Even voorstellen

Nieuw bestuur KAD
Eind vorig jaar is het nieuwe bestuur van het KAD geïnstalleerd. De bestuursleden
stellen zich graag even aan u voor.

Piet Spoorenberg (voorzitter)
Na mijn studie Plantenziektekunde in
Wageningen heb ik meer dan dertig jaar
diverse functies bekleed bij Wageningen
University & Research (en haar voorgangers). De focus lag daarbij steeds op gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid en
ontwikkeling van boerenbedrijfssystemen.
Begrippen als Integrated Crop Management (ICM) en Integrated Pest Management (IPM) zijn mij dan ook zeer bekend.
Sinds vorig jaar ben ik werkzaam als senior beleidsmedewerker landelijk gebied bij
Vogelbescherming Nederland. Hier houd
ik mij vooral bezig met het tegengaan van
het verlies aan natuurlijke elementen in
het agrarische landschap en de bijkomende teruggang van de boerenlandvogels in
Nederland. Daarnaast bekleed ik een aantal bestuursfuncties op het gebied van vogels en natuurstudie.

Ype Schat (secretaris)
Ik ben geboren en getogen in Nijmegen maar al sinds midden jaren zeventig
woonachtig in Arnhem. Eerst heb ik Wegen Waterbouw gestudeerd en daarin ook
gewerkt, maar ik kwam er snel achter dat
ik dat niet tot mijn pensioen wilde doen. Ik
ben daarom Geneeskunde gaan studeren
in Nijmegen en na mijn afstuderen gestart
als verslavingsarts bij de methadonvoorziening in Arnhem. Nadien ben ik doorge-

groeid in het management van de GGD en in 2001 werd
ik directeur Publieke Gezondheid en directeur Ambulancezorg in Gelderland Midden. In december 2017 ben ik
met pensioen gegaan. Naast hobby’s als tennissen, golfen
en oppassen op m’n kleinkind van een jaar, ben ik lid
van de raad van commissarissen van het Witte Kruis en
bekleed ik een aantal bestuursfuncties, zowel landelijk als
lokaal in Arnhem. Per 1 maart ben ik benoemd als voorzitter van het bestuur van de dak- en thuislozenopvang
in Arnhem en ben ik weer terug bij mijn oorspronkelijke
doelgroep.

Lutz Jacobi (bestuurslid)
Na jarenlang werkzaam geweest te zijn binnen de GGD, onder andere als directeur van
de GGD De Friese Wouden in Drachten en
de GGD Fryslân, ben ik elf jaar actief geweest
als lid van de Tweede Kamer. Als woordvoerder natuur van de Partij van de Arbeid hield
ik mij vooral bezig met de integratie van het
natuur- en milieubeleid. In 2014 werd mijn
motie Duurzaam plaagdierbeheer met overgrote meerderheid aangenomen. Na een jaar
interim-directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen te zijn geweest ben ik in
2017 directeur geworden bij de Waddenvereniging. Daarnaast ben ik voorzitter van het
Jopie Huismanmuseum in Workum en van de
PvdA-fractie van de gemeenteraad Leeuwarden. De komende jaren wil ik ijveren voor
kennisoverdracht over duurzaam plaagdierbeheer binnen
een netwerk van overheid en wetenschap met als kers op
de taart een leerstoel Plaagdierbeheer.
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