Docent in beeld

Pieter van Breugel Pie
Het KAD beschikt over een inspirerend docentencorps. Regelmatig stellen we een
aantal vragen aan een docent die ons of de cursisten is opgevallen. In dit nummer:
Pieter van Breugel.
Welke cursus geef je bij het KAD?
Ik verzorg het middagprogramma van de
nascholing Bijen, hommels, wespen en
hoornaars (NS O).

Waarom is deze nascholing
relevant?
In de ochtend is het thema de bestrijding
van overlastgevende nesten van sociale
wespen die in volken leven. Mijn deel in
de middag betreft de bespreking van de
verschillende groepen vliesvleugelige insecten (Hymenoptera), zijnde de mieren,
wespen en bijen, en is toegespitst op de
(eventuele) overlast van met name solitaire bijen en wespen. De leefwijze van
vliesvleugelige insecten is niet zelden erg
boeiend en zeer divers. Als plaagdierbeheersers meer kennis hebben over die
leefwijzen, dan wordt het gemakkelijker
om in te schatten of de overlast ingrijpen
noodzakelijk maakt. Wat mij aanspreekt
in deze nascholing is dat ik aan de bestrijding van wespen een breder kader kan
verbinden en dat daardoor meer begrip
kan ontstaan voor de rol die angeldragende insecten in de natuur vervullen. Ook
sociale wespen zijn zeer nuttig, hoe vervelend ze ook kunnen zijn. Maar solitaire
bijen en wespen hebben niet het nadeel
dat ze steken als hun nest bedreigd wordt.
Die vluchten voor ons. Ik zie graag dat
plaagdierbeheersers dat ook kunnen overdragen aan mensen die overlast ervaren.

in insectenhotels, hebben mijn aandacht. Hierover heb ik
het boek Gasten van bijenhotels geschreven.
Al vaak heb ik cursussen gegeven met wilde bijen of insecten als thema en ook het komende jaar geef ik weer
dergelijke cursussen. Ik houd ook vaak lezingen over
deze thema’s. Soms kom je bijzondere situaties tegen:
zo was ik zeer verrast door de ontdekking van bijennestjes tussen enkele religieuze boeken die afgedankt in een
schuurtje waren opgeslagen. De bijen hadden er nog wel
geloof in…

Wat vind je het leukst aan lesgeven?
Dat ik bijdraag aan het ontsluiten van een diergroep
waarvoor mensen meestal huiverig zijn en waarvan de
kennis niet zelden uit vooroordelen bestaat. Voor mij is
een cursusdag geslaagd als er actieve respons komt van
de deelnemers. Als het me lukt om mensen te boeien met
de thematiek van bijen en wespen, dan zit ik dicht bij een
ideaal.
Het boek van Pieter, Gasten van bijenhotels, is te vinden
op www.bestuivers.nl/publicaties.

Op jacht naar een spinnendoder in de Luberon in ZuidFrankrijk.

Hoe sluit het lesgeven aan op jouw
expertise?
Ik heb geen beroepsmatige relatie met het
thema, maar mijn expertise heb ik opgebouwd in vele jaren observaties aan de verspreiding en het gedrag van vliesvleugelige
insecten en dan met name de bijen en de
angeldragende wespen. In het bijzonder
de bijen en wespen die van bovengrondse
gangen gebruik maken, zoals bijvoorbeeld
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