Opening

Oﬃciële opening van het
gebouw van het KAD
In aanwezigheid van staatssecretaris Dijksma
en Kamerlid Jacobi
De horloges van de genodigden geven ongeveer drie uur in de middag aan wanneer staatssecretaris Sharon Dijksma en haar adviseurs
in Wageningen arriveren. Naast haar dossiers die over de luchtvaart
en de spoorwegen gaan, is zij ook verantwoordelijk voor het milieubeleid. Binnen milieubeleid maakt het dossier over duurzaam beheer
van plaagdieren maar een klein onderdeel uit. Klein maar belangrijk!
Het is daarom méér dan symbolisch dat de staatssecretaris binnen haar
drukke agenda tijd heeft vrijgemaakt om in Wageningen twee taken
te komen vervullen. Ten eerste het uitreiken van de KAD Ophof Award
aan het lid van de Tweede Kamer Lutz Jacobi. De tweede taak is het ofﬁcieel openen van de voordeur van het nieuwe gebouw van het KAD
aan het Nudepark 145.
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De presentatie van de
bijeenkomst was in handen
van Henny Radstaak.
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Het programma: Duurzaam plaagdierbeheer
Omdat het nieuwe gebouw van het KAD nog niet officieel
geopend was vond het eerste deel van de bijeenkomst
plaats in een witte tent. De presentatie van het programma was in de ervaren handen van Henny Radstaak van
VARA’s Vroege Vogels. De muzikale omlijsting werd ver-

zorgd door mondharmonicaspeler Joost
van der Hoeven en Danny van Kessel op
het keyboard.
De gasten werden welkom geheten door
Nico Vonk, directeur van het KAD. In de
eerste plaats waren dat uiteraard staatssecretaris Sharon Dijksma, Kamerlid Lutz Jacobi en de burgemeester van Wageningen,
Geert van Rumund. Een bijzonder woord
van welkom werd gericht aan Tineke Ophof, de dochter van ir. Hans Ophof, die
van 1950 tot 1975 verantwoordelijk was
voor het plaagdierbeheer in Nederland.
Dr. Frans Stafleu, dierenarts en als ethicus
verbonden aan het Ethiek Instituut van de
Universiteit Utrecht, sprak over ongedierte als superdieren die respect verdienen.
Respect, een goede houding voor de verdere ontwikkeling van duurzaam plaagdierbeheer.
Vervolgens sprak de staatssecretaris over
de ambities van duurzaam plaagdierbeheer
vanuit de doelstellingen van Integrated Pest
Management (IPM), over de rol van het
KAD en over de noodzaak van samenwerking met en tussen alle belanghebbenden.
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De uitreiking van de KAD Ophof Award.

Frans Stafleu legt uit waarom plaagdieren respect verdienen.

KAD Ophof Award

Staatssecretaris Dijksma
opent het nieuwe pand
officieel.

Tenslotte richtte de staatssecretaris alle aandacht op Lutz
Jacobi en op haar motie over duurzaam plaagdierbeheer
die in december 2014 kamerbreed werd aangenomen.
Deze motie roept de regering op om het beleid rondom
duurzaam plaagdierbeheer beter op elkaar af te gaan
stemmen. Die ambitie kan worden waargemaakt door
landelijk afgestemde publieksvoorlichting als onderdeel
van de praktische ondersteuning van alle Nederlandse
gemeenten. In de woorden van staatssecretaris Dijksma:
“(…) Als ergens de uitdrukking ‘voorkomen is beter dan
genezen’ van toepassing is, dan is het bij plaagdierbestrijding. Kortom, voorkomen is het beste en duurzaamste
verdelgingsmiddel. Preventie begint met een goede voorlichting (…) Ik zet daarom in op goede voorlichting over
preventie en ook alternatieve methoden om plaagdieren
te bestrijden – zoals klemmen en vallen (...).”
Aansluitend reikte de staatssecretaris de KAD Ophof
Award uit aan Lutz Jacobi, die daarop zelf het woord
nam. Zij maakte duidelijk dat ze als oud-directeur van de
GGD-Fryslân het belang van plaagdierbeheer van nabij
kent en dat ze op de inzet van de staatssecretaris rekent
bij de uitvoering van haar motie.

Opening
Nadat Henny Radstaak het programma in de tent officieus
had afgesloten vertrok het complete gezelschap, onder
begeleiding van directie en bestuur van het KAD, richting de voordeur van het gebouw. Daar aangekomen nam
de staatssecretaris de leiding over en opende officieel de
voordeur. Zij maakte haar ronde door de kantoren, het
laboratorium, de praktijkruimten en de leslokalen. Onder
het genot van drankjes en een lopend buffet bleef er ge-

ruime tijd over om uitgebreid na te praten.
Namens de gemeente Wageningen was
burgemeester Van Rumund bij de opening aanwezig. Hij was onder de indruk
van het feit dat een instituut als het KAD
al zo lang binnen de grenzen van zijn stad
actief is en hij komt binnenkort met zijn
college een werkbezoek brengen aan het
KAD.
Het KAD en haar genodigden kunnen terugzien op een geslaagd evenement en
vooruitzien naar een veelbelovende toekomst met tal van nieuwe relaties en samenwerkingen.
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