Voorwoord

Nico Vonk signaleert …
de noodzaak van samenwerking
De tweede KAD-Kenniskring Dierplagen trok opnieuw een
verheugend groot aantal deelnemers. Het ochtendprogramma
waarvoor de leden van het KAD waren uitgenodigd, was geheel gewijd aan de problematiek rondom het buitengebruik
van rodenticiden, het middagprogramma stond in het teken
van plaagdieren en onze gezondheid. Op het eerste gezicht
lijkt het terugdringen van zowel biociden als plaagdieren een
onmogelijk programma van eisen. Toch is dat het dwingende
doel van de moderne professional. Het goede nieuws is dat
met kennis van de leefomstandigheden van plaagdieren de
strategie die nodig is om de ontwikkeling van plaagdieren af
te remmen steeds duidelijker wordt. Ratten zijn in opmars; zij
profiteren van klimaatsverandering. IPM is de weg die leidt
naar kleinere populaties. Dat geldt evenzeer voor plaagvogels als voor ratten, voor muizen alsook voor muggen. Het
KAD is bereid om een bindende rol te spelen bij de ontwikkeling van een werkbaar protocol dat het ‘nieuwe’ buitengebruik van rodenticiden moet gaan reguleren.
Centraal beschikbare praktijkkennis is van groot belang om het
gewenste overheidsbeleid van de grond te kunnen tillen. We
hebben het dan over een combinatie van duurzaam milieubeleid, gezondheidsbevordering, voedselveiligheid en dierwelzijn.

Kennis op al die deelgebieden is
voldoende voorhanden bij bedrijven, universiteiten en kennisinstituten. Samenhang is er
echter niet. Dat heeft tot gevolg
dat kennis onvoldoende kan doorstromen naar het grote publiek
en naar collega-instituten. De KAD-Kenniskring Dierplagen
heeft als doel om de spelers in het veld met elkaar in contact te
brengen. Samenwerking is een stap die daarop kan volgen. Voor
politici ligt er een mooie kans om te scoren, maar dat geldt ook
voor het veld van kennisinstituten, branches en overheden.
Het jaar 2015 belooft voor het KAD een mooi jaar te worden
met de opening van een nieuw gebouw in Wageningen. De
trainings- en praktijkruimten komen dan opnieuw onder één
dak met de kantoren en het laboratorium. Het KAD wordt dus
opnieuw een open huis.
Vóór de zomer organiseert het KAD een nieuwe Kenniskring
over duurzaam plaagdierbeheer in de publieke ruimte. Kortom, we staan klaar voor een uitdagende toekomst. Ons aller
toekomst.
Nico Vonk, directeur Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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