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‘Leef met lastige en leuke insecten!?’ vormt het centrale thema van de INSECTENexperience die van 25 mei tot en met 28 mei 2011 plaatsvindt. De Campus van Wageningen UR
(University & Research centre) en het Infotainment Center CineMec te Ede zijn dan het
toneel van talrijke activiteiten rondom insecten, bedoeld voor het algemene publiek,
overheden, bedrijfsleven, natuurliefhebbers, groenbeheerders, wetenschappers en media.

Doel van de INSECTENexperience
Een consortium van meer dan 15 organisaties, waaronder
Wageningen UR en het KAD, laat het publiek op een fascinerende, inspirerende, veelzijdige en wonderlijke manier kennis
maken met de wereld van insecten. De INSECTENexperience
stelt mensen in staat om overlast van insecten te voorkomen
en meer plezier aan insecten te beleven.
Met de INSECTENexperience 2011 wordt getracht het Nederlandse publiek:
• De wereld van insecten te laten beleven;
• Het nut van insecten voor de samenleving te laten zien;
• Uitleg te geven over insecten en spinachtigen die overlast
veroorzaken;
• Inzicht te geven in het maatschappelijk belang van kennis
over insecten om overlast van of angst voor insecten te voorkomen, te beperken of op te lossen;
• Te vragen om te helpen bij het monitoren van insecten en
spinachtigen.

Agenda
Van 25 t/m 28 mei zullen dagelijks activiteiten worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen.
Op 25 mei is de opening van de INSECTENexperience in het
Infotainment Center CineMec in Ede. Een avondvullend programma met 3D film, inhoudelijke presentaties en theater.
Op 26 en 27 mei vindt het eerste ‘Insectenfilmfestival’ van
Nederland plaats, waarbij het insectenrijk door middel van
films wordt belicht met aansluitend insectensafari’s.
Tijdens het symposium ‘Lastige en leuke insecten in het openbaar groen’ op donderdag 26 mei worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van het verminderen van lastige insecten
en het vergroten van leuke insecten in het openbaar groen ge-

Dagpauwoog

 p14 DIERPLAGEN INFORMATIE 1-2011

presenteerd (kosten 50 Euro). Eikenprocessierupsen, teken en
muggen vertegenwoordigen de lastige kant en met de thema’s
biologische bestrijding, bloemrijke bermen en biodiversiteit in
daktuinen komen de leuke kanten aan bod.
De 27e vindt ook een docententraining ‘teken, eikenprocessierupsen, koolwitjes in de klas en insecten eten’ plaats, waarbij
docenten in het (groen)onderwijs die een module over deze
onderwerpen willen uitvoeren binnen de school of klas getraind
worden.
Op zaterdag 28 mei is het publieksfestival, het INSECTENexperience Festival. Hierbij wordt de campus van de WUR
omgetoverd tot een insectenparadijs en kunnen bezoekers
van alle leeftijden zich vermaken met de vele verschillende
activiteiten die georganiseerd worden. Ontdek bijvoorbeeld de
wereld van de insecten op een van de vele Insectensafari’s in
de omgeving of het Laboratorium voor Entomologie. Mensen
krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om in volledige beschermende uitrusting met een hoogwerker de boom in te gaan
om eikenprocessierupsen te bekijken. Een bezoek aan het
muggenlab is ook de moeite waard. Kinderen leren de wereld
van de insecten kennen in de kinderuniversiteit en een groot
aantal echte entomologen geven Insectenclinics over onder
andere teken en de ziekte van Lyme maar ook het herkennen
van vlinders en libellen.
Het KAD zal te vinden zijn op de Insectenboulevard waar
bedrijven en organisaties zich presenteren. Naast de nodige
kennis over de beestjes die binnen in huis gevonden worden,
worden microscopen meegebracht, zodat bezoekers hun eigen
huisinsecten vergroot kunnen zien. Uiteraard zullen ze worden
overspoeld met nuttige informatie over de meegebrachte
beestjes.

Grote keizerlibel

Eikenprocessierups

Hebt u zin om u een dag in te leven in de wereld van insecten, kom dan naar de INSECTENexperience en neem al uw
huisgenoten, inclusief de insecten, mee! Wilt u zeker zijn van

Kleine vuurvlinder

deelname aan het inhoudelijk symposium, de docententraining
of de vele activiteiten op het publieksfestival registreert u zich
dan op www.insectenexperience.nl.

..
.. KAD en EVM
zijn verhuisd!

KENNIS&KUNDE
VERHUISD

Eindelijk is het dan zover: KAD en EVM zijn verhuisd! Wie zelf
wel eens verhuisd is, weet wat een organisatie het vereist om
alles in goede banen te leiden. Niet voor niets staat verhuizen
hoog op de lijst van stressveroorzakende factoren. Maar als een
onderneming verhuist, komt er dubbel zoveel incasseringsvermogen om de hoek kijken. Zo ook bij de medewerkers van het
KAD en het EVM.
Een eerste vereiste is een goed verhuisplan, waar alle handelingen in vastgelegd zijn, zo ook bij ons dus. Maar het gewone
werk moest ondertussen gewoon doorgaan...
Buiten de nieuwe kantoren moesten ook nieuwe leslokalen,
praktijklokalen en examenruimten worden ingericht. Wat de
nodige hoofdbrekens heeft gekost, is de telefoon. Vroeger had
men één aanspreekpunt, de PTT, maar tegenwoordig gaat
telefonische bereikbaarheid over meerdere schijven (bedrijven)
die iets met een telefoon van doen hebben, dus zoek het maar
uit! Het heeft aardig wat stress opgeleverd, maar het is gelukkig goed gekomen. De medewerkers van het KAD en het EVM
bieden hun excuses aan voor het ongemak dat zij op bepaalde
tijden moeilijk bereikbaar zijn geweest.

Maar… de verhuizing is nu achter de rug en we zijn blij met
onze nieuwe werkplekken, praktijk- en examenruimten en leslokalen. Hoe de laatste eruit zien, tonen deze foto’s. We hopen
u er snel te mogen verwelkomen!
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