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Insecten: een belevenis 
 
Iedere dag staat u op met insecten en mijten en hun 
producten. Uw sinaasappelsap, appeltje, honing op 
het brood, maar ook – goed verstopt – de 
fijngemalen insecten in de muesli, het brood, de 
pindakaas enzovoort. En de hele dag zijn ze om u 
heen, hoewel u zich daar vast niet de hele dag van 
bewust bent. Maar wie onthoudt niet die zoemende 
mug als u aan het eind van de dag probeert in te 
slapen? Ons dagelijks samenleven met insecten is 
een soort LAT relatie: apart maar vooral ook samen. 
Want één ding is zeker: zonder insecten kunnen we 
niet, omdat er zonder insecten geen leven voor ons 
is op aarde. Van de 1 miljoen bekende 
insectensoorten levert slechts ca 0.5% ons overlast 
op. De overige 99.5% maakt de aarde leefbaar en 
soms zien we dat maar vaak merken we ze niet eens 
op. In het dagelijks leven krijgt die 0.5% van de 
insecten meer aandacht dan de overgrote 
meerderheid van 99.5%. Maar wie goed kijkt raakt al 
snel gefascineerd door de biodiversiteit van 
insecten, hun schoonheid, hun aanpassingen aan 
extreme omstandigheden, enzovoorts. 
Van 25 tot 28 mei wordt de INSECTENexperience 
georganiseerd door een breed consortium van 
organisaties, onder leiding van Dr. Arnold van Vliet, 
met financiele ondersteuning van de 
Uyttenboogaart-Eliasenstichting. Uiteraard doet ook 
het Laboratorium voor Entomologie mee. Er is een 
veelheid aan activiteiten en bij sommige daarvan 
krijgt u de kans om onze nieuwe behuizing in het 
Radixgebouw op de campus van Wageningen 
University te bezoeken. Deze nieuwsbrief is 
grotendeels gewijd aan de INSECTENexperience. 
Voor gedetailleerde informatie (incl. mogelijkheden 
tot opgave en kosten voor sommige onderdelen) 
zie de uitgebreide website: 
www.insectenexperience.nl. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Prof. dr. Marcel Dicke 
Hoofd van het Laboratorium voor Entomologie 
Wageningen University 
 

 

 
 
Insectenexperience25-28 mei  
 
Leef met leuke en lastige insecten!? 
Insecten zijn cool! Kijk naar hun fanstastische 
vormen, kleuren, diversiteit. Wie een daas goed in 
de ogen kijkt is voorgoed verliefd. Totdat hij zijn 
vlijmscherpe mesvormige monddelen gebruikt om 
je huid open te snijden om een bloedmaaltijd te 
nemen. Dan wordt je liefde op de proef gesteld. 
Met name de steek van een insect vinden velen 
onaangenaam. Gelukkig is maar een heel kleine 
minderheid van de insecten in ons bloed 
geïnteresseerd en als we ons die minderheid van 
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    Foto: Hans Smid – www.bugsinthepicture.com 

Wall Street Journal Februari 2011 

het lijf weten te houden, dan valt er veel te genieten 
van vele andere insecten, zoals vlinders, libellen, 
lieveheersbeestjes en vele vele anderen. 
De INSECTENexperience is een insectenfestival dat 
van 25-28 mei 2011 gehouden wordt in 
Wageningen en Ede. In deze nieuwsbrief leest u 
alles over dit grootse festival. Herinnert u zich het 
festival City of Insects uit 2006 nog? Of heeft u dat 
festival gemist? Dan is hier een nieuwe kans om 
kennis te maken met de vele facetten van insecten. 

 

Opening op woensdagavond 25 mei 
Op woensdagavond 25 mei zal in het Infotainment 
Center CineMec te Ede de INSECTENexperience 
spetterend geopend worden. De aanwezigen wordt 
een gevarieerd programma voorgeschoteld met 3D-
insectenfilms, cabaret en inhoudelijke 
bijdragen rond het centrale thema van de 
INSECTENexperience:‘Leef met lastige en leuke 
insecten!?’Insecten zijn bovendien ook lekker: U 
kunt hier letterlijk komen proeven hoe lekker 
insecten zijn.  
 
Symposium 
Op donderdag 26 mei van 09:00 tot 18:00 is er een 
symposium over de laatste stand van zaken over 
hoe je de insectenrijkdom in het (openbaar) groen 
kunt vergroten en hoe je de overlast van bepaalde 
soorten kunt beperken. Er zullen ervaringen worden 
uitgewisseld tussen de aanwezigen over de 
belemmeringen die men in de dagelijkse praktijk 

tegen komt (methodieken en technieken, 
belemmeringen, Flora- en Faunawet, publiek, wet- 
en regelgeving, beschikbare capaciteit). Ook zal er 
een excursie naar de natuurtuinen van Alterra en 
het NIOO zijn. De doelgroepen van dit symposium 
zijn terreinbeheerders overheden, tuinorganisaties, 
groenbeheer bedrijven, en bedrijven met grote 
bedrijventerreinen. 
 
Insecten filmfestival 
Op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zal 
Cinemec in Ede een filmfestival organiseren. 
Insecten figureren in diverse films in heel 
verschillende categorieën (informatief, beleving, 
tekenfilm/kinderfilm, documentaire, angst/horror).  
 
Docentenmiddag 
De docententraining op vrijdagmiddag 27 mei van 
13:30 - 17:15 uur richt zich op vier thema’s 
waarvoor vanuit Wageningen University, Rijn IJssel 
Vakschool Wageningen en De Vlinderstichting 
recent lesmateriaal ontwikkeld is. Het gaat hierbij 
om: 

1. Teken en de ziekte van Lyme 
2. Eikenprocessierupsen  
3. Koolwitjes in de klas  
4. Het eten van insecten  
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Groots insectenfestival op zaterdag 28 mei 
Op zaterdag 28 mei kunt u van 10:00 tot 17:00 uur 
op de campus van Wageningen UR ervaren hoe u 
met insecten samen kunt leven, hoe u het aantal 
leuke insecten in hun omgeving kunt vergroten en 
het aantal lastige insecten kunt verkleinen. 
Een kleine greep uit de activiteiten: 

• Insecten eten 
• Creatieve mierzoete cupcakes 
• Hoe aantrekkelijk ben jij voor muggen? 
• Hoe boort een bladluis naar plantensappen? 
• Hoe film je insecten in vlucht? 
• Hoe kweek je insecten? 
• Hoe krijgt een insect een plant aan de praat? 
• De kunst van het bijenhouden 
• Kinderuniversiteit  

en nog heel heel veel meer. 
 
 
Eredoctoraat voor Prof. Joop van Lenteren 

De Warsaw University of Life Sciences (Polen) zal tijdens 

de bijeenkomst ter viering van de 90ste dies een 

eredoctoraat toekennen aan Prof.dr. Joop  van Lenteren 

(leerstoelgroep Entomologie). De universiteit verleent 

om de vijf jaar één eredoctoraat. Van Lenteren krijgt 

het eredoctoraat voor zijn onderzoek aan biologische 

bestrijding van plagen en voor het verwerven van 

belangrijke EU-fondsen voor 

verbetering van onderzoek en 

onderwijs direct na politieke 

ommekeer in Oost Europa in 

1989. Van Lenteren kreeg 

eerder een eredoctoraat van de 

Szent Istvan University in 

Budapest (Hongarije). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uitgaven van het Laboratorium voor 
Entomologie 
Medewerkers van Entomologie hebben diverse 
prachtige boeken, een kwartetspel en flitsende T-
shirts gemaakt. Dit alles is te koop via de webshop 
van het Laboratorium voor Entomologie: kijk voor 
meer informatie op de website 
www.ent.wur.nl/NL/Webshop/  en vraag naar 
interessante kwantumkortingen 
(office.ento@wur.nl).  
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