KAD nieuws
Officiële opening van het nieuwe KAD-gebouw
door staatssecretaris Dijksma
Het is bijna zo ver. De verbouwing van de nieuwe
vestiging van het KAD nadert de eindfase. Het
trainingscentrum is inmiddels in vol bedrijf en de
afdeling biologie neemt binnenkort het nieuwe laboratorium in gebruik. De officiële openingshandeling zal op donderdag 16 juni worden verricht
door Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Uitreiking van de KAD Ophof Award
Tijdens de openingsbijeenkomst zal de staatssecretaris
de KAD Ophof Award uitreiken aan Tweede Kamerlid
Lutz Jacobi. In december 2014 werd de motie Jacobi
over duurzaam plaagdierbeheer kamerbreed aangenomen. De uitvoering van de motie kan een vereenvoudiging gaan betekenen voor het toekomstig beleid en
de praktijk van duurzaam plaagdierbeheer in Nederland. In de woorden van Jacobi: “Dieren die dankzij

preventie niet geboren worden hoeven ook niet
te worden gedood”. Duurzaam plaagdierbeheer integreert publieksvoorlichting, professionele training, innovatie van alternatieven en
verstandige toepassing van biociden. Met haar
initiatief deelt Jacobi de motivatie van ir. Hans Ophof,
die een pionier was op het gebied van duurzaam plaagdierbeheer en publieksvoorlichting in Nederland.
Het KAD heeft zich gedurende de afgelopen decennia
ontwikkeld tot een platform waar praktijkkennis wordt
verzameld en weer wordt uitgewisseld. Met bedrijven,
branches, overheden en met inwoners van Nederlandse
gemeenten. En, uiteraard, met collega-professionals en
-kennisinstituten.
Met de ingebruikneming van de nieuwe vestiging heeft
het KAD nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en advies ten dienste van het maatschappelijk en het bedrijfsbelang.

Nieuwe KAD-Keurmerkhouder
Rimdo Ongediertebestrijding
Op 27 januari jl. werd het KAD-Keurmerk uitgereikt aan Rimdo Ongediertebestrijding te Alphen
aan den Rijn.
Rimdo Ongediertebestrijding is opgericht in 1944 en
sinds 1 mei 1995 is Ton Oostveen de eigenaar. De naam
Rimdo staat voor ‘Ratten Insecten Muizen Dood’. Ton,
van huis uit boekhouder, volgde bij de SVO in Wageningen de uitgebreide opleiding Bestrijdingsdeskundige
(BD).

Bewijs van inschrijving bij de
KvK in 1944.
Ton Oostveen ontvangt het KAD-Keurmerk uit handen van
Nico Vonk.
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Het bedrijf houdt zich breed bezig met werkzaamheden op het gebied van preventie en bestrijding van
plaagdieren. Rimdo Ongediertebestrijding heeft veel
klanten in de zakelijke markt zoals retail, horeca, themaparken, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en
vliegmaatschappijen op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Daarnaast is Rimdo Ongediertebestrijding particuliere klanten van dienst met adviezen en bestrijdingen. Rimdo Ongediertebestrijding hecht veel waarde
aan samenwerking en het delen van kennis en ervaring
met collega-bestrijdingsbedrijven.
Met het KAD-Keurmerk willen wij laten zien dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd in lijn met de principes van Integrated Pest Management (IPM). Preventie
wordt steeds belangrijker in dit werk. Door beperkingen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt
weren belangrijker dan bestrijden. Bestrijding wordt
alleen uitgevoerd wanneer preventie of alternatieve
maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.
Voor bestaande en toekomstige klanten laten wij met het
KAD-Keurmerk zien dat we klaar zijn voor de toekomst.

