WESPEN
VERDELGEN

Het vernietigen van wespen gebeurt door middel van een poeder dat in een opening
van het nest wordt gespoten, waarna het nest met larven zal afsterven. Het gif is niet
schadelijk voor gewervelde dieren (zoals honden en katten) en mensen. Wanneer het
poeder in een wespennest wordt gespoten, kan het nog enkele dagen duren alvorens alle
wespen verdwenen zijn. Indien poeder gebruikt is in de buurt van elektrische toestellen,
dan is het raadzaam om - als ALLE wespenactiviteit verdwenen is - het poeder voorzichtig
op te zuigen. Probeer nooit zelf een wespennest te verdelgen!
Word je toch gestoken, dan is ijs leggen een goede remedie. Bij steken in de mond, keel
of indien een allergische reactie optreedt, aarzel dan niet om 112 te bellen.
Vanaf 1/1/2020 wordt er steeds een retributie van 40 euro aangerekend voor het
verdelgen van een wespennest. De brandweer zal je contactgegevens noteren om nadien
een factuur te bezorgen. Als er na 3 dagen nog steeds abnormaal veel wespen in en uit
het nest vliegen, kan u de brandweer opnieuw contacteren. De tweede verdelging binnen
7 dagen wordt niet aangerekend.
Zit je met een wespennest dat een gevaar vormt? Neem contact met
je lokale brandweer via www.brandweerzonerand.be.
Zij zullen je verder helpen.

Verantwoordelijke uitgever Katrien De Maeyer. Niet op de openbare weg gooien.

Wespen, soms vervelend maar toch nuttige dieren! Ze eten hinderlijke insecten zoals
bladluizen en muggen. Het zijn echte opruimers. In de vrije natuur is het daarom niet
nodig om een wespennest te verdelgen. Wanneer het wespennest zich te dicht of in huis
bevindt en een gevaar vormt, dan is het raadzaam om het nest te laten verwijderen door
een deskundige. Blijf vooral uit de buurt van het nest!
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Wespennesten en hoornaarsnesten kunnen verdelgd worden door de brandweer.
Bijen en hommels zijn echter beschermde insecten. Het is verboden om deze nesten
te vernietigen. Ondervind je toch hinder, contacteer een imker in je buurt.

