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KAD houdt hoofd koel

bij media hitte

Een doordeweekse warme lentedag in mei. Het KAD wordt gebeld door De Telegraaf
vanwege de signalering van, naar het lijkt, overmatig veel insecten voor de tijd van
het jaar. Het KAD sust, maar de koelte van de komkommertijd mag niet baten. Het
staat zomaar zwart op wit: ons land gaat gebukt onder een mieren- en bijenplaag!
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✓ ~1~ete~!s~!nt~!1!ebels van vele insecten tl
AMSTERDAM - Nederlanders die een hekel hebben aan kriebelige en stekende Insecten,
kunnen hun borst natmaken. Ons land gaat nu al gebukt onder een mieren- en bijenplaag en
enkele bestrijders claimen het ook razend druk te hebben met wespennesten.
--

De overlast van mieren en ander ongedierte start dil
jaar ongekend vroeg. Het Kenniscentrum Dierplagen krijgt vooral meldingen over mieren en bijen
binnen. Meestal zijn de eerste insectenplagen pas in
juni. Insectenbestrijders verwachten clan ook een
extreem drukke zomer.
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Ook insecten zijn dol op terras ;
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die kriebelende mieren en rotwespen zeker? Eeq plaag dient zich aan •
· maar is er nog niet IIOOIIIIIIIJISQI
/
colonnes ijverige mieren zich een weg bovengronds graven. Plotseling zitten mens en insect in elkaars ' ' \
vaarwater. Het gevoel zegt meteen een insectenplaag, zoals de media afgelopen week ook berichtten.
Nico Vonk van het KAD brengt de nuancering aan . .. Het is voorbarig om te spreken over een insecf
tenplaag. Daar is meer voor nodig dan alleen een zachte winter. Neem de wesp. Het klopt dat meer /
koninginnen de winter hebben overleefd en dat er daardoor meer wespen zullen zijn. Van de andere /
kant. het seizoen is nog maar net begom1en. er kan nog van alles gebeuren. In 2005 hadden we ook een
slappe winter, gevolgd in maart door een strenge vorstperiode. Van een plaag was toen geen sprake.
Bovendien, de natuur zorgt zelf wel voor het evenwicht," zegt Vonk, doelend op die vervelende tuinmier. ,.Mieren hebben hun natuurlijke vij anden en als ze met velen zijn zullen er vanwege gebrek aan
voedsel veel het loodje leggen."
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et mooie weer lokt de
mensen massaal naar buiten
op hetzelfde moment dat de

Eindelijk zomer, eindelijk lekker buiten zitten. Nou ja lekker. Met al
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De 'morning after' : het KAD wordt gebeld door regionale radioen televisiestations, De Volkskrant, het Jeugdjournaal, RTL,
SBS6 , enz. Hebben we het goed begrepen? Is er een heuse
insectenplaag? Broeikaseffect misschien? De hele dag wordt
de staf gebeld , geïnterviewd en geciteerd . Er zijn gemengde
gevoelens . Dat de media het KAD als de aangewezen informatiebron zien, is bevestigend en zonneklaar. Maar het is moeilijk
om het hoofd koel te houden bij zoveel media-gedoe-om-niets.

er waar wordt gesignaleerd . Het is de enige manier om trends
zichtbaar te maken .
Gelukkig worden er op dit moment gesprekken gevoerd met
verschillende instanties om via internet alle relevante meldin gen op het gebied van flora en fauna (schade, overlast veroorzakende diersoorten, ons land binnenkomende exoten) in een
centrale databank te verzamelen.

Simpelweg samenwerken

Wanneer dit is gerealiseerd, zullen meer mensen meldingen

Het seizoen is namelijk nog maar net begonnen en het is

doorgeven en zullen trends kunnen worden waargenomen.

eenvoudigweg te vroeg om met duidelijke statements over insectenplagen te komen. Bovendien moet je, om verantwoorde
statements te kunnen maken, een goed beeld hebben van
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De berichtgeving zal er helderder op worden en daar is iedereen bij gebaat.

