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Wespen bestrijden
Ab Kuypen
Van imkers wordt, terecht, algemeen verwacht dat
zij verstand hebben van meer dan honingbijen
alleen. Niet alleen voor het verwijderen van
bijenzwermen, ook bij het vernietigen van
wespennesten wordt daarom veelvuldig de hulp van
imkers ingeroepen. In veel gevallen valt dit in de
categorie 'vriendendienst' of 'burenhulp'. Daarnaast
is er een groep imkers die bijna bedrijfsmatig actief
is o p dit terrein. Nieuwe wetgeving lijkt vooral deze
laatste imkers aan t e gaan. Wij zetten de zaken
eens o p een rijtje.
Behalve door bekenden en buurtbewoners worden
imkers niet alleen voor het scheppen van bijenzwermen ingeschakeld, ook voor het verwijderen van
wespennesten worden zij opgeroepen. Ook lokale
overheden zoals brandweer, gemeentewerken en
politie maken in sommige gemeenten gebruik van hen
bekende imkers. De eerste groep zal zich meestal van
niet meer bedienen dan een plamuurmes en een alom
verkrijgbaar busje insectengif. De tweede groep van
min of meer bedrijfsmatige bestrijders werkt vaak met
dezelfde bestrijdingsmiddelen als de echte beroeps.
Toen vorig jaar voor de bedrijfsmatig bestrijdende
imkers het één en ander leek te gaan veranderen,
ontvingen wij de dwingende vraag om goede
voorlichting hierover te verstrekken.

De nieuwe regeling
Die nieuwe regeling (Besluit Vakkennis en Vakbekwaamheidseisen), ingegaan op 1 oktober 1999, is
een uitvloeisel van de bestrijdingsmiddelenwet en
zegt, dat alleen gediplomeerde ongediertebestrijders
mogen ingrijpen bij dierplagen. Dat betekent, althans
daar leek het in eerste instantie op, dat voortaan ook
imkers voor het verwijderen van wespennesten in het
bezit moeten zijn van een vakbekwaamheidsdiploma.
Bij de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding te
Wageningen kan men een opleiding voor zo'n
diploma volgen. De duur van de opleiding is twee jaar,
de kosten bedragen circa f 5000.
In genoemde regeling wordt beschreven wat de eindtermen van het diploma zijn. Het gaat hierbij onder
meer om de herkenning van de verschillende plaagdieren, maar bijvoorbeeld ook om schimmels welke
houtrot veroorzaken. Daarnaast moet men ruim voldoende kennis opdoen van in te zetten bestrijdingsmiddelen en hun milieueffecten. Ook het gebruik van

beschermende middelen als kleding en adembescherming.
Kortom, de bestrijdingsmiddelenwet en de regeling
'Besluit Vakkennis en Vakbekwaamheidseisen' leren
ons hand in hand aan welke nieuwe criteria men in het
vervolg moet voldoen, wil men zich als bestrijder van
ongedierte, dus ook van wespen, mogen opwerpen.

Vriendendienst
Hoewel het al met al niet eens meeviel de juiste
informatie te verkrijgen, kunnen wij nu vaststellen dat
het waarschijnlijk allemaal wel meevalt. Zolang men als
vriendendienst gebruik maakt van bij onder andere
tuincentra verkrijgbare busjes bestrijdingsmiddel, zal
er ons inziens niets aan de hand zijn. Wat er wettelijk
in feite is veranderd, is het gegeven dat er niet langer
zonder voldoende kennis gebruik gemaakt mag
worden van bestrijdingsmiddelen, zoals die door de
bedrijven voor plaagdierbestrijding worden gebruikt.
Een regeling overigens, die wij ook uit de landbouw
kennen. Voor imkers, die zich dus bedienen van zulke
middelen, zit er dus waarschijnlijk niets anders op hun
activiteiten te staken, of een dure cursus te volgen.*
Er wordt gewaarschuwd, dat naleving van deze
nieuwe wetgeving streng zal worden gecontroleerd.
Dat de officiële dierplagenbestrijders niet zullen
schromen geconstateerde overtredingen te melden,
laat zich raden. Zij zien waarschijnlijk in, overigens
goed bedoelde, acties van imkers alleen maar
concurrentie. Immers: meestal is men bij officiële
bestrijders heel wat duurder uit dan bij imkers.
De praktijk zal echter moeten leren hoe streng er zal
worden opgetreden bij eventuele overtredingen. Of
eventuele controles waarde hebben, of dat de geuite
waarschuwingen een storm in een glas blijken te zijn,
dat zal de toekomst leren. Zolang lokale overheden,
ondanks de wet, hier en daar een eigen beleid blijven
voeren, zal er voor imkers onvoldoende duidelijkheid
bestaan over wat nu precies wel en wat niet mag.
Informeren bij 'opdrachtgevers', zoals politie, lijkt dan
ook de laatste goede raad welke ik aan u kan
meegeven. Zowel vanuit de Ambrosiushoeve, de
redactie en particuliere imkers is er uitgebreid gezocht
naar het juiste antwoord. Veel verder dan wat ik u hier
kan vertellen zijn wij echter niet gekomen.
De cursus voor het bedoelde diploma wordt georganiseerd
door de SVO Wageningen, Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding Wageningen. Telefoon 0317-424050.
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