Voorwoord

Nico Vonk signaleert …
een nieuw gebouw waarbinnen en waarbuiten wordt samengewerkt!
De zomer is bijna voorbij. Het is bijna een seizoen geleden
dat staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu het nieuwe gebouw van het KAD officieel heeft geopend. Lutz Jacobi heeft de KAD Ophof Award
na de feestelijke uitreiking een mooi plaatsje gegeven in haar
huis in Wergea in Fryslân. Een nieuw seizoen staat alweer
voor de deur. Een tijd van oogsten. Een tijd van investeren.
Een tijd van vooruitzien. Een tijd van samenwerken.
Oogsten wat de motie Jacobi heeft gezaaid. Investeren in
strategische samenwerkingen. Vooruitzien naar een sterker
imago van de branche die zich bezighoudt met duurzaam
plaagdierbeheer. Het grote publiek beschouwt ‘ongedierte’
nog steeds als smerige of schadelijke dieren die eigenlijk niet
tot de zo gewaardeerde natuur behoren. Binnen die opvatting klinkt ongeremd gebruik van biociden logisch. Ook het
beleid binnen onze overheden besteedt nog steeds marginale
aandacht aan duurzaam plaagdierbeheer. De IPM-ambities
ten spijt. Toch is duurzaam plaagdierbeheer onderdeel van
onder andere volksgezondheid, huisvesting, milieu, stadsnatuur en voedselveiligheid. Versnippering is de aard van ons
werkterrein. De motie Jacobi vraagt om ‘ontsnippering’ en
om publieksvoorlichting. Zo kan het beleid en het publieke
bewustzijn beter op elkaar gaan aansluiten. Dat betekent al-

leen maar winst voor alle belanghebbenden.
Welbeschouwd is het vreemd
dat wettelijk toegelaten biociden toegepast mogen worden
in de leefomgeving van mensen. En dat door professionals die
hun vakbekwaamheidsbewijs na een opleiding van tien dagen
konden behalen. Een arts mag zijn recepten voor wettelijk
toegelaten medicijnen pas na een opleiding van minstens
zes jaar voorschrijven. Dit lijkt een manke vergelijking, maar
duidelijk is wel dat de vakopleiding voor bestrijdingstechnici
en preventieadviseurs versterkt kan én moet worden. Het
imago van duurzaam plaagdierbeheer zal daar de vruchten
van gaan plukken. In het belang van alle mensen, de natuur
en ons milieu.
Ondernemen is investeren. Regeren is vooruitzien. De kamerbreed aangenomen motie Jacobi nodigt onze regering
daartoe uit. Het ministerie heeft daarbij één duidelijk uitgangspunt geformuleerd: samenwerking. Het KAD is daar
klaar voor. Met een nieuw gebouw.
Nico Vonk, directeur Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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