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nieuwsbrief entomologie 

2006 wordt insectenrijk jaar 
 
In China wordt elk jaar genoemd naar een dier, het jaar van de 

aap, de hond, etc. In Nederland kennen we die traditie (nog?) 
niet. Het Laboratorium voor Entomologie heeft grootse 
plannen om van het nieuwe jaar een insectenrijk jaar te maken. 
In 2006 bestaat het Laboratorium voor Entomologie 80 jaar. 
Dat gaat gepaard met extra activiteiten. 

 

Lezing 11 januari 
Op woensdagavond 11 januari 2006 (20:00 uur; toegang 
gratis) zal Marcel Dicke een lezing, getiteld Genieten van 
insecten, verzorgen in Boekhandel Kniphorst, Hoogstraat 49, 
Wageningen (0317 424242; www.kniphorst.nl) en zijn boek 

Twee vliegen in één klap signeren. Tevens is ook het 

Insectenkwartet  dat het Laboratorium voor Entomologie 

gemaakt heeft in Boekhandel Kniphorst te koop. Voor koffie en 
een drankje zal worden gezorgd. U bent van harte welkom. Als 
omlijsting van de lezing exposeren ‘De winterschilders’ hun 

werkstukken over insecten. 
 

Tentoonstelling februari 
Vanaf maandag 30 januari t/m 25 februari zal op werkdagen 

van 9.00 tot 17.00 uur de tentoonstelling Insecten�inspiratie 
te zien zijn op het Laboratorium voor Entomologie. Circa 20 
beeldend kunstenaars uit de omgeving van Wageningen 
hebben in 2005 enkele dagen doorgebracht op het 

Laboratorium voor Entomologie. Hun werk zal te zien zijn in 
ons gebouw aan Binnenhaven 7. Voor meer informatie zie 
http://home.hetnet.nl/~frantz/exposities.htm.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wedstrijd 
Wageningen Universiteit doet mee met de Battle of the 
Universities die door de NRC, in samenwerking met NWO en 

KNAW, is uitgeschreven. In deze wedstrijd is de opdracht om 

eigen onderzoek voor en breed publiek aantrekkelijk te maken. 

Het Laboratorium voor Entomologie vertegenwoordigt 
Wageningen Universiteit in deze wedstrijd en er zijn grootse 
plannen om ons insectenonderzoek extra in het zonnetje te 

zetten. Het thema dat door ons gekozen is luidt Zonder 
insecten geen leven op aarde. Verschillende kranten 

hebben de afgelopen weken al aandacht besteed aan dit 
thema. Een team van 5 medewerkers van het Laboratorium 
voor Entomologie en 5 studenten is enthousiast aan de slag 

gegaan. U kunt meer over het thema en de plannen lezen op 
onze weblog op www.academischejaarprijs.nl/wageningen. Op 
de website www.academischejaarprijs.nl kunt u ook stemmen 
op uw favoriete team. Neemt u eens een kijkje op de weblog 
en website. 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Van harte wens ik u een inspirerend 2006 toe. In het nieuwe 

jaar krijgt u wat ons betreft voldoende gelegenheid om te 
genieten van insecten. Via deze nieuwsbrief zullen we u 
daarvan op de hoogte houden. 
 
Met een hartelijke groet, 

 
Prof. dr. Marcel Dicke,  
hoofd Laboratorium voor Entomologie (marcel.dicke@wur.nl) 

 insect collection                                Jose van 

Loon José van Loon 


