Methode

Succesvol en verantwoord
wespenmanagement
Modern wespenmanagement kan overlast van wespen verminderen
en daardoor het gebruik van biociden. Goed wespenmanagement valt
of staat met het doeltreffend gebruik van wespenvallen in combinatie
met een breed scala aan voorzorgsmaatregelen.
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Wespen gaan in augustus
en september op zoek naar
zoetigheid.
Foto: Hans Braxmeier

26

Door de overvloedige regenval in het afgelopen voorjaar, is in sommige delen van het land dit jaar het aantal
en de grootte van wespennesten veel minder dan andere jaren. Hierdoor waren er ook minder meldingen
van overlast in deze gebieden. Toch is wespenoverlast
een jaarlijks terugkerend probleem, dat twee pieken
kent. De eerste in het voorjaar, wanneer wespen hun
nesten bouwen in de buurt van gebouwen en terrassen
waar ze niet welkom zijn. In deze periode kunnen al
preventieve maatregelen worden genomen, zoals goede
schoonmaak van bijvoorbeeld buitenmeubilair en bestrating. Wanneer mogelijk, kan het verwijderen van
voor wespen aantrekkelijke vegetatie, zoals klimop, coniferen en fruitbomen ook een bijdrage leveren aan de
preventie. Door de ervaringen van voorgaande jaren in
kaart te brengen, kan onderzocht worden waar de wespen precies op afkomen.
De tweede piekperiode is in augustus en september, de
zogenaamde ‘wespenmaanden’. Wespenlarven scheiden
tijdens het voeren suikers uit die de wespen opnemen.
Wanneer hun larven volgroeid zijn, ontstaat er een suikertekort in het nest en gaan de volwassen wespen op
zoek naar zoetigheid. Wespen vinden hun suikers overal
waar mensen eten en drinken, waar afval wordt verzameld of waar zwerfvuil ligt. Het succes van wespenmanagement tijdens
de wespenmaanden is afhankelijk
van een combinatie van maatregelen, zoals het strategisch
plaatsen
van wespenvallen,
effectief afvalmanagement en de
beheersing van het
aanbod van zoetigheid. Het in de zomer bestrijden van
de nesten zelf kan
overlast veroorza-
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ken omdat de wespen die overleven dan
kunnen gaan rondzwerven op zoek naar
voedsel.

Voorzorgsmaatregelen
Met wespenvallen kan voor en tijdens de
wespenmaanden een deel van de wespen
die voor overlast zorgen, worden afgevangen. De keuze van de locatie van de
vallen is belangrijk. Let bijvoorbeeld op
de windrichting en plaats de vallen zo
ten opzichte van het nest dat de geur van
de lokstof in de juiste richting wordt verspreid. Meestal kunnen vallen het beste
geplaatst worden boven afvalbakken en
aan de buitenzijde van een terrein. Uiteraard moeten er voldoende wespenvallen
geplaatst worden.
Door de manier van afvalinzameling kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen, kan de aantrekkingskracht van het afval voor wespen worden verminderd. Aan
afvalbakken met deksels of kleppen, bijvoorbeeld, kunnen voedselresten en zoetigheid aan de deksels blijven kleven. Ook
kunnen dergelijke afvalbakken de agressie
van wespen opwekken wanneer zij tijdelijk in de afvalbak worden opgesloten. In
zo’n geval kunnen de afvalbakken vervangen worden door open bakken met een
zak die zeer regelmatig wordt vervangen
en afgesloten wordt bewaard op een verzamelpunt.
Hygiënische maatregelen zoals het goed
schoonmaken van tafels, buffetten en keukenapparatuur moeten constant en consequent worden nageleefd.
Welke maatregelen genomen moeten
worden, is sterk afhankelijk van de locatie van de wespenoverlast en van de mogelijkheden ter plaatse. Goed wespenmanagement begint met een uitgebreide
inventarisatie van de problemen en het
opsporen van de mogelijke oorzaken.
Met behulp hiervan kan een plan van
maatregelen worden opgesteld dat voor
de specifieke locatie effectief en haalbaar
is. 

