
Heb je een nest gevonden,

contacteer dan Dries Laget. Op

de foto zien we ook Luc Aneca

en Luc Sansen. (Foto SM)

Door internationale handel be-
landden enkele bevruchte hoor-
naarskoninginnen in de haven
van Bordeaux. Sindsdien heeft de
exoot een ware Blitzkrieg ingezet.
De wespensoort heeft zich in twee
jaar tijd over Spanje, Portugal, Ita-
lië, Duitsland, Groot-Brittanië,
Frankrijk, Nederland en België
verspreid. Aziatische hoornaars
zijn zo’n drie cm lang, hebben
een zwarte kop, opvallende gele
pootuiteinden en een zwart borst-
stuk.
Dries Laget van Honeybee Valley
(Universiteit Gent) vertelt: “In te-
genstelling tot honingbijen, die le-
ven van nectar en stuifmeel, is de
Aziatische hoornaar een echte
carnivoor. Hij eet bijen en andere
insecten om te overleven. De
hoornaar jaagt op bijen door stil
voor de bijenkast te hangen en
bijen, die terugkeren naar de korf,
uit de lucht te plukken. Deze
jachttechniek wordt ook wel ‘bee-
hawking’ genoemd.” 
Meestal blijft het hierbij, aange-
zien hoornaars die de bijenkast

betreden, erg kordaat door werk-
sterbijen uit de korf worden ge-
jaagd. Toch kunnen ze bij een
zwak bijenvolk, met een uitge-
dunde verdedigingslijn, heel wat
schade aanrichten. Heel wat im-
kers uit de Westhoek verloren zo
al een stuk van hun bijenvolk.
“Hoornaars kunnen in enkele
uren tijd tot bijna de helft van een
bijenvolk uitroeien. Dat is drama-
tisch” klinkt het. 

SNEL VERDELGEN

Om de impact op de inheemse
natuur te beperken, is het nodig
om de nesten zo snel mogelijk te

vernietigen. Er bestaat hiervoor
trouwens een Europese bestrij-
dingsplicht. “Om onze bijen te be-
schermen is het van belang om de
nesten zo vroeg mogelijk te spot-
ten en zo snel mogelijk te verdel-
gen”, zegt Luc Aneca, secretaris
van de imkersbond.

VEEL OVERLAST

“Daarom roepen we iedereen in
regio Westhoek op om mee te hel-
pen zoeken. Doordat ze in de
streek veel overlast veroorzaken,
weten we dat er in de regio De
Panne-Koksijde, maar ook in an-
dere regio’s in de Westhoek nog
onontdekte nesten
zijn.” 
Een nest herken-
nen en lokaliseren is
evenwel niet al-
tijd simpel.
“Het nest van
een Aziati-
sche hoor-
naar is ge-
maakt uit
houtvezel, is
lichtbruin
van kleur en
op-
ge-

bouwd in een elliptische vorm. De
vliegopening bevindt zich onder-
aan. Voor hun voorjaarsnest kie-
zen de hoornaarskoninginnen
vaak tuinhuizen, schuren en car-
ports. Alles wat beschutting biedt
voor het nog fragiele nest komt in
aanmerking. Deze primaire nes-
ten zijn het makkelijkst te lokali-
seren en vrij eenvoudig om te ver-
nietigen. De secundaire nesten,
als het volk al wat sterker en gro-
ter is, bevinden zich meestal in
hoge bomen zoals populieren en
eiken. Dat is heel wat moeiljker te
herkennen. Want het verschil tus-
sen bijvoor-beeld een me-

relnest,

maretak en een hoornaarsnest is
vanop de grond moeilijk te onder-
scheiden”, aldus Laget.

EUROPESE HOORNAAR

Heb je een hoornaarsnest ont-
dekt, dan laat je de bestrijding het
best over aan professionelen. Zelf
nesten behandelen of verwijderen
kan gevaarlijk zijn. De soort kan
erg agressief uit de hoek komen
wanneer het nest bedreigd wordt.
En uiteraard moet je eerst hele-
maal zeker zijn dat je wel met een
Aziatische hoornaar te maken
hebt, en niet met een Europese
hoornaar. Deze soort is wél in-
heems en is een nuttig dier, die

zelfs een natuurlijke vijand van
de Aziatische hoornaar is. (SM)
Door het vallen van de bladeren

zijn de nesten in boomtop-
pen momenteel beter

zichtbaar. Heb je een
nest gevonden, 
contacteer dan 
Honeybee Valley via 
dries.la-
get@ugent.be. 

Info: www.vespa-

watch.be of op

www.imkersbond-

diksmuide.be

Zoeken naar onontdekte
nesten van Aziatische hoornaar
DE PANNE Sinds de Aziatische hoornaar begin 2016
Frankrijk bereikte, is de wesp aan een impressionante
opmars bezig. Dat is slecht nieuws voor onze in-
heemse honingbijen. “Onze bijen zijn helaas een
makkelijke prooi voor de Aziatische veelvraat”, klinkt
het bij Luc Sansen, voorzitter van de Imkersbond
Diksmuide.

“Hoornaars kunnen
in enkele uren bijna
de helft van een 
bijenvolk uitroeien”

(KU91/1)
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DE PANNE / ADINKERKE 

DE PANNE De knetterende kampvuren, warme vlammetjes van het

kaarsenpad en een feeëriek verlichte vijver lokten massaal veel volk

naar het vijfde Vuurfeest in Adinkerke. Gelukkig was het weer deze

keer geen spelbreker, maar een ideale bondgenoot: koud en windstil!

Bezoekers konden actief deelnemen aan workshops, zich wagen aan

een test ‘vuurlopen’ over gloeiend hete kolen, werden verrast met

grappige en spectaculaire vuuracts… Bij Ron Jaluai was het aanschui-

ven, iedereen wilde door het brilletje de romantische hartjes zien, die

tussen de sfeervol verlichte bomen zweefden… Niet voor niets heette

de act ‘Love is in the Air’… Rond 21 uur was het tijd voor het koorddan-

sersteam Lyapunov, een poëtische funambule-vuurwateroversteek,

waar het publiek met open mond naar keek. Alleen de Seascouts van

‘t Kraaienest hadden daar geen tijd voor: die zorgden dat de mensen

zich konden opwarmen rond het grote vuur in de bar en serveerden

jenevertjes en warme soep aan de lopende band. (Foto MVO)

Een hartverwarmend vuurfeest 

DE PANNE De vriendenkring van de gemeenteschool De Leerplaneet neemt deel aan de Warmste Week van

Studio Brussel. “We organiseren een bloembollenverkoop ten voordele van de ALS Liga. Het is de eerste

keer dat we meedoen aan De Warmste Week, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn”, zegt directeur

Bart De Waele. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een niet-besmettelijke spierziekte, waarvan de

oorzaak nog niet bekend is. Een ALS-patiënt overlijdt doorgaans wegens verlamming van de ademhalings-

spieren. “In onze dichte omgeving kennen we helaas mensen die aan ALS lijden. Ook de opa van de leerlin-

gen Lyen, Loémma en Maite lijdt aan deze ziekte. Als school en vriendenkring wilden we iets doen om hem

en zijn lotgenoten te steunen”, zegt Bart De Waele. “We wilden het net iets origineler dan de traditionele

wafelenbak of koekjesverkoop”, zegt Nathalie Benteyn. “Met dit ecologisch initiatief verkopen we bloembol-

len van onder andere narcissen, tulpen, krokussen en hyacinten. Ook bijenvriendelijke bloembollen van

Happy Bee zijn onderdeel van ons assortiment. We staan op 8 december op de markt in De Panne. De

mensen kunnen ook bestellen bij de leerlingen of vriendenkring. De bestellingen kunnen dan opgehaald

worden tijdens onze kerstmarkt op 20 december” aldus Nathalie Benteyn.“We zouden heel graag een mooi

bedrag schenken aan de ALS Liga. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zal dat zeker lukken” besluit Bart De

Waele. Op de foto zien we v.l.n.r. Maite, Loémma, Lyen, Bart De Waele en Nathalie Benteyn. (Foto SM)

De Leerplaneet verkoopt bloembollen voor de ALS Liga


