NIEUW in Wageningen!

Door het KAD Wageningen financieel te onder-

dat het KAD Wageningen op of zo spoedig

steunen maakt de rijksoverheid haar verantwoor-

mogelijk na 1 januari 1998 van start kan gaan.

delijkheid op dit gebied ook waar. Omdat dit zo is

De leiding van het Directoraat Generaal Milieu-

geregeld is in onderling overleg bepaald dat het

beheer heeft hiermee ingestemd. Momenteel ligt

dan niet goed is als vertegenwoordigers van de

deze beslissing ter advisering bij de Onderne-

Het is bijna zover!

van Dierp l agen. Deze afdeling, t o t

min ister verantwoordelijk zijn voor het te voeren

mingsraad van DGM. Het personeel dat eerder

Op 29 j anuari 1998 presenteert

voor kort onderd e el van de H oofd-

beleid doordat zij zitting hebben in de Raad van

werkzaam was bij de afdeling Bestrijding van

KAD Wageningen zich aan de markt.

inspec t ie Milieuhyg ië ne e n a l s

Kennis - en Adv i escentrum Dierplagen

Bestuur van de stichting. Wel zal de minister

Dierplagen heeft te kennen gegeven vertrouwen

Nederland is vanaf dat moment een

zodanig ressorterend on de r de

enkele van haar vertegenwoordigers benoemen

te hebben in de nieuwe stichtingsvorm en zal

onafhankelijk, toonaangevend en

directe verantwoorde l ijkheid v an

in de Raad van Toezicht van de stichting KAD

naar het zich laat aanzien binnenkort eveneens

landelijk opererend instituut rijker:

het Ministeri e van V ROM, houd t o p

Wageningen.

akkoord gaan met de overgang naar de stichting.

de s t ichting Kennis- en Advies-

t e bestaan. Als opvolger is e e n
nationaal instituut opge r icht waa r

De presentatie van het KAD Wageningen zal op

centrum Dierp l agen (KAD)

Start zo spoedig mogelijk na

29 januari 1998 plaatsvinden. Nadere berichten

Wageningen.

alle beschikbare kennis over , e n

1 januari 1998

daarover zullen zo spoedig mogelijk verschijnen.

KAD Wageningen is de zelfstandige

ervaring met dierplagen ge b un d el d

De presentatie zal plaatsvinden in het Wagenings

opvolger van de afdeling Bestrijding

is.

In de afgelopen maanden is door medewerkers
van het min isterie van VROM en zeker ook door

Internationaal Conferentie Centrum WICC-IAC te

de interim-manager van de SVO ongelooflijk veel

Wageningen.

werk verzet en dat heeft er dan ook toe geleid
ir. J.T. de Jonge.

KAD-Wageningen-team v.l.n.r. H.B. Scharp, mw. C.H. Brussen (SVO), A. E. Brink, P.C. Groebe,
mw. W.B.E. de i<.ruijff-Budding, C.A. Coertjens (foto R.Leenarts)
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Mogen wij ons opnieuw aan u

ningen moge blijken uit het feit dat hij heeft aan-

KAD Wageningen voor

monster, ook advies wordt gegeven voor de actie

voorstellen?

geboden om KAD Wageningen ook in zijn eerste

informatie en advies op maat

die kan worden ondernomen. KAD Wageningen

De kern van het Kennis- en Adviescentrum Dier-

"levensjaar" te blijven begeleiden. Verwacht mag

Wat het nieuwe instituut zo uniek maakt, is de

stelt overzichtelijke aanvraagformulieren beschik-

plagen Wageningen zal bestaan uit een groep

worden dat op korte termijn een technisch weten-

breedte van het dienstenpakket. KAD Wagenin-

baar waarop o.a. de klachten en vindplaats van

even enthousiaste als deskundige mensen.

schappelijk medewerker deel zal gaan uitmaken

gen verzorgt naast voorlichting, de determinatie

het monster dienen te worden aangegeven.

Allround regelaars, steun en toeverlaat en vaak

van de hierboven gepresenteerde groep.

van monsters, geeft advies over de leefwijze en
bestrijding ervan, verricht laboratorium onderzoek

Advies: objectief en

Bij een nieuwe naam hoort

en maakt zich sterk voor certificering van de kwa-

betrouwbaar

een nieuw gezicht

liteit van bestrijdingsorganisaties.

eerste aanspreekpunten, zijn de office-managers
mevrouw W.B.E. de Kruijff-Budding (KAD) en
mevrouw C.H. Brussen-Louwers (SVO). De eerste

Daar waar bestrijdingsmiddelen en - methoden

bij de kennis- en adviesactiviteiten en de tweede

Mocht u in het verleden contact hebben gehad

bij de opleidingen. Twee ervaren senior-adviseurs

met de afdeling Bestrijding van Dierplagen en/of

Voorlichting

Wageningen het aangewezen instituut om deze te

die je over knaagdieren, insecten of schimmels

het SVO Wageningen, dan zullen sommige namen

(0317) 42 49 44

beoordelen op hun effectiviteit en op mogelijke

nauwelijks meer iets nieuws kunt vertellen: de

u vertrouwd in de oren kli nken. Aan 'KAD Wage-

KAD Wageningen heeft van de 200 meest voorko-

gevolgen voor het milieu. KAD Wageningen is

heren P.C. Groebe en C.A. Coertjens. Biotech-

ningen ' zult u wellicht even moeten wennen. Lang

mende dierplagen informatiebladen beschikbaar.

omwille van de vereiste objectiviteit van het

nicus A.E. Brink is de man die zich de afgelopen

kan dat nooit duren. Om het centrum landelijke

Gratis toezending aan een ieder die er om vraagt.

advies op geen enkele manier verbonden aan

7 jaar gespecialiseerd heeft in het identificeren

bekendheid te geven, is gekozen voor een opval-

Daarin staat te lezen waar het dier aan te herken-

commerciële bestrijdingsbedrijven. Indien nodig,

van en het verrichten van onderzoek naar "mon-

lend logo. Dit fraai gestileerde logo staat symbool

nen is, zijn levenswijze, mogelijke schadelijke

kan expliciet een beroep gedaan worden op de

sters" en de bestrijding ervan. Aan het roer staat

voor datgene waar KAD Wageningen voor staat:

gevolgen en de manier waarop ze het beste

expertise van KAD Wageningen door inschakeling

interim-directeur, H.B. Scharp. Zijn betrokkenheid

de wering en bestrijding van dierplagen.

voorkómen dan wel bestreden kunnen worden.

van KAD Wageningen als getuige-deskundige bij

Op termijn zal hiervoor een speciaal inlichtingen-

aansprakelijkheidskwesties.

bij de oprichting en organisatie van KAD Wage-

nodig zijn om de dierplaag weg te nemen, is KAD

nummer (0800) in het leven worden geroepen dat
landelijk bekend zal worden gemaakt. Informatie

◄◄
◄

het logo visualiseert: "KAD-geïnspireerde verdediging tegen aanvallen van plaagdieren"
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Soms geeft een klacht of een toegezonden mon-

voudig toegankelijk zijn .

ster aanleiding tot vervolgonderzoek ter plaatse.
Medewerkers van de KAD Wageningen buiten-
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dienst bezoeken in zo'n geval de locatie en stel-

binnen 48 uur

len ter plaatse een nader onderzoek in voordat zij

Monsters van dierplagen gaan in principe op de

met hun advies komen. In hun advies betrekken

dag van binnenkomst onder de microscoop om te

zij ook externe invloedsfactoren, zoals bouwkun-

worden geïdentificeerd. Dan is over het algemeen

dige gebreken of vochtproblemen. Voor de ken-

in 90 à 98 % van de gevallen de soort bekend.

nisvergaring is KAD Wageningen aangesloten op

De aanvrager ontvangt een rapport waarin naast

een internationaal netwerk van dierplaagspecialis-

de gespecificeerde naam en kenmerken van het

ten, waarin onder andere de Plantenziektenkun-
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dige Dienst uit Wageningen een belangrijke
plaats inneemt.
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te beschermen tegen al te drastische dan wel
ondeskundige maatregelen. Maatregelen die KAD
Wageningen liever voorkomt door goede voorlich-

Certificering

KAD Wageningen gaat zich in samenwerking met

ting, de ontwikkeling van hygiëne-zorgsystemen
en door periodieke kwaliteitscontroles. Een cer-

de NVO inzetten voor borging van de kwaliteit van

t ificeringsregeling zal binnen de branche het kaf

diegenen die werkzaam zijn binnen de bestrij-

van het koren scheiden, hetgeen uiteindelijk allen

dingsbranche. Dit wordt ingegeven door de wens

ten goede komt.

INFORMATIE

WETENSWAARDIGHEDEN
EN ACTUALITEITEN

ONAFHANKELIJK VAKTIJDSCHRIFT
OVER DE HYGIENE, PREVENTIE EN
BESTRIJDING VAN DIERPLAGEN

om zowel de direct betrokkenen alsook het milieu
Nieuw tijdschrift:
DIERPLAGEN Informatie

U leest op dit moment in een bijzondere editie
HET NIEUWE BIAD VOOR DE
NEDERLANDSE ONGEDIERTEBESTRIJDER

van Dierplagen en Milieu. Het is namelijk de laatste die verschijnt onder verantwoordelijkheid van
het ministerie van VROM. Medio februari 1998
mag u de opvolger verwachten. Een eigentijds
vakblad met wetenswaardigheden en actualiteiten op het gebied van de hygiëne, de preventie
en bestrijding van dierplagen. Een blad waarin
ruimte is voor velen: voor wetenschappelijk
onderzoek, maar ook voor opinie. Voor vragen uit
de praktijk, maar ook voor toekomstvisie. Voor

1

bijzondere vondsten, maar ook voor huis-tuinkeuken kwesties. Kortom: een tijdschrift dat u
niet mag missen als u op enigerlei wijze te
maken hebt met dierplagen.

Voor wie is KAD Wageningen

rg neemt lrah•e rn,u,tregelen

opgericht?

outzwarn brec,kt kozlj11en af

de in het vorige nummer van Dierplagen en Milieu

Als landelijk kennis- en adviescentrum heeft KAD

aangekondigde metamorfose is gereed.

Wageningen de doelstelling rechtstreeks toegan-

Zie op de volgende pagina het voorblad van de

kelijk te zijn voor iedereen die informatie wil heb-

opvolger "Dierplagen Informatie "

ben over dierplagen. Voor particulieren vervult
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omslag "Dierplagen Informatie "
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