KAD Ophof Award

Ir. A.J. Ophof (1910-1980)
Pionier van de georganiseerde plaagdierpreventie in Nederland
Het is 1942 en in Wageningen zijn de mensen nog maar net bekomen van de trau-
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matische strijd die Nederlandse militairen streden rondom de Grebbeberg. De offers zijn vergeefs geweest want de Duitsers hebben Nederland bezet en hebben de
touwtjes in handen.

Hans Ophof

KAD Ophof Award

Ratten en muizen hebben vrij spel en leven van het schaarse voedsel dat steeds
schaarser wordt. Plaagdieren en armoede
gaan altijd hand in hand. Toen, en nog
steeds. De Plantenziektenkundige Dienst
krijgt daarom opdracht om de ratten- en
muizenbestrijding te gaan organiseren. In
1950 wordt ir. Hans Ophof hoofd van de
afdeling Gewervelde dieren en hij is het
die gedurende een kwart eeuw leiding zal
geven aan de georganiseerde plaagdierbeheersing in Nederland. Bevlogen en met
hart en ziel. Van 1950 tot 1975. In dat jaar
gaat hij met een verdiend pensioen. In
1980 overlijdt Hans Ophof, na een jarenlange strijd tegen leukemie.

Hans Ophof onderzocht en organiseerde het brede vakgebied van probleemdierpreventie met verstand van zaken.
Hij deed dat vanuit een wetenschappelijk en ethisch gefundeerde visie. Hij was een natuurmens. Zijn visie is nog
even actueel als een halve eeuw geleden. Om Hans Ophof en zijn betekenis levend te houden stelde het KAD de
Ophof Award in. In het belang van onderzoek, kennisontwikkeling, overheidsbeleid, vakopleiding en voorlichting.
De loep in Ophofs hand symboliseert nauwkeurig onderzoek. Het boek staat voor het belang van kennis als basis
voor de oplossing van problemen. De KAD Ophof Award
symboliseert de toenemende betekenis van een uniek vakgebied waarbinnen dilemma’s op het gebied van natuur,
milieu, volksgezondheid en dierwelzijn om een ethisch
aanvaardbare praktijk vragen. Toen, nu, en in de toekomst.

Lutz Jacobi
De KAD Ophof Award 2016 is aan Tweede Kamerlid Lutz
Jacobi toegekend als waardering voor haar motie die op
14 december 2014 kamerbreed werd aangenomen. De
motie Jacobi benadrukt de noodzaak van samenhangend
beleid op het gebied van duurzaam plaagdierbeheer. De
basis daarvan is eenduidige publieksvoorlichting door de
Nederlandse gemeenten met de nadruk op biocidepreventie, gezondheidsbevordering en dierwelzijn.

Lutz Jacobi met de KAD
Ophof Award.

Het beleid dat met Hans Ophof begon, is anno 2016 nog
lang niet gerealiseerd. De Wet Dierplagen kwam in de
jaren negentig van de vorige eeuw niet van de grond. De
afdeling Bestrijding van Dierplagen veranderde van een
kleine Rijksdienst in de onafhankelijke Stichting KAD.
Niet één centrale organisatie maar 390 individuele Nederlandse gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid. Uit de motie Jacobi spreekt de
ambitie om het beleid en de praktijk op het gebied van
duurzaam plaagdierbeheer beter op elkaar af te stemmen.
In de visionaire geest van Hans Ophof. De staatssecretaris
is aan zet.
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