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Plaagd ierbestrijd ing
en -preventie
Uitgeverij Keesing Noordervliet organiseert in nauw overleg met het KAD op 14 september 2005 in de Reehorst te
Ede een praktijkdag. De dag is van groot belang voor
besluitvormers uit de voedingsmiddelenindustrie. Tijdens
de dag komen actuele thema's aan bod, zoals de juridische
aspecten rond de aansprakelijkheid van bestrijders, fabri·
kanten en hun opdrachtgevers. Succes· en faalfactoren bij
integrated pest management worden aangekaart aan de
hand van een praktijkcase van Friesland Foods. Het KAD
bekijkt een voedingsmiddelenbedrijf 'door
de ogen van een plaag·
Plaagdie~
dier' en het EVM gaat
en -preventie
dieper in op de actualiteit rond certificering.
Meer informatie: (030)
635 85 03 Liselore de
Boer of kijk op
www.vmt.nl/bijeenkomst.
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KAD NASLAGWERK
De lancering van het KAD Naslagwerk heeft geleid tot
een storm van aanvragen. Veel gemeenten zijn van
mening dat iedere medewerker die te maken heeft met
klachten over plaagdieren, zo'n handig naslagwerk
voor het grijpen moet hebben. Ook de cd waarmee 225
plaagdieren à la minute op
het scherm verschijnen
met hun uiterlijke ken·
merken, hun leefwijze
en meest voorkomende
klachten, blijkt een
groot succes.
U heeft nog geen
eigen Naslagwerk?
Kijk op pagina 18
voor de adver·
tentie.

ONTHEFFING

DIFENAC
GEMEENTEN
KAD prominent op VNG-Congres
In de Zeelandhallen in Goes is op 7 en 8 juni 2005 het jaarlijkse VNG-congres bezocht door 2700 gemeentebestuurders. Het thema van het jaarcongres was 'Burger in beeld'.
Dagvoorzitter Paul Rosenmöller en Ali B. verzorgden een
spetterende opening. VNG-voorzitter Deetman riep het
kabinet op om commitment te tonen door gemaakte
afspraken met de gemeenten te verdedigen. Tevens constateerde hij dat de kracht en kwaliteit van het lokaal
bestuur onvoldoende wordt erkend en benut. Gemeenten
kunnen en willen hun taken op een goede manier kunnen
uitvoeren, het kabinet moet hen daarvoor de ruimte geven.
In dat kader passen ook de serviceovereenkomsten van
gemeenten met het KAD. Op die manier kunnen zij hun
wettelijke advies- en coördinatietaken, determinatieaanvragen en andere diensten op het gebied van dierplaagwering en -bestrijding waarmaken.

KAD gestopt met ontheffingsaanvragen difenacum
Nog steeds bereiken ons vragen over de ontheffing voor Ratak
concentraat (difenacum) ter bestrijding van ratten. Het middel
is in Nederland niet meer te koop, maar nog wel in Duitsland.
Nog even de data op een rij. In september 2001 liep de opge·
bruikregeling af van difenacum. Toelatingshouder Zeneca
stopte ermee. Dit bracht dierplaagbestrijders en hun klanten in
de regio Twente (Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Borne en
Losser) in problemen, omdat de bruine ratten in het buiten·
gebied ongevoelig leken te zijn voor andere, wel toegelaten
bestrijdingsmiddelen.
Sindsdien heeft het KAD zich hard gemaakt om via een ont·
heffing difenacum alsnog te mogen inzetten in de strijd tegen
de rattenplaag. En met succes, want verscheidene malen is
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door de Minister van VWS inderdaad een ontheffing verleend
voor het gebruik van difenacum in de bewuste regio. Inmiddels
is het KAD gestopt met de aanvragen; de procedure en coör·
dinatie zijn enorm tijdrovend. Dat er grote behoefte is aan een
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onafhankelijk kenniscentrum dat resistentieproblemen inventariseert, beoordeelt en oplossingen coördineert met het
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Ministerie, daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar het kan
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niet zo zijn, dat het kenniscentrum hierin telkens het voortouw
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neemt, zonder dat daar voor het KAD een vergoeding tegen·
over staat.
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Kom met de kids
riebelen in Naturalis
16 oktober 2005, de start van de herfstvakantie, organiseert
aturalis te Leiden de Grote Kriebeldag. Het thema moet u
eine kriebelbeestjes zijn best wel nuttig, als ze tenminste
niet in een plaag voorkomen !'
Kinderen maken op een originele manier kennis met de insectenwereld. Er is een 'Enge beestjes wandel i ng' in de natuur vlakbij Naturalis.
De film Microcosmos draait speciaal op deze dag. 'The Making of The
War of the Ants' wordt get oond en de regisseuse van de film geeft een
inleiding. Bezoekers kunnen een demonstratie 'Insecten koken ' volgen, én natuurlijk zelf wat proeven. Of met medewerkers van
Naturalis op zoek gaan naar diertjes in het slootwater rond het
gebouw van Natura lis. Voor kinderen van 4 tot l O is er de inloopactiviteit 'Spin je Web'. Ze leren welke webben er allemaal zijn, welke
spinnen en ze kunnen een eigen spinnen web maken.
Ook de tentoonstelling 'Jakkes, kriebelbeestjes!' is clan open voor
publiek. Speciaal voor de Gro te Kriebeldag is er een demonstratiekar
m et microscopen, waaronder levende mijten te bekijken zij n. Kijk
voor het vollecl ige program ma en speciaIe tijden op www. natura I is. n 1.

Jakkes,
kriebelbeestjes!
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1 euro korting p.p. op de entree. Alleen geldig tijdens de
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Tegen inlevering van deze bon krijgen lezers van
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DIERPLAGEN Informatie voor maximaal 4 personen
grote Kriebeldag op zondag
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combinatie met andere acties.
Niet inwisselbaar voor geld
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