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INSECT HEEFT ANDERE LANDBOUW NODIG

BROOD RUIKEN IS
NIET BROOD KIEZEN

Wil het nog goed komen met de insecten in
ons land, dan moeten landbouwers drastisch
anders gaan boeren. De tijd is er rijp voor,
zegt hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer David Kleijn.
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Kleijn is hoofdauteur van een studie naar de
achteruitgang van de insectenpopulaties in Nederland. Die werd uitgevoerd in opdracht van
het ministerie van LNV. Aanleiding is een Duitse studie die vorig najaar veel stof deed opwaaien. Die langjarige studie laat zien dat het aantal
insecten in dertig jaar tijd met driekwart is afgenomen.
De Duitse studie kreeg naast bijval ook kritiek, onder meer uit Wageningen. Onterecht,
concluderen Kleijn en consorten. De Duitse
studie deugt. De situatie in Nederland is waarschijnlijk minder dramatisch, blijkt uit de Wageningse evaluatie. Desondanks is er absoluut
reden tot zorg, zegt Kleijn. Maar hoe slecht het
precies met de insecten gesteld is, is niet duidelijk, bevestigt hij. De juiste gegevens ontbreken.
Dankzij jarenlange monitoring van ‘aaibare’ insecten als vlinders en libellen zijn de populaties
van die groepen behoorlijk in kaart gebracht.
Maar data over biomassa, dus de totale hoeveelheid insecten, zijn er niet. Een vergelijkbare
studie als die in Duitsland is daarom in ons
land niet mogelijk.
De studies die er wél zijn, zijn bovendien
niet eensluidend. De achteruitgang van soorten
in natuurgebieden lijkt bijvoorbeeld enigszins
tot staan gebracht, maar van soorten die afhankelijk zijn van agrarisch landschap niet. Van die
laatste groep zijn overigens nauwelijks goede
gegevens beschikbaar. Insecten tellen is meestal vrijwilligerswerk. En die tellen het liefst in
natuurgebieden. Daar komt volgens Kleijn bij

Mensen die brood ruiken, kiezen niet
vaker voor brood. Die onverwachte
conclusie trekken Wageningse voedingonderzoekers in een artikel in
Food Quality and Preference.

 D
 at de landbouw een doorslaggevende rol speelt bij de afname van het aantal insecten, staat volgens hoogleraar
David Kleijn buiten kijf.

dat tot voor kort niemand interesse had in de
biomassa van insecten. ‘Dat is pas de laatste jaren omgeslagen, naar aanleiding van de discussie over de bijensterfte en de achteruitgang van
weidevogels. Langzamerhand zijn we gaan inzien dat bulkinsecten ook belangrijk zijn.’
Kleijn adviseert de minister van LNV met name insectengroepen in het agrarisch gebied beter in kaart te brengen. Daarnaast is beter inzicht nodig in insectengemeenschappen. ‘We
weten eigenlijk niet welke groep de insectensamenstelling domineert in een bepaalde habi-

tat.’ Ook is niet precies bekend waaróm insecten het zo slecht doen. Maar dat de landbouw
een doorslaggevende rol speelt, staat volgens
Kleijn buiten kijf.
Het roer in de landbouw moet om, vindt hij.
‘Iedereen vindt dat eigenlijk wel, ook de meeste
boeren, hoewel die begrijpelijkerwijs wel zeker
willen weten dat ze met die nieuwe vorm van
landbouw ook een goede boterham kunnen verdienen. De intentie is er om naar andere teeltsystemen te gaan die meer rekening houden
met de natuur. De tijd is er rijp voor.’ RK

Het is hét voorbeeld van geurmarketing: mensen met de geur van versgebakken brood verleiden om brood te
kopen. Uit onderzoek van Monique Vingerhoeds van Wageningen Food & Biobased Research en collega’s van Humane Voeding blijkt echter dat het niet helemaal zo werkt.
Op hersenscans van de proefpersonen in de MRI-scanner was wel een effect te zien van broodgeur: het centrum
voor beloning in de hersenen werd geactiveerd. Maar als de proefpersonen
moesten kiezen tussen plaatjes met wit
brood, bruin brood en koekjes, had
blootstelling aan broodgeur een wisselend effect. Zo bleek de geur van brood
juist de keuze voor koekjes te bevorderen, terwijl de geur van warm hout vaker tot een voorkeur voor bruin brood
leidde.
Vingerhoeds vindt het een brug te
ver om daaruit te concluderen dat
broodgeur de aankoop van koekjes stimuleert. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig in een real-life-setting. De
proefpersonen lagen nu in een speciale
MRI-scanner en kregen via een slange-

VISIE
‘Verbod neonicotinoïden
slecht beargumenteerd’

tje in de neus geuren toegediend terwijl
ze plaatjes voorbij zagen komen.
Wel is het de onderzoekers duidelijk
geworden dat voor het bevorderen van
de aankoop van een bepaald broodtype,
bijvoorbeeld volkorenbrood, het verspreiden van een broodgeur in de supermarkt niet zal helpen. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de
meeste mensen brood gedachteloos in
hun karretje stoppen. ‘De keuze voor
brood is gewoontegedrag’, aldus Vingerhoeds. ‘En daarom denken we dat
geur niet veel doet.’
Broodgeur komt daarmee in een rijtje methoden die al eerder zijn onderzocht en afgevallen om de keuze voor
volkorenbrood te bevorderen. Het nu
gepubliceerde onderzoek maakt namelijk deel uit van een groot project naar
het stimuleren van gezonde keuzes.
Volkorenbrood als eerste presenteren
in de supermarkt, is bijvoorbeeld al onderzocht. Net als het extra onder de
aandacht brengen van volkorenbrood.
Tot nu toe is er weinig gevonden dat
echt helpt om mensen die nu bruin
brood kopen tot de aanschaf van (vezelrijker en dus gezonder) volkorenbrood
te verleiden. Brood lijkt vooral te worden gezien als de drager voor beleg, aldus Vingerhoeds. ‘Wel zien we zien dat
volkorenbrood in de aanbieding doen,
werkt.’ AJ

Vanaf 1 januari 2019 mogen boeren de insecticiden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam – de neonicotinoïden – niet meer buiten gebruiken. Ze zijn te schadelijk voor bijen en vogels, oordeelde de EU. Boeren en
chemiebedrijven zijn boos en dreigen naar de rechter te
stappen. Hilfred Huiting, onderzoeker bij Wageningen
Research in Lelystad, vindt dat zij een punt hebben.
Is een verbod echt zo erg voor de boeren?
‘Voor alles is een oplossing, maar het is de vraag of sommige teelten op korte termijn nog rendabel zijn als deze middelen niet meer gebruikt mogen worden. Dat geldt voor
suikerbiet en sommige groenten, zoals kool.’
Maar voor de natuur is het verbod goed, toch?
‘Dat is ook nog maar de vraag. De zaden van suikerbieten
worden nu vaak gecoat met neonicotinoïden. Dat geeft
goede bescherming tegen plagen en het middel is alleen
giftig voor insecten die de plant eten, want het gewas
wordt niet door bijen en hommels bestoven. Straks zullen
veel boeren meerdere keren per jaar gaan spuiten met een
ander insecticide. Dat is niet alleen schadelijk voor insecten die de plant eten, maar ook voor insecten die in de
buurt rondvliegen. Politiek gezien begrijp ik het totaalverbod, maar wetenschappelijk vind ik het niet goed beargumenteerd.’
Zijn er geen andere,
meer milieuvriendelijke
alternatieven?
‘Jawel. Bij sommige gewassen, zoals maïs, waren deze neconitocinoïden al een paar jaar verboden. In die teelten
zijn er goede alternatieven. Deels zijn dat andere gewasbeschermingsmiddelen, deels is het een
ander beheer. Ritnaalden in maïs kunnen bijvoorbeeld
goed beheerst worden door op het juiste moment in het
jaar de bodem te bewerken. Zulke alternatieven zijn vaak
deeloplossingen, terwijl neonicotinoïden een kant-en-klare oplossing bieden. Die deeloplossingen vereisen veel
kennis en die hebben we lang niet voor elk gewas. De afgelopen tijd is daar ook weinig in geïnvesteerd.’

Zin in een kroosburger? Het is
nu nog toekomstmuziek, maar
een vegaburger op basis van
eendenkroos zit eraan te komen.
Jurriaan Mes van Wageningen
Food & Biobased Research en
Ingrid van der Meer van Wageningen Plant Research werken
eraan, samen met enkele partners.
De nieuwe vegasnack zal geen
‘kroosburger’ gaan heten, zegt
RESOURCE — 17 mei 2018

Mes. ‘Consumentenonderzoek
wijst uit dat de naam eendenkroos
het niet zo goed doet; we kunnen
het beter waterlinzen noemen, zoals het plantje ook wel heet.’
De meeste mensen kennen
eendenkroos vooral als dat groene
spul waar sloten mee volliggen.
Maar het plantje heeft een heel
hoog eiwitgehalte, legt Mes uit.
‘En omdat het zo snel groeit is het
als eiwitbron interessant.’ Zo interessant dat WUR al drie jaar on-

derzoek doet aan eendenkroos.
Dat onderzoek is er met name
op gericht om waterlinzen en het
daaruit gewonnen eiwit voor menselijke consumptie geaccepteerd
te krijgen. Mes en collega’s zijn
druk bezig een zogeheten Novel
Food Dossier samen te stellen, dat
de weg opent naar het schap in de
supermarkt. Daarnaast is meer
onderzoek nodig naar de mate
waarin mensen het plantje kunnen verteren.

De aandacht in dit project richt
zich ook op de extractie van de eiwitten. Voor dat onderdeel is Biorefinery Solutions uit Groenlo verantwoordelijk. En voor de ontwikkeling van nieuwe producten doet
Bobeldijk Food Group uit Deventer mee. De gemeente Lingewaard
houdt zich bezig met de teelt. De
gemeente ziet in de productie van
eendenkroos een mooie manier
om van de leegstand in de kassen
af te komen. RK
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‘WATERLINZENBURGER’ KOMT ERAAN

Is die investering nu wel te verwachten?
‘Een verbod stimuleert de alternatieven wel. Misschien is
het op de langere termijn ook wel goed. Maar ja, vertel dat
een boer maar die acuut in de problemen zit.’ SvG

 B
 roodgeur verspreiden blijkt geen effectieve manier om de keuze voor volkorenbrood
te bevorderen.
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