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krijgt nu te maken met deze nieuwe wet.
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De maatschappelijke taken
van het KAD
Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
en haar voorlopers bestaan sinds 1942. Tot
1998 als een gespecialiseerde Rijksdienst en
daarna als zelfstandige stichting zonder overheidssubsidie. Begin 2016 heeft het stichtingsbestuur van het KAD ervoor gekozen om
de activiteiten meer en meer te gaan richten
op kennisontwikkeling en op maatschappelijke taken. Dit is een logische stap in een tijd
waarin overheden, bedrijven en consumenten
steeds meer prijs stellen op duurzame inrichting van onze samenleving.
Met ingang van het jaar 2017 heeft de overheid het buitengebruik van rodenticiden aan
strengere regels gebonden. Het onwenselijke,
maar logische gevolg daarvan is dat de problemen die door ratten worden veroorzaakt
toenemen. Rotterdam, Eindhoven en Arnhem
zijn daarvan actuele voorbeelden. Plaagdieren zijn een sterk onderschat risico bij de
verspreiding van infectieziekten. Een landelijk gecoördineerd meldpunt ontbreekt nog
steeds, evenals een landelijk systeem voor de
monitoring van plaagdieren. Het aantal gevallen van de ziekte van Weil neemt toe. Van landelijk gecoördineerde publieksvoorlichting is,
helaas, nog geen sprake terwijl preventie het
ultieme biocide is. Integrated Pest Management (IPM) is een algemeen aanvaarde strategie voor duurzaam plaagdierbeheer, maar
criteria voor de beoordeling van praktijksituaties zijn nog volop in ontwikkeling. Het KAD
zal aan die ontwikkelingen bij blijven dragen.
Wetenschappelijk onderbouwde praktijkkennis is en blijft de bron waaruit het KAD put.
Tijdens de recente opening van het nieuwe
KAD-gebouw hebben staatssecretaris Sharon
Dijksma en Kamerlid Lutz Jacobi de maatschappelijke en economische betekenis van
het KAD van harte onderstreept. De motie Jacobi nodigt het KAD uit om extra gemotiveerd
op de duurzame weg voort te gaan.
Met de beschikbaarheid van een nieuw gebouw, met een opleidingscentrum en een laboratorium, is het KAD klaar om de filosofie
en de praktijk van het duurzaam plaagdierbeheer verder uit te gaan bouwen.
Dr. J. Boleij, bestuursvoorzitter Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen
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