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ouder Meike werd hoe groter haar legsels werden. In 
dat opzicht wint ze de competitie van de andere twee 
categorieën. Op het landgoed liggen de gemiddelde leg-
selgroottes ieder jaar hoger dan in de rest van Nederland 
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6.2. Mogelijke invloed buxusmotbe-
strijding op pimpel- en koolmezen-
sterfte
Adriaan Guldemond, Peter Leendertse, Jeanne van Beek, 
Erwin Hoftijser (allen CLM Onderzoek en Advies) & Kees 
van Oers (KNAW-NIOO). Contact: guldemond@clm.nl

Inleiding
De buxusmot (Cydalima perspectalis) is een invasieve 
exoot uit Oost-Azië (figuur 1) die zich sinds 2007 in 
Nederland heeft gevestigd. De buxusmot heeft zich in-
middels verspreid tot boven de lijn Alkmaar-Arnhem 
en komt nu ook tot in Groningen voor (Waarneming.
nl, september 2018). Rupsen van de buxusmot veroor-
zaken in toenemende mate schade aan buxus, waarbij 
buxushagen geheel naar de knoppen kunnen gaan. In 
het voorjaar van 2018 verschenen er berichten in de 
media over meer dan normale sterfte van jonge kool- 
en pimpelmezen in stedelijke gebieden, waar ook de 
buxusmot chemisch werd bestreden. Bezorgde eigena-
ren van de nestkasten vermoedden een relatie met de 
chemische bestrijding van rupsen van de buxusmot in 
de buurt. Om te verkennen of er een relatie kan zijn 
tussen mezensterfte en buxusmotbestrijding is CLM 
Onderzoek en Advies samen met het NIOO-KNAW een 
klein, verkennend citizen science onderzoek gestart, 
medegefinancierd door de Triodos Foundation (zie ook 
rapport Guldemond et al., 2018a (https://www.clm.nl/
news/495/16/Persbericht-Mogelijk-illegaal-gebruik-
van-bestrijdingsmiddelen-door-particulieren-bij-
buxusmotbestrijding); dit artikel is een ingekorte bewer-
king van Guldemond et al., 2018b).

Werkwijze
In totaal zijn 10 monsters geanalyseerd. Particulieren 
hebben in stedelijke gebieden, waar mogelijk buxusmot 
is bestreden, monsters verzameld van jonge koolmees 
(1) en pimpelmezen (4) afkomstig uit Delft (ZH), Den 
Haag (ZH), Reijen (NB), Ede (Gld) en Arnhem (Gld). Vijf 
referentiemonsters betroffen jonge koolmezen afkomstig 
uit een bosgebied bij Arnhem, onderdeel van een onder-
zoek van NIOO-KNAW, waar geen buxusmotbestrijding 
heeft plaatsgevonden.
De monsters zijn in het Eurofins laboratorium geana-
lyseerd op pesticiden met behulp van twee methoden: 
GC-MSMS (gaschromatografie in combinatie met een 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Legselgrootte koolmees Meike 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 11,00
gemiddelde legselgrootte 't Jagershuis 9,29 9,60 8,51 7,68 9,25 7,77 7,87 9,19
gemiddelde legselgrootte Nederland 8,57 9,09 7,71 7,56 8,20 7,50 7,17 7,91
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Figuur 1. Adult en rups van buxusmot (foto’s: van Wikimedia Commons; (rechts) Didier Descouens).
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verbeterde massaspectrometrie) en LC-MSMS (liquid 
chromatografie in combinatie met een verbeterde mas-
saspectrometrie).

Foerageergedrag van koolmezen
Aangezien de buxusmot een nieuwe soort in Nederland 
is, is een gangbare theorie dat natuurlijke vijanden, zo-
als de kool- en pimpelmees de soort nog niet ontdekt 
hebben. Daarom is allereerst onderzocht of mezen ook 
daadwerkelijk rupsen van de buxusmot eten. Uit onder-
zoek van het NIOO-KNAW aan koolmezen bleek dat deze 
inderdaad op een schoteltje aangeboden buxusmotrup-
sen eten. Ook rupsen die op buxustakjes zaten werden 
gevonden en gegeten. Dit geeft aan dat koolmezen de 
rupsen uit buxusplanten kunnen halen in de tuinen waar 
ze foerageren. De vervolgvraag is of koolmezen in het 
wild de rupsen ook daadwerkelijk vinden én aan hun 
jongen voeren. 

Aangetroffen pesticiden in mezen
Er zijn 10 monsters geanalyseerd: de stedelijke (meng)
monsters bestonden uit 1-5 dode jonge mezen, de mon-
sters uit het bosgebied waren alle één individu. De gehe-
le vogel is voor de analyse gebruikt.
Daarbij zijn in totaal 14 verschillende pesticiden aange-
troffen in kool- en pimpelmees (tabel 1).
• insecticiden (9), namelijk chlorantraniliprole, DDT, fi-

pronil, imidacloprid, indoxacarb, permethrin, spino-
sad, spiromesifen en thiamethoxam; twee van deze 
insecticiden betreft neonicotinoïden (imidacloprid en 
thiamethoxam);

• fungiciden (3), namelijk azoxystrobin, fluopyram en 
propiconazole;

• biocide (1) namelijk DEET;
• synergist (1), namelijk piperonyl butoxide, een stof 

die de afbraak van pyrethrinen tegengaat. 

Verder is een stimulant, cafeïne, aangetroffen.

In het stedelijke gebied zijn 11 verschillende stoffen 
aangetroffen en in het bosgebied 5 verschillende stoffen. 
Van de stedelijke monsters was er één zonder pesticiden, 
van de monsters uit het bosgebied twee (tabel 1).

De gemeten concentraties zijn over het algemeen min-
der dan 0,1 mg/kg en van 8 stoffen ligt de concentratie 
onder de rapportagegrens van <0,01 mg/kg . Van de fun-
gicide azoxystrobin is de hoogste concentratie gevonden: 
1,28 mg/kg. 

Mogelijke herkomst pesticiden
De meest voor de hand liggende contaminatieroute is 
dat volwassen mezen hun jongen voeren met insecten 
die met pesticiden zijn bespoten en dat de stoffen zo 
in de jonge mezen terecht komen. Ook kunnen stoffen 
via de eieren aan de jongen worden doorgegeven. Dit is 
bij boerenzwaluw aannemelijk gemaakt voor een stof als 
DDT (Guldemond et al., 2018c). DDT is in België in de 
buurt van Antwerpen ook gevonden in koolmeeseieren 
(Van der Steen, et al., 2006). 

De aangetroffen stoffen betreft hoofdzakelijk insectici-
den (9), naast 3 fungiciden. Het valt op dat in het ste-
delijk gebied meer pesticiden worden gevonden dan in 
het bosgebied: 11 in de stad (waarvan 5 onder rapporta-
gegrens) tegenover 4 in het bos (waarvan 2 onder rap-
portagegrens). In het stedelijk gebied zijn negen insec-
ticiden aangetroffen, in het bosgebied is één insecticide 
gevonden. 

Kool- en pimpelmezen foerageren in de periode dat ze 
hun jongen voeren in de onmiddellijke omgeving van 
de nestplaats. De home ranges zijn vergelijkbaar - van 

Werkzame stof Type middel Stedelijk gebied 
dode jongen

Soort Bosgebied
dode jongen

Soort

Azoxystrobin fungicide (1) pimpelmees 1 koolmees
Chlorantraniliprole insecticide (1) koolmees  
DDT insecticide 1 pimpelmees  
DEET biocide  (2) koolmees
Fipronil (-sulfone) insecticide (1) pimpelmees  
Fluopyram fungicide (1) koolmees  
Imidacloprid insecticide 2 pimpelmees  
Indoxacarb insecticide 1 pimpelmees  
Permethrin insecticide 2 pimpelmees  
Piperonyl butoxide synergist 1 koolmees  
Propiconazole fungicide  (1) koolmees
Spinosad A + B insecticide (1) koolmees  
Spiromesifen insecticide 1 koolmees  
Thiamethoxam insecticide koolmees 1 koolmees
niets gevonden - 1 pimpelmees 2 koolmees
totaal aantal
pesticiden (14)

 11  4  

Cafeïne stimulant  1 koolmees

Tabel 1. Aantal monsters waarin pesticiden zijn aangetroffen in dode juveniele mezen in stedelijk gebied en bosge-
bied. () betekent dat aanwezigheid van middel kan worden aangetoond, maar de concentratie onder de rapporta-
gegrens ligt.
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koolmees iets groter dan van pimpelmees - en liggen in 
de grootteorde van 2.500-3.500 m2, wat een gebied is 
met een straal van 28-33 m (Naef-Daenzer, 1994). De 
kans dat ze insecten met pesticiden voeren uit land-
bouwgebieden is daarom bijzonder klein, want de ste-
delijke monsterplaatsen bevinden zich allen in de stad. 
Het is daarom aannemelijk dat bestrijding van insecten, 
waaronder mogelijk buxusmotrupsen, op de stedelijke 
monsterlocaties heeft plaatsgevonden en insecticiden 
op die manier via het voedsel in de jonge mezen zijn 
gekomen.

De stoffen die zijn gevonden, zijn maar ten dele toe-
gelaten voor gebruik door particulieren (8 van de 11). 
Bovendien is geen van de gevonden middelen toege-
staan voor particulieren om te gebruiken tegen buxus-
mot. Middelen die voor professionals zijn toegelaten, 
zijn sinds 1 november 2017 verboden om in stedelijk 
gebied te gebruiken, waarbij bestrijding van de buxus-
mot wel op een lijst met uitzonderingen is geplaatst. De 
meeste insecticiden die in de mezen zijn aangetroffen, 
lijken te wijzen op illegaal gebruik door particulieren.

Schadelijkheid van de aangetroffen pesticiden
Als we de gevonden stoffen beoordelen op de acu-
te LD50, de concentratie waarbij in proeven de helft 
van de proefdieren sterft, dan wordt alleen van fipro-
nil en indoxacarb voor vogels het risico op ‘hoog’ be-
oordeeld (Pesticide Properties DataBase (University of 
Hertfordshire); PPDB, 2018). Neonicotinoïden kunnen 
gevolgen hebben op vogels (Lopez-Antia et al., 2013: 
imidacloprid op rode patrijs; zie verder Hallmann et al. 
(2014) en Mineau & Palmer (2013)). Pesticiden kun-
nen ook sublethale effecten hebben op de reproductie, 
zoals de vruchtbaarheid en de overleving van de jongen 
(Etterson et al., 2017). Of de aangetroffen concentraties 
hoog genoeg zijn om sterfte bij jonge mezen te veroor-
zaken is onbekend.

Foerageergedrag en pesticiden
De vervolgvraag is of koolmezen in het wild de rup-
sen ook daadwerkelijk vinden en aan hun jongen geven. 
Kool- en pimpelmezen hebben een gevarieerd dieet en 
ook als ze jongen hebben worden verschillende prooien 
aangeboden. Het is niet bekend wat het aandeel buxus-
motrupsen is in het dieet van een koolmees en of ze 
deze ook aan de jongen aanbieden. Verder is het niet be-
kend hoeveel gifstoffen er in individuele rupsen zit. Het 
is dan ook niet duidelijk hoeveel rupsen een koolmees 
moet eten om detecteerbare hoeveelheden pesticiden 
binnen te krijgen. Nog genoeg vragen!
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6.3. Broedseizoen 2018 in het 
Urbaan mezenproject in zes steden 
in Vlaanderen en Nederland
De Laet, Jenny1,2, Trappeniers Bruno1,2, Lens, Luc2

1ABLLOvzw (Actiecomité Bescherming linkeroever en 
Waasland), 2 Group TEREC Ugent

Inleiding
Sedert 2012 voert ABLLO vzw (Actiecomité 
Bescherming Linkeroever en Waasland) in samenwer-
king met groep TEREC UGent een urbaan mezen pro-
ject uit in de steden Gent (2012), Sint-Niklaas (2014), 
Dendermonde (2014) en Terneuzen (2017), Kruibeke 
(2018) en Maastricht (2018). In elk van de steden han-
gen 100 -170 nestkasten voor mezen bij particulieren, 
scholen, rusthuizen, kerkhoven en openbare diensten. 
Als conrolegebied gebruiken we een meer dan 100 jaar 
oud beukenbos in Zwijnaarde (bij Gent) waar 193 nest-
kasten hangen en de koolmeespopulatie reeds opgevolgd 
wordt sedert 1964. Het gaat hier om een typisch ‘citi-
zen science’ project waarbij burgers ons helpen bij het 
verzamelen van de gegevens. Iedere deelnemer begint 
vanaf 1 maart zijn/haar nestkast wekelijks te controle-
ren en noteert de waarnemingen op een formulier. Dit 
tot wanneer het wijfje begint te broeden en het totaal 
aantal gelegde eieren gekend is. De ouders worden door 
ons geringd en gemeten als de jongen min 10 dagen 
oud zijn en de jongen worden geringd als ze 15 dagen 
oud zijn. Op die manier krijgen we een volledige dataset 
van eerste eidatum (datum waarop het eerste ei gelegd 
wordt), aantal gelegde eieren, aantal jongen, aantal uit-
gevlogen jongen.
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