Kleine wijziging in rayonindeling

normaal worden schoongemaakt; dat
wordt als een nadeel ervaren.
Je kunt je als bewoner van een pand met
"medebewoners" ergeren aan deze
zaken of je kunt, de vleermuis als nuttige
en beschermde diersoort erkennend, de
overlast accepteren. Gelukkig gebeurt
dat laatste, soms na enige uitleg, vaak.

verlaten is. Dat zal in het algemeen in het
najaar of de winter het geval zijn, als de
vleermuizen hun winterkwartieren
hebben opgezocht. Gezien het nut van
vleermuizen en de beschermde status
van alle soorten verdient behoud van
kraamkolonies echter sterk de voorkeur.
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Natuurbeheer
Beschermd

Bij het nemen van maatregelen moet
men altijd bedenken dat alle in Nederland
voorkomende vleermuissoorten bij wet
(Natuurbeschermingswet 1974) volledige
bescherming genieten. Weringsmaatregelen zijn vanwege het complexe
karakter niet altijd uitvoerbaar. Als die
mogelijkheden er wel zijn, dan kunnen ze
pas worden uitgevoerd als men er zeker
van is dat de kraamkolonie volledig

Regelmatig worden klachten over
"hinder" door vleermuizen ten onrechte
naar onze Afdeling doorverwezen. Uit het
voorgaande mag blijken dat vleermuizen
geen ongedierte zijn.
Door het plaatsen van vleermuiskasten
kan men eventueel nadat bouwkundige
weringsmaatregelen zijn genomen,
terugkerende vleermuizen een schuilplaats bieden.
Door onze Afdeling wordt gemeenten en
bedrijven geadviseerd om in voorkomende gevallen een beroep te doen
op de expertise die aanwezig is bij de
directie Natuur van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het
landelijk informatienummer van het IKCNatuurbeheer is 0317-474800. U kunt
vragen naar de heer P.C. Lina.
De Stichting Vleermuisbureau
inventariseert en geeft adviezen voor
beheer en inrichting van zowel stedelijke
gebieden als buitenplaatsen, landinrichtingsprojecten en natuurgebieden.
Het adres is Postbus 1901, 6700 AD
Wageningen, tel.nr. 0317-474842.
A.D. Bode.
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UIT DE BUITENDIENST

Na de rayonwijziging in Utrecht (Dierplagen en Milieu juni 1995) is er nu een wijziging
in het oosten des lands.
Het oostelijk deel van de provincie Overijssel, dat door de heer Groebe werd waargenomen, is overgedragen aan de heer G.H. Markvoort.
De indeling is nu als volgt:
1.

G.H. Markvoort
Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Noordoostpolder

ll.

P.C. Groebe
Gelderland, Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland, Utrecht

111.

H. Vos
Noord-Holland, Zuid-Holland
(Noord) tot en met de gemeenten
Wassenaar, Leidschendam,
Zoetermeer, Bleiswijk,
Zevenhuizen-Moerkapelle,
Nieuwerkerk a/d IJssel, Nederlek,
Nieuw- Lekkerland, Alblasserdam,
Papendrecht, Sliedrecht,
Hardinxveld-Giessendam en
Gorinchem

IV.

V.

C.A. Coertjens
Zuid-Holland (Zuid) tot en met de
gemeenten Den Haag, Voorburg,
Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker,
Berkel en Rodenrijs,
Bergschenhoek, Rotterdam,
Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht,
Zwijndrecht, Dordrecht, Zeeland,
Noord-Brabant (West) tot en met
de gemeenten Aalburg, Waalwijk,
Loon op Zand, Tilburg en Goirle
H.J.M. Vergoossen
Noord-Brabant (Oost) tot en met
de gemeenten Heusden, Drunen,
Udenhout, Berkel-Enschot en
Hilvarenbeek en Limburg.

ALWEER WESPENBESTRIJDING

Summer holidays, being the dull season
for journalists, invite them to write juicy
articles on "plagues of wasps" and the
like.
In thls article a review is given of the
dangers and risks of the control of
"yellow jackets" trom a professional point
of view.
Over wespenbestrijding is al veel
gezegd, maar na weer een warme zomer
wil ik dit onderwerp toch nog eens
aansnijden.
Tijdens het zomerreces van onze
samenleving zoeken de dagbladen
naarstig naar vulling van de pagina's en
komen zo bij de ongediertebestrijding
terecht. Vlooien, wespen en mieren
voeren de boventoon, maar een ander,
liefst smeuïg, onderwerp van de branche
gaat er ook wel in.

Naar aanleiding van dit kranteartikel en
uit eigen ervaring in het veld, toch maar
weer eens de wespenbestrijding nader
beschouwd.
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Summary

Een probleem hierbij is dat uitspraken
zoals "kilo's vergif gaan er doorheen;
wespen, vliegen, maden, mieren,
enzovoort leggen massaal het loodje"
een vertekend beeld geven van waar een
dierplaagbestrijder zich mee bezig houdt.
Een journalist wil graag wat krachtige
uitspraken, maar daarmee wordt dan
toch de waarheid geweld aangedaan.
Op de bij een dergelijk artikel geplaatste
foto staat de betreffende ongediertebestrijder afgebeeld tijdens de bestrijding
van een wespennest op een zolder.
Gelukkig voorzien van handschoenen,
imkerkap- en jack, maar zonder adembescherming.
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paravespula vulgaris {foto Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding)

Waarom bestrijding?
Omdat wespen pijnlijk kunnen steken,
hebben we ontzag voor deze geel-zwart
gestreepte vliesvleugeligen. Indien een
wespennest geen gevaar oplevert voor
de omgeving dan is bestrijding niet nodig.
Maar als ze de brutaliteit hebben om hun
nest in onze onmiddellijke woonomgeving
te bouwen, dan komt al snel het moment
waarop aan bestrijding wordt gedacht.
Het bepalen van wel of geen gevaar is
niet gemakkelijk. In de meeste gevallen
zal dan ook tot bestrijding van deze, voor
een deel van hun leven, nuttige insekten
worden overgegaan.
Nestplaatsen
Nesten kunnen zowel buiten als binnen
gebouwen zijn gevestigd. In het voorjaar
ontwaken de koninginnen, die hebben
overwinterd, uit hun winterslaap en
beginnen met de nestbouw. Hiervoor
gebruiken ze houtachtige materialen die
ze afknagen en met speeksel
vermengen. Na droging ontstaat een
papierachtig materiaal. De koningin legt
in haar dan nog kleine nest eieren en
voedt de daaruit ontstane larven totdat
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