DAGBOEK VAN EEN STARTER (DEEL 2)

Een vliegende start
'Al snel komen de eerste meldingen binnen. Mijn bedrijf(je) krijgt met
de bestrijding van wespennesten een vliegende start. Gewapend met
mijn wespenoverall en de poederspuit zoek ik de wespennesten.
De eerste keer toch wel even wennen als ze zo vlak langs je oren vliegen.'
MET HANGENDE POOTJES

HET DRAAIT OM DE KENNIS EN DE KUNDE

'Zeer bijzonder vind ik het dat er per nest verschillen zitten in gedrag en agressie. Zo zijn er nesten die totaal
niets doen en vrijwel alles toelaten en nesten die zeer
agressief zijn en mij aanvallen, terwijl ik niet eens in hun
aanvliegroute sta. Maar met m eerdere n esten per dag
voel je je al sn el rustig tussen de beestj es en neem je de
tijd om ze eens m ooi te observeren . AI zeer snel zie ik een
vreemd soort wesp, sloom en met hangende lange
poten . De Nieuwe lnsectengids ko mt tevoorschijn.
Na wat speurwerk kom ik er achter dat het de franse
veldwesp betreft . Tot mijn verbazing komt deze relatief
weinig voor in Nederland. Dat maakt het extra leuk om
mee te maken. In het Brabantse is 40% van de nesten
gevuld met franse veldwespen . Vol enthousiasme vertel
ik klanten over deze unieke wesp; vaak kijken ze me aan
alsof ik ze zie vliegen . Ze willen immers m aa r een ding,
zo snel mogelijk erva n af! Grappig is ook te merken dat
veel mensen een 'uniform' wel erg interessant vinden .
Zo word ik geregeld gefilmd en gefotografeerd; op sommige momenten voel ik m e meer acteur dan bestrijder.
Er was zelfs een kl ant bij die tijdens h et omkleden in de
auto zijn nieuwsgierigh eid niet kon bedwingen en stond
te fo tograferen .

Momenteel zit ik iedere dinsdag bij het KAD om de nodige theoretische kennis bij te leren . De opleiding van h et
KAD en de leerschool van de praktijk vormen een ideale
combinatie. Wat je in de theorie leert, kun je direct in de
praktijk toepassen of onderzoeken . Maar som s kom en de
theorie en de praktijk niet overeen . Zo word ik bij een
probleem geroepen van motmuggen, het gevolg van een
gescheurde riool onder een huis. Er is nog steeds vocht
onder het huis, toch wordt mij gevraagd de overlast va n
de aanwezige motmuggen weg te nemen . De muren zien
letterlijk zwart! Gewapend m et de juiste middelen en
bescherming ga ik aa n de slag. De m iddelen waarm ee ik
werk zouden -volgens de verpakking- na 10 minuten het
gewenste effect moeten bereiken . Maar dan sta je toch
raar te kijken als er -met de juiste toepassing- na 30 minuten nog zeer veel leven te zien is! Ik bel het KAD en vermoed dat er iets niet goed is. Gelukkig bevestigt deze dat
ik alles correct heb uitgevoerd. Toch een rustgevend idee.
Uiteindelijk na ruim een uur is h et gebeurd, zijn alle
motmuggen afgedood en geef ik de bewoner advies over
te treffen weringsmaatregelen . Zo komt alles (behalve de
motmuggen ) op zijn pootj es terecht.
Was getekend, Kelvin Oosterwaal

Nieuwe cursus Vleermuizen van start
ANP-persbericht van 7 november 2006: 'De gestage toename van het aantal vleermuizen in Nederland heeft
zich ook dit jaar doorgezet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen 10 jaar is
het aantal baardvleermuizen, ingekorven vleermuizen en franjestaarten sterk toegenomen. Het aantal vale
vleermuizen, water- en meervleermuizen maakte een matige groei door.'

DRIEDAAGSE CURSUS BREED VAN OPZET
Tegen deze achtergrond is het ni et verwonderlijk dat de
roep om een kenniscursus Vleermuizen steeds luider klinkt .
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft het KAD daarom actuele lesstof
sa mengesteld. De cursus richt zich op iedereen die beleidsof beroepsmatig te make n heeft met vleermuizen: bij het
afhandelen van klac hten over overlast en van vondsten, bij
h et beheren van gebieden waarin vleermuizen voorkom en,
bij het verrichten va n inventarisaties of bij monitoronder-

Docenten van de KAD-cursus Vleermuizen

zoeken . Dat laa tste komt veelvuldig voor, vooral als er grote infrastructurele ingrepen in het landschap op stapel
staa n, soms zelfs bij geplande proj ecten in de wo ning- of
utiliteitsbouw.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
De cursus leert de deelnemers hoe zij tot een men s- én diervriendelij ke o plossing komen als vleermuizen in hui s problemen geven en zo rgt voor een stevige basiskennis van de
biologie. Vaak is goede voorlichting voldoende. In de cursus komen ook de misverstanden en vooroordelen over
vleermuizen aan de orde ('nee, ze vliegen echt niet in je
haren, ze vallen je niet aa n om bloed te zuigen en nee, het
zijn ook geen muizen.') Er is volop aa ndacht voor hun
zomer- en winterverblijven in gebouwen, ondergrondse
winterverblijven, ho lle bomen en leefgebieden . Wordt de
eindtoets met goed gevolg afgelegd, dan ontvangt de cursist een certificaat en komt hij/zij in aanmerking voor puntentoekenning voor de nascholing.
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8 . Verboom

Het KAD organiseert in het kader van nascholing tijdens de zomermaanden van 2007 diverse vleermuisexcursies op locatie.
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