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De laatste weken is er in de media al veel aandacht gegeven aan de Aziatische Hoornaar (AZ) 

en diens bedreiging voor de honingbijen. 

 

De AZ is oorspronkelijk binnengekomen in Europa via Frankrijk. Vermits dit insect geen 

natuurlijke vijanden heeft in onze contreien kan dit insect zich ongestoord vermeerderen. De 

voorbije jaren heeft de AZ zich noordwaarts verspreid en zit sinds een paar jaar uiteindelijk 

ook in Vlaanderen. 

 

De AZ is iets kleiner dan de Europese hoornaar maar het verschil tussen de beide wespen is 

vooral in hun manier van jagen.  In tegenstelling tot de Europese hoornaar die ook wel een 

paar honingbijen komt roven is de AZ veel agressiever en zijn ze in staat om in een mum van 

tijd ganse kolonies van bijenvolken uit te roeien.  We zien de directe gevolgen al in Frankrijk 

waar verschillende imkers er de brui aan gegeven hebben en gestopt zijn met imkeren. 

 

Vermits een AZ behoort tot de familie van de wespen betekent dit in de praktijk dat enkel de 

“koninginnen” overwinteren en na de winter beginnen die met het opbouwen van een 

nieuwe kolonie. In praktijk begint de AZ koningin zelf met het maken van een “embryo nest” 

wat een grootte heeft van een pingpongbal, waar ze de eerste eitjes legt en waar de eerste 

werksters te voorschijn komen. Vanaf dan nemen de werksters het werk over om op die 

plaats maar ook elders, een groter startersnest te bouwen(grootte van een volleybal)  om 

uiteindelijk een derde en definitieve woonplaats te bouwen , hoog in bomen (tot 20 m hoog) 

en met een doorsnede die meer dan 1 m(!) kan bedragen. Zo’n uiteindelijk nest produceert 

duizenden werksters en  wel 500 nieuwe koninginnen. Op het einde van het seizoen 

reduceert dit tot  tussen de 50 en 100 nieuwe bevruchte koninginnen waarna de cyclus na 

de overwintering opnieuw kan beginnen. 

 

In 2022 is het  aantal nesten van Aziatische hoornaars spectaculair toegenomen in 

Vlaanderen. Waar we de jaren ervoor telkens een verdubbeling hadden, was er in 2022 een 

vervijfvoudiging. Elk jaar zien we dus meer en meer meldingen van deze invasieve soort. Het 

neutraliseren en verdelgen van deze soort is arbeidsintensief en moeilijk (hoogte van de 

nesten) . Het is onmogelijk om alle nesten te vinden en vernietigen. Een betere aanpak is om 

de nieuwe koninginnen bij de start van het seizoen een halt toe te roepen. We kunnen dan 

ook het best de AZ koningin vangen en vernietigen als ze bezig is met haar embryo nest te 

bouwen  

 

Daarom willen we dit jaar de actie #kijkinuwkot lanceren. Wij vragen daarvoor uw hulp. 

Wanneer de temperaturen enkele dagen na elkaar 13 graden bereiken, komen de 

koninginnen uit winterslaap. Ze gaan onmiddellijk op zoek naar voedsel om aan te sterken, 

maar vooral naar een goede plaats om een nest te stichten. Dit nest maakt ze op een 

beschutte plaats, en in 70% van de gevallen is dit in door mensen gemaakte constructies. 

Denk daarbij aan carports, tuinhuizen, dakranden of dakpannen, spouwmuren, zelfs in 

brievenbussen of in kinderspeelhuisjes in de tuin. Maar aangezien Vlaanderen ook 

volgebouwd is met koterijen allerhande, kiezen we voor #kijkinuwkot. 
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Nesten kunnen evenwel ook voorkomen in hagen of struiken of tussen klimop.  

Daarom is onze vraag: 

Doe je mee aan #kijkinuwkot? 

 

Heb je een nest van een Aziatische hoornaar gezien? Neem er een foto van en meld het nest 

op www.vespawatch.be. Een gespecialiseerd verdelger zal het dan gratis voor u wegnemen. 

Dit kan iemand van de brandweer zijn, maar evengoed een privaat verdelger die hiervoor 

een cursus heeft gevolgd want we willen niet dat een koningin kan ontsnappen en ergens 

anders opnieuw beginnen. 

 

 

 


