Voorwoord

Nico Vonk signaleert …
de opening van het nieuwe KAD-gebouw door
staatssecretaris Sharon Dijksma
Op 16 juni 2016 zal staatssecretaris Sharon Dijksma de nieuwe vestiging van het KAD in Wageningen officieel openen.
Tijdens deze plechtigheid zal zij opnieuw de KAD Ophof
Award uitreiken. In 2013 deed zij dat, als staatssecretaris van
Economische Zaken, aan VARA’s Vroege Vogels, voor hun
project ‘Rotbeesten’. In 2016 zal zij de Award, nu als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, uitreiken aan Tweede
Kamerlid Lutz Jacobi. De reden? Haar motie over Duurzaam
Plaagdierbeheer werd in december 2014 kamerbreed aangenomen. De uitvoering van deze motie kan in de toekomst
een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van
duurzaam plaagdierbeheer in Nederland.
Het is onvermijdelijk en verheugend dat de wereld van de
plaagdierbeheersing steeds vaker geconfronteerd wordt met
kwaliteitsnormen en certificeringen. Het is niet meer dan logisch dat voor verdere professionalisering en verduurzaming van
plaagdierbeheer een prijs moet worden betaald. Investeringen
en kosten gaan ook vandaag de dag nog altijd voor de baten uit.

De baten zijn een positiever
imago en een toenemende
aantrekkelijkheid van de branche voor opdrachtgevers vanuit overheden, bedrijven en consumenten.
Mede door de consequente toepassing van Integrated Pest
Management (IPM) verschuift de traditionele ongediertebestrijding, langzaam maar steeds zekerder, in de richting van
duurzaam plaagdierbeheer. Ongediertebestrijders van gisteren zijn natuur- en milieutechnici van morgen aan het worden. Kwaliteitsontwikkeling en -borging is de kern van hun
vakbekwaamheid. Het KAD draagt al sinds 1942 bij aan die
ontwikkeling.
Vanuit haar nieuwe vestiging kijkt het KAD vol vertrouwen
naar de toekomst! Samen met u allen!
Nico Vonk, directeur Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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