•
•
• Nico Vonk signaleert. ...
•
•

•

Urgentie: andere
bestrijdingsmethoden. • •
Preventie gaat voor bestrijding. Dat is een evangelie dat de basis is van de Flora- en faunawet en van
de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het is ook het uitgangspunt van 1PM, integrated
pest management. Daarmee is bestrijding een noodzakelijk kwaad en het is dus niet voor niets dat
biociden wettelijk moeten worden toegelaten op basis van deugdelijkheid, milieuveiligheid en volksgezondheid . Beide
wetten beschrijven een zorgplicht. Artikel 18 van de biocidenwet stelt: ' .. .een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor de mens, voor dieren of planten
waarvan de instandhouding gewenst is .. ..'. De huismuis, de zwarte en de bruine rat zijn volgens de Flora- en faunawet
geen beschermde diersoorten maar de zorgplicht van Artikel 2 verplicht ons wel tot zorg en dat sluit zorgeloosheid op het
gebied van dierenleed wel degelijk uit.
In 1973 onderschreef de Tweede Kamer de Urgentienota Milieubeheer van het toenmalige kabinet Biesheuvel. In die
nota werd extra inspanning beloofd op het gebied van andere bestri jdingsmethoden als alternatief voor chemische
biociden. Letterlijk: "Urgent is het zoeken naar zodan ige bestrijdingsmethoden dat de toepassing van pesticiden zoal
niet onnodig wordt, dan toch tot een minimum kan worden teruggedrongen" . Tot op de dag van vandaag werd die
inspanning door de overheid niet geleverd en ook kunnen ondeugdelijke fys ische bestrijdingsmiddelen ongestraft op de
markt worden gebracht. Dat betekent dat die middelen niet alleen het probleem onopgelost laten, maar dat ook onnodig
dierenleed wordt veroorzaakt.
Het wordt tijd dat naast chem isch werkende biociden ook fysisch werkende biociden aan een wettel ijk verankerde
toelatingsprocedure worden onderworpen . Alleen dan worden methoden toegepast die de onmiddellijke dood van plaagdieren tot gevolg hebben. Alleen dan komen snelwerkende alternatieven voor dieronvriendelijke biociden op de markt in
de strijd tegen de muskusratten, de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis. Wettelijke regel ing is een effectieve prikkel
voor innovatie. 0 ja, de urgentienota vermeldt ook nog: "Er bestaat behoefte aan een wette lijke regeling inzake de wering
en bestrijding van ongedierte" . We leven inmiddels 36 jaar later en urgenties blijken betrekkelijk. Feiten zijn dat nooit.
Nico Vonk, directeur KAD, nvonk@kad.nl
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