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Sinds 2009 geef ik nascholingscursussen bij het KenBij artikel: De bever - waterbouwkundig ingenieur
Foto: Sergei Brik

nis- en Adviescentrum Dierplagen. Ik vertel cursisten
over mogelijke gezondheidsrisico’s die plaagdieren
veroorzaken en over ethiek: hoe is het kijken naar

Cursuskalender KAD-Opleidingen
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De bever - waterbouwkundig ingenieur
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	In 1988 werd de bever, na een afwezigheid
van ruim 160 jaar, geherintroduceerd in de
Biesbosch. Inmiddels is er weer een levensvatBestrijdingsmiddelen en desinfectantia
bare populatie in Nederland. Dit vraagt om een
beheersplan.
De belangrijkste feiten op een rij

Het NVIC werd in 2016 telefonisch geraadpleegd over 1003 blootstellingen van dieren aan
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bestrijdingsmiddelen en desinfectantia.
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Het vaakst werden blootstellingen gemeld aan insecticiden (41%) en rodenticiden (35%).

•

Anticoagulantia veroorzaakten de meeste intoxicaties (278 blootstellingen).

De bladpootrandwants… dennenliefhebber met gespierde kuiten
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10 Consumentenvoorlichting over biociden

	Uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC) blijkt dat het
aantal vergiftigingen door biociden al jaren
ongeveer gelijk blijft. Wat is nodig om dit te
veranderen?

Figuur B4.6 Verdeling van de veterinaire blootstellingen aan bestrijdingsmiddelen en desinfectantia over de
verschillende productgroepen in 2016 (N=1003 blootstellingen)

Tabel B4.3 De tien bestrijdingsmiddelen en desinfectantia met het hoogste aantal veterinaire blootstellingen
in 2016
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Middel/product

Aantal

Anticoagulantia

278

Non-cyanopyrethroïden

163

Imidacloprid

110

Docent in beeld - Fedor Gassner
Boekbesprekingen
Plaagdieren in oorlogstijd - vriend of vijand?
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Algendodende middelen

50

5

Glyfosaat

42

6

IJzer(III)fosfaat

7

Fipronil

8

Organische fosforverbindingen

9

Metaldehyde

dieren in de loop der jaren veranderd en wat betekent dat voor bestrijdingstechnici. In die jaren als docent bij het KAD heb ik heel veel bestrijdingstechnici
voorbij zien komen. Wat mij altijd opviel: men vindt
het werk in de branche over het algemeen inspirerend en is er trots op dit werk te doen.
Die trots heb ik ook ervaren bij de medewerkers van
het KAD tijdens de Benelux Pest Beurs in Veldhoven.
Zeker nu we als organisatie flinke stappen zetten.
Onze opleidingen lopen uitstekend en ons streven is
voor het einde van dit jaar met twee nieuwe nascholingen te komen. Verder richten wij ons volop op het
leveren van kwaliteit en gastheerschap. Later dit jaar
gaan we bijvoorbeeld werken aan de modernisering
van onze website: alles om u als onze klant nog beter
van dienst te kunnen zijn.
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10 Cyanopyrethroïden
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Ook hebben we vanuit het KAD de nauwe banden
die er vanuit het verleden lagen met exameninstituut

18	De toekomst van duurzaam dierplaag
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beheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
	Stadsnatuurbeheer staat de laatste jaren
steeds meer in de belangstelling. En toch is
duurzaam dierplaagbeheer hier nog geen
integraal onderdeel van. De toekomst biedt
mogelijkheden.

EVM doorgeknipt. Het EVM komt meer op afstand te
staan en deze ontwikkeling zal de komende maanden verder gestalte krijgen. De administratie is inmiddels gesplitst en er komt een nieuw en onafhankelijk
stichtingsbestuur. Met de komst van twee nieuwe
medewerkers bij het EVM, maar bekende gezichten
in de branche (Jolanda Rustenhoven en Petra Derks)
wordt ervoor gezorgd dat het EVM de grote toestroom
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De spreeuw - een luidruchtige luchtacrobaat

van examenkandidaten het hoofd kan bieden. Daaraan draagt ook het vertrouwde gezicht, Anita Min-
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Mens en mier - een intieme relatie
	
Waar mensen zijn, zijn mieren. Dit leidt
soms tot overlast, maar we worden ons
steeds meer bewust van de belangrijke rol
die mieren in de natuur spelen en maken
hier soms handig gebruik van.

nen, haar spreekwoordelijke steentje bij.
Zodra het EVM in de steigers staat, zit mijn taak er
voor hen op. En dat is maar goed ook. Een rijschoolhouder heeft immers ook geen invloed op het CBR.
Hopelijk hebben wij met deze ontwikkeling een stap
gezet naar een verdere eenwording van de branche.
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Week van de Invasieve Exoten en VIP-Keurmerk
Biociden nieuws en Benelux Pest Beurs
Colofon & EVM Bulletin Board

En daar ben ik dan weer trots op.
Bastiaan Meerburg, directeur Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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