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Winterbijeenkomst 2013
Het bestuur nodigt alle leden van harte 
uit voor de winterbijeenkomst 2013. De 
winterbijeenkomst is hét moment om 
andere NEV’ers te informeren over uw 
entomologische vondsten en ervaringen. 
Bovendien is het een goede gelegenheid 
om andere leden te ontmoeten en nieuw-
tjes uit te wisselen. Heeft u in het afgelo-
pen jaar bijzondere vondsten of ontdek-
kingen gedaan of bent u betrokken 
geweest bij interessant entomologisch 
onderzoek of publicaties, dan stellen  
wij het bijzonder op prijs als u een voor-
dracht houdt. Dat mag door het tonen 
van meegebrachte insecten uit het tradi-
tionele ‘kistje’, aan de hand van foto’s  
of met behulp van een powerpoint- 
presentatie. De bijeenkomst vindt plaats 
op 9 februari in de Brabantzaal van ver-
gadercentrum Hoog-Brabant te Utrecht. 
Zorg dat u erbij bent, dan bent u weer op 
de hoogte van het belangrijkste nieuws 
uit de vereniging!

Dode Lente nieuw leven 
ingeblazen met NEV-
symposium

Op zaterdag 17 november jl. organiseerde 
de Nederlandse Entomologische Vereni-
ging een symposium ter gelegenheid van 
het ‘Silent spring’ jubileum. Dit jaar is  
het precies 50 jaar geleden dat het boek 
‘Silent spring’ ofwel ‘Dode Lente’ van de 
Amerikaanse biologe Rachel Carson ver-
scheen. Mede dankzij dit boek nam de 
publieke bezorgdheid over het milieu toe, 
werden maatregelen genomen, ontstond 
de Milieubeweging en verschenen de eer-
ste Ministeries van Milieu.

Vijftig jaar na het verschijnen van dit 
boek vond de NEV het tijd om opnieuw 
de balans op te maken en aandacht te 
vragen voor hedendaagse milieuproble-
men in relatie tot de achteruitgang in 
biodiversiteit. Het symposium richtte 
zich vooral op de sluipende, wat minder 
in het oog springende problemen, zoals 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en 
andere vormen van bodem-, lucht- en 
watervervuiling. De dag stond onder lei-
ding van dagvoorzitter Louise Vet en ge-
zaghebbende sprekers belichtten het the-
ma vanuit verschillende invalshoeken. In 
de ochtend kregen wetenschappers de 
kans om de cijfers en feiten achter de 
achteruitgang in biodiversiteit als gevolg 
van milieuvervuiling te presenteren.  
‘s Middags was de beurt aan beleids- 
makers, politici en vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties om hun visie 

op het onderwerp te geven en oplossin-
gen aan te dragen. Dit leidde tot veel  
discussie met de circa 130 toehoorders. 
Het lezingenprogramma werd afgesloten 
met een kritische nabeschouwing van 
Herman Wijffels, die de dag niet alleen 
samenvatte maar ook zijn toekomstvisie 
op het onderwerp gaf.

De conclusie van de dag was dat er 
weliswaar veel is verbeterd sinds het ver-
schijnen van het boek van Carson, maar 
dat milieuproblemen nog steeds actueel 
zijn. Een deel van de knelpunten is op- 
gelost, maar er zijn de afgelopen 50 jaar 
ook nieuwe milieuproblemen ontstaan. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de ef-
fecten hiervan soms indringender zijn 
dan aanvankelijk gedacht. In vergelijking 
met de grote, bekende thema’s (verdro-
ging, verzuring, vermesting en versnip-
pering) krijgen deze onderwerpen weinig 
aandacht van beleidsmakers en de me-
dia, terwijl ze vaak minstens zo schade-
lijk zijn voor natuur en milieu. Tegelijker-
tijd was de conclusie dat somberen niet 
nodig is, omdat de oplossingen veelal 
voorhanden zijn. Soms zijn die oplos- 
singen van technologische aard, een an-
dere keer vragen ze om andere vormen 
van milieubeheer en landbouw. Die laat-
ste oplossingen kosten tijd, maar het is 
nú het moment om de overstap te maken 

naar een duurzame en toekomstbesten-
dige economie, aldus Herman Wijffels.

Ook de media heeft deze boodschap 
opgepakt. Zo hebben er o.a. artikelen ge-
staan in Trouw, het Reformatorisch Dag-
blad, het personeelsblad van Wageningen 
Universiteit, Vrij Nederland en ook in de 
radio-uitzendingen van VPRO Labyrint en 
Vara’s Vroege Vogels is aandacht voor het 
symposium en de huidige milieuproble-
men geweest.

Al met al was het een bijzondere dag 
voor de NEV met veel belangstelling van 
het publiek en de media. Wij hopen dat 
het symposium in navolging van Carson 
zal bijdragen aan een nieuw milieube-
wustzijn en een voortvarende aanpak 
van de hedendaagse milieuproblemen. 
Voor geïnteresseerde leden die het sym-
posium hebben gemist of toehoorders  
die de verhalen nog eens willen nalezen: 
binnenkort worden de presentaties van 
de sprekers op de NEV website geplaatst. 
Later dit jaar zal een themanummer van 
Entomologische Berichten over het sym-
posium verschijnen.

Namens de organisatie,
Joop van Lenteren (Wageningen Univer- 
siteit) & Henk Hunneman (secretaris NEV)

Verenigingsnieuws

1. Spreker Martina Vijver (links) van het CML beantwoordt vragen van het publiek, onder toe-
ziend oog van dagvoorzitter Louise Vet (rechts). Foto: Henk Hunneman


