KAD-Kenniskring Dierplagen speciaal voor gemeenten
‘Duurzaam Plaagdierbeheer in de Stad’
De ambitie voor de KAD-Kenniskring Dierplagen is de ontwikkeling van een platform waar professionals elkaar persoonlijk
kunnen ontmoeten, waar ze informatie en kennis delen en waar ze praktijkervaringen kunnen uitwisselen. De ambitie is ook
dat er nieuwe samenwerkingen gaan ontstaan, nieuwe ideeën, nieuw beleid en nieuw onderzoek. De organisatie van de Kenniskring van 28 mei 2015 is het resultaat van samenwerking tussen ‘Het Natuurhistorisch’, de Vereniging Stadswerk en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Donderdag 28 mei 2015
Duurzaam plaagdierbeheer in de stad
Veel gemeenten zijn hard op weg om een duurzame gemeente te worden. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan ecologie en biodiversiteit. Maar in de dagelijkse praktijk maken we voor een aantal diersoorten een uitzondering: de plaagdieren.
Dat zijn diersoorten die hinderlijk, schadelijk of ziekteverwekkend zijn. Ratten en muizen bijvoorbeeld. Toch moeten we bij
plaagdierbeheer duurzamer gaan werken. Wat komt er op u af?
Om te beginnen is per 1 januari 2015 het buitengebruik van rodenticiden gebonden aan strenge regels. We willen een eind
maken aan doorvergiftiging en voorkomen dat resistentie, door ondeskundig gebruik van biociden, een steeds groter probleem
wordt. In december 2014 werd bovendien de motie Jacobi over nieuw plaagdierbeleid kamerbreed aangenomen. Die motie
vraagt de regering om ervoor te zorgen dat er samenhang wordt gecreëerd tussen preventie van plaagdieren en biociden.
Gecoördineerde publieksvoorlichting en efficiënte gemeentelijke meldpunten voor overlast en advies zijn daarvoor kostenbesparende instrumenten.
U staat voor een uitdaging: Hoe kunnen we de problemen die plaagdieren veroorzaken oplossen zonder onaanvaardbare risico’s voor onze gezondheid, de natuur en ons leefmilieu. Dat vraagt om een cultuuromslag. “Dieren die niet geboren worden,
hoeven ook niet te worden gedood”. De ongediertebestrijding van vroeger moet zich ontwikkelen tot een natuurlijk en praktisch onderdeel van duurzaam stadsbeheer.
In deze Kenniskring nemen Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, en Kees Moeliker, curator
van het museum, u mee op pad in deze nieuwe stadsnatuur. Na de pauze gaan we samen aan de slag om na te denken over
de nieuwe kansen die de uitvoering van de motie Jacobi biedt. We formuleren samen tien aanbevelingen om hiermee in de
dagelijkse praktijk aan de slag te gaan.

Het programma onder leiding van prof. dr. Jelle Reumer
en dr. Kees Moeliker
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Registratie en ontvangst
Jelle Reumer
Kees Moeliker
De realiteit van de stadsnatuur
Jelle Reumer, directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Pure Veerkracht, de stad is ook natuur
Kees Moeliker, curator Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Pauzebezoek aan de tentoonstelling ‘Pure Veerkracht, de stad is ook natuur’
De organisatie van plaagdierbeheer binnen de Nederlandse gemeenten:
Tien aanbevelingen voor een duurzaam plaagdierbeleid
Maarten Loeffen, directeur Stadswerk en Nico Vonk, directeur KAD
Uitreiking van het eerste Gemeentelijke KAD-Keurmerk Duurzaam Plaagdierbeheer
Discussie en afsluiting
Napraten met borrel en versterkingen

Locatie:
Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341,
3015 AA Rotterdam

Deelname:
€ 165,= voor belangstellenden
€ 140,= voor leden van het KAD en
Stadswerk
• Inclusief het boek ‘Wildpark Rotterdam’ van
Jelle Reumer ter waarde
van € 20,=
• Inclusief toegang tot het Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal
Rotterdam

Inschrijving:
Via e-mail (info@kad.nl)
of telefonisch (0317) 41 96 60

Het KAD is verhuisd

In januari 2015 is het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen verhuisd naar een ander pand in Wageningen.
Het nieuwe bezoekadres is Nudepark 145.
Het correspondentieadres blijft postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
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