DE OPMARS VAN
DE AZIATISCHE
HOORNAAR
Wanneer is Vlaanderen aan de beurt?

In het overgrote deel van Frankrijk zorgt de Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) al meerdere
jaren voor overlast. Door nestvorming in menselijke constructies en de predatie op allerlei insecten,
waaronder honingbijen, is deze invasieve hoornaarsoort geen graag geziene gast. Bovendien rukt de
soort noordwaarts op, waardoor binnenkort ook Vlaanderen aan de beurt is.

PROBLEMATIEK
De Aziatische hoornaar bedreigt Europese bestuivers en andere insecten en heeft zo een potentiële impact op de biodiversiteit. Gezien haar voorkeur om op Europese honingbijen
te jagen, kan ook de imkerij door deze soort getroffen worden. De soort is gelukkig niet agressief en de steken zijn te
vergelijken met die van de inheemse wesp: pijnlijk, maar niet
levensbedreigend. Enkel voor mensen met een allergie voor
wespensteken is er een verhoogd risico. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het benaderen van nesten steeds met de
nodige voorzorgsmaatregelen dient te gebeuren.

HERKENNING
De Aziatische hoornaar heeft een kenmerkende zwarte kop
met een geel-oranje gezicht. Het borststuk is volledig don-
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Ze kunnen tot 11.000 werksters bevatten en enkele honderden jonge koninginnen per jaar voortbrengen. Deze nesten
zijn meestal te vinden in hoge bomen in stedelijke en landelijke omgeving. Soms worden ze echter ook in menselijke constructies gebouwd. De nesten zijn door hun grootte
moeilijk te verwarren met deze van inheemse soorten. Bij de
nesten van de inheemse hoornaar bevindt de toegang zich
ook onderaan het nest, terwijl dit bij de Aziatische hoornaar
aan de zijkant van het nest is. De toegang bij de nesten van
de inheemse hoornaar is ook opvallend groter dan de laterale
toegang bij Aziatische hoornaar.

INTRODUCTIE EN VERSPREIDING
De Aziatische hoornaar werd in Frankrijk binnengebracht met
een vracht aardewerk uit China. Van daaruit heeft de soort
zich sinds 2005 stelselmatig binnen Frankrijk, maar ook in
Spanje en Portugal uitgebreid en rukt ze noordwaarts verder
op naar België. Hoewel er in 2011 een exemplaar in België
werd waargenomen in Flobecq, wordt aangenomen dat er
bij ons nog geen kolonies voorkomen. Het is echter vermoeZomernest met laterale vliegopening

delijk een kwestie van tijd vooraleer de eerste kolonies ook
bij ons opduiken.

kerbruin of zwart, fluwelig, afgeboord met een smalle gele
band. Alleen het vierde achterlijfsegment is geel-oranje ge-

BESTRIJDING

kleurd. De poten zijn bruin met kenmerkende gele uiteinden.

De meest effectieve bestrijdingsmaatregel is het verwijderen

Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen iets groter (tot

van de nesten. Aangezien voorjaarsnesten zelden te vinden

30 mm).

zijn, zal dit meestal gaan over de grotere najaarsnesten (sep-

De Aziatische hoornaar kan verward worden met de inheem-

tember-oktober). Een correcte timing is cruciaal. De bestrij-

se (Europese) hoornaar Vespa crabro. Deze laatste is iets gro-

ding dient in de ochtend of ‘s avonds te gebeuren op het

ter en heeft kenmerkende rode poten, veel rood in de kop en

moment dat alle dagactieve werksters en koninginnen zich

op het borststuk en een uitgebreide gele of oranje tekening

in het nest bevinden. Nesten die vlot bereikbaar zijn, kunnen

op het achterlijf. De inheemse hoornaar is, in tegenstelling

best bestreden worden door de nestopening toe te stoppen

tot de Aziatische, ook ’s avonds en ‘s nachts actief. Daarnaast

met bijvoorbeeld polyurethaanschuim, het nest met een ste-

kan de Aziatische hoornaar ook verward worden met de veel

vige (jute)zak te omvatten en van de vasthechtingsplaats los

algemenere middelste wesp Dolichovespula media, en dan

te maken. Nadien moet het nest gecontroleerd verbrand of

vooral met de koninginnen van deze soort. Deze koninginnen zijn echter kleiner, hebben een opvallende gele tekening
op het borststuk en missen de karakteristieke gele uiteinden
van de poten en donkere borsttekening. Opgelet: verwar
de Aziatische hoornaar niet met de agressievere Japanse
hoornaar (Vespa mandarinia japonica). Deze soort werd nog
niet in Europa waargenomen.
Het belangrijkste is echter de herkenning van de nesten. De
Aziatische hoornaar maakt gebruik van twee nesten: een
voorjaars- en een zomernest. De voorjaarsnesten zijn de
nesten van de jonge koninginnen waaruit de eerste werksters
voortkomen die het zomernest zullen bouwen. Deze voorjaarsnesten zijn klein en moeilijk te vinden. De zomernesten,
daarentegen, zijn groot (tot 80 cm diameter) en bolvormig,
met een kenmerkende opening aan de zijkant van het nest.
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Verspreiding Aziatische hoornaar
• Nesten
■ Gekoloniseerd tussen 2004-2010
■ Gekoloniseerd in 2011
■ Gekoloniseerd in 2012
■ Gekoloniseerd in 2013
■ Vestiging waarschijnlijk
■ Geen gegevens / afwezig

bevroren worden om de aanwezige hoornaars te doden. Bij

en de aanwezige larven te doden.

foutieve toepassing of het neerstorten van het nest kunnen

Op Vlaams niveau wordt momenteel nagegaan hoe de be-

honderden jonge koninginnen in het milieu terechtkomen.

strijding van nesten van Aziatische hoornaar efficiënt kan

Nesten die moeilijk te bereiken zijn, kunnen ingespoten

georganiseerd worden. Hiertoe werken het Kenniscentrum,

worden met een insecticide. Dit is gespecialiseerd werk dat

Brandweervereniging Vlaanderen, het Agentschap voor Na-

opleiding en een goede kennis van producten en materieel

tuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonder-

vergt. Na de behandeling dient het nest te worden verbrand

zoek (INBO) een plan van aanpak uit zodat de regio voorbe-

om verspreiding van het insecticide in het milieu te vermijden

reid is op deze toekomstige invasieve soort.

Figuur 1: Aziatische hoornaar
(Vespa velutina)
Borststuk volledig
donkerbruin of zwart
fluwelig, afgeboord met
een smalle gele band

Figuur 2: Inheemse hoornaar
(Vespa crabro)
Poten volledig rood

Alleen 4de
achterlijfsegment
geel-oranje
gekleurd

Figuur 3: Inheemse middelste wesp
(Dolichovespula media)
Opvallend
gele tekening
op borststuk

Poten
volledig
rood
Uitgebreide rode
tekening op kop en
borststuk
Poten bruin
met kenmerkende
gele uiteinden

Koningin tot 30 mm groot;
werksters tot 25 mm groot

Uitgebreidere gele of oranje
tekening op het achterlijf

Uitgebreidere gele
of oranje tekening
op het achterlijf
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MEER INFORMATIE?
•	
Maurits Vandegehuchte (Agentschap voor Natuur en
Bos): maurits.vandegehuchte@lne.vlaanderen.be
•	
Tim Adriaens (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
Tim.adriaens@inbo.be
•	
Bart Vandenbussche (Brandweervereniging Vlaanderen):
directeur@brandweervlaanderen.be
•	
www.ecopedia.be/inleiding_exoten voor algemene

BVV WERKGROEP
WESPENPROBLEMATIEK
Eind 2014 kwamen een aantal specialisten op vraag
van BVV samen om de vraag van het INBO te bespreken. Het waren brandweermannen met een bijzondere belangstelling voor de wespenproblematiek, dikwijls omdat ze in hun vrije tijd ook imker zijn.

informatie over exoten in Vlaanderen.

Gezien de moeilijkheden bij het vernietigen (moeilijk

Zie rubriek ‘invasieve uitheemse dieren’ voor specifieke

bereikbare nesten, specifiek materiaal en opleiding en

informatie over de Aziatische hoornaar.

het klein aantal nesten), werd besloten dat de vernietiging best niet door de brandweer gebeurt, behalve

BRONNEN

als het nest gemakkelijk toegankelijk is. BVV stelt voor
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MELDING
Heb je een nest van Aziatische hoornaar gezien? Meld het dan op www.waarnemingen.be/exoten. Via dit meldsysteem
worden waarnemingen van invasieve exoten in Vlaanderen bijgehouden. Bovendien kan je je inschrijven op het systeem zodat je op geregelde tijdstippen (dagelijks, wekelijks, maandelijks …) een e-mail krijgt met een update van nieuwe
meldingen van Aziatische hoornaar in Vlaanderen of een specifiek gebied waar je werkzaam bent. Je kan er ook een
informatiefiche vinden (http://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf). Werk je liever met de smartphone of de ipad,
dan kan je meldingen ook doorgeven via de Th@s Invasive app of iObs/Obsmapp, te vinden in google play of iTunes.
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