Even voorstellen

Bastiaan Meerburg
Directeur
Als deze editie van DIERPLAGEN Informatie bij u op de mat valt, ben ik net een
week aan het werk als directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.
Een mooie gelegenheid om mij even aan u voor te stellen.
Plaagdierwereld
Tijdens mijn studie Zoötechniek (Dierwetenschappen) aan Wageningen Universiteit heb ik een afstudeeronderzoek naar
woelmuizen bij natuurvriendelijk oeverbeheer van grasland voor melkvee gedaan,
gevolgd door een promotieonderzoek bij
de Universiteit van Amsterdam naar de risico’s van zoönosen bij knaagdieren in de
veehouderij. Hier begon mijn fascinatie
voor plaagdieren. In mijn latere functies
bij ID-Lelystad, RIVM, Plant Research International en Wageningen Livestock Research (WUR) kwamen plaagdieren ook
regelmatig om de hoek kijken, bijvoorbeeld in adviesfuncties en onderzoeken
naar resistentie, oogstschade en ziekteoverdracht. Zo ben ik in de wereld van
de plaagdieren gerold en blijven hangen.
Plaagdieren zijn een belangrijk thema dat
vaak ten onrechte wordt onderbelicht.

Kennisuitwisseling
Sinds 2008 verzorg ik bij het KAD de
nascholingen Plaagdierbeheersing en gezondheidsrisico’s en Ethiek en dierplaagbeheersing. Dit doe ik met veel plezier,
vooral ook om te horen wat er in de praktijk speelt en waar plaagdierbeheersers in
hun dagelijkse werk tegenaan lopen. Zo
breng ik niet alleen de kennis vanuit het
onderzoek naar de praktijk, maar ook vice
versa. Ik hoop de komende jaren nog veel
extra praktijkkennis op te doen. Tijdens
het geven van de nascholing merk ik dat
het soms best lastig is om moeilijke materie begrijpelijk uit te leggen. Het koppelen
van theoretische en praktische kennis kan
hierbij zeker helpen.

Paarden en politiek
Samen met mijn vriendin en twee jonge
kinderen woon ik in het buitengebied van

Heteren op een boerderij, dus ook in mijn privéleven kom
ik regelmatig in aanraking met plaagdieren zoals vliegen,
ratten en muizen. We fokken paarden en pony’s en waar
paarden zijn, zijn dazen… Van alle plaagdieren toch wel
mijn minst favoriete. Gelukkig is de periode dat ze actief zijn vrij beperkt. Wat dat betreft heb ik meer met ratten. We kunnen veel van ze leren want ze zijn sociaal
en enorm intelligent, maar gelukkig zijn wij nog net wat
slimmer dan zij (hoop ik)!
Daarnaast ben ik al jaren actief in de lokale en regionale
politiek, onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening (landbouw en natuur).

Mooie toekomst
Plaagdierbeheer wordt met de dag geavanceerder. We
maken steeds beter gebruik van de kennis die we hebben over het gedrag van plaagdieren. Door bijvoorbeeld
te werken met zogenaamde angstlandschappen komen
we te weten waar ze wel of juist niet voorkomen uit angst
om door een predator te worden gepakt. Daarnaast gaan
we nog meer technologie binnen de plaagdierbeheersing
zien, bijvoorbeeld door de koppeling van vallen aan internet en het gebruik van drones voor moeilijk te inspecteren plaatsen.
Het KAD gaat een mooie toekomst tegemoet: we hebben
een geweldig gemotiveerd team en werken aan belangrijke thema’s. Als directeur wil ik hier graag mijn steentje
aan bijdragen.
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