Weer tijgermuggen in kassen gesignaleerd
Convenant met handel blijkt niet te werken, risico op tropische ziekten blijft

Voor het eerst sinds oktober zijn in Nederland weer tijgermuggen gesignaleerd. De muggen
kunnen gevaarlijke ziekten overbrengen. Ze zijn gevonden in kassen waarin lucky bamboo
planten worden opgekweekt die zijn ingevoerd uit China. Uit deze vondst blijkt dat het convenant van overheid en importeurs om de import muggenvrij te maken niet werkt. Dat meldt
het Centrum voor Landbouw en Milieu te Culemborg.

De tijgermug is in 2005 voor het eerst in Nederland gesignaleerd in kassen waar uit China ingevoerde
lucky bamboo plantjes worden opgekweekt. Experts hebben al meermalen gewaarschuwd dat de mug
zich in Nederland zou kunnen vestigen en dan veel hinder kan veroorzaken en bovendien gevaarlijke
virussen kan verspreiden, waaronder knokkelkoorts. Plaatselijk zijn al tijgermuggen gevonden buiten
kassen, in een woning en in een school, al lijkt van echte vestiging nog geen sprake te zijn.
De overheid heeft in 2006 en in 2007 convenanten met de importeurs van lucky bamboo afgesloten
waarin zij toezegden zich in te spannen om de import muggenvrij te maken. De Tweede Kamer vond dat
onvoldoende en nam in februari een motie aan waarin minister Klink van Volksgezondheid werd gevraagd
de import van lucky bamboo aan quarantaine te onderwerpen. Maar de minister besloot in maart de motie niet uit te voeren omdat er sinds oktober geen muggen meer waren gevangen en noemde het conv
enant “een succes”.
Nu blijkt dat de minister te vroeg heeft gejuicht. Uit nieuwe vangstgegevens, gepubliceerd op
www.tijgermug.info, blijkt dat sinds begin juni op vier bedrijven in totaal 35 muggen zijn gevangen.
Daarmee dreigt opnieuw een invasie van de tijgermug.Waar de bedrijven liggen heeft het ministerie niet
bekend gemaakt.
Het CLM dringt er op aan dat de minister alsnog de motie uitvoert en quarantaine invoert of anders de
import van lucky bamboo stopzet. Ook zou het onderzoek naarmuggen buiten de kassen moeten worden
hervat. Verder zou de overheid de namen van de bedrijven die lucky ba
mboo importeren en waar muggen zijn gevonden openbaar moeten maken. Dat geeft omwonenden inzicht in de risico’s die zij lopen en
maakt hen alert op de aanwezigheid van tijgermuggen.
Importeurs doen er volgens het CLM verstandig aan certificaten in te voeren die garanderen dat planten vrij zijn van tijgermuggen. Zonder zulke certificaten dreigen importeurs het vertrouwen van cons
umenten, de bloemenhandel en tuincentra te verliezen.

Nadere informatie: zie http://www.tijgermug.info
Of neem contact op met Wouter van der Weijden, tel. 0345 470700 of 020-6736682,
e-mail wvanderweijden@clm.nl.
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