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Een jaar van transities
Het jaar 2017 is bijna ten einde. Voor het KAD was
2017 een bewogen jaar. Een overgangsjaar. De
doelstelling van het KAD bleef onveranderd. Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzaam plaagdierbeheer in Nederland. Zelf spreek ik graag over
transitie. Net zoals de transitie van fossiele energie
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Cursuskalender KAD-Opleidingen
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naar duurzame energie aan de orde is, is er ook
een transitie gaande van plaagdierbestrijding met
behulp van biociden naar plaagdierbeheer dat op

Vierde KAD-Kenniskring Dierplagen -

Duurzaam plaagdierbeheer in de praktijk
De KAD-Kenniskring Dierplagen stond dit
jaar in het teken van voedselveiligheid,
zorg en volksgezondheid. Een middag van
aansprekende presentaties en geanimeerde discussie.
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Hé, dat lijkt wel een zwarte weduwe! - Steatoda of toch een Latrodectus?
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Even voorstellen - Bastiaan Meerburg
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Island Invasives 2017

10 Bedwantsmanagement in de Verenigde

Staten
De laatste twintig jaar is wereldwijd een
toename in bedwantsbesmettingen gesignaleerd. In dit artikel wordt het bedwantsmanagement van de afgelopen decennia
in de Verenigde Staten besproken.

kennisontwikkeling, onderzoek, samenwerking,
publieksvoorlichting en preventie is gebaseerd.
Die transitie past perfect binnen de strategie van
Integrated Pest Management, waarbij de toepassing
van biociden een laatste redmiddel is. Vergelijkbaar met het hedendaagse beleid rondom antibiotica. Ook hier komen kennis en preventie op de
eerste plaats.
Bij het KAD heeft ook een transitie plaatsgevonden:
zéér verheugd ben ik met de aanstelling van dr. ir.
Bastiaan Meerburg als mijn opvolger als directeur
van het KAD. Als onderzoeker van Wageningen
University & Research, als oud-medewerker van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
en als docent van KAD-Opleidingen is hij goed ingevoerd binnen het multidisciplinaire terrein van
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Wet natuurbescherming - bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis

volksgezondheid, dierwelzijn en milieu. Binnen
dit terrein is marktwerking belangrijk, maar ook

16 Westnijlvirus - overdracht door

Nederlandse steekmuggen
Het Westnijlvirus kan beschouwd worden
als een van de belangrijkste door muggen
overdraagbare virussen in Europa. Wat zijn
de risico’s van overdracht voor Nederland?

het publieke belang. Hiervoor zal het KAD zich
onverminderd blijven inzetten. Goede afspraken
met ministeries en samenwerking met collegakennisinstituten zijn daarvoor de basis. Het KAD
van nu en van de toekomst vervult een onafhankelijke brugfunctie tussen branches, particulieren en
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Knaagdierbeheersing in de agrarische sector

overheden. In het belang van duurzaam plaagdier-
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Stadsnatuur en natuurinclusief plaagdierbeheer

beheer. In ons aller belang.

22 B egassen - bestrijding door de specialist!
E en van de aspecten van plaagdierbeheersing betreft het begassen, of fumigatie. Dit
is zeer specialistisch werk en daardoor
voor velen onbekend terrein.

Bastiaan Meerburg wens ik, met zijn KAD, een succesvolle toekomst toe.
Rest mij nog alle lezers van DIERPLAGEN Informatie fijne feestdagen en een gezond en duurzaam
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Voedselveiligheidsnormeringen - kansen voor plaagdierbeheersers
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Docent in beeld - Wil Jansen
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Werking biociden: Hoe & wat - Pyrethrinen

Lutz Jacobi, interim-directeur Kennis- en Adviescen-
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Colofon & EVM Bulletin Board & Plaagdieren in het nieuws

trum Dierplagen

2018 te wensen!

-

•

DIERPLAGEN Informatie 4 2017 3

