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"Niemand weet hoeveel ratten er in Nederland zijn, want een volkstel l ing voor dit gedierte kan niet worden
gehouden". Zo begint Dr. C.J. Briejer, voormalig directeur van de Plantenziekten kundige Dienst de inleiding van
afleveri ng één van de eerste jaargang van Rat en Muis. Het was toen september 1953. Inmiddels zijn we 55 jaar
verder. Het mededelingenblaadje is uitgegroeid tot het kleurenmagazine Dierplagen Informatie. Ratten vormen nog
alti jd een reservoir en een distributiekanaal van gevaarlijke infectieziekten. Maar ook anno 2008 weet nog steeds niemand bij enige
benadering hoeveel ratten er in Nederland rondlopen . Sinds 1998 is er geen instantie meer die de verspreiding van ratten systematisch
inventariseert. Ook het KAD niet meer.
In jul i 2008 verscheen een lijvig WHO-rapport over dierplaagbeheersing en volksgezondheid en dit is een van de vele conclusies: Het is
zorgelijk dat er in Europa geen nationale of internationale instituten bestaan die informatie over vectoren verzamelen en die plaagdierbeheersing coördineren. Op initiatief van de directie Natuur van LNV is inmiddels de Gegevensautoriteit Natuur opgericht met verschillende meetnetten die de verspreiding van beschermde dieren vastleggen en die de data ontsluiten. Plaagdieren ontbreken. Het KAD
is in gesprek om een Meetnet Plaagdieren te gaan ontwikkelen. Dat meetnet moet dan iedereen ter beschikking komen, met name ter
beschikking van het RIVM en van gemeenten omdat daar de eerstel ijnszorg bij plaagdieren wettelijk berust.
Aangezien er veel onduidelijkheid bestaat aan het invulling geven van deze gemeentelijke zorg (zorgplicht) heeft het KAD aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken voorgesteld om met steun van het VNG een collectief contract met alle Nederlandse gemeenten af
te sluiten. Zo kunnen ook alle gemeenten, in samenwerking met branchebedrijven en het KAD weer gaan signaleren en melden en zo
belangrijk gaan bijdragen aan het welslagen van een Meetnet Plaagdieren dat de basis is van preventie.
Het Ministerie van VROM en het KAD namen het initiatief voor een interdepartementaal overleg in het najaar van 2008 waarbij wordt
beoogd om de kennisontwikkeling binnen het KAD structureel veilig te stellen. De argumentatie voor de noodzaak hiervan is inmiddels
geleverd. Niet alleen door het KAD, maar vooral door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Nico Vonk, directeur KAD, nvonk@kad.nl
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