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Van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 mei vond de INSECTENexperience plaats.
Na een spetterende opening in Cinemec, te Ede, kon jong en oud zich wanen in de
wereld van insecten, met onder andere insectenfilms, docentendagen en symposia.

Zaterdag publieksdag
Op zaterdag was de publieksdag, waar ook het KAD een
stand op de Insectenboulevard bemande. Aangezien het erg
druk was, was er helaas geen tijd om verder te kijken dan op
de boulevard zelf. Hieronder een samenvatting van wat er te
beleven viel:
De dag begon rustig. Om 10 uur kwamen de eerste bezoekers de tent van de insectenboulevard binnen. In de gezellige rumoerigheid, die alleen de standhouders al creëerden,
konden zij zich laten informeren over vele aspecten die te
maken hebben met insecten. Omdat het publiek vaak teken

verwarren met insecten en educatie zeer belangrijk is om
het oplopen van ziekte van Lyme te voorkomen, was er veel
informatie te vinden over deze groep.
Naarmate de dag vorderde werd het steeds drukker. Kleine
kinderen werden vermaakt bij de bibliotheek, waar ze werden
voorgelezen uit het boek van ‘Rupsje nooitgenoeg’ en waar
ze een grote vloerkleurplaat, uiteraard met insecten, konden
inkleuren. Voor de hobbyisten die graag aan de slag wilden
met levende insecten, waren er stands van verschillende
internetfora, met de prachtigste kevers, wandelende takken
en vogelspinnen (ook hier werd door de vingers gezien dat
het eigenlijk geen insecten zijn).

Opening op 25 mei

Insectenhonger stillen

Kennis & knuffel

Collectors items

Tijdens de opening werd de bezoekers een zeer gevarieerd
programma voorgeschoteld. Na een quiz, waarbij de mensen
met een button met een wesp en een mug beter waren dan de
vlinders en de lieveheersbeestjes, werd een 3D-insectenfilm
vertoond. Vervolgens werd met een dans de primeur van de
Vliegkunstenaars ingeleid: een film van de vlucht van één van
de kleinste insecten, opgenomen met een high-speed camera.
De professoren van de afdeling Entomologie van de Wageningen
Universiteit, Marcel Dicke en Willem Takken, hielden een
algemene presentatie voor een breed publiek over het eten van
insecten en over vectoren in Nederland. Tijdens de show, die
door Arnold van Vliet gepresenteerd werd, werd de prijs van de
fotowedstrijd uitgedeeld en vermaakte Ivo de Wijs het publiek
met verzamelde literatuur en poëzie, met in de hoofdrol…
insecten.

Na het rondstruinen op de boulevard en het volgen van
verschillende safari’s en clinics, werd de honger gestild met,
hoe kan het ook anders, insecten! De Rijnijssel Vakschool
Wageningen verzorgde verschillende gerechten waar insecten
in verwerkt waren, zoals pasta met insectenballetjes. Verder
konden de bezoekers zich tegoed doen aan ijsjes met buffalowormen. Dat de tolerantie voor het eten van deze beestjes
toeneemt, blijkt uit de vele bezoekers die zijn gesignaleerd met
de hapjes.
De onderwerpen van de overige kramen was zeer divers.
Er stonden kunstenaars, met tekeningen en schilderijen van
insecten, biologische bestrijders en er was een stand van de
vlinderstichting.

Aangezien de boulevard op het terrein van Wageningen
Universiteit stond, konden de onderzoekers niet ontbreken en
mensen werden geïnformeerd over leergedrag bij sluipwespen
en het vangen van steekmuggen. Naast het KAD stond een
kraam met handgemaakte insectenknuffels, waarvan meerdere
insecten ook bij ons te vinden waren, zoals de bedwants en
de Duitse kakkerlak. Ook andere plagen, die wij niet zo vaak
tegenkomen, werden gepresenteerd, zoals de boktorren en eikenprocessierups door de nVWA. Informatie werd gegeven over
de herkenning van en schade door de 2 Aziatische boktorren
(Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis) die in
het verleden in Nederland zijn aangetroffen.

Het aantal insecten dat men meegenomen had ter determinatie viel wat tegen, toch zijn meerdere insecten van bezoekers
bekeken en gedetermineerd. Uiteraard waren de papiervisjes van
de partij, deze werden direct bij de levende kweek gevoegd,
maar ook bedwantsen en tapijtkeverlarven werden uit de potjes
van de bezoekers gevist. Er was een voortdurende doorstroom
van mensen, waardoor er weinig tijd was voor rust. Wanneer
mensen die in de collectiebak keken, gevraagd werd welke ze
herkenden van thuis, wees vrijwel iedereen wel een insect aan.
Niet onverwacht natuurlijk, iedereen heeft wel insecten in huis
en de collectiebak was daarop ingericht.
Opvallend was, naast de vele vragen over papiervisjes, de interesse en vraag naar informatie over de verschillende houtaantastende insecten. Vooral de balk aangetast door larven van de
huisboktor, trok veel aandacht en velen zagen voor het eerst de
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aanrichter van deze schade. Een hele partij in een potje met
alcohol, weliswaar, maar velen waren verbaasd over de grootte
van deze larven. Uiteraard waren de mensen ook benieuwd
naar de volwassen exemplaren. Die bevonden zich, samen met
andere boktorren die regelmatig in huis voorkomen maar niet
zo destructief zijn, aan de speld in de insectenlade.

Inzoemen
De microscopen waren vrijwel constant bemand en insecten
als de kakkerlak, bedwants en altijd populaire schaamluis
werden eens goed onderzocht door de vele bezoekers.
Bekende grotere soorten, zoals de Duitse kakkerlak, werden in
de meeste gevallen echter pas herkend, als ze niet meer door
de microscoop bekeken werden, maar gewoon zonder vergroting.

 p24 DIERPLAGEN INFORMATIE 2-2011

In detail zien deze insecten er voor velen onherkenbaar uit.
De vele vragen konden gelukkig allemaal beantwoord worden
en veel mensen zijn hiermee geholpen.
Vanaf een uur of vier werd het wat rustiger en hadden de
medewerkers van het KAD ook tijd om een ijsje met buffalowormen te proeven, om daarna de laatste mensen te woord te
staan en op te ruimen. Al met al was het een gezellige dag,
waarbij met oude bekenden gesproken werd, nieuwe contacten gelegd zijn en veel mensen geholpen en geïnformeerd
zijn. Misschien het allerbelangrijkste, het doel om mensen de
wereld van insecten te laten beleven, is met de INSECTENexperience zeker gelukt!

