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Aziatische Hoornaar in 2022 
 
5 mei 2022 De Brielmeersen Deinze 
 

 

 
 
Aziatische Hoornaar (Vespa velutina) uit Deinze, België op 05 mei 2022 om 09:00 door edwinrevyn. Gevangen in 
bijenstand De Brielmeersen Deinze · iNaturalist 

https://www.inaturalist.org/observations/115694364
https://www.inaturalist.org/observations/115694364


 
30 juli 2022 thuisstand in Moregem 
 

 
 
Aziatische Hoornaar (Vespa velutina) uit 9790 Wortegem-Petegem, België op 30 juli 2022 om 16:22 door 
edwinrevyn. Jagende aziatische hoornaar voor mini-plus bevruchtingskastje · iNaturalist 

 
Observaties van juli tot november 2022 
 

 
 
Koningin en werkster 

https://www.inaturalist.org/observations/128757460
https://www.inaturalist.org/observations/128757460


 
 
 

 
 
Gevangen gemerkte werkster. 
 
 
 

 

 
 
De gemerkte werkster kwam regelmatig terug om te snoepen van het suikerdeeg. Zowel van 
het schaaltje buiten als binnen het bevruchtingskastje. 
 
Deze werksters vertoonden geen enkel agressief gedrag, ik zag ze geen enkele bij pakken. 
Eigenlijk vertoonden ze het zelfde gedrag als de “limonade” wespen. Snoepen van zoetigheid. 
 



Blijkbaar kunnen zelfs kleine bevruchtingskastjes zoals mini-plus zich ook verdedigen. Ik vond 
meermaals een dode Aziatische hoornaar in het pak suikerdeeg. 
 
Na een week observeren vond ik het welletjes en heb het lokbolletje suikerdeeg gemengd met 
een biologisch insecticide Conserve garden van Edialux. 
 
Daarna is het een poosje rustig geweest met slechts sporadisch een bezoek van een hoornaar. 
 
Van half augustus tot op heden november 2022 kwamen steeds meer hoornaars opdagen. 
Hun gedrag was veranderd, in plaats van te snoepen aan de suikerdeeg kwamen ze nu jagen 
en bijen roven. 
 
Ik heb ze bestreden met: 
 
- Neermeppen en plattrappen (gaat gemakkelijk, maar als je in de vluchtroute van je bijen 

staat loop je al eens een bijenprik op). De hoornaars zijn bijlange niet agressief zoals in de 
media verscheen. Ik heb de indruk dat de “limonade” wespen kwader zijn dan de 
hoornaars. 

- Wespenvallen, met als vloeistof eerst ambrosiussiroop later gevolgd door een kippeneitje 
suikerdeeg aangevuld met water en een druppeltje insecticide. 

 
Wanneer en hoe jagen de hoornaars op bijen? 
 

 



 
Van ’s morgens vroeg - zelfs bij half duister - tot ’s avonds laat. Ze zweven voor de bijenkasten en kijken naar de 
aankomende bijen. Vliegensvlug pakken ze een bij vast en vliegen ermee naar een struik. Daar knippen ze poten, 
kop, vleugels en achterlijf af. Ze gebruiken enkel het borststuk. Daar zitten de vliegspieren van de bij. 
Ook de “limonade” wespen vertonen dit gedrag en hebben een voorkeur voor het borststuk als voedsel voor hun 
larven.

 



 
 
Sporadisch zag ik dat hoornaars en wespen ook de dooie bijen die voor de kasten liggen 
gebruiken als voedsel. Een hoornaar kwam zelfs kijken of er aan de verdronkenen uit de 
wespenval nog bruikbare delen zaten. 
 
 

 



 
Wespenvallen. (Uit de handel en zelf gemaakt). 
 

 
 

  
Wel alle 2 à 3 dagen de laag verdronken hoornaars afscheppen of ze slagen erin om te 
ontsnappen. 
 
 
 
 
 



Telling van verdronkenen. 
 

 
 
Verdronken in ambrosius siroop. (17 september 2022) 
 



 
 
Verdronken in suikerdeeg/water/insecticide oplossing. (2 november 2022) 
 
 
 
 



Bestrijding van de Aziatische Hoornaar in 2022 door VBI/Overheid, anderen. 
 
 
Zoals velen onder u wel weten heb ik het altijd moeilijk gehad met de naam van de 
imkersvereniging vzw Vlaams bijeninstituut met ondernemingsnummer 0740.960.729 
Vlaams laat doorschemeren dat ze een overheidsinstelling zijn. 
Instituut laat doorschemeren dat ze een wetenschappelijke instelling zijn. Zoals in Duitsland 
Bieneninstitut Kirchhain 
 
Budget voor verdelging Aziatische hoornaar is op: "Gevaarlijk voor biodiversiteit én 
volksgezondheid" | VRT NWS: nieuws 
 
Geen wonder dat sensatiebeluste verslaggevers gretig delen wat het VBI vertelt. Ze zouden 
beter hun licht opsteken bij overheid en bij Honeybee Valley om correcte info te krijgen. 
 
VBI heeft ook een commerciële activiteit Bestrijding Aziatische hoornaar - Webshop van het 
Vlaams Bijeninstituut (vlaamsbijeninstituut-webshop.be) 
 
Is het de taak van een imkersvereniging om wespen te bestrijden? 
 
We beschikken in Vlaanderen over meerdere brandweerzones die voor een schappelijke prijs 
aan wespenverdelging doen. 
Vb. Wespenverdelging - Brandweer Vlaamse Ardennen (bvlar.be) 
 
Duurdere wespenverdelging kan je bij professionele verdelgers vinden vb. Vernietiging van 
wespennesten in Oudenaarde (wespenvernietiging.be) 
 
 
Een zeer interessante website is Wespennest.Vlaanderen link hieronder. 
Wespennest verwijderen - Wespennest.Vlaanderen - Wespenverdelging 
 
Bestrijden een zaak voor professionelen. 
 
Gezien de aard van het beestje en de soms zeer moeilijk toegankelijke nestplaatsen ben ik van 
oordeel dat enkel professionelen zoals brandweer en ongediertebestrijdings firma’s mogen en 
kunnen bestrijden. Dan nog best onder toezicht van de overheid en met verplichte registratie 
van waar, wat, wanneer en hoe. 
 
Verdelging van Aziatische Hoornaars op grote hoogte (vlaamsbijeninstituut.be) 
 
Destruction d'un nid de frelon asiatique ! - YouTube 
 
Primeur in Vlaanderen: Mini-zendertje rond wespentaille verraadt locatie van 2 hoornaarsnesten 
rond Gent | VRT NWS: nieuws 
 
Tegenstrijdige berichten over de bestrijding. 
 
Vlaams Bijeninstituut vzw - Einde door de overheid betaalde nestverdelgingen Aziatische 
hoornaar 
 
Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor bestrijding Aziatische hoornaar | Departement 
Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 
 
 
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/06/verdelging-aziatische-hoornaar-stopgezet/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/06/verdelging-aziatische-hoornaar-stopgezet/
https://www.vlaamsbijeninstituut-webshop.be/Aziatische-hoornaar
https://www.vlaamsbijeninstituut-webshop.be/Aziatische-hoornaar
https://bvlar.be/wespenverdelging/
https://www.wespenvernietiging.be/regios/oost-vlaanderen/oudenaarde/
https://www.wespenvernietiging.be/regios/oost-vlaanderen/oudenaarde/
https://www.wespennest.vlaanderen/
https://vlaamsbijeninstituut.be/verdelging-van-aziatische-hoornaars-op-grote-hoogte/
https://www.youtube.com/watch?v=DxRslSIq85M
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/09/eerste-2-nesten-van-hoornaars-gevonden-dankzij-mini-zendertje-ro/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/09/eerste-2-nesten-van-hoornaars-gevonden-dankzij-mini-zendertje-ro/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaamsbijeninstituut.be%2Feinde-door-de-overheid-betaalde-nestverdelgingen-aziatische-hoornaar%2F&data=05%7C01%7Cembossuy.Bossuyt%40ugent.be%7Cbaeafc5fc0a24c1305d808dabcc8b2af%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638029867422507139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIixuDlqySXsgobuLp9iF2ag5AfZbiJwZItxk4wv3ww%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaamsbijeninstituut.be%2Feinde-door-de-overheid-betaalde-nestverdelgingen-aziatische-hoornaar%2F&data=05%7C01%7Cembossuy.Bossuyt%40ugent.be%7Cbaeafc5fc0a24c1305d808dabcc8b2af%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638029867422507139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIixuDlqySXsgobuLp9iF2ag5AfZbiJwZItxk4wv3ww%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flv.vlaanderen.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fvlaamse-regering-trekt-extra-middelen-uit-voor-bestrijding-aziatische-hoornaar&data=05%7C01%7Cembossuy.Bossuyt%40ugent.be%7Cbaeafc5fc0a24c1305d808dabcc8b2af%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638029867422507139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j77B4VaW6tt7dJniDPsQwAyC7cnqaDID4A%2FE6Yiu%2B5E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flv.vlaanderen.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fvlaamse-regering-trekt-extra-middelen-uit-voor-bestrijding-aziatische-hoornaar&data=05%7C01%7Cembossuy.Bossuyt%40ugent.be%7Cbaeafc5fc0a24c1305d808dabcc8b2af%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C638029867422507139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j77B4VaW6tt7dJniDPsQwAyC7cnqaDID4A%2FE6Yiu%2B5E%3D&reserved=0


 
Wat zegt de wetgever? 
 

“De Europese wetgeving voorziet maatregelen om invasieve exoten op een gecoördineerde en 
gebiedsdekkende manier aan te pakken. Alle maatregelen werden samengebracht in de 
Europese verordening nr. 1143/2014. Die verordening voorziet ook een lijst van zorgwekkende 
invasieve exoten in de Europese Unie.  
De wettelijke bepalingen van de Europese verordening zijn verankerd in het Soortenbesluit van 
15 mei 2009 (voor zover ze onder de bevoegdheden van het Vlaams gewest vallen). Het 
Soortenbesluit regelt ook het statuut van soorten die niet in de Europese lijst staan. 
Beheersing van wijdverspreide soorten: De laatste pijler van de verordening gaat over soorten 
die reeds gevestigd en wijdverspreid zijn in de lidstaat en is gericht op het minimaliseren van 
hun effecten op de biodiversiteit, de menselijke gezondheid en de economie. Daarom moet elk 
land maatregelen instellen om de populaties van die gevestigde soorten op hun grondgebied uit 
te roeien, in te dammen of te beheersen. Bovendien dienen lidstaten de nodige maatregelen te 
nemen voor het herstel van de habitats die zijn beschadigd of verwoest door de aanwezigheid 
van invasieve uitheemse soorten.” 
 
Wat in de toekomst? 
 
Gezien de tegenstrijdige berichtgeving en de zwakke communicatie omtrent de toekomstige 
bestrijding van de Aziatische hoornaar heb ik vragen gesteld aan het Vlaams 
Bijenteeltprogramma vzw. 
 
Ik kreeg onderstaand antwoord. 
 
Wat de middelen vanuit de overheid betreft voor de Aziatische hoornaar kan ik je het volgende 
zeggen: 

• Binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma (Departement Landbouw & Visserij) werd er in 
werkingsjaar 2 (aug 2020 tem juli 2021) 30.000 euro voorzien voor de opsporing en 
verdelging van nesten. Hier heeft het Departement Omgeving ook 30.000 euro naast 
gelegd, dus dit is die 60.000 euro waar René Debacker over spreekt in het artikel. Dit 
geld moest besteed worden tegen eind juli 2021. 

• In werkingsjaar 3 (aug 2021 tem juli 2022) werd er 15.000 euro voorzien vanuit het 
Vlaams Bijenteeltprogramma. Wat het Departement Omgeving daar heeft naast gelegd, 
heb ik geen zicht op.  

• Voor de nieuwe campagne van het Vlaams  Bijenteeltprogramma (2023-2027) zal er 
geen budget meer voorzien worden vanuit Departement Landbouw & Visserij voor de 
Aziatische hoornaar, aangezien men rekent op een beheerregeling binnen Departement 
Omgeving. Deze laatste zal dus vermoedelijk alles hieromtrent dragen. 

Het VBI heeft een contract met ANB (Agentschap Natuur en Bos) dat deel uitmaakt van 
Departement Omgeving. Zij zouden dus alle nodige info moeten kunnen delen hieromtrent. 
 
Gezien het departement omgeving vanaf 1 januari 2023 de bestrijding zal organiseren heb ik 
hun op 5 november 22 via mail natuurenbos@vlaanderen.be de vraag gesteld hoe ze dit gaan 
doen. Tot op heden heb ik echter nog geen antwoord gekregen. 
 
Op hun website staat dit: 
 
Hoornaar 
De Europese hoornaar is de grootste inheemse wesp van België. Hij kan tot 3,5 centimeter lang 
worden. Hoornaars jagen vooral op andere insecten, vandaar hun bijnaam ‘killerwesp’. In 
tegenstelling tot gewone wespen tonen ze weinig interesse in zoetigheid. 

mailto:natuurenbos@vlaanderen.be


Een hoornaar is minder agressief dan een gewone wesp, maar een steek kan wel pijnlijker zijn. 
In de meeste gevallen is een steek ongevaarlijk. 
De Aziatische hoornaar is onlangs vanuit Frankrijk naar België gemigreerd. Hij is kleiner en 

donkerder dan de Europese hoornaar, maar heeft grotere nesten. Als u een nest 
Aziatische hoornaars ontdekt, contacteer dan de brandweer of 
Natuur en Bos om het te laten verwijderen. Het is belangrijk waarnemingen 

van deze soort te melden via Vespawatch.be. 
Meldpunt Aziatische hoornaar 
 
Schade of overlast door insecten | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be)   
 
Meer info over de Aziatische hoornaar kan je vinden via deze link. 
Aziatische hoornaar | Ecopedia 
 
 
 
 
Hoe herkennen, melden en bestrijden? 
 
Op de webstek van Vespa-watch Vespa-Watch (vespawatch.be) vond ik dit zeer interessante 
filmpje 
 
Vespa-Watch, monitoring en bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen on Vimeo 

https://www.ecopedia.be/dieren/aziatische-hoornaar
http://www.vespawatch.be/
http://www.vespawatch.be/obs/add/
https://natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/schade-overlast-door-niet-beschermde-soorten/schade-overlast-door-insecten
https://www.ecopedia.be/dieren/aziatische-hoornaar
https://vespawatch.be/
https://vimeo.com/730964068

