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Ook plaagdieren verdienen een
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Cursuskalender KAD-Opleidingen
Inhoud & Voorwoord
De buxusmot in Nederland
De buxusmot, een invasieve exoot uit

Azië, heeft zich in de afgelopen tien jaar
flink uitgebreid. Hoe kunnen we deze
soort herkennen en welke maatregelen
zijn mogelijk?
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RIVM-symposium - Knaagdieren en Zoönosen
Dierplagen in Nederlandse woningen 8	

intenties van bewoners ten opzichte van
bestrijding
	Een dierplaag in een woning is een gevaar
voor de gezondheid, maar er is weinig
onderzoek gedaan naar de frequentie van
plagen in woningen en naar wat mensen
motiveert om een plaag te bestrijden.
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Is het een spin? Is het een teek? - Nee… het is een diefkever!
De samengeperste luchtspuit - hoe zit het ook al weer?
Even voorstellen - Anna Möller
De Wilde Stad - een loffilm over stadsnatuur
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Hommels
	In Nederland komen ongeveer 29 soorten
hommels voor. Desondanks zijn ze goed
bekend door hun opvallende uiterlijk: vrij
groot en sterk behaard. Maar hoe leven ze
nou precies?
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Praktijkgericht onderwijs bij het KAD
Scheepsratten
Werking biociden - Hoe & wat: Synthetische pyrethroïden
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Werken met spekkevers
	Spekkevers (Dermestidae) zijn in natuurhistorische musea geen welkome gasten.
Dit ligt anders bij een bedrijf dat zich
bezighoudt met skeletbouw. Hier zijn het
onmisbare werknemers.
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Boekbespreking: Veldgids Vleermuizen van Europa
Objectieve Kwaliteitsinspectie (OKI)
Biociden nieuws
Colofon & EVM Bulletin Board

Duurzaam en verantwoord samenleven van mens en
dier staat bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship centraal. Een van de thema’s waar wij op dit
moment onderzoek naar doen is de omgang met ratten en muizen die worden beschouwd als plaagdier.
Wanneer dieren als zodanig worden gelabeld, lijken
morele status en dierenwelzijn onbelangrijk te zijn.
Terwijl het welzijn van ratten en muizen die bijvoorbeeld als proefdier worden gebruikt wettelijk streng is
beschermd, is dit voor wilde ratten en muizen niet het
geval. Voor deze dieren is wettelijk bijzonder weinig
geregeld. Dit is opmerkelijk als we bedenken dat ze
in hun capaciteiten tot het ervaren van pijn en ongerief niet afwijken van hun gedomesticeerde broertjes
en zusjes.
Uit gesprekken met stakeholders zoals onderzoekers, dierplaagbeheersers en -adviseurs, dierenbeschermers en vertegenwoordigers van de levensmiddelenhandel en agrarische sector, blijkt dat zij van
mening zijn dat de omgang zorgvuldiger en het beheer effectiever kan door preventie en dierenwelzijn
meer aandacht te geven. Het IPM-gedachtegoed zou
breder uitgerold moeten worden door het ook toe te
passen op de inzet van niet-chemische middelen en
buiten de professionele context. Ratten en muizen
zouden bovendien een betere en duidelijkere wettelijke bescherming moeten krijgen en bij de ontwikkeling en inzet van methodes voor dierplaagbeheer
moet meer aandacht worden besteed aan dierenwelzijn. Tot slot zijn stakeholders van mening dat
er een centrale coördinatie en meer aandacht voor
dierplaagbeheer nodig is vanuit overheden, waaronder gemeenten. Zij spelen een belangrijke rol in de
voorlichting van particulieren, die nodig is om ook
hen bewust te maken van hun rol en het belang van
preventie.
Het onderzoek vormt een eerste inventarisatie van
dit thema en de resultaten zijn veelbelovend voor
het voeren van een bredere dialoog over de omgang
met dieren die mensen als ongewenst beschouwen.
De volgende stap is om, samen met stakeholders,
verder te gaan met het opzetten van een kader voor
een verantwoorde en duurzame omgang met plaagdieren. Het negatieve imago dat deze dieren hebben, zou geen reden moeten zijn om dieronvriendelijk met ze om te gaan. Ook zij verdienen een
verantwoorde behandeling.
Maite van Gerwen, Projectcoördinator bij het Centre
for Sustainable Animal Stewardship
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