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Insecten bedreigd
Professor Hans de Kroon (Radboud Universiteit) schets een 
beeld van de ernst van het probleem.

Uit langjarige gegevens uit Duitsland is gebleken dat de 
hoeveelheid insecten in natuurgebieden over de laatste 
27 jaar met 76% is afgenomen. We weten dat gevoelige 
soorten insecten als eerste verdwijnen en dat die veelal door 
algemenere soorten vervangen worden. Het opmerkelijke van 
de Duitse data is echter dat die laten zien dat de hele groep 
insecten is gedecimeerd, omdat het de totale hoeveelheid 
gevangen insecten betreft. Vanuit de Radboud Universiteit 
hebben getracht de achteruitgang te verklaren door 
klimaatverandering of veranderingen in het leefgebied.
Dat is niet gelukt. We hebben de oorzaken van de 
achteruitgang niet kunnen achterhalen. Wel hebben we 
vastgesteld dat, net als in Nederland, vrijwel alle gebieden 
waar bemonsterd is vrij klein zijn en omringd worden door 
landbouw. We weten dat de huidige landbouwpraktijk niet 
erg gunstig is voor insecten, door bemesting, pesticiden 
en schaalvergroting zodat in het boerenland nauwelijks 
meer plekken zijn waar insecten voedsel vinden en kunnen 
overwinteren. 

Het artikel over de insectenachteruitgang heeft tot een 
mediastorm geleid en talloze bezorgde reacties losgemaakt. 
Vele commentaren en analyses in de pers hebben gewezen 
op de noodzaak de moderne landbouw om te vormen tot 
een systeem waarin niet tegen maar met de natuur wordt 
gewerkt.

Wilde bijen een hype?
Pieter van Breugel (EIS Kenniscentrum Insecten) ‘zoemt’ in op 
de boeiende wereld van de wilde bijen en andere bestuivers.

De laatste tijd staan bijen in de belangstelling als de 
representanten van problemen met onze voedselvoorziening 
en de ondergang van onze natuur. Zou deze aandacht langer 
duren dan het nieuws van de dag? Is het een hype?

Economische vertaling van biodiversiteit zal het niet winnen 
in onze geldbeluste en natuurvretende samenleving. 
Insecten zijn ook te klein te vlug en te schrikaanjagend om 
massatoerisme uit te lokken met een entomologische safari. 
Oplossingen zijn daarom moeilijk te realiseren zonder het 
bewust ruimte bieden aan bloemenrijke natuurenclaves. Maar 
ondanks veel redenen voor somberheid blijft het belangrijk 
te (leren) genieten van al het betoverende moois dat insecten 
ook te bieden hebben.
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Excursie
Op zondag 17 juni neemt Harm Alberts van IVN Rijk van 
Nijmegen ons mee naar de Stadswaard om deze boeiende 
insecten met eigen ogen te leren kennen.
Aanvang: 11.00 uur. Startpunt: De Bastei.

Volgende Basteicafé 12 juli 2018
De schoonheid van ons landschap.
‘Je ziet het pas als je het dóór hebt’

Wilde flora onder druk: trends en 
oplossingen
Baudewijn Odé (FLORON) ziet mogelijkheden in beter 
bermbeheer om de insectenwereld weer meer leefruimte te 
geven. 

FLORON houdt met haar vrijwilligersnetwerk een vinger aan 
de pols waar het gaat om de stand van zaken van de flora. 
Welke soorten nemen af en welke nemen toe? En waar in 
Nederland komen ze voor? Met deze informatie onderneemt 
FLORON actie om soorten voor de Nederlandse natuur te 
behouden.

In Nederland gaan vooral de soorten van voedselarme natuur 
achteruit. Dit heeft direct, maar ook indirect met de uitstoot 
van meststoffen van landbouw en verkeer te maken. Veel 
van de maatregelen die we kunnen nemen hebben te maken 
met het bestrijden van voedselrijkdom. Dit kan bijvoorbeeld 
door maaien, plaggen en begrazen. Zeldzame planten zijn 
bovendien extra gevoelig voor isolatie. Ze zitten opgesloten 
in kleine gebieden en er zijn te weinig bestuivers voor 
efficiënte kruisbestuiving. Dat laatste is heel belangrijk voor 
duurzame populaties van planten.

Nederland is enorm rijk aan menselijke infrastructuur. Hoe 
gaat het eigenlijk met de soorten van wegen, oevers en 
sloten. Deze vormen een belangrijk verbindend element in 
het landschap, bovendien vaak de enige refugia voor wilde 
planten in het agrarische gebied. Met een duurzaam beheer 
gericht op de biodiversiteit van onze infrastructuur is veel 
winst te behalen.

Tenslotte is Nederland zeer rijk aan exotische planten, 
waarvan sommige tot plagen kunnen uitgroeien. Ze kunnen 
gemakkelijk oorspronkelijk wilde flora bedreigen. FLORON 
ijvert daarom ook voor het voorkomen van plagen en het 
effectief bestrijden van invasieve exoten.
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