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Drastische afname van
insectenleven in ons land
HALBE HETTEMA

LEEUWARDEN Onze ecologische ba-
sis, en daarmee onze leefomge-
ving, staat op instorten. Dit zegt di-
recteur Marc van den Tweel van Na-
tuurmonumenten in reactie op een
onderzoek dat een dramatische af-
name van insecten aantoont.

Het aantal insecten in ons land
neemt sterk af, blijkt uit onderzoek
van Natuurmonumenten in natuur-
gebieden in Drenthe en Noord-Bra-
bant. Van de onderzochte soorten
verdween in een kwart eeuw twee-
derde van de beestjes.

Hoe nietig de insecten ook zijn, de
gevolgen van de drastische afname
zijn groot. Insecten, vooral bijen,
spelen een belangrijke rol in bestui-
ving. Als ze er niet meer zijn, heeft
dat daarom gevolgen op de voedsel-
voorziening. Van den Tweel stelt aan
de hand van het onderzoek vast dat
het probleem ,,groot en serieus’’ is,
vooral omdat de studie in natuurge-
bieden is uitgevoerd, dus niet op
landbouwgrond. ,,Dan kun je alleen
maar vrezen hoe het er voorstaat in
de rest van ons land.’’

Van den Tweel toont zich daarom
bezorgd over de rol van de land-
bouw. Die bepaalt in belangrijke ma-

te hoe ons buitengebied er uitziet.
De bedrijfsvoering raakt direct aan
de natuur, aan planten, dieren, bo-
dem en water, stelt de directeur van
Natuurmonumenten. Het moet
daarom anders, vindt hij: ,,We moe-
ten toe naar minder chemie, meer
biologie en innovatie. Bulkproduc-
tie, gericht op de wereldmarkt, heeft
in ons kleine land op termijn geen
toekomst.’’

Aanleiding voor het Nederlandse
onderzoek was een rapport dat eind
vorig jaar verscheen met verontrus-
tende cijfers over insecten in Duitse
natuurgebieden. Daar bleek dat 76
procent van de insecten in de afgelo-
pen 27 jaar is verdwenen.

Die gegevenss brachten in ons
land een schokeffect teweeg. Na-
tuurmonumenten gaf de Radboud
Universiteit in Nijmegen en kennis-
centrum EIS opdracht de insecten-
stand in ons land te onderzoeken.
Langjarige studies in het Dwingel-
derveld en het Mantingerveld in
Drenthe en in het Noord-Brabantse
Kaaistoep zijn geanalyseerd.

De gisteren gepubliceerde cijfers
laten een dramatisch beeld zien,
stelt Natuurmonumenten. In de ge-
bieden in Drenthe kelderde het aan-
tal loopkevers in 22 jaar met 72 pro-
cent. Nachtvlinders in het Brabantse

onderzoeksgebied namen in 20 jaar
met 54 procent af. Loopkevers en
nachtvlinders tellen samen 1100
soorten, goed voor 6 procent van al-
le insecten die in ons land voorko-
men.

Daarnaast zijn beschikbare cijfers
van andere soorten in de genoemde
gebieden geanalyseerd, met als uit-
komst dat kevers in twintig jaar tijd
met 64 procent kelderden en koker-
juffers in tien jaar met 62 procent.
Ook is bekend dat van 47 soorten
dagvlinders de populatie de laatste
kwart eeuw met de helft afnam.

De wetenschappers komen tot de
conclusie dat in totaal over een pe-
riode van 27 jaar zo’n tweederde van
het aantal individuen van de onder-
zochte insectengroepen verdwenen
is.

De onderzoekers leggen ook een
verband met de afname van de vo-
gelstand. Frans onderzoek laat zien

dat de vogelpopulaties sinds begin
deze eeuw met 33 procent zijn afge-
nomen. In ons land wordt de laatste
jaren een relatie gelegd met de zorg-
wekkende ontwikkeling van weide-
vogels. Hun jongen moeten zich
voeden met insecten.

Natuurmonumenten wijst er op
dat, in zijn algemeenheid, betrouw-
bare cijfers over de insecten schaars
zijn. De organisatie onderschrijft
daarom de oproep van wetenschap-
pers om een landelijk meetnet voor
insecten op te zetten, zodat er een
completer beeld ontstaat.

Analyses van
insectenstudies
laten dramatisch
beeld zien

GroenLinks wil
spoeddebat

De publicatie van Natuurmonumen-

ten is voor GroenLinks aanleiding een

spoeddebat aan te vragen met minis-

ter Carola Schouten. Volgens Tweede-

Kamerlid Rik Grashoff is opnieuw

aangetoond hoe slecht het gaat met

de biodiversiteit. Hij wil daarom actie

van de minister: ,,Want als het slecht

gaat met de natuur, is dat uiteindelijk

ook slecht voor ons.’’ GroenLinks

bepleit een drastische aanscherping

van het beleid voor mest en land-

bouwgif.


