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Door dr. Albert C.M. Weijman, (KAD)

: Interview met dr. Jan S.M. Boleij,
:• voorzitter van het KAD-Bestuur

Dr. Jan Boleij (1944) studeerde chemie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en daar schreef hij
ook zijn proefschrift. Hierna vervolgde hij zijn
loopbaan in Wageningen waar hij zich ging
bezighouden met de ontwikkeling van de studierichting milieuhygiëne en later arbeidshygiëne. Daar werd hij benoemd als hoogleraar
Arbeidshygiëne in de Landbouw. Met ingang
van 1993 werd hij secretaris/directeur van het
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In die
functie heeft hij regelmatig te maken gehad
met de afdeling Bestrijding van Dierplagen, de
voorloper van het Kenniscentrum Dierplagen.
Na zijn pensionering in maart 2009 zei hij ja
tegen de uitnodiging om bestuursvoorzitter
van het KAD te worden.

Waarom hebt u 'ja' gezegd tegen het KAD en blijft u dus ook na uw pensionering betrokken
bij de toepassing en de preventie van biociden?
Jan Boleij: Daar zi jn een aantal redenen voor. Ten eerste is het
onderwerp dierplagen inhoudelijk interessant en ten tweede
doet het me plezier om het KAD te kunnen ondersteunen met
mijn ervaring met de toelating van biociden. Last-but-not-least
speelt het KAD een belangrijke rol bij het overbrengen van

praktijkkennis en bij het promoten van preventie. Kennis van
de ecologie van plaagdieren is daarvoor een eerste vereiste.
Dat alles heeft mijn belangstelling. Wat vroeger ongediertebestrijding werd genoemd, ontwikkelt zich, en moet zich ook
ontwikkelen, tot een geïntegreerd onderdeel van fa unabeheer.

Het WHO-rapport 'Public health signijicance of urban pests' van 2008 benadrukt het gevaar
van departementale versnippering en het ontbreken van een centrale, landelijke regie.
Hoe kan het KAD de versnippering van het vakgebied dierplagen helpen opheffen?
Jan Boleij : Uitgaan van eigen kracht is een benadering die tot
resul tat en leidt. Aansprekende projecten en pilots zij n voorbeelden die ook overheden inspireren en die alle bet rokkenen
motiveren tot een concrete aanpak van de problemen.
De begeleiding van de bouw van de hoofdzetel van de mi nis-

teries van BZK en Justiti e is een recent voorbeeld . De vele
KAD opleidingen voorzien t rad itionee l in een grote behoefte
aan kennis. De pilot met de intergemeentelijke bestrijding van
de zwarte rat in Limburg is nog een ander voorbeeld.

Hoe ziet u de toekomst van het KAD?
Jan Boleij: Allereerst wil ik graag mijn voorganger Dirk Meijer
bedanken voor het vele werk dat hij voor de continuïteit en dus
voor de toekomst van het KAD heeft verricht. Het KAD heeft
toekomst omdat er altijd een grot e behoefte aan praktij kkennis zal blijven bestaan en omdat preventie st eeds belangrijker zal worden als onderdeel van een duurzaam natuur-,

milieu- en landbouwbeleid . Preventie betekent ook bevordering
van dierwelzijn . Kennis is steeds de basis. Het KA D kan die
kennis verzamelen en ter beschikking stellen aan overheden en
aan bestrijdingstechnici van gemeenten en bedrijven. Nu en in
de toekomst.
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