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Het thema dat het afgelopen jaar in verschillende facetten van ons vakgebied steeds terugkwam, was ‘buitengebruik’. Door de aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving
zullen veel onderdelen van het werkterrein
veranderen. De voorbereidingen hiervoor
hebben de plaagdierbeheersing aardig bezig
gehouden: de één diende extra opleidingen
te volgen, de ander moest aan nieuwe certificeringseisen voldoen. Ook bij het KAD zijn
veel wijzigingen doorgevoerd in opleidingen
en cursussen en in het keurmerk.
Op het gebied van determinatieverzoeken en
meldingen die bij het KAD binnenkwamen,
waren er een paar opmerkelijke zaken in
2016. Zo werden er veel ‘bedwantsen’ ingestuurd voor determinatie die geen bedwantsen bleken te zijn. Door de hevige regenval in
het voorjaar heersten er in delen van het land
ware muggenplagen in de vroege zomer. Het
aantal meldingen van wespenoverlast was in
de zomermaanden lager dan in andere jaren,
maar in het najaar bleven tot laat in november nog meldingen van nesten binnenkomen.
Ook was het aantal klustervliegen dit najaar
opvallend groot, terwijl de gras- en herfstvliegen juist minder vaak werden gemeld of ingestuurd. En dan natuurlijk, niet te vergeten,
de bruine en de zwarte rat die veelvuldig in
het nieuws zijn geweest. Sommige gemeenten
zitten met de handen in het haar.
Op deze plaats kunt u vanaf de volgende
editie van DIERPLAGEN Informatie een column verwachten over ontwikkelingen op het
gebied van plaagdierbeheersing. Voor deze
nieuwe column nodigen we steeds een andere gastauteur uit: een deskundige op het gebied van plaagdieren en dierplagen met een
verrassende invalshoek, een vernieuwende
mening of een innovatieve oplossing uit de
praktijk. Bent u - of kent u - iemand uit de
branche, de markt of de overheden die een
bijdrage kan leveren aan de nieuwe column?
Laat het ons weten!
Rest ons nog u prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2017 toe te wensen!
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