van iedereen:
gemeenten, zorginstellingen, GG &
GD's, bedrijfsleven,
industrie, allerlei
beroepsgroepen en
'last but not least':
de particulieren zelf

ALLROUND
KAD• Wageningen kenmerkt zich door veelzijdigheid. Dat uit zich niet alleen in het dienstenpakket,
maar ook in de wijze waarop de dienstverlening
geschiedt. Scharp: "Voorlichting valt of staat met
verstaanbare taal. Wat onze functie als kennis- en
adviescentrum zo boeiend maakt, is dat je de kunst
moet verstaan om op verschillende niveau's mee te
denken. Dus van huis-tuin-keuken tot op hoog
wetenschappelijk niveau. Je zit heel dicht op de
dagelijkse praktijk en houdt tegelijkertijd voeling
met de jongste vindingen uit fundamenteel onderzoek."

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
►
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Nederland is een informatiecentrum rijker. Meer weten
over dierplagen? Een verzoek
om nadere bestudering
van hinder ofschade?
Om een deskundig en
onafhankelijk oordeel?
Bel (0317) 41 90 61
of (0317) 42 49 44,
fax (0317) 42 48 01 of
e-mail svo.kad@wxs.nl voor
antwoord op alle vragen.

KAD Wageningen verzorgt naast voorlichting ook de determinatie van monsters, geeft advies over de leefwijze en bestrijding ervan, doet onderzoek en maakt zich sterk voor certificering van de kwaliteit van bestrijdingsbedrijven. Op elk van
deze vijfonderdelen wordt kort ingegaan.

► VOORLICHTING
Weten hoe plaagdieren leven en zich ontwikkelen is de eerste stap om verlost te raken (en te blijven) van plaagdieren. Vandaar dat KAD Wageningen veel energie stopt in een betrouwbare, actuele
en complete voorlichting. Van de top-200 van dierplagen stelt KAD Wageningen gratis informatiebrochures beschikbaar. Hierin wordt niet alleen aandacht geschonken aan het uiterlijk en de leefwijze
van het betreffende dier, maar er wordt ook dieper
ingegaan op maatregelen die de plaag voorkómen
of bestrijden. Voor de professioneel geïnteresseerde
inventariseert, onderzoekt en beoordeelt KAD
Wageningen de dierplagen die kenmerkend voor
een bepaalde branche zijn.

!en met een goede voorlichting geheel en al kan
worden voorkomen. KAD Wageningen onderzoekt
daarom (chemische) bestrijdingsmiddelen op hun
effectiviteit en op hun gevolgen voor het milieu,
voordat advies wordt uitgebracht. Daar waar dierplagen voor schade en dus kosten zorgen, kan een aansprakelijkheidskwestie rijzen tussen de leverancier,
de bestrijder en de afnemer. In zo'n geval kan een
beroep worden gedaan op de expertise van KAD
Wageningen. Die treedt dan op als onafhankelijke
getuige-deskundige. Het is zelfs mogelijk om KAD
Wageningen in te schakelen voor het vangen van
muizen met behulp van inloopkooien. Neem voor
meer informatie over deze service contact op met
office-manager mevrouw W.B.E. de Kruijff-Budding.

1

► ONDERZOEK
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► DETERMINATIE
Zelf met zekerheid herkennen wie de dierplaag
veroorzaakt, ïs niet altijd even eenvoudig. Soms
mist men eenvoudigweg de kennis en expertise,
soms is er behoefte aan een tweede mening. In
beide gevallen biedt KAD Wageningen uitkomst.
Monsters van plaagdieren en/of hun uitwerpselen
kunnen ter determinatie worden aangeboden aan
biotechnicus A. Brink.
Determinaties worden verricht tegen een geringe
kostenvergoeding" Voor particulieren ligt het tarief
op f 25 (excl. BTW) voor een 'eenvoudige' determinatie van een aangeleverd monster.
Ongediertebestrijdingsbedrijven en gemeentelijke
instanties kunnen met KAD Wageningen contractafspraken maken op jaarbasis. Zij kunnen daarbij
kiezen uit diverse pakketten waar o.a. een aantal
determinaties en bezoeken van KAD-adviseurs zijn
inbegrepen.

► ADVIES
Het is niet erg realistisch om te veronderstellen
dat het gebruik van (chemische) bestrijdingsmidde-

Voor analyse van een dierplaag op de plaats des
onheils kan een beroep worden gedaan op één van
de senior-adviseurs die in de buitendienst opereren:
de heer C.A. Coertjens voor het zuiden van Nederland inclusief de randstad en Amsterdam, en de
heer P.C. Groebe voor het noorden, midden en oosten van Nederland. Zij bezoeken de locatie waar de
dierplaag tot klachten leidt, ze nemen proeven en
betrekken ook externe factoren bij hun onderzoek.
Denk aan bouwtechnische gebreken, het binnenklimaat en de materiaalkeuze.
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In huis heeft KAD Wageningen de beschikking over
ultramoderne laboratoriumfaciliteiten. Hiermee
wordt diepgaand onderzoek gedaan, soms op eigen
initiatief, soms in samenspraak met derden.
Voorbeelden: KAD Wageningen voert lokaaskeuzeproeven uit voor registratiedoeleinden (indicatietarief: muizen f 1. 750). Resistentieonderzoek van
muizen en ratten op basis van monsters! 5.000.

► KWALITEITSBORGING
KAD Wageningen en de NVO (Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven) werken
samen aan de kwaliteitsborging van degenen die
werkzaam zijn binnen de bestrijdingsbranche.
KAD Wageningen gaat criteria opstellen waaraan
het gebruik en de toepassing van bestrijdingsmiddelen getoetst worden. Daarbij moet gedacht worden
aan het bestrijdingsadvies, aan de opslag en het vervoer en aan de uitvoering van de bestrijding in het
veld. Zelfs de administratieve verwerking van gegevens zal niet ontkomen aan de toetsing, die tweemaal per jaar gaat plaatsvinden.
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