Activiteiten
Week van de Invasieve Exoten 2018
Vanaf de derde vrijdag in juni wordt, dit jaar voor de derde keer, de Week van de Invasieve Exoten
georganiseerd. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten
om bewustwording te verhogen en om draagvlak voor de aanpak van exoten te vergroten.
Er staan veel gevarieerde activiteiten op het programma. Zo
zijn er veldexcursies in het Isabellabos bij Vught en het Schollebos bij Capelle aan den IJssel waar u onder leiding van deskundigen op zoek gaat naar invasieve exoten. Natuurmuseum
Klaas Nanninga besteedt gedurende de hele week tijdens de
rondleidingen extra aandacht aan invasieve exoten en bij het
IVN Geldrop is een tentoonstelling ingericht waarvan een
groot deel is gewijd aan invasieve exoten. Verder wordt er
bij Nijmegen een bestrijdingsdag (Wiede wieden weg) georganiseerd om Nijmegen en omgeving vrij te krijgen van de
reuzenbalsemien.
De week is op vrijdagmiddag 15 juni afgetrapt met het symposium Invasieve exoten benutten, kan dat? Tijdens deze middag zijn de mogelijkheden van het nuttig toepassen van exoten
onder de loep genomen, waaronder het kweken van invasieve
exotische planten en dieren voor bijvoorbeeld energiewinning
of waterzuivering.
De Week van de Invasieve Exoten is een initiatief van Platform
Stop Invasieve Exoten. Deelnemende organisaties zijn onder
andere afdelingen van IVN en KNNV. Meer informatie en het
programma vindt u op www.weekvandeinvasieveexoten.nl.

Nascholing Invasieve exoten
Het KAD verzorgt een nascholing
over invasieve exoten waarin de biologie van verschillende
invasieve diersoorten en de risico’s die zij met zich meebrengen worden behandeld. Ook relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop het best kan worden omgegaan
met invasieve exoten komen aan de orde.
De nascholing is ontwikkeld voor iedereen die in zijn of
haar vakgebied met invasieve soorten te maken kan krijgen: bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van gemeenten,
waterschappen & provincies, plaagdierbeheersbedrijven,
terrein- en natuurbeheerders, handhavers of werknemers
van havenbedrijven en luchthavens.
Deze nascholing vindt op 11 en 26 september weer plaats
en kan ook op locatie worden verzorgd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier
op onze website (www.kad.nl).

Keurmerk
KAD stopt met beheer VIP-Keurmerk
Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is beheerder van het VIP-Keurmerk (norm Verantwoord Integraal
Plaagdierbeheer) dat in 2016 in de markt is gezet. Het KAD heeft besloten te stoppen met het beheer en in de markt
zetten van deze norm. Het VIP-Keurmerk had tot doel extra kwaliteitsgaranties te bieden voor de uitvoering van geïntegreerde plaagdierbeheersing.
KAD-directeur Bastiaan Meerburg: “Het op professionele wijze laten uitvoeren van werkzaamheden door gediplomeerde
plaagdierbeheersers is voor de klant heel belangrijk. Door een
goede en systematische inventarisatie van de klachten en risico’s, het nemen van de juiste maatregelen en het registreren
van werkzaamheden in een logboek wordt de kans op het (opnieuw) ontstaan van dierplagen geminimaliseerd. Dat is iets
waarin professionals zich kunnen onderscheiden. Wij zagen
echter dat in de markt weinig vraag was naar extra borging hiervan en dat is nu net het doel van een kwaliteitskeurmerk. Bovendien zijn er meerdere kwaliteitskeurmerken in de branche,
zoals van KPMB en CEPA, zodat plaagdierbeheersbedrijven die

zich willen onderscheiden deze mogelijkheid blijven houden.
Vandaar dat we besloten hebben om te stoppen met het beheer
van het VIP-Keurmerk”.
De betrokken keurmerkhouders zijn inmiddels over de stap
van het KAD geïnformeerd. Zij kunnen waarschijnlijk, mits
zij jaarlijks worden geaudit door Vinçotte ISACert, tot 2020
het VIP-Keurmerk blijven voeren. Aangesloten keurmerkhouders kunnen ook, indien zij dat wensen, overstappen naar het
KPMB-keurmerk of de CEPA-certificatie (CEN-EN 16636 CEPAcertified).
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