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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Meer dan 20.000 ervaren vrijwilligers organiseren jaarlijks met
veel passie en kennis talloze excursies, cursussen, wandelingen en
tentoonstellingen. Zo komen veel mensen in contact met de natuur.
En dat is nodig want IVN is er van overtuigd dat kennis van natuur,
milieu en landschap de betrokkenheid vergroot. U kunt IVN Barneveld
steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van
€ 10,-- per jaar, leden betalen ten minste € 17,50.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
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In mijn vorige bijdrage schreef ik dat we al een paar mooie en warme
dagen achter de rug hadden. Met wat uitzonderingen is dit weerbeeld
in de afgelopen periode eigenlijk hetzelfde gebleven. Voor de gemiddelde vakantieganger natuurlijk een fijne situatie, maar voor de natuur een minder goede zaak. Voor mijn werk rij ik minstens een á
twee keer per week over de Veluwe en vanwege allerlei werkzaamheden bij Uddel en Elspeet, ook bijna letterlijk. Wat mij opvalt is dat er
kleine brandplekken langs de weg te zien zijn. Dit kan bewust gebeurd
zijn, maar daarvoor zijn ze dan denk ik weer te klein. Hoe dan ook,
het is erg droog in de natuur, met tot op heden gelukkig nog geen nare
gevolgen.
Op 10 mei was er weer de ‘Slootjesdag’ voor kinderen. De werkgroep
‘Kinderen naar buiten’ doet aan deze door het landelijke IVN georganiseerde activiteit al weer een paar jaar mee. In de praktijk is het voor
de werkgroep qua aantallen deelnemers de meest succesvolle activiteit. Echter, ook hier speelt de droogte een terugkerende rol. Om enige
waterzekerheid te hebben is voor het tweede jaar uitgeweken naar het
werkgebied van de afdeling Nijkerk, namelijk de Koeplas in Appel. In
Barneveld is zeker nog wel voldoende water, maar niet alle plekken
hebben voldoende ruimte en een vlak aflopende bedding. Daarnaast
moet er niet teveel ‘ongewenst’ publiek bij kunnen komen.
Zoals de kinderen gemerkt hebben is Nederland nog steeds een kikkerlandje, maar de betekenis die mijn vader eraan gaf, verschuift misschien enigszins.
Wat ook droog staat, is de verhuizing naar wat sinds enige tijd het
Geldersch Park is gaan heten. Ik had echt gehoopt hier nu wat meer
over te kunnen zeggen, maar er is op dit moment niets concreets te
melden. In de pers is er vanuit verschillende kanten wel wat over gezegd, maar ten aanzien van het IVN - en dus onze locatie - blijft het
stil. We zitten er met diverse mensen en instanties wel achteraan,
maar het verlossende woord zal toch echt van de initiatiefnemers van
het hele gebeuren moeten komen. Ik ga ervan uit dat in Natuurlijkerwijze 4 er wel iets concreets te melden valt.
Voor nu en tot die tijd een hele mooie (na)zomer gewenst.
Rien Brand
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Alle wandelingen vertrekken vanaf de parkeerplaats Vetkamp,
Stationsweg, 3772 VH Barneveld tegenover landgoed Schaffelaar,
tenzij anders vermeld.
Kosten: leden en donateurs van IVN Barneveld en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee, anderen betalen € 2,00 per persoon.
Deelname is geheel op eigen risico.
Donderdag 20 juli
19.00 uur Vetkamp; 19.30 uur parkeerplaats restaurant De Luntersche
Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Gidsen: Evert van den Berg, Bart Brummer
Dinsdag 25 juli
18.30 uur Vetkamp; 19.00 uur pplaats Wekeromse Zand, hoek
Hoge Valksedijk/Vijfsprongweg,
Wekerom
Gidsen: Jolanda Denekamp, Hans
van de Bovenkamp
Donderdag 27 juli
18.45 uur Vetkamp; 18.55 uur Bethabara, Van den Berglaan 79, Voorthuizen; 19.20 uur Asselsestraat, Apeldoorn, t.o. sportvelden, ingangshekje (rechts) park Berg en Bos Apeldoorn
Gidsen: Jolanda Denekamp, Albert Prins
Zaterdag 12 augustus
13.30 uur Vetkamp; 14.00 uur parkeerplaats Houtbeekweg, Stroe
Gids: Hanneke van den Brink-Crevels
Zaterdag 26 augustus
13.00 uur Vetkamp; 13.30 uur parkeerplaats zwembad Bosbad Putten,
Zuiderveldweg 6, 3881 LJ Putten
Gids: Jan Ligthart
Donderdag 28 september
10 km hardlopen door het bos en over de hei, tempo 8 km p/uur
18.30 uur Vetkamp Gids: Jolanda Denekamp
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Zaterdag 14 oktober
13.30 uur Vetkamp
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 21 oktober
13.30 uur parkeerplaats Landgoed de
Schaffelaar, Barneveld
Gidsen: Evert van den Berg
Zaterdag 4 november
13.30 uur Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper, Kees Verduyn
Zaterdag 30 december
13.30 uur Vetkamp
Uitsluitend voor onze leden en donateurs

Adders en alle andere slangen proeven en verkennen hun omgeving
met hun tong en sporen zo onder andere hun prooien op. Door hun
tong steeds in en uit hun bek te bewegen, scheppen ze luchtmoleculen op, zoals met de geur van een muis. In de bek zorgt het in
het gehemelte gelegen orgaan
van Jacobson voor de analyse
van de geur, het echte proeven
dus.
Een slangentong is gespleten en
dat is niet voor niets. Zo kan de
slang ‘stereo proeven’. De met
luchtmoleculen beladen tong
wordt namelijk steeds op een
bepaalde manier in het orgaan
gelegd, waarna de twee tongpunten afzonderlijk worden uitgelezen.
Door het verschil in concentratie van, in dit geval van muizenjacht,
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muizengeurmoleculen weet een slang in welke richting hij moet zoeken. Het tongelen wordt razendsnel herhaald tot de prooi in zicht
komt. Zeker in droge, warme gebieden draagt veelvuldig tongelen met
open bek het gevaar van uitdroging in zich. En dus hebben slangen
een piepklein spleetje in de bek. Zo kunnen ze met gesloten bek toch
de tong uitsteken.
Hagedissen tongelen ook, maar minder vaak. Ze hebben een kortere
(maar eveneens gespleten) tong en kunnen dus minder ‘ver’ proeven.
Ze hebben bij de jacht het tongelen ook veel minder nodig. Hagedissen
eten in principe alles wat kleiner is dan zijzelf en jagen hoofdzakelijk
op zicht. Ze reageren vooral op bewegingen van hun prooien (sprinkhanen, mieren en spinnetjes).
Het tongelen is voor reptielen ook van levensbelang in de voortplantingsperiode. Rivalen, maar zeker ook mogelijke partners en hun paringsbereidheid worden met uitgestoken tong gevonden dan wel onderzocht.
Zoogdieren – Niet alleen reptielen, ook sommige zoogdieren waaronder muizen, konijnen, honden en katten, hebben een orgaan van Jacobson in het gehemelte. Door lucht naar binnen te zuigen en langs
het orgaan te voeren, verkent het dier de omgeving. Bij konijnen – een
diersoort waarbij de onderlinge communicatie voor een groot deel op
geursignalen is gebaseerd – is dit opsnuiven heel mooi te zien. Het
konijn lijkt bij dit flehmen, zoals het gesnuif heet, zijn neus steeds
heen en weer te bewegen. In werkelijkheid trekt het dier zijn bovenlip
op en sluit tegelijkertijd zijn neus af. Zo zuigt hij via de bek bijvoorbeeld de lucht van een ander konijn naar binnen en voert dit langs
Jacobson. Dat orgaan vertelt wat het geslacht van de soortgenoot is,
de sociale status en of het zin heeft in seks.
Paarden flehmen op opgeheven hoofd. Bij deze dieren zit het orgaan
van Jacobson niet in het gehemelte maar onderin de neusholte. Normaliter wordt de ingeademde lucht daar niet expliciet langs gevoerd.
In het geval dat accuraat ruiken belangrijk is, zoals voor een hengst
op zoek naar een tochtige merrie, sluit het paard de neus af met de
bovenlip en gooit het hoofd naar achteren. De opgesnoven lucht blijft
zo mooi lang binnen en kan perfect langs het orgaan worden geleid.
O ja, kikkers en padden steken hun tong ook heel vaak uit maar dat is
niet om de lucht te proeven. Amfibieën vangen hun prooien met hun
tong. Zonder voor te proeven, maar gewoon in een keer hapslikweg!
Monica Wesseling
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Mag ik jou iets vragen? Heb jij wel eens in een hotel geslapen? Je weet
wel, zo’n groot huis met allemaal dezelfde kamertjes en beneden een
eetzaal. Je moeder wil daar denk ik graag naar toe. Hoeft ze zelf niet
te koken en af te wassen, maar ja, ik slaap liever in mijn eigen bed.
Weet je welke dieren ook graag in een hotel slapen? Bijen. Dat had je
niet gedacht he.
Ik hoor je denken. Bijen wonen toch in bijenkorven? Klopt, heel veel
bijen wonen in korven of kasten. Je ziet ze soms staan bij weilanden
of aan de rand van een bos. Die bijenkorven zijn van mensen die we
een imker noemen. Een imker zorgt heel erg goed voor zijn bijen, want
dan geven ze hem daarvoor heerlijke honing. Niet alle bijen wonen in
een bijenkorf. Er zijn ook bijen die in de grond wonen of in een spleetje
van een muur. Want weet je, in Nederland leven wel meer dan driehonderd
soorten bijen. Tjonge, dat zijn er wel
heel veel en hoe weet je nu welke bij
het is.
Gelukkig kun je wel verschillen zien.
Zie je bijen in de buurt van een bijenkorf of bijenkast, dan is het zeker een
honingbij. Lijkt hij een beetje op een
wesp, dan is het een wolbij. Nog leuker, vliegt een bij met een groen
blaadje tussen zijn poten, dan is het
een Tuinbladsnijder. Die bij maakt zijn
holletje met wat blaadjes lekker zacht.
Net zoals bij jou thuis een kleedje op
de vloer.
Zie je een bij vliegen die heel erg dik en harig is, dan is het waarschijnlijk een hommel. Een hommel is het dikke broertje van de bij.
Als je meer van bijen wilt weten, dan kun je ze lokken met een insectenhotel. Op het plaatje kun je zien hoe dat er uit ziet. Ben je bang dat
bijen je prikken? Ja, maar dat hoeft niet. Bijen prikken alleen als ze
bang voor jou zijn. Dus, alleen lekker kijken bij je hotelletje. Niet gaan
vangen, ze komen vanzelf.
Groeten van Bram de boswachter

8

IVN Barneveld

Vrijdag 21 en zaterdag 22 april zat een jonge
bosuil aan de voet van een lange, kale eikenstam
op landgoed Schaffelaar. Het dier had een plekje
gevonden op de grond tussen de wortels van de
boom en speelde verstoppertje met zichzelf.
Zoals een kleuter zich zichtbaar verstopt in een
hoekje van de kamer, zat het jonge uiltje tegen
de boomstam aangedrukt. Goed zichtbaar voor
aandachtige wandelaars maar die hadden meer
belangstelling voor de mobiele telefoon of medewandelaar dan voor hun omgeving. Toch was de
jonge uil wel nieuwsgierig
naar mijn gescharrel, want
op een gelukkig moment
draaide hij/zij zich zodat bijgaande foto’s gemaakt konden worden.
Het is van jonge bosuilen bekend dat, als ze eenmaal het
nest hebben verlaten (of dat
nu een natuurlijke boomholte is of een nestkast), ze
zich als zogenaamde takkeling gaan gedragen. Ze zijn
nog niet vliegvlug en klauteren wat tussen de takken
van de boom en drukken
zich tegen de stam om niet
op te vallen. De oudervogels
voorzien hun jongen ’s
avonds en ’s nachts van het
nodige voedsel.
Bosuilen nestelen al in het
vroege voorjaar, februari is
geen uitzondering. Ze leggen
al naar gelang de voedselsituatie meerdere, witte eieren. Als het voedsel heel erg schaars is, wordt er niet gebroed.
Hans Boland
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In Nederland komt van nature maar één eekhoornsoort voor: de rode
eekhoorn, ook wel gewone of Euraziatische rode eekhoorn genoemd.
De laatste jaren worden er geregeld andere eekhoornsoorten in ons
land gezien. Hierbij een paar tips om de verschillende soorten te
onderscheiden.
In dierenwinkels worden soms uitheemse eekhoornsoorten aangeboden. Erg jammer, want eekhoorns zijn niet geschikt om in een kooitje
te houden. Toch worden exotische eekhoorns nog geregeld in volières
gehouden. Zo nu en dan ontsnapt er een dier, of erger nog, enkele dieren. In het laatste geval kan dit leiden tot een voortplantende populatie in het wild. Zo worden er op enkele plaatsen in Noord-Brabant Siberische grondeekhoorns aangetroffen. In Limburg en Noord-Brabant
wordt ook nog weleens de Pallas’ eekhoorn uit Azië waargenomen.
Soms zorgen die exotische eekhoorns in het wild voor problemen. In
onder andere Italië en Groot-Brittannië is de Amerikaanse grijze eekhoorn een ware plaag en verdrijft er de inheemse rode eekhoorn. In
ons land komt de grijze eekhoorn gelukkig (nog) niet voor.
 Amerikaanse
grijze eekhoorn

Hoe herken je
de
verschillende soorten?
Zie je een eekhoorn in het
wild en wil je
weten om welke soort het
gaat? Hierbij
wat tips om de
soorten
van
elkaar te onderscheiden:
• De inheemse rode eekhoorn valt op door de grote pluimstaart zonder
staartstrepen. De oorpluimen zijn bij de volwassen dieren in de winter veel langer dan in de zomer. De vachtkleur van rug en staart varieert van rood(oranje) tot donkerbruin. De buik heeft echter een
witte vacht die duidelijk afsteekt tegen de vacht op de rug. De wintervacht is donkerder en grijzer dan de zomervacht.
Natuurlijkerwijze, zomer 2017
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• De Amerikaanse grijze eekhoorn is veel grijzer dan onze inheemse
soort. De buik is minder wit. De staart heeft lengtestrepen en het dier
heeft nooit oorpluimen.
• Ook de pallas’ eekhoorn heeft een grijzige vacht, dit dier heeft echter
een witte staartpunt en een rode buik.
• De Siberische grondeekhoorn leeft vooral op de grond en is veel kleiner dan de inheemse rode eekhoorn. Het dier heeft lichte en donkere
lengtestrepen, van kop tot staart.
Op http://www.zoogdiervereniging.nl is een zoekkaart te downloaden
van de verschillende eekhoorns.
Eekhoorn gezien? Meld het!
De Zoogdiervereniging wil graag weten waar welke soorten eekhoorns in ons land voorkomen. Als je dus een exotische eekhoorn in
het wild denkt te hebben gezien, meld het dan via Telmee.nl of
Waarneming.nl.
Tekst: Sander Bouwens; foto: WNF
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Maandag 22 mei, bijna onbewolkt, weinig wind en zo’n 25° C. Een
prachtige dag voor een fietstochtje. De penningmeester pompt de
banden van zijn fiets op en stopt 62 brieven met een herinnering om
de contributie of donatie 2017 alsnog te voldoen in z’n fietstas.
De zaterdag daarvoor had hij al 98 leden en donateurs een gelijkluidend e-mailtje gestuurd. Maakt even het sommetje: 62 + 98 mensen
die, ondanks dat er in het januari- én het aprilnummer van dit blad
gevraagd was hun bijdrage te voldoen, tot dan toe in gebreke waren
gebleven. Natuurlijk kan daar een bepaalde reden voor zijn: ziekte,
drukte op het werk of thuis om maar eens iets te noemen.
Aan de hand van de adressen en de Barneveldse plattegrond wordt er
een min of meer logische route gepland. Daar ga je dan en kom je
vreemde dingen tegen. Wist u hoeveel verschillende notaties van
huisnummers er in de Barneveld voorkomen? Wat dacht u van bijv.
39-B of 39-2, 39-bis komt ook voor, net als 39-II en dat allemaal met of
zonder streepje. Ook is de logica van de nummering soms ver te zoeken. Meestal staan de even en oneven nummers ter weerszijden van
de straat maar het komt ook voor dat er eenzijdig doorlopend genummerd wordt. Verstopte huisnummers zijn ook een crime. Welig groeiende klimop of vuurdoorn bedekken menig nummer en zo zijn er ook
heel wat brievenbussen tussen de tuinplanten verstopt. Een naambordje bij de deur? Vaak niet.
En dan heb je nog met je eigen beperkingen te maken. Je weet niet alle
straten, lanen, hofjes en pleinen in het dorp. Waar is Dorskamp, Iepenhof of Notarisappel? Ja, zelfs als je in die buurt woont, is het soms
nog een vraag. “Tja, dat is die kant op. Het tweede weggetje rechts,
dacht ik. Of is het nu de derde? Ik weet het ook niet precies maar daar
ergens is het wel”. Zulke antwoorden helpen ook al niet veel. Dan stap
je maar weer op en toert wat rond in de buurt. Als je geluk hebt is er
een straatnaambordje. Ja, als je dat geluk hebt …
Jammer dat aan zo’n zoektocht de tijd besteed moest worden. Maar
ja, je bent penningmeester of je bent het niet. En als nu alle late betalers maar meteen betalen, dan is hij toch weer tevreden. Op 15 juni
was van 139 van de bovengenoemde 160 personen hun bijdrage voor
2017 ontvangen. Dus helaas, toch nog wat achterblijvers!
Doet u in 2018 meteen na de oproep in januari uw duit in het zakje?
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“Vaak schreeuwden de mannen angstaanjagend om vrouwen”. Zo zou
een enge thriller kunnen beginnen. In de vogelkooi, waar twee
dwergkwartelbroers huizen, krijgen de bewoners natuurlijkerwijs elk
voorjaar de kolder in hun kwartelkopjes. Hun verlangens maken ze
bekend door middel van ijselijk gekrijs. Zelfs in huis klinkt tot ver na
het spookuur hun, voor een leek, moeilijk te analyseren lawaai.
Er moeten vrouwen komen, vonden we, en wel nu en snel, voordat
belendende buren subtiel het gespreksonderwerp over het te bestrijden onkruid verplaatsen naar de vraag: ’Heeft u soms kippen?’, hetgeen vrij vertaald niets anders kan betekenen dan: ‘We horen akelige
geluiden vanachter uw beukenhaag’.
Vorig jaar was het niet van
daten gekomen, doch dit
jaar geen uitstel, noch gedraal. Een dierenwinkel zo
groot als de Lidl en Albert
Heijn samengevoegd, werd
bezocht. Er was geen dameskwartel te bekennen.
Goed, op naar Marktplaats.nl. Een winkel van
Sinkel voor alles waarom
mens en dier verlegen en
niet-verlegen zit en waar
te halen en te onderhandelen valt.
In de van oudsher chique plaats Baarn, zaten jeugdig ogende dames,
ledig zonder borduurwerkjes, te wachten op wat ooit zou kunnen gebeuren. Het was schemerduister in het kleine schuurtje dat was ingericht als vogelverblijfplaats. We noteerden vanuit de ooghoeken een
illegale vogel; hij oogde depressief. De kweker bewandelde allerlei details en zijpaden over verschillende dameskwartelsnoesjes. We maakten een keuze en namen er twee, met in potentie, pedante snaveltjes,
mee. Doodstil hielden ze zich tijdens de rit naar huis.
Thuisgekomen: herrie in de vogelkooi. De zebravinkjes staakten een
wijle met hun niet nader omschreven nuttige bezigheden en keken
hun oogjes uit, namen een extra badje en brachten hun veertjes secuur op orde. Daarna werd er driftig getwitterd naar hun naaste verwanten.
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De luidruchtige broers Kwartel vielen stil. Zoveel elegantie hadden ze
niet eerder gezien. De dames verstopten zich onder de klimop en hielden hun snaveltjes toe. De eerstvolgende dagen zou het er om spannen. Wie koos wie als zijn gade? Voor het schemeruur positioneerden
we ons in de zachte, te vroege maartse lente avond, nog enigszins
onwennig op de, in haast schoongemaakte tuinstoeltjes. Natuurlijk op
gepaste afstand voor de kooi. We zagen de nekjes van de aarzelende
juffers vanachter het klimopblad vooruitsteken. ‘Ze zijn op hun gemak want ze worden nieuwsgierig’, fluisterden we. De gebroeders
Kwartel paradeerden als Don Juans op de boulevard van Saint Tropez
heen en weer. De juffers giechelden en kirden: wie lijkt jou het leukst?
De volgende ochtend werd een oeroud spel gespeeld. Verstoppertje.
De Baarnse meisjes speelden tegelijkertijd hard-to-get, zoals het
meisjes van stand betaamt.
De Kwartelbroers maakten zich groter en groter. Een week ging voorbij. In week twee waren de zebravinkjes gewend aan de Baarnse juffers. Op hoge poten liepen de dametjes frank en vrij door de kooi en
de broers gingen hun eigen kwartelgang. Het ijselijk gekrijs overdag
en ‘s avonds laat was verstomd.
Hoorden we na twee maanden zeer zachte piepende geluidjes? Of was
dit slechts verbeelding door wishful thinking…
Trudy Key
Uit: Natuurimpressies

Hoe houd je wespen weg
van je terras? Op heel veel
sites staan tips maar in
hoeverre zijn die tips
onderbouwd door onderzoek? We zijn de wetenschappelijke
literatuur
gedoken om bewijzen te
vinden voor wat wespen
afschrikt en wat niet.
Wespen blijken een groot
aantal etherische oliën uit
de weg te gaan.
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Wespen hebben meerdere redenen om ons te bezoeken. Als de koningin ontwaakt uit haar winterslaap heeft ze een plaats nodig voor haar
nest. Onze huizen en tuinen bieden een groot aantal geschikte plekken. In de opbouwfase van het nest gaan wespen op zoek naar hout
waarmee ze het nest kunnen maken. Schuttingen zijn geliefde objecten. Als je goed luistert, hoor je hoe ze met hun kaken het hout los
schrapen. Wespen die op zoek zijn naar hout vallen ons niet lastig. De
wespenlarven hebben vlees nodig. Hiervoor jagen de wespen op in
secten en spinnen. Een nest met 5.000 werksters kan tot wel 100 duizend vliegen, steekmuggen, langpootmuggen en
andere beesten per dag (!) uit de omgeving weg
vangen. Nuttige beesten dus. Als ze de kans krijgen zullen ze ook vlees dat klaar ligt voor de barbecue, proberen te bemachtigen. Daarnaast
hebben wespen suikers nodig.
De meeste overlast van wespen ontstaat als het
nest volgroeid is en het aantal larven in het nest
terugloopt. Dat is meestal in de loop van augustus of in vroege jaren al eind juni of in juli. Dan
krijgen de werksters geen zoetstoffen meer terug van de larven en gaan daarvoor op zoek naar
andere bronnen. Onze ijsjes en dranken zijn
zo’n welkome bron.
Afweermiddelen - Wat kun je doen om wespen uit de buurt van je
terras te houden? Een bakje water met kruidnagels of een doorgesneden citroen of sinaasappel met kruidnagels er in zouden volgens veel
websites wespen op een afstand moeten houden. Ook de geur van ammoniak zou ze afschrikken. In hoeverre kloppen deze tips nu echt?
Een duik in de wetenschappelijke literatuur geeft interessante antwoorden. Zo hebben Qing-Hi Zang en collega’s in 2012 van 21 verschillende etherische oliën met veldproeven bepaald of ze wespen kunnen
afschrikken. Hiervoor hebben ze het aantal wespen in een wespenval
met daarin een speciale lokstof vergeleken met het aantal wespen dat
in de val kwam als er ook oliën bijgevoegd waren.
Elf oliën hadden een sterk effect. Het aantal wespen in de val nam met
meer dan 70% af als deze oliën toegevoegd werden. Vijf oliën zorgden
voor een afname van het aantal wespen met 50 - 70%. Vijf oliën hadden een zwak of geen effect op de wespen. Twee gecombineerde
mengsels zorgden ervoor dat er vrijwel geen enkele wesp meer in de
val kwam. Het ene mengsel bestond uit kruidnagel, citroengras en geranium en in het tweede mengsel zat ook nog rozemarijn.

Natuurlijkerwijze, zomer 2017

17

Uit een ander onderzoek blijkt dat de vijf etherische oliën theeboom,
citroengras, Myrocarpus frondosus, sinaasappelboom en zwarte peper goed werken als afweermiddel voor wespen.
In het onderzoek van Zang werd een dosering van zo’n 30 milligram
per dag gebruikt. Waarschijnlijk bepaalt de concentratie van de geurstoffen de mate waarin de afwerende stoffen werken. Zeker in de buitenlucht zal de werkelijke concentratie variëren onder invloed van bijvoorbeeld de hoeveelheid wind.
Etherische oliën lijken dus een goede manier om het aantal wespen
in je omgeving te verminderen. Het zal echter nooit alle wespen weghouden dus alertheid blijft geboden. Daarbij komt dat de oliën zeer
geconcentreerd zijn en in onverdunde vorm huidirritaties kunnen
veroorzaken als je er mee in aanraking komt. Hou kinderen dus op
afstand. Doe etherische oliën ook niet in plastic flesjes. Door weersinvloeden vervormt plastic vrij snel en kan het gaan lekken. Gebruik
aardewerk of glas.
Goed geheugen - Let erop dat wespen een heel goed geheugen hebben
voor waar voedsel te halen is. De geurstoffen worden minder effectief
als de wespen eerst onbelemmerd van vlees of zoetstoffen hebben
kunnen eten. Als je pas na langere tijd de geurstoffen plaatst, blijven
wespen het nog geruime tijd proberen.
Arnold van Vliet en Wichertje Bron,
Wageningen University
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De helft van de tuinbezitters gebruikt gif voor de bestrijding van
onkruid en ‘plagen’. Ook middelen waarvan bekend is dat ze slecht
zijn voor bijen, vlinders en andere dieren blijken nog volop te worden
gebruikt. Daarnaast kan gif indirect de tuin binnenkomen door
planten vanuit tuincentra.

Aardhommel, een van de wilde bijen die gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen

Sinds 2016 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakten verboden en vanaf november
2017 geldt dat ook voor onverharde terreinen. Dit verbod geldt niet
voor de land- en tuinbouw en voor particulieren, maar wel bijvoorbeeld voor gemeenten. Veel gemeenten waren trouwens, ook al voordat het verbod van kracht werd, overgeschakeld op milieuvriendelijker methoden van onkruidbestrijding, zoals met stomend heet water.
Terwijl het gifgebruik in het openbaar groen dus drastisch is verminderd, blijken particulieren het nog volop te gebruiken. Dat blijkt uit
een enquête door Kantar Public in opdracht van waterbedrijf Vitens.
20
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Waterbedrijven vinden sporen van het gif terug in het grondwater.
Van de duizend ondervraagden in het onderzoek bleek de helft gif te
gebruiken. Zo zijn neonicotinoiden aanwezig in middelen voor particulier gebruik in de tuin, zoals in mierenlokdozen en in potgrond.
 Lavendel, met een groot koolwitje
en een zweefvlieg, is een van de
planten waar Greenpeace sporen
van verboden bestrijdingsmiddelen
op vond.

Ook indirect kunnen tuinbezitters gif hun tuin in halen, want
van de planten die worden verkocht in tuincentra blijkt nog
steeds een zeer groot deel (sporen van) bestrijdingsmiddelen te hebben. Uit recent onderzoek van
Greenpeace blijkt dat veel planten zijn behandeld met middelen die
in Nederland en zelfs in heel Europa zijn verboden. Deze planten zijn
voor een groot deel in Nederland gekweekt en daarmee is duidelijk
dat ook Nederlandse sierteeltbedrijven het nog niet zo nauw nemen
met het terugdringen van de gifstoffen. Daar zijn nog grote stappen te
zetten. Gelukkig is er ook goed nieuws, want het blijkt dat de middelen
die Greenpeace als het meest schadelijk voor bijen had bestempeld
duidelijk minder op de planten in de tuincentra werden aangetroffen.
Tuincentra hebben, na de commotie die ontstond in 2014, hun beleid
nadrukkelijk aangescherpt en beloofd dat ze het gebruik van gif door
hun leveranciers zouden terugdringen. Een prima initiatief, maar ze
zijn er nog lang niet.
De Vlinderstichting roept de tuinbezitters op deze goede initiatieven
over te nemen en hun tuin op een gezonde, gifvrije manier te onderhouden. Dat is goed voor de bijen en vlinders, maar zeker ook voor de
mens. Moeilijk is het niet. Controleer het etiket. Vermijd in ieder geval
spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen die imidacloprid,
thiacloprid of acetamiprid bevatten. Dit zijn neonicotinoiden die schadelijk zijn voor vlinders en bijen. Er zijn voldoende mogelijkheden om
op een milieu- en natuurvriendelijke manier te werken. Kijk daarvoor
bijvoorbeeld op de site van Milieu Centraal. Als Vlinderstichting zijn
wij bezig een uitgebreide brochure samen te stellen over vlindervriendelijk tuinieren. Deze kan op www.vlinderstichting gratis aangevraagd worden.
Kars Veling & Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling
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