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Jeukeningen Korneel Jeuken

Bermbeheer
Ik ben het helemaal
eens met het artikel
‘De natuur regelt het
zelf wel’ van Gerrit
Jansen (dd 13-08-
2019).
Het gezeur over een
rups en een mot. Ik
heb mijn eigen ge-
meente gevraagd
maatregelen te ne-
men. Meer biodiversi-
teit in de bermen, ge-
mengde laanbomen
en geen monocultu-
ren meer. 
Ik wil niet meer dat ze
de bermen al veel te
vroeg klepelen. Ik wil
naar een ecologisch

bermbeheer. Zo krijg
je netwerken voor in-
secten met predatie
om mogelijke plagen
tegen te gaan.
Al ben ik zelf geen 
bioloog of ecoloog,
met gezond verstand
en de kunst om ver-
banden te leggen, kun
je zien dat de natuur
heel logisch in elkaar
zit en zichzelf wel
redt. Mits je haar
(moeder natuur)
daarvoor de kans
geeft.
Helaas lukt logisch re-
deneren veel mensen
niet meer, doordat ze
in een cocon leven en

een dergelijke visie
ontwikkelen. 
Maatregelen worden
genomen op basis van
de drijfveer ‘angst’ en
dat is nooit een goede
raadgever. Inwoners
trekken massaal aan
de bel bij gemeenten
om de gifspuit of een
kapvergunning.
Liever de rust bewa-
ren, nadenken, lange-
termijn oplossingen
bedenken en uitvoe-
ren en daarnaast ook
‘kieken wat ut wordt’.
In dat laatste zijn we
toch ook goed?

René Tuenter
Halle
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De eikenprocessierups en
onze liefde voor de natuur

Overlast van de
eikenprocessie-
rups roept zelfs
vergelijkingen op
met de Bijbelse
plagen. Dat
standpunt geeft
te denken.

Martin Drenthen

D
e afgelopen maan-
den stonden de
kranten vol met
berichten over
overlast gevende

dieren die zich meldden aan de
poorten van ons doorgaans zo
aangeharkte landje: wolf, goud-
jakhals, tijgermug en reuzen-
teek. Maar niets hield de ge-
moederen zo bezig als de eiken-
processierups, die met zijn
brandharen jeukende bulten en
brandende ogen veroorzaakt.
In Nederland hebben we een

lange traditie van de natuur aan

banden leggen. Eeuwenlang
hebben we gestreden tegen het
water, met als resultaat een
landschap waarin elke vier-
kante meter door de mens is
veranderd. En nu lijkt de eiken-
processierups Nederlanders te
verenigen in een nieuwe strijd
tegen de vijandige natuur.
Een oproep van Omroep Gel-

derland leverde binnen enkele
dagen tientallen ideeën op om
het vervelende dier te lijf te
gaan. Binnen de kortste keren
werd er met geld van de over-
heid een nationaal expertise-
centrum opgericht dat zich
buigt over de vraag hoe de rup-
senplaag het beste kan worden
bestreden. Sommige gemeen-
ten sturen duurbetaalde man-
nen in witte pakken eropuit om
met grote stofzuigers eikenbo-
men van nesten te ontdoen, of
de rupsen met een kleverig
goedje te behandelen. Kosten
noch moeite worden gespaard.
Er lijkt iets bijzonders aan de

hand met de eikenprocessie-
rups en dat heeft volgens mij te
maken met de apocalyptische
associaties die de rupsenplaag
oproept, zeker in combinatie
met de recente extreme hitte.

De rupsenoverlast is al vergele-
ken met de Bijbelse plagen. Is
de eikenprocessierups niet
slechts het zoveelste gevolg van
klimaatontwrichtring en deel
van een op handen zijnde eco-
logische catastrofe? Door de kli-
maatverandering dreigt er een
einde te komen aan onze pla-
neet als een comfortabele leef-
omgeving voor de mens, waarin
de natuur steeds onbeheers-
baarder en in zekere zin alleen
maar wilder is geworden.
Hoewel klimaatverandering

er inderdaad voor zorgt dat de
rups langzaamaan steeds verder
noordwaarts komt, kwam het
dier 150 jaar geleden al voor in
delen van Nederland en sinds-
dien stak de rups af en toe de
kop op. Een natuurlijk ver-
schijnsel dus, niets om je over-
dreven druk om te maken.
De gretigheid waarmee de

rupsenplaag aan klimaatveran-
dering wordt toegeschreven
geeft wat mij betreft te denken.
Door klimaatverandering als
belangrijkste oorzaak te noe-
men, lijkt de rupsenplaag iets te
zijn wat ons overkomt, onder-
deel van een zich onherroepe-
lijk voltrekkend proces waar wij

nauwelijks invloed op hebben,
en dus ook niet verantwoorde-
lijk voor zijn. Wat we dreigen te
vergeten is dat in de natuur al-
les met alles samenhangt.
Deskundigen wijzen erop dat

het plotselinge oprukken van
de rups vooral te maken heeft
met de achteruitgang van vo-
gels, vleermuizen en roofinsec-
ten die rupsen normaal in toom
houden. De rupsenplaag is toe
te schrijven aan ons eigen han-
delen en dus kunnen we wel
degelijk iets doen. We moeten
weer ruimte maken voor een
gevarieerd landschap en erop
vertrouwen dat de natuur dan
de balans bewaart. In de tussen-
tijd kunnen we nestkastjes op-
hangen voor de koolmees, die
een uitstekende rupsenbestrij-
der blijkt te zijn. Of vleermuis-
kasten maken, want vleermui-
zen zijn gek op de vlinders die
de rupseneitjes leggen. Dat
blijkt goed te werken.

n Martin Drenthen is milieufilo-
soof aan de Radboud Universi-
teit. Vanavond geeft hij een le-
zing bij cultureel terras De Kaaij
in Nijmegen (20.30 uur) over 
bovenstaand onderwerp.
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Wat we dreigen
te vergeten is
dat in de natuur
alles met alles
samenhangt
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