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Ongediertebestrijding is een begrip dat bijzonder duurzaam lijkt want het wordt al sinds eeuwen
gebruikt. Toch is het concept voor onze moderne tijd verouderd en wel om twee redenen . Ten eerste
betekent het woord on-gedierte niet-dieren, dus dieren die van ons mensen geen dieren mogen zijn.
Het is een woord dat uitgaat van het oeroude idee dat bij de schepping een foutje werd gemaakt dat
mensen kunnen goedmaken met bestrijding. Ten tweede is bestrijding niet het eerste antwoord wanneer we problemen met lastige dieren willen gaan oplossen. In Engelstalige landen vinden we naast het woord pest vaak
nog de woorden killer en terminator. Die woorden suggereren een snelle en afdoende oplossing.
In feite gaat het bij 'ongedierte' om dieren die vanuit de evolutie bezien vele miljoenen jaren eerder op aarde verschenen
dan de mens. Het gaat ook om dieren die zich fenomenaal kunnen voortplanten en daarmee aanpassen aan de levensomstandigheden en aan het gedrag van mensen. In feite is het menselijke onkunde dat dieren instaat stelt om ons
overlast te bezorgen want we laten ze binnen in onze huizen, gebouwen en stallen. We bieden ze daar gelegenheid om
zich te verspreiden, te ontwikkelen en te vermeerderen.
Feit is dat ongediertedieren, lastige dieren of plaagdieren een integraal onderdeel uitmaken van de fauna . Die fauna
moet verstandig worden beheerd en gereguleerd zolang de mens dominant aanwezig is op aarde. Een belangrijk sleutelwoord is kennis als basis van voorlichting, opleiding en praktijk. Verstand van zakendoen ook. Van ongediertebestrijding
naar plaagdierbeheersing en faunabeheer. Dat is de lijn van de evolutie die recht doet aan de verantwoordelijkheid die
mensen dragen voor al het leven op aarde. Is dit een softe en sentimentele visie over de relatie mens-dier? Betekent
deze visie dat biociden overbodig worden? Het tegendeel is waar want deze visie is een concreet onderdeel geworden van
beleid en een praktijk die we terecht duurzaam zijn gaan noemen. Preventie is duurzaam en de toepassing van biociden
kan dat ook zijn, maar altijd gaat het om deskundige afweging en een bewuste keuze. Faunabeheer is duurzamer dan
ongediertebestrijding. Met het oog op de toekomst.

Nico Vonk, directeur KAD , nvonk@kad.nl

Omslagfoto door Albert Weijman gemaakt vanaf de 29e verdieping van het Ministerie van Onderwijs.
In de diepte de fundamenten van de nieuwe hoofdzetels van de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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