Nieuwe medewerker

Even voorstellen…

Cris de Klein
Sinds 1 juli werk ik als Business Developer Opleidingen bij het KAD. Er gaat een
hele wereld voor me open, want met plaagdieren had ik niet veel ervaring – en nog
minder aﬃniteit! Terugkijkend op de afgelopen jaren hebben plaagdieren mijn pad
toch vaker gekruist dan ik dacht.
kwamen de boeren bijna wekelijks bij elkaar, wisselden
ervaringen uit en leerden over het gewas. Samen deden ze
observaties en proefjes: dat snoeien van bomen meer licht
en lucht geeft en schimmels tegengaat of dat de wevermier een natuurlijke vijand is van een schadelijke insect,
maar dat deze ook doodgaat als je insecticiden spuit. Het
uitwisselen van praktijkervaringen bleek heel belangrijk.
Men leert van elkaar en samen weet men meer. De opbrengsten stegen, terwijl de onkosten omlaag gingen én
het milieu en de mens gespaard werden.

Moestuin

Kakkerlakken
Mijn studie Rurale Sociologie aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen bracht
me naar de tropen, waar ik met verscheidene soorten plaagdieren in aanraking
ben gekomen. Kakkerlakken in India pakten we aan met een spuitbus ‘Hit the cockroach!’. Een meer biologische bestrijding
hielden we erop na in Tanzania, waar we
kakkerlakken hadden in ons buitentoilet.
Daar veegde je ze zo naar buiten de tuin
in; de kippen lustten ze rauw!

IPM
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Op het professionele vlak hield ik me meer
bezig met gewasbescherming. In Tanzania
werkte ik met boeren die biologische cashew produceerden op basis van de principes van IPM. En dan komt er meer bij
kijken dan alleen maar een goedje spuiten op het moment dat de noten aangetast worden. Tijdens het hele groeiseizoen

Teruggekomen in Nederland kwamen de plaagdieren ook
weer om de hoek kijken. Bijvoorbeeld in de moestuin,
waar ratten zich voor m’n ogen ongegeneerd tegoed deden aan de suikermais en de woelmuizen het zaaigoed en
de nieuwe aanplant deden verdwijnen als sneeuw voor
de zon. Stiekem toch wel leuk om uit te vogelen wat je
daartegen zou kunnen doen. Een omgekeerde fles in de
grond die wind vangt en daardoor gaat trillen? Of wolfsmelk planten? Of misschien mensenhaar in de openingen
van de holen stoppen? Kennelijk heb ik toch meer affiniteit met plaagdieren dan ik dacht.

Kennisoverdracht
Als Business Developer Opleidingen ga ik nieuwe cursussen ontwikkelen op basis van de kennisbehoefte in de
markt en daarnaast het huidige opleidingsaanbod aanpassen. Speerpunten zijn het voorbereiden van cursisten op
de laatste trends en ontwikkelingen in de branche en op
wat men in de praktijk moet weten en kunnen. Ook zal ik
gaan kijken waar en hoe de lessen interactiever gemaakt
kunnen worden. En op welke andere wijze (dan het geven van opleidingen en de kenniskringen) we kennisoverdracht en -uitwisseling in de branche kunnen verbeteren,
zoals bijvoorbeeld door intervisiegroepen van bestrijdingstechnici of een internetforum.
Mijn eerste indruk is dat er genoeg te doen is in deze
steeds groener wordende sector met zijn vele belanghebbenden. En de collega’s zijn in het echt nóg leuker dan op
de cartoon van de vorige DIERPLAGEN Informatie!
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