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Relatiebeheer
& faunabeheer
Het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd dit jaar
gehouden in Almere op 9 en 10 juni.
Het KAD was traditioneel aanwezig met
een stand die door vele burgemeesters,
wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen werd bezocht. Talrijke oude
contacten werden bevestigd en nieuwe
aangeknoopt. De KAD-filosofie dat plaagdiermanagement onderdeel uitmaakt
van integraal faunabeheer vindt duidelijk
weerklank bij gemeentelijke bestuurders.

VNG-voorzitter mevrouw Jomtsma-Lebbink bespreekt het gemeente//Jk
faunabeheer met KAD-d,recteur N ico Vonk

N ascholingsdag

in- en uitheemse
•
mieren
Vooral 's zomers worden bij de dierplaagbeheersbedrijven
en gemeenten veel meldingen ontvangen over overlast van
zogenaamde 'tuinmieren '. Buiten het mierenseizoen is er ook
een toenemend aantal meldingen van zogenaamde tropische
mieren zowel binnen- als buitenshuis.
Voor een vakbekwame en verantwoorde benadering van dit
soort meldingen, heeft KAD Opleidingen de nascholingscursus
'In- en uitheemse mieren' herkenning en bestrijding ontwikkeld.
In Nederland komen diverse inheemse mierensoorten voor
die in het ecosysteem een belangrijke functie vervullen. Het
is veelal niet nodig om deze soorten te bestrijden. Dit geldt
echter niet voor de inheemse soorten die binnen gebouwen
kunnen voorkomen en de exotische mierensoorten die kans
hebben gezien zich via (inter)nationaal verkeer in Nederland
te vestigen. Deze soorten dienen op een vakbekwame wijze
te worden bestreden met daarvoor in Nederland toegelaten
biociden. KAD adviseur en bioloog Mike Brooks komt tijdens
de cursusdag over dat laatste vertellen.
Het doel van deze speciale nascholingsdag 1s om de dierplaagbestrijder meer inzicht te geven in de ontwikkeling, leefwijze,

Illustraties cursusmatenaal: Jadranka N1egovan

hinder, schade en het nut van de genoemde mierensoorten .
Ook wordt aandacht besteed aan het wettelijk kader van
eventuele bestrijding. Na het volgen van deze dag kan de dierplaagbestrijder na een melding van één van deze soorten een
gedegen advies geven en hij of zij kan indien nodig een veilige
en afdoende bestrijding uitvoeren.
De nascholingsdag wordt gegeven door Peter Boer, die ook
het cursusmateriaal schreef. Dit is voorzien van een zestigtal
detailtekeningen van mieren door illustrator Jadranka Njegovan
en van prachtig fotomateriaal dat door Bayer ter beschikking is
gesteld. Dit maakt het boek tot een bron van informatie en een
enorme hulp bij determinering: een ideaal naslagwerk!
De eendaagse cursus levert 25 nascholingspunten op. Voor
verdere informatie, kosten en cursusdata verwijzen wij u naar
de site: www.kad.nl.
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