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De mussen vallen hier buiten van het dak. Het is zomer en voor de media dus 
komkommertijd. Nu heb ik dat nooit gesnapt. Waarom vallen bij hitte ineens 
mussen van het dak, en waarom zou je hartje zomer ineens over komkommers 
gaan schrijven? Die snij je in plakjes of doe je op je brood. Het komkommer-
nieuws van dit jaar is de wespenplaag. Nou, ik weet niet hoe het met u staat, 
maar persoonlijk heb ik zelf nog nooit zo weinig wespen gezien als dit jaar. Ik 
begin bijna te verlangen naar die beestjes. Het leuke van dit soort komkom-
mernieuws is natuurlijk dat je het ieder jaar weer terug kunt laten komen. 
Waarschijnlijk hebben we ook vorig jaar en het jaar daarvoor geleden onder 
enorme plagen. Ook journalisten zijn wel eens liever lui dan moe en weten 
haarfijn dat de gemiddelde lezer toch niet doorheeft dat hij zijn stukje van 
vorig jaar gewoon overgetikt heeft.

Hetzelfde gebeurt niet alleen met wespen. Ook plagen in onze bomen worden 
van tijd tot wel eens aangedikt of in de repeteerstand gezet. Google bijvoor-
beeld maar eens ‘overwinteren van eikenprocessierups’. Ieder voorjaar is het 
vaste prik. Dit plaagdier is dankzij of ondanks de ultrastrenge, opvallende 
milde, extra natte of juist droge winter weer sterker teruggekomen. Ik heb al 
heel wat gelegenheidsargumenten opgedist zien worden in ronkende persbe-
richten.  

Ik hoop dat wij als vakblad ons daar niet schuldig aan maken, maar ben bang 
dat wij er ook wel eens intuinen. Je bent snel geneigd om problemen te 
vergroten. Wij interviewen partijen die expert zijn op een bepaald gebied en 
daarmee ook weer hun belangen hebben. En met dat belang komt de neiging 
om het net wat dikker aan te zetten. Dat gaat eigenlijk wel op voor iedere 
ziekte of ieder boomgerelateerd probleem. In de eerste verhalen over essen-
taksterfte van een aantal jaren geleden,  kon u in dit vakblad ook lezen dat er 
op grote schaal essen gekapt zouden worden. Nu is dat inderdaad gebeurd. 
In verschillende gemeentes in het noorden van het land zijn honderden essen 
gekapt. Maar als we Iben Margrete Thomsen mogen geloven, die een lezing 
komt geven op onze Boomdemodag op 17 september, had dat helemaal niet 
gehoeven. Natuurlijk, essentaksterfte is een lastige en zeer hardnekkige ziekte, 
waar we waarschijnlijk nooit meer afkomen, maar het is niet zo dat je aange-
taste bomen meteen moet verwijderen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

P.S. Ik zie u graag op onze Boom Innovatie Dag. U kunt zich opgeven op 
www.boominnovatiedag.nl
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