Inhoud

Voorwoord
Uitdagende toekomst

Bij artikel South Georgia is ratvrij - en dat is een
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	De Chinese wolhandkrab geeft, vooral
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wereldprestatie
	Het sub-antarctische eiland South Georgia
werd in mei 2018 officieel ratvrij verklaard.
Dit leek bij aanvang een welhaast onmogelijke ambitie die toch haalbaar bleek te
zijn.
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Er waait een frisse wind door het KAD. Na de aanstelling van een nieuwe directeur, Bastiaan Meerburg,
is er nu ook een nieuw bestuur tot stand gekomen.
Bij het samenstellen hiervan is gezocht naar mensen
met een basis in de instituten die zich bezighouden
met kennisontwikkeling op het brede terrein van
dierplagen: volksgezondheid, milieu en biologie. De
bestuursleden die nu van start gaan zijn: Lutz Jacobi (voormalig GGD en interim-directeur KAD), Ype
Schat (voormalig GGD) en ondergetekende, Piet
Spoorenberg (WUR).
Waarom heb ik, ondanks mijn volle agenda, ja gezegd toen ik gevraagd werd voor het bestuur van het
KAD? Omdat ik veel waardevolle overeenkomsten
zie tussen de problematiek van dierplagen en mijn
werkveld van de gewasbescherming. Ook in de gewasbescherming groeit het besef dat het corrigeren
met chemische maatregelen een gevolg is van keuzes
die eerder in het systeem gemaakt zijn. Natuurlijk is
het handig dat er in geval van een misser gecorrigeerd
kan worden. Maar het doel moet zijn om de missers
en de schade daarvan op een aanvaardbaar niveau te
houden. We kunnen dan letterlijk en figuurlijk leven
met de belager (ziekte, plaag of onkruid). Gebleken is
dat dit geen eenvoudige één-tweetjes zijn, maar een
complex en boeiend samenspel van mensen met hun
omgeving. Door gedegen kennis kan de mens hierin
zelf haar omgeving op de juiste, duurzame, manier
beïnvloeden en samenleven met potentiële plagen.
Tegenwoordig staat in ons handelen IPM (Integrated
Pest Management) centraal, of nog beter Integrated
Systems Management. Door naar het geheel te kijken en dit beter te begrijpen, kunnen we ook beter
de tekortkomingen zien en de ideeën ontwikkelen
om hierin verandering aan te brengen. Dit vraagt nog
veel ontwikkeling van nieuwe kennis en de benutting
ervan in de praktijk. Hiervoor is in twee richtingen
kennisuitwisseling tussen de kennisinstituten en de
praktijk van belang. En daarin zie ik een fantastische
uitdagende toekomst voor een onafhankelijk KAD in
nauwe samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten zoals Wageningen University & Research.
Daarom heb ik vol overtuiging ja gezegd tegen een
rol in het bestuur van het KAD, dat staat voor gedegen
en objectief advies in een maatschappelijk relevant
en complex vraagstuk.
Daarom dus!
Piet Spoorenberg, bestuurslid Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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