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Cursuskalender KAD-Opleidingen
Inhoud & Voorwoord

Rode vuurmieren - daar willen we onze vingers
4	

niet aan branden
	
De rode vuurmier komt voor in Zuid-Amerika maar is

Bijzondere determinaties: Slakken… een waarschuwing voor vochtproblemen
De meeste mieren hoeven niet bestreden te worden

	Knaagdieren en insectivoren kunnen gastheer zijn
voor ziekteverwekkers die ziekten bij mensen kunnen
veroorzaken, zoals leptospirose en toxoplasmose. Meer
kennis over deze ziekteverwekkers kan bijdragen om
preventieve maatregelen te kunnen nemen.

15

Wageningen Universiteit. Mijn onderzoek is vooral
gericht op het beter meetbaar maken van het welzijn van individuele dieren, bijvoorbeeld door het
staat zijn om te meten hoe dieren een bepaalde

ren en insectivoren in Nederland

14

buitengewoon hoogleraar op mijn vakgebied bij

gebruik van sensoren. Wanneer we nog beter in

10	Toxoplasma gondii en Leptospira in knaagdie-

13

teit Utrecht en sinds 1 mei van dit jaar ben ik ook

waar de soort jaarlijks miljarden dollars aan schade
in Nederland in de toekomst wellicht mogelijk.
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aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universi-

tegenwoordig ook op andere continenten te vinden,
veroorzaakt. Met het opwarmende klimaat is vestiging
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Als hoogleraar dierenwelzijn ben ik verbonden

Jubileum Jeannette Budding
Zuiderzeemug - neveneffecten van menselijk handelen
Hoe een aap een rat vangt - makaken als plaagdierbeheersers

omgeving beleven, kunnen we met die kennis
bijdragen aan het verbeteren van omgevingen en
huisvestingssystemen waarin we dieren houden.
Ik ga in mijn werk uit van het OneWelfare-concept. Dit is een holistische manier van kijken die
voortbouwt op het bekendere OneHealth-concept.
OneWelfare heeft als uitgangspunt dat het welzijn van dieren onlosmakelijk is verbonden met
het welbevinden van mensen en de zorg voor een
gezonde leefomgeving. Een veehouderijsysteem
dat past binnen het OneWelfare-concept combineert goed dierenwelzijn met goede verdiensten
en werkplezier voor de boer en een goede milieuduurzaamheid.
Binnen de groep in Utrecht werken we aan ethi-

16 Kraaiachtigen

	De kraaiachtigen vallen als familie onder de orde
van de zangvogels. In Nederland kennen we zes
inheemse soorten. In dit artikel bespreken we de

sche en dierenwelzijnsvragen zowel op het gebied
van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, laboratoriumdieren als plaagdieren. Hoewel we als

soorten waarmee plaagdierbeheersers het meest te

mensen in al deze contexten heel verschillend naar

maken hebben.

dieren kijken is het in elke context belangrijk om
aandacht te hebben voor dierenwelzijn en voor de
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Degree days: Kan de ontwikkelingstijd van insecten nauwkeuriger
bepaald worden?
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22	Forensische entomologie - insecten als sinistere
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maar onmisbare getuigen
Sommige insecten vervullen een belangrijke taak in het

belangen van het dier.
Zou je het OneWelfare-concept ook kunnen toepassen binnen de plaagdierbeheersing? Ik denk
het wel. Zolang volop wordt ingezet op preventie
van overlast en er bij het doden van dieren ook

opruimen van biologische resten. Soms betreft dit restan-

aandacht is voor het welzijn van deze dieren (bij-

ten van humane oorsprong. De aanwezige insecten laten

voorbeeld bij de keuze voor een specifieke do-

waardevolle aanwijzingen achter voor degenen die een

dingsmethode) en voor eventuele milieueffecten

niet-natuurlijk overlijden onderzoeken.

bij chemische bestrijding. Een zorgvuldige plaag-

Kort nieuws
De verhouding tussen mens en natuur in tijden van corona
Vergiftigingen met bestrijdingsmiddelen
Meld gestreepte exotische eekhoorns
Biociden nieuws
Colofon & Ctgb-berichten

dierbeheersing draagt duidelijk bij aan alle drie de
pijlers van OneWelfare: rekening houden met de
belangen van mens, dier en milieu.
Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn bij de
Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit
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