Bijeenkomsten
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IPM bij knaagdierbeheersing
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Het Kennisnetwerk Biociden organiseerde op 6 november een bijeenkomst met als thema: IPM bij knaagdierbeheersing. De bijeenkomst vond plaats bij het RIVM in Bilthoven.
Actueel thema
Dit thema is zeer actueel gezien de recent
door het Ctgb aangekondigde wijzigingen
in regelgeving rondom anticoagulanten.
De bijeenkomst werd dan ook zeer goed
bezocht. De achtergronden van de circa
150 deelnemers was divers; er waren meerdere plaagdierbeheersbedrijven aanwezig,
maar ook gemeenten, brancheverenigingen, Ctgb, KPMB, certificerende instanties,
GGD, RIVM, universiteiten en toxicologen.
Na de opening door dagvoorzitter Coen
Berends van het RIVM werden drie thema’s
gepresenteerd.

Johan van der Velde (ministerie van LNV)
over duurzaam knaagdierbeleid. Mevrouw
Heemsbergen sprak over het huidige beleid, de aangekondigde wijzigingen en de
totstandkoming ervan. De heer Van der
Velde ging in op knaagdierbeleid binnen
de agrarische sector en de doorwerking van
dit beleid in bijvoorbeeld certificering. Ook
de ontwikkeling van beleid rondom de preventie van stalbranden kwam aan bod.

IPM in de praktijk

Als eerste was Bastiaan Meerburg, directeur
van het KAD, aan het woord met een presentatie over plaagdierbeheer, dierenwelzijn en de positieve invloed van IPM op dierenwelzijn. Dieren die, door het nemen van
preventieve maatregelen, niet worden geboren hoeven immers niet te worden gedood.

De derde presentatie werd verzorgd door
Joan Schouten, werkzaam bij Anticimex en
voorzitter van de technische commissie van
de NVPB. Hij sprak over IPM en de toepassing ervan in de praktijk. De slotconclusie
was dat IPM in de praktijk écht werkt, maar
dat samenwerking noodzakelijk is. Hiervoor is van de plaagdierbeheerser, maar
ook van de opdrachtgever, een andere
mindset nodig. Kennis en communicatieve
vaardigheden zijn hierbij essentieel.

Duurzaam knaagdierbeleid

Workshops & afsluiting

Hierna volgde een duopresentatie van Diane Heemsbergen (ministerie van I&W) en

Na de presentaties werden zes verschillende workshops aangeboden, waarvan

Dierenwelzijn en IPM

men er twee kon kiezen. De onderwerpen
waren: Knaagdierbeheersing in agrarisch
gebied, beleid voor plaagdierbeheersing,
knaagdierbeheersing in de horeca, supermarkten, winkelcentra en overige retail en
detailhandel, innoverende producten en
technieken, belemmeringen in regelgeving, beheer handboek en certificering in
de plaagdiermanagementsector.
De gespreksleiders van de workshops vatten de besproken onderwerpen na afloop
kort samen. De noodzaak van samenwerking, het oneerlijke speelveld (de particulier die nu nog anticoagulanten kan kopen,
webshops, KBA) en de rol van de overheid
bij beheersing van rattenpopulaties en de
handhaving op regelgeving, kwamen vaak
aan bod. Uiteraard is men ook benieuwd
naar alternatieve bestrijdingsmethoden en
innovaties.
De bijeenkomst was mede door het grote
aantal deelnemers, de deskundige sprekers
en de goede organisatie een succes. Op de
website van het Kennisnetwerk Biociden
vindt u een videoverslag van deze bijeenkomst. Hier kunt u zich ook aanmelden
voor hun digitale nieuwsbrief.

CEPA
Innovation Day for Healthy Cities
Het KAD nam 15 oktober jl. in Brussel deel aan het
open forum Innovation Day for Healthy Cities
dat door CEPA werd georganiseerd voor belanghebbenden uit de plaagdiermanagementbranche
en overheden en instellingen binnen de EU.
Door middel van drie paneldiscussies over huidige ontwikkelingen,
duurzaamheid, innovatie en de visie van de branche op gezonde
steden werden de doelen voor een Healthy City-kader besproken.
De aandachtspunten waren onder andere de effecten van klimaat-
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verandering en migratie op plaagdieren en plaagdierbeheersing en
hoe dit geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering binnen de plaagdiermanagementbranche. Wat zijn de oplossingen voor de toenemende invloed van plaagdieren op de stedelijke omgeving en hoe
kunnen we aan de eisen van een Healthy City voldoen?
In alle paneldiscussies werd gehamerd op het belang van kennis
en competentie bij plaagdierbeheersers. Iets waar het KAD volledig achterstaat. Daarnaast werd gesproken over het opstellen van
één Europese bewustwordingstraining over plaagdieren voor ziekenhuispersoneel. Voor Nederland heeft het KAD hiervoor recent
de cursus Gezondheidsrisico’s van plaagdieren voor zorgprofessionals (ZP) ontwikkeld.

