Voorwoord

Nico Vonk signaleert …
emancipatie van plaagdieren
Dierenliefhebbers zijn ook vaak dierenbeschermers. De bescherming van dieren is verankerd in wet- en regelgeving. Ook
is er veel maatschappelijke en politieke belangstelling voor
proefdieren, landbouwhuisdieren, bedreigde dieren, huisdieren en circusdieren. Het zijn dieren waarmee mensen sympathie en, wanneer dieren uitgebuit of mishandeld worden, medelijden hebben. Maar, sympathie slaat om in afkeer wanneer
dieren onze menselijke belangen schaden en hinder veroorzaken. We spreken dan ineens van plaagdieren en, wanneer het
om veel dieren gaat, over dierplagen. Nog steeds, en best begrijpelijk, spreken we over ongedierte wanneer we plaagdieren
ook nog eens ‘eng’ vinden of wanneer ze ziekten overbrengen.
Ongedierte hoort niet in de stad thuis. Bestrijding is dan een logische reactie, met gebruikmaking van al dan niet geoorloofde
of toegelaten middelen en methoden.
Onlangs werd de motie Jacobi (18 december 2014) over ‘Plaagdieren’ in de Tweede Kamer aangenomen. Kamerbreed. De motie roept de regering op om planmatig en samenhangend beleid
te gaan formuleren over de preventie van plaagdieren en het
gebruik van biociden. Efficiënte gemeentelijke publieksvoorlich-

ting is voor dat beleid een eerste fase. Preventie is het ultieme
biocide. Dieren die niet geboren
worden hoeven ook niet bestreden te worden.
Op 28 mei 2015 organiseert het KAD speciaal voor gemeenten de derde Kenniskring Dierplagen met het thema ‘Duurzaam
plaagdierbeheer in de stad’. De Kenniskring zal worden vormgegeven in samenwerking met de Vereniging Stadswerk en het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het thema hangt nauw
samen met de manier waarop mensen met de natuur in de stad
omgaan. Prof. Jelle Reumer zal de deelnemers aan de Kenniskring uitdagen om over de schijnbare tegenstelling tussen de ons
omringende natuur en het leven in de stad na te gaan denken.
Het resultaat van die discussie heeft natuurlijk heel veel te maken
met de manier waarop burgers en professionals over plaagdieren
en ongedierte denken. En, hoe ze conflicten tussen natuur en
cultuur willen gaan oplossen. Met het oog op de toekomst!
Nico Vonk, directeur Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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