Bijeenkomst

Derde KAD-Kenniskring Dierplagen
‘Duurzaam Plaagdierbeheer in de Stad’
Tekst: Dr. Albert C.M. Weijman,
KAD

Ook de derde KAD-Kenniskring Dierplagen van 28 mei jl. werd een informeel en
informatief succes. Dat succes was het resultaat van samenwerking. Samen met de
Vereniging Stadswerk kwam deze editie van de Kenniskring tot stand. Samen met
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam werd het programma opgesteld.

Opening door Lutz Jacobi
en presentatie van Kees
Moeliker in de Hoboken
Salon.

De noodzaak van samenwerking op het gebied van
duurzaam plaagdierbeheer werd direct al benadrukt tijdens de opening, die werd verricht door een lid van de
Tweede Kamer: Lutz Jacobi. In december 2014 werd haar
motie over Duurzaam Plaagdierbeheer kamerbreed ondersteund. Tijdens de Kenniskring in de Hoboken Salon
van ‘Het Natuurhistorisch’ stond zij stil bij het belang om
voortvarend samen te gaan werken bij de uitvoering van
de motie. De kern daarvan is verbetering van de gemeentelijke publieksvoorlichting als basis voor het terugdringen van het gebruik van biociden. Biologische kennis is
de basis van preventie. Lutz Jacobi benadrukt een KADslogan die tot winst moet leiden: ‘Dieren die niet geboren
worden hoeven ook niet te worden gedood’. Zo kan winst
geboekt worden op het gebied van dierwelzijn en volksgezondheid. De motie Jacobi nodigt de regering uit om de
samenwerking tussen ministeries serieus te gaan nemen
en vraagt daarbij om een planmatige aanpak. Versnippering werkt kostenverhogend en bevordert duurzaamheid
bepaald niet.

De directeur van ‘Het Natuurhistorisch’,
professor Jelle Reumer, nam de eerste presentatie over de betekenis van de stadsnatuur voor zijn rekening. De stad is een
biotoop waar speciaal aangepaste dieren
en planten zich thuis voelen. De stad is
een onderdeel van de natuur. Dat biologische feit is de basis van een andere visie
op de omgang en het beheer van lastige
en schadelijke dieren binnen de stedelijke
omgeving. De kennis van de leefwijze van
dieren biedt mensen natuurlijke mogelijkheden om de aantallen drastisch te beperken. ‘Problemen aan de wortel aanpakken’
is zijn degelijk onderbouwde credo. Na de
presentatie van Jelle Reumer presenteerde
de curator van het museum, Kees Moeliker, een aantal plaagdieren ‘met een verhaal’. Zoals de kamermuis, die hij in een
dienstenvelop van de Tweede Kamer van

Knobbelzwaan op (gereconstrueerd) nest van
drijfvuil op de tentoonstelling ‘Pure Veerkracht’.
Foto: Het Natuurhistorisch

een anonieme schenker ontving en die in
de Tweede Kamer gevangen zou zijn. Ook
kwamen de schroefrat, de dominomus en
de piepende remmuis aan bod. Amusant
en leerzaam.
Tijdens de pauze was er gelegenheid om
de tentoonstelling ‘Pure Veerkracht - de
stad is ook natuur’ te bezichten. Na de
pauze kregen de directeuren van Stadswerk en het KAD, Maarten Loeffen en Nico
Vonk, gelegenheid om beide ‘groene organisaties’ te presenteren. Met de toekenning van het eerste gemeentelijke KADKeurmerk Duurzaam Plaagdierbeheer aan
de gemeente Deurne besloot Nico Vonk
zijn presentatie. Het bijbehorende certificaat werd namens de gemeente Deurne in
ontvangst genomen door een man van de
praktijk, bestrijdingstechnicus Ron Zijp
veld.
Samen met de aanwezigen en onder leiding van Maarten Loeffen werd gediscussieerd over een aantal stellingen. Over
taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Over de voordelen van duurzame plaagdierbeheersing. Over de noodzaak van uniform beleid. Over de (on)
wenselijkheid van het preventief plaatsen
van giftige lokazen. Steeds werd door de
deelnemers benadrukt dat samenhang en
samenwerking noodzakelijk is om de transitie van traditionele ongediertebestrijding
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naar duurzame plaagdierbeheersing mogelijk te kunnen
maken. De volgende aanbevelingen kwamen boven drijven:
• Plaagdieren zijn een beheersbaar onderdeel van de
stadsnatuur.
• Preventie heeft voorrang boven traditionele bestrijding.
• Gemeenten zijn gebonden aan wettelijke taken.
• Realiseren van maatwerk vanuit samenhangend beleid.
Duurzaam plaagdierbeheer is dus méér dan het werken
met een IPM-Protocol. Het RIVM en het KAD zullen samen opnieuw gaan praten over de realisatie van een landelijk systeem van monitoring. De directeuren van Stadswerk en het KAD namen zich voor om intensiever te gaan
samenwerken. De doelstellingen bleken dicht bij elkaar
te liggen. Duurzaam onkruidbeheer en duurzaam plaagdierbeheer zijn gebaseerd op eenzelfde visie!
De conclusie van deze KAD-Kenniskring is: SAMEN.
Samenwerking en samenhang. Na afloop van de bijeenkomst werd niet voor niets samen gezellig nagepraat en
de gezamenlijke dorst gelest.

De kamermuis die door een anonieme schenker werd opgestuurd.
Foto: Het Natuurhistorisch
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