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Bij het waterschap Aa en Maas hebben ze een ‘kostenpost konijnen’ in de
jaarlijkse begroting staan. Dat moet ook wel. Want ze worden er gek van, van
die konijnen. Laatst nog zakte een medewerker tot aan zijn knieën door een
tegelpad, omdat de konijnen de zandbodemfundering ervan vakkundig
hadden gereduceerd tot een halve meter lucht.
Dat is vervelend, tegelpaden die verzakken, want die moet je vervangen en
repareren. Kosten vorig jaar: 15.000 euro. Maar het moet natuurlijk niet erger
worden. Stel je voor dat die konijnen hun zinnen zetten op de grond onder een
grote betonnen tank. Er worden nu fretten ingezet, legt Brenda van der Pal van het
waterschap uit. Die jagen de konijnen hun hol uit, waarna de konijnen worden
gevangen en ver weg weer worden uitgezet. ‘Dat werkt wel stressverhogend voor
de konijnen’, zegt Van der Pal. ‘Dus als er nog diervriendelijker oplossingen zijn,
graag.’
Geen jaar of er is een dierenplaag. We hadden en hebben de afgelopen jaren in
willekeurige volgorde last van een meeuwenplaag, een rattenplaag, een
konijnenplaag dus, een rivierkreeftenplaag, een wildezwijnenplaag, een
wespenplaag, een ganzenplaag, een spinnenplaag, een lieveheersbeestjesplaag,
een vlooienplaag, een rupsenplaag, een mierenplaag, een spreeuwenplaag, een
hazenplaag, een eekhoornplaag, een schildpaddenplaag, een parkietenplaag, een
keverplaag, een duivenplaag, een mollenplaag, een vleermuizenplaag, een
vossenplaag en ga zo door. Het plaagseizoen is geopend, of liever: altijd open.
Overschot
Er zijn plagen in de categorie ‘vervelend’ (spinnen aan het raam), de categorie
‘schadelijk’ (zwijnen ploegen de landbouwgrond om), in de categorie
‘gevaarlijk’ (herten op de weg). Niet alleen kost het bestrijden van al die plagen
ons vermoedelijk miljoenen, de vraag of iets een plaag is of niet zorgt voor felle
discussies. Tot aan Kamervragen over het bestrijden van een meeuwenplaag of
het jagen op wilde zwijnen op de Veluwe. Hoewel het woord ‘plaag’ in ambtelijke
kringen besmet is. Men spreekt liever over een ‘overschot’ – want soms is men
juist blij dat de dieren er zijn.
Want wat maakt een dier een plaagdier? ‘Drie dingen’, zegt Bastiaan Meerburg,
plaagdierexpert van Wageningen Universiteit. ‘Ze zijn op een plek waar ze overlast
veroorzaken, ze zijn er in grote aantallen en ze veroorzaken op de een of andere
manier schade. En uiteraard is het helemaal afhankelijk van de locatie in hoeverre
een dier schadelijk is, voor bijvoorbeeld dijken en funderingen of voor het verkeer.’
Neem de hertenparadox. Op de Veluwe zijn er te veel edelherten. Dat komt, aldus
Michel Hulsink van de provincie Gelderland, doordat de provincie het leefgebied
van de herten al jaren aan het verbeteren en uitbreiden is. Gevolg: er komen meer
herten. En om de hertenstand op peil te houden (‘dat is voor de herten óók beter’),
moet er een percentage worden afgeschoten. Er zijn alleen zo veel herten dat het
moeilijk is om dat percentage te halen. Hulsink: ‘We schieten niet alleen af hoor,
alleen op plekken waar schade is of veel wildaanrijdingen. Op andere plekken
hopen we dat de hertenstand door natuurlijk verloop op peil blijft, of treffen we
andere maatregelen. Net als bij de wilde zwijnen.’
Keuze
De grote vraag is natuurlijk: wat doe je tegen plaagdieren? Bastiaan Meerburg:
‘Voorkomen is altijd beter dan genezen. Moet je toch bestrijden, dan wordt het al
snel een politieke keuze. Ga je schieten, of gebruik je gif? Wij proberen alleen
argumenten te geven voor en tegen de verschillende methoden, het is aan de
bestuurders om een keuze te maken.’ Onderzoek naar wat de bestrijding van
plaagdieren ons jaarlijks kost, is er niet, volgens Meerburg. ‘Wel heb ik eens in een
publicatie de situatie in Groot-Brittannië aangehaald, tot op zekere hoogte
vergelijkbaar. Dan moet je denken aan kosten van miljarden ponden.’
De provincie Zuid-Holland kost het in elk geval ongeveer vijf miljoen per jaar, zegt
Peter Ruijtenbeek van die provincie. Om muskusratten te vangen. En vangen
betekent hier: doodmaken. Want die muskusratten vreten zich een weg door onze
dijken, ‘en we willen toch niet dat we in dit land geen dijken meer zouden hebben?’
Bijna honderd mensen werken bij de muskusrattenbestrijdingsdienst. Ze vingen
vorig jaar ruim 23.000 van deze beestjes. In 2004 waren dat er nog ruim 140.000.
Maar van een plaag, zegt Ruijtenbeek, wil hij niet spreken. ‘Zoals veel meer
provincies in Nederland doen we gewoon iets tegen de muskusratten.’
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