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Regio – Ongediertebestrijders in 
heel Nederland komen massaal 
handen tekort om alle wespennesten 
te bestrijden. “En dan moet de échte 
grote overlast nog komen”, zegt 
David van den Broek, namens 
Beestjes Kwijt als ongediertebe-
strijder actief in Limburg. “Er wordt 
nog volop aan de nesten gebouwd, 
dus nu vinden de wespen nog 
voedsel in het nest. Dat zal de 
komende weken anders zijn en dan 
komen ze het terras op”, waarschuwt 
bestrijder Frans Bakker vanuit 
Twente.

Meerdere nesten
“Het wespenseizoen is vroeg 
begonnen”, zegt ongedierte deskun-
dige Peter Traas. “Een droog voorjaar 
en een tot dusver warme zomer 
zorgen ervoor dat er nu enorm veel 
wespen zijn. Frans Bakker beaamt dit. 
“En het gaat snel. Elke dag komen er 
meer en meer wespennesten bij. De 
werksters zijn nu nog druk met 
bouwen. Maar zodra de nesten klaar 
zijn en de wespen naar buiten 
vliegen voor voedsel, dan begint de 
ellende pas echt! Er staat ons nog 
wat te wachten komende weken.”

Plagen door het gehele land
Bestrijder David van den Broek komt 
in Limburg de laatste tijd zelfs 3 tot 4 
nesten tegen, die vlakbij elkaar 
zitten. “Dat kennen we van de Franse 
veldwesp, maar niet van de limona-
dewesp”, zegt hij. “Het is nu al een 
gekkenhuis. We krijgen nu zeker 40 
meldingen per dag. We werken dan 
ook 7 dagen in de week, 9 uur per 
dag.”

In het westen van het land is het al 
net zo erg. “De laatste paar dagen 

worden we honderden keren per dag 
gebeld. Dat is voor deze tijd van het 
jaar echt extreem”, zegt Beestjes 
Kwijt-bestrijder Elroy Kerklaan. Maar 
hij verwacht het nog veel drukker te 
krijgen. Vooral met het goede weer 
dat is voorspeld. “Het is nu aanpoten. 
Vakantie houden doen we wel na de 
zomerperiode.”

Zelf bestrijden kansloos en 
gevaarlijk
De wespenbestrijders zien regel-
matig dat mensen eerst zelf proberen 
een wespennest te bestrijden. “Kans-
loze zaak én gevaarlijk!”, zegt Van den 
Broek. “De bestrijdingsmiddelen die 
je als particulier gebruikt zijn niet 
sterk genoeg en de materialen 
voldoen niet. Je komt niet diep 
genoeg in het nest, dus blijft een 
deel van de wespen in leven. Ze 
bouwen gewoon stug door, maar 
eerst gaan ze in de aanval.”

Bakker knikt. “Of de spouwmuur 
afplakken met duct tape. Ook niet 
slim. Wespen zoeken toch een door-
gang. De kans is groot dat je ze dan 
binnen krijgt, in je slaapkamer 
bijvoorbeeld. Het beste blijf je veilig 
uit de buurt van een wespennest en 
bel je een bestrijder. Dan weet je 
zeker dat je goed geholpen wordt en 
loop je zelf geen risico.”

Ongediertebestrijdersplatform 
Beestjes Kwijt hoort van de bestrij-
ders hoe druk ze zijn, maar zien dit 
ook aan het aantal bezoekers op het 
platform. “We zijn in juni alleen al 
500.000 keer vertoond op Google, 
naar aanleiding van de zoekwoorden 
‘wespen’, ‘wespennest’ en ‘wespen-
nest verwijderen’”, zegt Merijn 
Janssen, directeur van het platform. 

“Dat is een verdubbeling ten 
opzichte van vorig jaar. En nu, halver-
wege juli, zitten we al op ruim 
400.000 vertoningen. Nóg een spre-
kend voorbeeld? Vanuit Noord-
Holland werd onze site afgelopen 
maand 10 keer meer bezocht dan 
vorig jaar. 16.000 keer ten opzichte 
van 1.500 bezoeken.

Niet iedereen belt vervolgens direct 
een bestrijder, maar het zegt wel veel 
over het feit dat mensen ongerust 
zijn en zich alvast ‘inlezen’ op het 
onderwerp. Onze bestrijders hebben 
nu al de handen vol en dan moet de 
overlast nog beginnen. Maar wij zijn 

in elk geval klaar om het gevaar te 
bezweren.”

Wat staat ons nog te wachten?
De komende weken is er prachtig 
weer voorspeld én de vakantiepe-
riode is aangebroken. Mensen gaan 
naar buiten, steken de barbecue aan, 
bezoeken openbare zwembaden of 
zitten lekker op een terrasje. Dit staat 
garant voor veel wespenoverlast. 
Helemaal omdat de wespen inmid-
dels volgroeid zijn en buiten het 
wespennest op zoek gaan naar zoet 
eten.

Wat je tegen wespen kunt doen? 

“Niet zo heel veel”, zegt Janssen. “De 
wespen zijn bezig met overleven en 
hebben zoet voedsel nodig. Dat 
vinden ze bij ons aan tafel. Je kunt 
enkele wespen weghouden met een 
wespenval of een plantenspuit, maar 
als de overlast echt groot is, zit er 
waarschijnlijk een wespennest in de 
buurt. Dat laat je beter weghalen. En 
nogmaals, doe dit niet zelf! In een 
volgroeid wespennest leven 
duizenden wespen. Als die aanvallen, 
ben je je leven niet zeker. Laat het 
over aan een professionele 
bestrijder.” Meer informatie op: 
https://beestjeskwijt.nl/ongedierte/
wespennest-verwijderen.

Warm weer zorgt door het gehele land voor wespenplagen

Wespen kunnen een behoorlijke plaag vormen. Bron en beeld: Beestjes Kwijt.
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Door Ems Post  

Het is warm, erg warm zelfs. Voor verkoeling 
moet je in het bos zijn of in alle kleine en grote 
watertjes in en om Heemstede. Stoere jongens 
springen vanaf grote hoogte in het Spaarne en 
de nieuwe haven met zijn leuke gele trappen 
vráágt er gewoon om. Maar het is helaas overal verboden. 

Nee, dan honderd jaar geleden! Toen was er een openluchtbad in 
Heemstede. In Groenendaal zelfs! Bij de opening stond er in de krant dat het 
“een lust en een genot was”. Daar kan je je wel wat bij voorstellen. Schaduw 
van hoge bomen, de geur, de geluiden, het natuurlijke element: er 
zwommen zelfs visjes in die het !lter gepasseerd waren. Dat de zijkanten 
glibberig waren en de bodem ook zo aanvoelde hoort er bij, dat heb je in 
open water ook. En dat het water niet stralend blauw was net zo. 

In de begintijd kwamen er per jaar een kleine 10.000 bezoekers, meestal 
heren, want het damesbad werd pas later toegevoegd. Toen was er zelfs een 
jaar met bijna 100.000 zwemmers! Honderdduizend, stel je dat eens voor. 
Daar zaten ook de kinderen bij die in dit bad hebben leren zwemmen. 

In 1954 was het bad nog volop in gebruik en, koud of niet, de zwemles ging 
door. 
Helaas moest na 50 jaar geconcludeerd worden dat het niet langer te doen 
was.  Het was vechten tegen de bierkaai om het schoon te houden. Weer 
het bad helemaal renoveren of een nieuw, hygiënisch, veilig, jaarrond 
zwembad elders, was geen moeilijke keuze. 

Jammer is het wel, dat we nu in Heemstede niet meer met de !ets en de 
zwempakken kunnen genieten van warme, zonovergoten uren in het 
zwembad op de ligweide met een ijsje onder handbereik. Of zou er net als 
bij de Belvedere.....?

Foto’s aangeleverd door Els Bus. Dank Els voor je enthousiaste verhaal en 
het gebruik van je foto’s.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Zwemmen in Groenendaal

Hooidag op landgoed 
Leyduin 
Vogelenzang - Het IVN houdt samen 
met Landschap Noord-Holland op 
vrijdag 29 juli een werkdag hooien 
op Leyduin. Dit hooien is nodig om 
de natuur- en recreatiewaarde van 
dit landgoed verder te vergroten. Het 
IVN gaat op deze werkdag met een 
groep natuurliefhebbers een dag 
actief buiten aan de slag in de ge- 
zonde buitenlucht. Met deelnemers 
die het leuk vinden om de handen 
uit de mouwen te steken voor de 
natuur. Landschappelijk gezien zijn 
er op deze buitenplaatsen een paar 
aardige verrassingen te beleven. Op 
Oud-Woestduin is een voormalige 
paardenrenbaan; een groot aantal 
elementen hiervan zijn nog steeds 
zichtbaar in het landschap. In de rich-
ting van Vinkenduin is een open plek 
met alleenstaande bomen, die heel 
bijzonder van sfeer is. Je kunt er 
midden op de dag reeën ontmoeten. 
Er zijn stukken waar de adelaars- 
varens manshoog staan. 
Verzamelen om 9.30 uur op de par-
keerplaats Kakeleye, Woestduinweg 
4, Vogelenzang. De werkdag duurt 
tot 14.00 uur. Deelnemers wordt ge-
vraagd om zelf voor werkkleding, 
laarzen en eigen ko"e/thee/lunch 
mee te brengen. Wel wordt gezorgd 
voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een stuk vlaai 
voor bij de ko"e. Voor meer infor-
matie  bel of mail met Marc van 
Schie, 06-22575748. Aanmelden kan 
via marcmargriet@hetnet.nl.


