Bladluis geen serieus probleem,
totdat de burger klaagt
Summiere bestrijding bladluis door boombeherend Nederland
Honingdauw is een probleem voor de boombeheerder omdat de burger niet blij is met luizenpoep op zijn auto of ander particulier bezit.
Hoe gaan Nederlandse beheerders om met bladluisbomen, met name de lindebomen?
Auteur: Santi Raats
Driekwart van de respondenten die aan deze
enquête heeft meegewerkt is boom- of groenbeheerder in gemeentelijke dienst, 19 procent is
adviseur of anderszins en 6 procent is aannemer
of boomverzorger. 62 procent zegt dat 0 tot 20
procent van de beheerde lindebomen geplaagd
wordt door bladluis. 38 procent zegt dat dit percentage bij hun hoger ligt, op 20 tot 40 procent.
Vaak ingrijpen
Een kwart van de ondervraagden grijpt niet in
bij bladluis. De rest wel, met als reden dat luizen
overlast geven voor bewoners en de omgeving.
Bestrijdingsmethoden
Er wordt een keur aan bestrijdingsmethoden
toegepast tegen bladluis: Bijna de helft van de
ondervraagden past biologische bestrijding toe,
dus de inzet van natuurlijke vijanden om bladluis
uit te roeien in de lindebomen. Even vaak worden
toegepast ‘bodemverbetering voor een hogere
weerstand van de boom’ en ‘andere bestrijdingsmiddelen’. De laatste kunnen ook chemische
middelen inhouden. Knoflookextracten worden
wat minder toegepast bij bladluisbestrijding, in
een op de tien gevallen. 15 procent bestrijdt op
een andere manier.
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Insectoloog Henk Vlug reageert: ‘Je kunt linde
beter in bosplantsoen aanplanten in plaats van
langs parkeerplaatsen. Het probleem begint niet
bij de boom, maar bij de inrichting van de openbare ruimte. Als je toch perse linde wilt planten
in een omgeving waar ze overlast zullen veroorzaken, kun je beter bestrijden met gaasvliegen
dan met lieveheersbeestjes, want gaasvliegen zijn
roofzuchtiger en kunnen de bladluis beter vinden.
Inzet van gaasvliegen is extra succesvol bij ruwbehaarde bladeren want daar hebben hun eieren
meer kans om te overleven. En zorg ervoor dat
je de conditie van de bomen verbetert. Bomen in
goede conditie zijn minder vatbaar voor luis.’
Beheerniveau
Het beheerniveau van bladluisplagen is summier,
in tegenstelling tot bij andere bekende plagen of
boomziekten. 53 procent grijpt alleen in bij bladluis als er klachten binnen komen of als er echt
sprake is van zware overlast. 13 procent beheert
alleen openbare verblijfsruimten waar veel mensen komen en 7 procent beheert alle doorgaande
wegen en openbare ruimten. Een kwart van de
respondenten grijpt helemaal niet in: zij melden
dat bladluis geen serieus probleem vormt binnen
hun gemeente.

Bomenkap
Ook wordt nauwelijks gekapt in geval van luizenoverlast: 55 procent heeft nog nooit gekapt
en 41 procent heeft incidenteel ooit een boom
gekapt. Opvallend is dat toch nog 4 procent
aangeeft dat zij al ‘herhaaldelijk’ bomen hebben
gekapt die last hadden van bladluis.
Informatie van kwekers
Op de vraag ‘krijgt u van kwekers goede informatie over welke soorten minder gevoelig zijn?’
zegt iets meer dan de helft dat zij amper goede
informatie van kwekers ontvangen. Iets minder
dan de helft geeft echter aan prima geïnformeerd
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te worden. 3 procent zegt dat zij helemaal nooit
informatie van kwekers ontvangen over resistentie tegen bladluis.
Aangepast beheer
58 procent vindt dat er teveel ophef is rond bladluis. 39 procent vindt bladluisoverlast een belangrijke plaag die niet onderschat mag worden. Een
klein aantal respondenten vindt dat er te weinig
aandacht wordt besteed aan luis. Bijna iedereen,
81 procent van de respondenten, plant nog evenveel linde aan als voorheen, ongeacht of zij bladluis als een belangrijk beheerprobleem vinden of
niet. 19 procent plant toch wel aanzienlijk minder
linde aan om het probleem van honingdauw het
hoofd te kunnen bieden.
Probleemdruk
Opvallend zijn de resultaten naar aanleiding
van de maatregelen die respondenten hebben
genomen om bladluis te bestrijden. 34 procent
zegt dat de probleemdruk is verminderd sinds
er maatregelen zijn getroffen, maar dat die druk
nog wel veel meer naar beneden zou mogen. 33
procent zegt dat de probleemdruk niét is veranderd. 20 procent geeft aan dat er redelijk minder
bladluis aanwezig is en 13 procent zegt dat er
echt wel aanzienlijk minder bladluis is na alle
ingezette maatregelen.
Toekomstbeeld
Alhoewel bijna 60 procent vindt dat er teveel
ophef is rond luizen en 81 procent van de
beheerders gewoon evenveel luis aanplant, ziet
56 procent van de ondervraagden de toekomst
rond bladluis somber in: ‘de burger zal altijd
blijven klagen’. 44 procent is ervan overtuigd dat
er inmiddels zoveel goede bestrijdingsmiddelen
voorhanden zijn dat het probleem zal ophouden
te bestaan.
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