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Ongeduldig
Volgens Schabbink is een van de grootste pro-
blemen dat mensen ongeduldig zijn. Hij praat 
verder: 'Ze geven zo'n proef slechts één jaar 
de tijd, met als enige maatregel: het plaatsen 
van nestkastjes voor mezen. Stel je wil als pro-
jectontwikkelaar een flat middenin de Sahara 
plaatsen, dan word je toch voor gek verklaard? 
Investeerders lopen hoofdschuddend weg. 
Iedereen weet: de Sahara is onbewoonbaar. Het 
feit dat er een huis staat is nog geen reden om 
er te gaan wonen.' 

Schoon, heel en veilig
Maar dit is precies, in een minder extreme vari-
ant, wat er volgens Schabbink gebeurd met de 
plaatsing van mezenkastjes in een strak bijge-
houden eikenlaan met alleen gras eronder. 'In 
zo'n laan, een door mensen gecreëerde mono-
cultuur, heb je als mees niets te zoeken. Een 
korte periode van het jaar heb je te eten want 
dan barst het van de eikenprocessierupsen. 
Maar zodra de plaag wegvalt, is het weer stil 
in de "Sahara". Er zijn bijvoorbeeld geen voor-
jaars- en/of najaarsbloeiers om insecten aan te 
trekken. De voedselbron voor de mezen is maar 
voor een korte periode aanwezig. Waar zijn de 
heggetjes en andere schuilplaatsen waar deze 

vogel zich prettig voelt? Alleen vogelkastjes 
biedt onvoldoende uitkomst. Waar is het water? 
Kortom: zou u zelf op een dergelijke locatie wil-
len wonen en leven. Waarom verwachten wij 
dat dan wel van de mees. Precies hét voorbeeld 
dat de Nederlandse stadsnatuur uit balans is. 
Het gemiddelde openbaar groen is gebaseerd 
op schoon, heel en veilig en is niet ingericht 
met het oog op wat de natuur wil. En los van 
enkele goede voorbeelden strekt de Sahara 
strekt zich uit...'

Integrale aanpak
Schabbink vervolgt: 'Het gaat erom dat je 
omstandigheden creëert waarin mezen jaar-
rond eten, schuilplekken en water hebben. Een 
mees is onderdeel van een heel voedselweb. 
Dit moet allemaal in orde zijn wil het werken en 
dit is niet binnen één jaartje in orde door het 
ophangen van een paar nestkasten. Het open-
baargroen beheer moet holistisch en integraal 
worden aangepakt. Plagen zijn een teken dat 
de natuur uit balans is.' 

'Beheerders en beleidsmakers zet je onrust 
opzij en stop de gedachte dat de natuur maak-
baar is. De natuur werkt als één groot netwerk, 
alles is onderdeel van elkaar en beïnvloedt 

elkaar. Biodiversiteit creëren is daarbinnen zeer 
belangrijk. Hoe hoger deze is, hoe beter de 
natuur zichzelf in balans kan houden. 

Meer natuurlijke vijanden EPR 
Afsluitend roept Schabbink op: 'Laat het blad 
eens liggen, maak de tuin eens níet winter-
klaar. Maai het gras eens níet alsof een topclub 
het moet bespelen. Probeer een zo compleet 
mogelijke natuur te realiseren opdat deze zich-
zelf in balans gaat houden. Bijkomend voor-
deel is dat we dan ook aan andere natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups tegemoet 
komen. Naast de koolmees blijkt uit onderzoek 
van Sylvia Hellingman dat ook Nimfen van de 
wants Rhadbomiris striatellus, de larven van 
gaasvliegen en het tweestippelig lieveheers-
beestje zich tegoed doen aan deze rupsen.’

Zomaar een bericht op de website van Stad 

+ Groen: de Gelderse gemeente Brummen 

stopt met een pilot waarbij mezenkastjes de 

plaagdruk van de eikenprocessierups moeten 

verminderen. Na slechts één jaar concludeert 

de gemeente dat een dergelijke proef wei-

nig zin heeft. De positieve resultaten waren 

onvoldoende. Stad + Groen vraagt aan Eddy 

Schabbink van IPC Groen, organisator van het 

Nationale Biodiversiteitscongres, wat hij daar-

van vindt. Zijn oprechte mening volgt.

Auteur: Willemijn van Iersel

‘De natuur heeft 
geen aan- en uit-
schakelaar!’
Temper je ongeduld en probeer te denken vanuit de natuur

‘Je bent niet klaar met 

alleen een paar mezen-

kastjes in de boom.’
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