EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden.
De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. We hebben een
brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van ongewervelden. Het bureau werkt samen met ruim 3000 vrijwilligers verdeeld over
meer dan 60 werkgroepen, elk gericht op een specifieke diergroep. Door dit
netwerk van specialisten en vrijwilligers hebben we naast goede kennis over
populaire groepen zoals libellen en sprinkhanen ook ruime expertise met betrekking tot andere insecten en ongewervelden. EIS Kenniscentrum Insecten
is daardoor in staat om projecten uit te voeren met betrekking tot een grote
diversiteit aan diergroepen.
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Abstract
The yellow legged (or Asian) hornet (Vespa velutina nigrithorax) originates from
Southeast Asia. The first European record dates back to 2004 from the south of
France. Since then, the species expanded rapidly over France and its neighbouring
countries. The species reached the Netherlands in 2017. In 2020, it had established
itself in the three southern provinces, though still in low numbers. Fertilized queens
can travel long distances (up to 100 km and more). This explains the emergence of
isolated nests outside the region of distribution, such as in Veenendaal (Utrecht) in
2020, the most northeastern nest so far.
The yellow legged hornet is listed by the European Union as ‘an invasive alien species
of Union concern’. This assessment is based on the fact that yellow legged hornets
catch other insects as food for their larvae, including honeybees. The European Union
fears both harm to honeybees and beekeepers and to ecosystems, due to this predation. Therefore, member states are obliged to exterminate this invasive species, in this
case primarily by destruction of the nests. This report describes the activities performed in order of the Dutch governments to locate nests of yellow legged hornets in the
Netherlands in the period 2017 – 2020 and recommendations for the course of action
now and in the future.
The first Dutch nest was found near the village of Dreischor (Zeeland) and destroyed
in 2017. In 2018 and 2019, only a few cases have been reported. All nests have been
destroyed, including the first primary nest for the Netherlands at Raamsdonk (NoordBrabant). However, a nest at Pernis near Rotterdam (Zuid-Holland) was reported too
late to be destroyed. In 2020, no less than 17 locations are reported to have a population. We see a clear shift to the east with now many cases in the provinces of NoordBrabant and Limburg. 11 nests have actually been found and destroyed (of which 4
primary nests), leaving at least 6 nests surviving. This implies we no longer succeeded
in destroying all known populations.
Nests are generally located high up in tall trees. For their size, they are surprisingly
difficult to find (when leaves are still on the trees). In the search for nests, we use
standard methods for tracking of hornets with prey, water or sugar syrup. In our experience, in most cases the length of this prey-flight is at most 1000 meters. This type
of information helps to determine a restricted search area. In this restricted search
area, we try to find flying hornets by using binoculars. In many cases, we also need to
use modern techniques like drones equipped with thermal cameras. In the end, three
out of ten nests are completely invisible from the ground. All nests found have been
destroyed.
Since 2020, we can consider the yellow legged hornet to be settled in the Netherlands.
It must be stressed, however, that numbers are still very low and are dwarfed by the
numbers of European hornets and its nests. For the next years, we expect the yellow
legged hornet to expend it range to the east and northeast. Also, we expect the numbers to raise especially in Zeeland, parts of Noord-Brabant and Limburg.
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Inleiding
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een grote wesp, afkomstig uit ZuidoostAzië. In Europa gedraagt ze zich als invasieve exoot. De wesp is hoofdzakelijk problematisch vanwege haar menu, dat voor een flink deel bestaat uit honingbijen. De soort
staat op de Unielijst van de Europese Unie, wat betekent dat voor alle landen binnen
de EU een bestrijdingsplicht geldt.
In Frankrijk verscheen de Aziatische hoornaar in 2004, waarna ze zich snel verspreidde over andere Europese landen. In Nederland werd de Aziatische hoornaar in 2017
voor het eerst gezien. Het aantal waarnemingen nam sindsdien jaarlijks toe, met in
2020 een grote piek. Op basis van klimaatmodellen kan een verdere uitbreiding van
het leefgebied verwacht worden. Er zijn, vooral bij imkers, zorgen hierover. Wel moet
opgemerkt worden dat ook inheemse soorten wespen (soms veel) honingbijen vangen
en dat de Aziatische hoornaar niet bijzonder gevaarlijk is voor mensen.
EIS Kenniscentrum Insecten volgt in opdracht van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) de ontwikkelingen van de soort in Nederland en levert een belangrijke bijdrage in de opsporing van de nesten. In dit rapport worden de ervaringen
van 2017 tot 2020 uiteengezet. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verspreiding
binnen Europa en Nederland, de inspanningen voor monitoring en opsporing van de
nesten en worden op basis van de ervaringen aanbevelingen gegeven voor de toekomstige aanpak omtrent de soort binnen Nederland.

Dankwoord
Wij danken iedereen die op Waarneming.nl of bij ons een Aziatische hoornaar gemeld
heeft. Verder gaat onze dank naar alle burgers, waaronder veel imkers, die ons hartelijk toegang verleend hebben tot hun terreinen. Veel fotografen stelden hun materiaal
belangeloos ter beschikking voor deze en andere rapportages. Bijzondere dank voor
de mensen die ons geholpen hebben met zoeken op locatie, en soms daarna op eigen
houtje door gingen!
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1. De Aziatische hoornaar
Als grote wesp en invasieve exoot is de Aziatische hoornaar een soort die op veel publieksaandacht kan rekenen. De soort wordt vaak verward met andere, inheemse wespen. De levenswijze lijkt op die van de inheemse hoornaar. Hieronder worden herkenning, levenswijze, potentiële schade en de status op de Unielijst toegelicht.

Herkenning
De Aziatische hoornaar is een grote wesp maar relatief kleine hoornaar. Hoornaars
(Vespa) behoren tot de grootste wespen ter wereld. Werksters zijn meestal aanzienlijk
groter dan zelfs de koninginnen van andere plooivleugelwespen (Vespula en Dolichovespula). Oorspronkelijk is uit noord-, west- en centraal Europa maar één soort hoornaar bekend, de gewone ofwel Europese hoornaar (Vespa crabro). Van de Aziatische
hoornaar werd de donkere ondersoort (Vespa velutina nigrithorax) geïntroduceerd.
Deze ondersoort is aanzienlijk kleiner en donkerder van kleur dan de gewone hoornaar
(fig. 1).

Figuur 1 De Aziatische (links) en de gewone hoornaar. Foto’s Jean Haxaire (links) en D. & J. Oostveen (rechts).
De Europese hoornaar heeft veel rode tekening op de boven- en zijkanten van de thorax. Het achterlijf is hoofdzakelijk geel gekleurd met zwarte banden en wat rood op
het eerste achterlijfssegment. De poten zijn geheel roodbruin gekleurd. De Aziatische
hoornaar heeft een geheel zwart gekleurd borststuk. Ook het achterlijf is voor een
groot deel donker tot zwart, met naar de achterlijfspunt toe een toenemende hoeveelheid gele tekening. De poten zijn tweekleurig: zwart met gele punten. De vleugels zijn
zwak maar duidelijk verdonkerd.

Levenswijze
Hieronder wordt de levenscyclus van de Aziatische hoornaar kort samengevat, voor
een meer gedetailleerde omschrijving zie bijvoorbeeld Martin (2017). Alle hoornaars
zijn sociale wespen. Er zijn drie kastes: koningin (vruchtbaar vrouwtje), werkster (steriel vrouwtje) en mannetje. De mannetjes en jonge koninginnen verschijnen pas laat
in de ontwikkeling van het nest, bij de Aziatische hoornaar vaak aan het begin van de
herfst. Alleen de koninginnen overwinteren. In de lente wordt de koningin actief en begint ze aan een nieuw nest. In de zomer bestaat het volk vrijwel geheel uit werksters.
Werksters zijn altijd verbonden met een specifiek nest.
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Zoals alle plooivleugelwespen zijn hoornaars vleeseters, de larven worden gevoed met
prooien die de werksters vangen. De volwassen hoornaars voeden zich met nectar,
zoals van klimop (Hedera). Het nest wordt gemaakt van een papierachtige substantie,
waarvoor de wespen plantaardig materiaal verzamelen, hoofdzakelijk door vezels van
hout te knagen. Als regel maakt één hoornaarvolk twee verschillende nesten. Eerst is
er het primair of voorjaarsnest, dat alleen bestaat uit de koningin en enkele werksters.
Als dat nest te klein wordt, verplaatsen koningin en werksters zich naar een locatie
waar ruimte is voor een groter secundair of zomernest. Voorjaarsnesten van beide
soorten hoornaars zitten beschut, vaak in gebouwen (schuren, carports), vogelkastjes,
etc. Zomernesten bevinden zich meestal dicht bij de voorjaarnesten. Zomernesten
van de gewone hoornaar zitten vaak in holle bomen, soms in andere holle objecten als
schoorstenen en vogelkastjes. De zomernesten van de Aziatische hoornaar hangen
meestal los hoog in bomen, dicht onder de boomtop. Zomernesten van Aziatische
hoornaar zijn grote, ronde of peervormige ballen. Aan het einde van het seizoen kunnen ze een diameter tot 100 centimeter bereiken.
In de herfst vliegen jonge koninginnen uit om na de bevruchting een overwinteringsplek te zoeken. In de meeste gevallen blijven de jonge koninginnen relatief dicht bij
het nest van geboorte. Zij kunnen evenwel grote afstanden afleggen, in gunstige omstandigheden meer dan 100 km. Het areaal van de Aziatische hoornaar neemt in ons
land gemiddeld met 30 km per jaar toe. Dat is minder dan de helft van de snelheid
waarmee de Aziatische hoornaar zich eerder over Frankrijk verspreidde (70 km/ jaar,
ref). Mogelijk vertraagt de snelheid van uitbreiding zich dus in ons land.

Potentiële schade
Als voedsel voor de larven vangen de werksters van de Aziatische hoornaar vliegende
insecten. In een Frans onderzoek naar de prooien van 16 nesten werden resten gevonden van vooral honingbijen, vliegen en sociale wespen (Rome et al. 2021). Er werd
een breed scala aan prooien gevonden, de resten waren afkomstig van meer dan 150
soorten insecten. De aantalsverhoudingen tussen de soortgroepen verschilde op basis
van omgeving: in stedelijk gebied was er een hoger percentage aan honingbijen, in
landelijk gebied lag dat lager.
Een flink deel van de prooien wordt dus gevormd door honingbijen, waardoor Europese imkers zich zorgen maken over de verspreiding van de soort in Europa. De werksters zijn regelmatig te zien bij bijenkasten, waar ze jagen op in- en uitvliegende bijen.
Vooral reeds verzwakte volken kunnen waarschijnlijk aanzienlijke last ondervinden van
de jacht op bijenwerksters door Aziatische hoornaars.
De Aziatische hoornaar is niet bijzonder gevaarlijk voor mensen. Hoewel een steek
pijnlijk is, is die vergelijkbaar met een steek van een gewone hoornaar. Verder zijn
hoornaars aanzienlijk minder agressief dan de bekende kleinere plooivleugelwespen
die veel op terrassen gezien worden. Omdat hoornaars zich zelden tot nooit aangetrokken voelen tot menselijke zoetigheden, is de kans om door een hoornaar gestoken
te worden al aanzienlijk kleiner dan bij limonadewespen. Daarbij komt, dat zomernesten van Aziatische hoornaar meestal hoog in de boom hangen, terwijl zomernesten
van gewone hoornaar zich vaak laag in holle bomen langs een pad bevinden.
De pijnbeleving bij een wespensteek wordt meer bepaald door het lichaamsdeel
waarin gestoken wordt dan door de soort wesp. Het gif van de Aziatische hoornaar
verschilt weinig van het gif van de gewone hoornaar of andere plooivleugelwespen.
Alleen voor mensen met een allergie voor wespengif kan een steek, of vooral meerdere
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steken, van een Aziatische hoornaar gevaarlijk zijn (De Haro et al 2010). Dergelijke
allergische reacties zijn zeldzaam en kunnen evengoed bij andere limonadewespen
optreden.

Status Unielijst
Invasieve exoten zijn – volgens Europese verordening 1143/2014 – dieren en planten
die per ongeluk of met opzet geïntroduceerd worden in een natuurlijke omgeving waar
ze normaal gesproken niet voorkomen, met serieuze negatieve gevolgen voor de nieuwe omgeving. De kern van de verordening wordt gevormd door de Unielijst. Vanuit
deze Europese wetgeving heeft elk land waarin een in de lijst opgenomen soort zich
toont een bestrijdingsplicht. Bij een melding moet gehandeld worden op basis van
internationale afspraken: preventie, vroegtijdige opsporing en snelle vernietiging en in
sommige gevallen herstel van schade (De Hoop et al. 2017). Als een soort gevestigd
is en niet meer uitgeroeid kan worden, moet de soort zodanig beheerst worden dat
schade en verspreiding zoveel mogelijk worden voorkomen.
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2. De Aziatische hoornaar in Europa
De Aziatische hoornaar is in Europa een invasieve exoot: het is een soort die hier niet
van oorsprong voorkomt, zich snel verspreidt en potentiële schade kan berokkenen
aan natuur en mens. De introductie van een grote wesp in Europa heeft veel aandacht
getrokken bij zowel insectenliefhebbers als bij het doorsnee publiek.

Herkomst en introductie
De Aziatische hoornaar komt oorspronkelijk uit zuidoost-Azië, waar ze wijdverspreid
voorkomt. Het verspreidingsgebied bestaat uit India, Bhutan, Thailand, China, Laos,
Vietnam, Maleisië en Indonesië. Er zijn zeker tien ondersoorten bekend. De donkere
ondersoort (V. v. nigrithorax), die in Europa geïntroduceerd werd, heeft een natuurlijk
verspreidingsgebied van Nepal, Bhutan en Zuid-China. De soort komt daar voor op
hoogte en is dus aangepast aan relatieve kouder klimaat.
De eerste melding van een Aziatische hoornaar in Europa kwam uit Frankrijk, uit het
departement Lot-et-Garonne in 2004 (Haxaire et al. 2006), maar het kan niet uitgesloten worden dat de eerste introductie al enkele jaren eerder plaatsvond, maar niet
is opgemerkt. Onderzoekers suggereren dat de eerste exemplaren koninginnen waren
die per ongeluk meegenomen zijn uit de Chinese provincie Yunnan. De hypothese is
dat één of meerdere overwinterende koninginnen zich verschuilden in aardewerk dat
in de haven van Bordeaux in Frankrijk aankwam en vervolgens werd verspreid via een
bonsaikwekerij in de regio (Villemant et al. 2006).

Verspreiding in Europa
De Aziatische hoornaar verspreidde zich na het vermoedelijke moment van introductie snel. Al in 2006 was de Aziatische hoornaar wijdverspreid aanwezig in ZuidFrankrijk. Er werden nesten gemeld uit de departementen Lot-et-Garonne, Dordogne,
Gironde, les Landes and Charente-Maritimes (Villemant et al. 2006). In het jaar 2008
werd de soort al gemeld van 24 Franse departementen (Rome et al. 2008), in 2011 van
38 (Villemant et al. 2011).
De wesp stopte natuurlijk niet bij de Franse grens. In 2010 werd de soort voor het
eerst gezien in Spanje (Castro & Pagola-Carte 2010), gevolgd door Portugal (GrossoSilva & Maia 2012) en Italië (Demichelis et al. 2012). Ook naar het noorden breidde de
soort zich uit, waar ze in 2014 in Duitsland gezien werd (Witt 2015). In 2016 werd een
nest ontdekt – en verwijderd – in Gloucestershire in het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food & Rural Affairs 2016). In hetzelfde jaar werd de Aziatische hoornaar ook gezien in Zwitserland (Rome & Villemant 2017).
In 2011 werd België bereikt, waar in Vloesberg (prov. Henegouwen) een mannetje werd
gefotografeerd (D’Haeseleer 2011, www.waarnemingen.be). Pas in 2016 werden in
dat land voor het eerst werksters gezien, in Brunehaut (prov. Henegouwen), gevolgd
door de ontdekking van een nest in het nabijgelegen Guingies. In datzelfde jaar werd
tevens een koningin gemeld uit Oudenaarde (prov. Oost-Vlaanderen) en werksters van
Péronnes-lez-Antoing (prov. Henegouwen), Wevelgem, Waregem en Koksijde (prov.
West-Vlaanderen). Inmiddels is de Aziatische hoornaar in heel België ingeburgerd met
uitzondering van de hoge Ardennen.
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3. De Aziatische hoornaar in Nederland
Gezien de verspreiding van de Aziatische hoornaar in omliggende landen, konden
we deze soort in Nederland bijna letterlijk zien aankomen. De aanname dat de soort
in Nederland kan overleven werd ondersteund door klimaatmodellen gebaseerd op
vergelijkingen tussen het klimaat van het oorspronkelijke verspreidingsgebied met
dat van West-Europa (Ibáñez-Justicia & Loomans 2010). Uit deze informatie kon geconcludeerd worden dat de Aziatische hoornaar waarschijnlijk grote delen van WestEuropa zal bereiken, waaronder Nederland.

Gevallen in Nederland door de jaren heen
Op 17 september 2017 werd het eerste exemplaar van de Aziatische hoornaar voor
Nederland gemeld. Een inwoner van het kleine dorpje Dreischor (ZL) vond een werkster in zijn achtertuin en plaatste enkele foto’s op de website Waarneming.nl (Smit et
al. 2018). De NVWA gaf opdracht aan EIS Kenniscentrum Insecten om de melding ter
plaatse te onderzoeken.
Sindsdien bestaat er een samenwerking tussen de NVWA en EIS, waarbij afgesproken
is dat de medewerkers van EIS de Aziatische hoornaar in Nederland doorlopend monitoren en onderzoeken. In de praktijk bestaan de taken van EIS-medewerkers vooral uit
het toezien op en valideren van nieuwe waarnemingen, het leiden in de zoektocht naar
eventuele nesten en het voorlichten van het publiek.
Het nest in Dreischor werd gevonden en vernietigd. In 2017 bleef het bij deze ene
melding. In 2018 is naar aanleiding van meldingen van werksters op drie plaatsen
gezocht naar (vermoedelijke) nesten van Aziatische hoornaars. In Schoondijke (ZL) en
Spijkenisse (ZH) werd een nest gevonden. In Sint-Jansteen (ZL) werd geconcludeerd
dat het nest zich op Belgisch grondgebied bevond. In de winter werd nog een melding
gedaan van een reeds uitgevlogen nest in Pernis (ZH). Daarnaast is ook in 2018 een
klein aantal losse waarnemingen ontvangen.
Het jaar 2019 bracht minder meldingen dan op basis van literatuur en voorgaand jaar
verwacht. Er waren vier correcte meldingen, waarvan twee nesten (Raamsdonk ZL en
Vlaardingen ZH), die beiden gevonden en bestreden zijn. De derde en vierde melding
betroffen zwervende koninginnen.
In 2020 steeg het aantal meldingen drastisch. Voor dat jaar zijn maar liefst 26 bevestigde locaties met gevallen van de Aziatische hoornaar in Nederland bekend. Van 17
locaties kan aangenomen worden dat er ook sprake was van een populatie. In 8 gevallen is er sprake van zwervers van de nieuwe generaties (mannetjes of koninginnen).
In 1 geval is er sprake van een overwinterde koningin. Van de 17 volken zijn in totaal 11
nesten gevonden (4 voorjaar, 7 zomer) en deze zijn op één na bestreden. Van 6 populaties is het zomernest niet gevonden.

Buurlanden
Om de verspreiding van de soort goed in de gaten te houden, hebben de medewerkers van EIS contact gehouden met relevante personen in omliggende landen, vooral
België. In 2018 was daar een sterke toename te zien van nesten in de buurt van de
Nederlandse grens. Zoals in Nederland werden echter ook in Vlaanderen in 2019 aanzienlijk minder positieve meldingen gedaan dan in 2018. Een vrij brede grensstrook
was in 2019, anders dan in 2018, vrij van Aziatische hoornaar. In 2020 was er, zoals in
Nederland, een sterke toename van het totaal aantal meldingen en nesten.
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In de loop der jaren is in Vlaanderen een duidelijke uitbreiding in de verspreiding
van de nesten te zien. Waar de eerste nesten zich vooral in een brede kuststrook
bevonden, is er sinds 2018 een sterke uitbreiding naar het oosten en noorden. Deze
verschuiving zien we ook in Nederland, waar de Aziatische hoornaar voor het eerst
gezien werd in Zeeland en daarna Zuid-Holland, maar inmiddels ook uit Limburg regelmatig gemeld wordt (fig. 2). De Limburgse gevallen sluiten goed aan bij de recente
uitbreiding in Belgisch Limburg. Van aangrenzende delen in Duitsland zijn geen waarnemingen bekend, maar de waarnemingsintensiteit is daar voor zover bekend ook veel
lager dan in Nederland en Vlaanderen.

Figuur 2 Vondsten van de Aziatische hoornaar in Nederland in 2020.
Gesloten cirkels: populaties. Open cirkels: individuen (zwervers, koninginnen).
Groen: bestreden. Rood: niet bestreden.
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4. Opsporing van de nesten
In de periode 2017 – 2020 heeft de NVWA de opsporing van de Aziatische hoornaar
gecoördineerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor het nemen van uitroeiings- en
bestrijdingsmaatregelen binnen eigen provinciegrenzen. Het lokaliseren van de nesten
is specialistisch en lastig werk. Ondanks de grootte zijn de nesten vaak verbazingwekkend moeilijk te zien. Vandaar dat een systematische aanpak met eerst het bepalen
van een kansrijk zoekgebied en dan pas gericht gaan zoeken naar een zomernest van
belang is. De medewerkers van EIS speelden de belangrijkste rol in het monitoren en
controleren van de meldingen en het bepalen van het zoekgebied. Door de jaren heen
is er veel tactische kennis opgedaan over het opsporen van de nesten.

Voorlichting
Het is belangrijk dat correcte informatie over de Aziatische hoornaar openbaar beschikbaar is en door de grote media wordt uitgedragen. Zoals hieronder verder uitgelegd: veel van de foutieve meldingen zijn een direct gevolg van incomplete en vaak
zelfs incorrecte afspiegeling van de soort in de media. In het kader van voorlichting
werd door medewerkers van EIS zowel proactief als op aanvraag informatie verstrekt
aan privépersonen en media. Hierbij werden veel vragen beantwoord via e-mail, werd
de media te woord gestaan en werden artikelen en een folder gepubliceerd. Alle publiekelijk beschikbare publicaties zijn te vinden op
www.eis-nederland.nl/aziatischehoornaar.
Door de jaren heen werden berichten met medewerking van EIS gepubliceerd door
o.a. RTL-nieuws, NU.nl, NPO Radio 1 en Vroege Vogels. Ook in grote kranten zoals
het AD, NRC en De Telegraaf was aandacht voor de Aziatische hoornaar, waarbij vaak
naar EIS verwezen werd voor meer informatie. Daarnaast werd door EIS en de NVWA
proactief informatie verstrekt in de vorm van o.a. berichten op natuurnieuwswebsite
Nature Today, een folder in het landelijk imkertijdschrift Bijenhouden, artikelen in tijdschriften zoals Straatgras (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) en Kijk op Exoten
(Signaleringsproject Exoten, NVWA).

Meldingen
Een deel van het takenpakket van EIS bestond uit het constant toezien op nieuw binnenkomende waarnemingen. Vanwege het onvoorspelbare karakter van de verspreiding is geen sprake geweest van actieve monitoring door medewerkers in het veld,
maar meldingen kwamen binnen van privépersonen die hun waarneming aan EIS
doorgaven. Met name imkers blijven een belangrijke rol spelen bij de vroegtijdige
detectie, in veel gevallen zijn zij de melders. Ook amateur-entomologen spelen een
belangrijke positieve rol.
Iedere melding uit de periode mei – september impliceert de aanwezigheid van een
nest. In die periode zijn immers uitsluitend werksters actief, zij komen alleen voor als
er een nest in de buurt is. Alleen in het vroege voorjaar en het najaar worden ‘losvliegende’ Aziatische hoornaars gemeld. Het betreft dan mannetjes of koninginnen.

Binnenkomst meldingen
Het doorgeven van waarnemingen verliep hoofdzakelijk via de website van Waarneming.nl en in mindere mate via e-mails naar eis@naturalis.nl. Voor invoeren van de
Aziatische hoornaar via het platform van Waarneming.nl is in 2018 een versimpelde
versie van de website ontwikkeld waarop waarnemingen van deze soort zonder account en indien gewenst anoniem doorgegeven kunnen worden. De site (https://
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waarneming.nl/go/vespa-velutina) heeft voor deze gelegenheid beperkte invoeropties,
waarbij het invoeren van een locatie en datum de minimale vereisten zijn. Waarneming.nl blijkt tot op heden zeer effectief voor de monitoring van meldingen. Het platform heeft meer dan 100.000 gebruikers met een account en voor waarnemers zonder
account is de bovengenoemde website toegankelijk.
Na de eerste Nederlandse melding in Dreischor was er tijdelijk veel media-aandacht
voor de Aziatische hoornaar, waaronder in grote digitale en gedrukte kranten. Dit
ontketende op zijn beurt weer een stroom aan berichten van kleinere media. Er was
sprake van veel foutieve informatie. Zo werden veel berichten vergezeld door foto’s
van de inheemse gewone hoornaar of zelfs de Aziatische reuzenhoornaar. Lezers werden vaak aangespoord om hun waarnemingen te melden via Waarneming.nl. Deze
media-aandacht leidde in de daaropvolgende weken tot een groot aantal nieuwe en
allemaal incorrecte meldingen van Aziatische hoornaars. De tijdelijke toename van
meldingen na media-aandacht herhaalde zich elk jaar. De aantallen meldingen liepen
in 2019 op van tientallen tot honderden per dag en waren een hele klus om te monitoren. De overgrote meerderheid van de meldingen (> 99 %) betreffen andere soorten
grote insecten (zie onder). Het werd een dagelijkse inspanning voor de medewerkers
van EIS om foutieve meldingen zo snel mogelijk te verwijderen, om paniek en nieuwe
foutieve meldingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Knelpunten meldingen
Veruit de meeste meldingen door de jaren heen waren onbruikbaar, omdat bewijsmateriaal ontbrak. Bij de eerste paar honderd meldingen hebben we de waarnemer
meestal om bewijsmateriaal gevraagd, maar al snel begon die inspanning dagelijks
meerdere uren te kosten en de navraag bleek zonder uitzondering een incorrecte
waarneming aan het licht te brengen. Opvallend is dat correcte meldingen van Aziatische hoornaar vaak direct goed gedocumenteerd zijn. Daarom is overgegaan op het
simpelweg verbergen van waarnemingen zonder bewijs-materiaal. Vanwege het hoge
aantal incorrecte meldingen zijn waarnemingen zonder bewijsmateriaal niet door EISmedewerkers in het veld onderzocht.
Van de waarnemingen mét bewijsmateriaal is steevast de overgrote meerderheid
geen Aziatische hoornaar. Insecten waarmee de soort vaak verward wordt zijn o.a. de
inheemse Europese hoornaar, reuzenhoutwesp, veldwesp en de stadsreus (een zweefvlieg), maar er worden ook waarnemingen doorgegeven met foto’s van honingbijen,
limonadewespen en zelfs geheel andere groepen zoals wantsen.
De automatische herkenningssoftware die op de achtergrond van waarneming.nl meedraait, blijkt goed uit de voeten te kunnen met de Aziatische hoornaar, in die zin dat er
vrijwel geen ‘false positives’ zijn. Om het proces van validatie verder te stroomlijnen
en om ook alle meldingen als Europese hoornaar te monitoren op Aziatische, wordt
aanbevolen in de komende jaren de verdere inzet van de herkenningssoftware nader te
overwegen.

Kwaliteit waarnemersnetwerk
Sommige partijen maken zich zorgen over een eventueel niet opgemerkt worden van
alle volken. In veel gevallen werden locaties met Aziatische hoornaars echter meermaals onafhankelijk van elkaar gemeld (door tot bijna 20 verschillende personen op
één locatie). Daarnaast werden ook enkele zeer onopvallende voorjaarsnesten, evenals
losse individuen opgemerkt. Wat helpt is dat veel volken in of om de bebouwde kom
zitten. Hieruit blijkt, ons inziens, dat het waarnemers- en rapportagenetwerk goed op
orde is. Uitzonderlijke volken die diep in natuurgebieden zitten, zoals recent op de
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Pietersberg bij Kanne net in Vlaanderen, zijn wel makkelijk te missen.

Opvallende waarnemingen
Een paar waarnemingen waren opvallend. Zo kwam er in 2020 een melding vanuit
Hulsberg (LI) waarbij een foto werd getoond van het reeds lang bestreden geval in
Dreischor. De waarneming is afgekeurd. In Drunen (NB) werd, ook in 2020, een nest
gemeld als dat van een Aziatische hoornaar. Bij nadere inspectie bleek het een nest
van de inheemse middelste wesp Dolichovespula media, waarna de vernietiging snel
geannuleerd werd. Een ander nest dat ten onrechte bestempeld werd als dat van de
Aziatische hoornaar werd in hetzelfde jaar gevonden in Veghel (NB). Het bleek te gaan
om een nest van de Europese hoornaar.

Bepalen van een zoekgebied
In geval van een correcte melding van een Aziatische hoornaar binnen de landsgrenzen, werd de medewerkers van EIS gevraagd om het nest op te zoeken. De taak van
EIS bestond dan uit het vaststellen van een zo klein mogelijk zoekgebied. Indien nodig
werd vervolgens de exacte locatie van het nest verder onderzocht met behulp van een
drone. Op voorhand wordt rekening gehouden met de inzet van een drone, omdat het
nest vaak vanaf de grond niet of vrijwel niet zichtbaar is. De methode die EIS gebruikt
bij het vaststellen van het zoekgebied is geïnspireerd door initiatieven uit andere landen en aangepast op de Nederlandse situatie op basis van ervaring. De vier jaar waarin de hoornaar nu in Nederland is hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd waarmee
de methode steeds verfijnd werd.

Methode kruispeilingen
De basis van de methode die tot op heden het meest gebruikt is, is het idee dat werksters na het vangen van een prooi vertrekken in de globale richting van het nest. De
prooien worden niet gevangen voor eigen consumptie maar worden in het nest aan de
larven gevoerd. Na het vangen van een prooi gaat een werkster deze eerst demonteren
om deze gemakkelijker mee naar het nest te kunnen nemen. Hiervoor neemt ze plaats
in de buurt van het jachtgebied, vaak laag in een struik of boom. Ze knipt vervolgens
alle lichaamsdelen van de prooi af om alleen het borststuk over te houden. Dit neemt
ze mee naar het nest. Gebaseerd op dit gedrag, was de inzet vanaf het begin vooral op
het zoeken van jagende hoornaars. De vliegrichting van de werksters (na demonteren
van de prooi) werd vervolgens ingetekend op een kaart van het gebied. Als dergelijke
peilingen vanaf verschillende plekken (minstens twee) ingetekend kunnen worden,
ontstaan kruisende lijnen en kan het zoekgebied bepaald worden. De nauwkeurigheid
is het hoogst, wanneer de kruispeilingen min of meer haaks op elkaar staan (fig. 3).
Hierbij moet echter opgemerkt worden dat niet elke hoornaar in een rechte lijn naar
het nest toe vliegt. Soms worden bijvoorbeeld herkenbare objecten gebruikt als oriëntatiepunt, of worden lijnvormige objecten zoals dijken of huizenrijen gevolgd, waarna
de vliegrichting af kan buigen.
Jagende hoornaars werden veel gezien bij (1) honingbijenkasten en (2) bloeiende planten, in de zomer vooral passiebloem, in de herfst vooral klimop. Dit zijn plekken waar
veel prooi-insecten actief waren. Bijenkasten zijn een nuttig aanknopingspunt, omdat
ze in Nederland zeer wijdverspreid aanwezig zijn. Echter blijken de kasten niet altijd
resultaat op te leveren. Enerzijds wordt niet elke bijenkast in de buurt van een nest
door hoornaars bezocht, zelfs niet als die zich op enkele honderden meters afstand
bevindt. Anderzijds is er niet altijd een bijenkast binnen vliegafstand vanaf het nest en
kan deze methode van opsporen dus soms niet gebruikt worden. In die situaties kan
vooral bloeiende klimop een grote hulp vormen. Voorwaarde is echter dat de klimop
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Figuur 3 Zoekgebied op grond van kruispeilingen voor de casus Heeze 2020. Doordat de peilingen (gele getrokken
lijnen) hier bijna parallel aan elkaar waren, was het zoekgebied (geel) nogal groot. Blauwe ster: locatie van het nest
(naar later bleek).
bloeit en dit is pas laat in het jaar (medio september) het geval. Daarbij komt niet elke
plant die wordt aangetroffen tot bloei.

Gebruik van lokmiddelen
In 2020 is op verschillende locaties geëxperimenteerd met de inzet van lokmiddelen.
Op één locatie werden al in augustus vallen met jam met peren uitgezet, omdat het
bijzonder moeilijk bleek Aziatische hoornaars in het veld te vinden. Helaas leverde
deze methode daar uitsluitend werksters van de Europese hoornaar op. In Ritthem
(ZL) werd in september zeer succesvol gewerkt met ‘lokstations’ die bestonden uit
rottende appels in combinatie met bakjes suikerwater. Enkele lokstations stonden op
zeer korte afstand van het nest (minder dan 100 meter) en kregen doorlopend bezoek
van meerdere hoornaars. De lokstations op grotere afstand van het nest waren veel
minder in trek, met bezoek van enkele hoornaars per uur. Bij het bakje suikerwater
werd in hoog tempo gedronken, waarna de werkster met cirkelvormige vlucht opsteeg
en vertrok in de richting van het nest. Deze ervaringen sluiten aan bij eerdere Engelse
ervaringen (Bunker 2019), dat zoete lokstoffen vooral werken vanaf midden september.

Watervluchten
In 2020 is bij hoge temperaturen een – voor ons – nieuw fenomeen geobserveerd:
watervluchten. De werksters bezoeken plekken met voor hen toegankelijk (ondiep)
water, waar ze druppels water verzamelen. Op basis van onze observaties gaan deze
watervluchten in een redelijk rechte lijn naar het nest, waardoor ze bruikbaar zijn voor
het maken van kruispeilingen.

Observaties met oog en verrekijker
Aziatische hoornaars zijn opvallend moeilijk waar te nemen in het veld. Eén van de
redenen daarvoor is dat het nest meestal hoog in de boom hangt en de hoornaars op
grote hoogte van en naar de voedselgebieden vliegen. Toch loont het om langdurig
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gericht met verrekijker te zoeken naar hoogvliegende Aziatische hoornaars en die
proberen te volgen. In zeker drie gevallen leidde dit tot de vondst van het nest. Deze
aanpak vergt wel een bijzonder goede soortkennis, omdat er bij visuele inspectie erg
veel limonadewespen en ook Europese hoornaars rond blijken te vliegen.

Kennis over actieradius
Op basis van literatuur en ervaring werd in de eerste jaren uitgegaan van een actieradius voor werksters van maximaal 2 km vanaf het nest. Hierop gebaseerd werd bij
elke melding ook in ongeveer zo’n straal rondom de waarneming gezocht. Nu 2020
zo veel waarnemingen opleverde, kunnen berekeningen losgelaten worden op de feitelijke actieradius (figuur 4). Hieruit blijkt dat veruit de meeste hoornaars gezien worden
op afstanden van minder dan 1km tot het nest. Dit heeft verregaande gevolgen voor
de opsporing van de nesten (fig. 5). Waar we vroeger rekening hielden met een actieFiguur 4 Afstand van een waarneming van een Aziatische
hoornaar tot het zomernest
(voor locaties waar het nest
uiteindelijk gevonden is).

Figuur 5 Links: drie cirkels van 1 km om belangrijke waarnemingspunten voor de casus Heeze 2020. Het gebied binnen alle drie de cirkels is het meest verdacht. Blauwe ster: locatie nest. Rechts: uiteindelijk op grond van alle informatie opgesteld zoekgebied, primair (rood) en secundair (oranje). Blauw: locatie nest.
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radius van 2 km, blijkt nu dat in eerste instantie uitgegaan kan worden van 1 km. Een
halvering van de veronderstelde actieradius levert een verkleining van het relevante
zoekgebied met een factor vier.

Lokaliseren van het nest
Als op basis van kruispeilingen een zoekgebied vastgesteld was, werd eerst nog verkennend vanaf de grond gezocht. Echter veel zomernesten waren niet vanaf de grond
zichtbaar, omdat de nesten zich vaak bevinden in hoge, dicht bebladerde bomen. Van
de negen zomernesten die gevonden zijn in de tijd met blad aan de bomen, waren er
drie geheel onzichtbaar vanaf de grond, drie zichtbaar als je wist waar ze hingen en
slechts drie min of meer goed zichtbaar. Daarom werd in een paar gevallen een drone
ingezet, waarmee de bomen van boven onderzocht konden worden. Hierbij werd gewerkt met een infraroodcamera waarmee warmtebronnen in beeld kwamen. Een actief
hoornaarnest heeft een temperatuur van circa 30°C (Chauzat & Martin 2009), waardoor ze op zou moeten vallen in de boomtoppen. Er werd bij voorkeur in de vroege
ochtend gezocht, omdat het temperatuurverschil tussen nest en omgeving dan nog
het grootst zou zijn. Dit bleek nog niet gemakkelijk omdat ook rustende vogels oplichtten op de beelden. Met behulp van de drone werden inderdaad van de grond niet
zichtbare nesten gevonden. Eénmaal leidde de inzet van drones niet tot een vondst,
naar later bleek omdat het zoekgebied onjuist was.

Meerdere nesten op één plaats
In 2020 werd in Sittard (LI) de aanwezigheid van twee nesten vastgesteld, met ook
nog nesten in het nabijgelegen Geleen en Oirsbeek. Hiervan kunnen we diverse dingen leren. Allereerst wijst dit op de potentiële dichtheid van de soort in Nederland:
meerdere nesten met een overlappende actieradius is dus mogelijk. Verder, de aanwezigheid van meerdere nesten op één locatie levert serieuze problemen op voor de
opsporen van de nesten. Het maken van kruispeilingen kan zo verwarrende resultaten
opleveren: hoornaars uit verschillende nesten vliegen een andere kant op, waardoor
de zoekrichtingen niet eenduidig zijn. Ten slotte kan in deze situatie de indruk ontstaan dat de soort op een locatie bestreden is, terwijl er nog andere nesten aanwezig
zijn. Dit soort problemen zijn al langere tijd bekend uit Frankrijk, maar in Nederland
zijn we er niet eerder mee geconfronteerd. We zijn afhankelijk van de plaatselijke waarnemers om de aanhoudende aanwezigheid van Aziatische hoornaars op te merken.

Zomernesten in de winter
Wanneer de blaadjes van de bomen gevallen zijn, worden zomernesten veel makkelijker te vinden (als ze tenminste niet in een wintergroene naaldboom hangen). De
meeste koninginnen zijn dan al uitgevlogen. Er zijn aanwijzingen vanuit Frankrijk dat
mogelijk soms larven of koninginnen in het zomernest overwinteren. In hoeverre dat
ook in het Nederlandse klimaat mogelijk is, is momenteel onduidelijk. In een nest
dat in januari bij Heerlen verzameld is, zaten geen levende larven of hoornaars meer,
maar wel recent gestorven beesten.

Afwijkende nestlocaties
De vuistregel is dat een nest van de Aziatische hoornaar zich hoog in een dicht bebladerde boom bevindt. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo hing het eerste
Nederlandse nest in een lage perenboom (circa 4m). In 2020 werd in Breda een nest
gevonden hangend aan een hoge gevel (20 meter). Dit is de eerste keer dat er in Nederland een zomernest gevonden werd aan een andere structuur dan een boom. Alternatieve nestlocaties zijn iets om rekening mee te houden tijdens de opsporing van de
nesten.
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Voorjaarsnesten
Af en toe werd een voorjaarsnest gevonden, in 2020 waren dit er maar liefst vier. Deze
kleine nestjes bevinden zich vaak in vogelhuisjes of andere kleine holtes (fig. 6). Voorjaarsnesten bestaan alleen uit een koningin met de eerste generatie werksters en zijn
alleen in het voorjaar te vinden. Later verhuist het volk met koningin naar het grotere
(zomer)nest, vaak hoog in een boom. In het voorjaarsnest aanwezige larven worden
verhuisd door de werksters. De verhuizing vindt doorgaans plaats over een korte
afstand ergens tussen eind juni en eind juli. Het is dus zaak het voorjaarsnest voor
de verhuizing van de koningin te bestrijden. Het lage aantal individuen maakt dat de
voorjaarsnesten waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien worden. Daar staat tegenover dat deze nesten zich regelmatig in de buurt van menselijke bebouwing bevinden,
zoals in een vogel-huisje. De toename in het aantal waarnemingen van voorjaarsnesten duidt waarschijnlijk vooral op een toename van de Aziatische hoornaar.
Figuur 6 Voorjaarsnest in
spouwmuur.
Foto Dennis Mol

Vuistregels
De ervaringen van de afgelopen vier jaar (zie ook bijlage 1), tezamen met kennis uit
het buitenland, kunnen samengevat worden in de volgende vuistregels:
• Zomernesten van Aziatische hoornaar hangen in hoge bomen 1 à 2 meter onder
de kruin.
• Zomernesten liggen binnen 300 meter van voorjaarsnesten en daarmee binnen
300 m. van bebouwing
• Prooivluchten van werksters zijn hooguit 1 kilometer
• Retourvluchten naar het nest met prooi volgen een rechte lijn of volgen een lijnvormig landschapselement
Deze vuistregels kunnen helpen bij het zoeken naar zomernesten. Het zijn nadrukkelijk vuistregels (ruwweg geldig in 80 % van de gevallen). De kans dat in een individueel geval ten minste één vuistregel niet op gaat, is groter dan 50 %. Onderzoekers
moeten de vuistregels dus altijd met een open geest toepassen.

Bestrijding
Na het opsporen van de nesten worden ze meestal verwijderd door een professionele
ongediertebestrijder. De vernietiging is de verantwoordelijkheid van de provincies.
Enkele factoren zorgen ervoor dat de bestrijding anders is dan bij andere wespen. De
vaak moeilijk bereikbare locatie, de agressie van de hoornaars zodra het nest beschadigd wordt en het “taaie” karakter van de larven zorgen voor de behoefte aan een specialistische aanpak. Tot op heden werd veel gewerkt met Traas Ongediertebestrijding,
waarvan de medewerkers inmiddels ruime ervaring hebben opgebouwd met de specialistische bestrijding van de nesten van de Aziatische hoornaar.
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5. Vooruitzichten
Na een onverwachts rustig jaar in 2019 werden in 2020 op maar liefst 26 plaatsen
in Nederland Aziatische hoornaars gezien. Er was een groot cluster van volken in de
noordelijke helft van Zuid-Limburg, maar ook in Noord-Brabant en Zeeland waren
meerdere meldingen. Dit patroon sluit perfect aan bij de recente uitbreiding in Belgisch Limburg (zie VespaWatch.be). Het meest noordelijke nest in 2020 (Veenendaal,
UT) lag 85 kilometer verder dan in 2019 (Vlaardingen, ZH). Het is lang niet overal
gelukt om het nest op te sporen en te bestrijden.
Wat dit precies betekent voor de (toekomstige) verspreiding van de Aziatische hoornaar is nog onzeker, maar men moet rekening houden met wederom een forse uitbreiding van het areaal in 2021. Al sinds de introductie in Europa in 2004 breidt de
Aziatische hoornaar zich in rap tempo geografisch uit. In Frankrijk bedroeg de areaaluitbreiding gemiddeld 70 km per jaar. Voor Nederland is dit tot nu toe gemiddeld 30
km per jaar. De mate van risico op vestiging in delen van Nederland wordt ook voor
een belangrijk deel bepaald door het voorkomen in Vlaanderen. Aangrenzende delen
van Duitsland zullen vanuit Nederland en België bevolkt worden (en niet andersom).

Figuur 7 Risicoverwachting
voor de Aziatische hoornaar
voor 2021.
Oranje: vestiging denkbaar.
Rood: vestiging te verwachten.
Gearceerd: vestiging alleen
denkbaar als het nest Veenendaal niet tijdig bestreden zou
zijn.
Zwarte punt: Veenendaal.
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De risicokaart (fig. 7) is opgesteld aan de hand van bekende populaties en het gegeven dat nieuwe koninginnen zich tot 100 kilometer ver kunnen verplaatsen (ook al
zullen de meeste koninginnen dicht bij het oude nest blijven). Cruciaal voor de kaart
voor 2021 is de vraag of het nest in Veenendaal (2020) tijdig bestreden is; wij vermoeden van wel. Als er toch koninginnen uitgevlogen zouden zijn, dan is het gearceerde
gebied aanvullend risicogebied. Het normale risicogebied (oranje op de kaart) is gebaseerd op de kennis dat de uitbreiding van de Aziatische hoornaar vooral langs de kust
en in het binnenland oostwaarts georiënteerd plaatsvindt. Toegevoegd zijn gebieden
met een sterk verhoogd risico (rood op de kaart). Het betreft hier de zuidelijke helft
van Zeeland, grote delen van Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant. Nieuwe
populaties in 2021 zijn hier stellig te verwachten.
Duidelijk moet zijn dat de Aziatische hoornaar momenteel in ons land nog een echte
zeldzaamheid is. De kans dat men op een willekeurige plek een Aziatische hoornaar
tegenkomt, is bijzonder klein. Hoe de soort zich in de komende jaren in Nederland
gaat ontwikkelen, is uiteraard nog onbekend.
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6. Algemene aanbevelingen
Op basis van de ervaringen met de Aziatische hoornaar in Nederland tot op heden,
zijn er enkele algemene aanbevelingen voor te stellen omtrent de aanpak van de soort
in Nederland. Hieronder worden de vijf aanbevelingen bondig uiteengezet.

1. Vrijwilligers trainen
Train deskundige vrijwilligers om mee te helpen met het melden van Aziatische hoornaars en het lokaliseren van de nesten. Focus op hierbij op imkers, natuurmensen en
ambtenaren in de buitendienst.

2. Methode verfijnen
Het is belangrijk om voortschrijdende inzichten te blijven ontwikkelen voor de methodes voor melding, opsporing en bestrijding. Zo is er in 2020 ervaring opgedaan met
lokstations met rotte appels en met watervluchten bij warm weer. Verder zijn er lopende ontwikkelingen op het gebied van automatische beeldherkenning. Deze inzichten
moeten ook in de toekomst centraal bijgehouden en ingezet worden.

3. Professionals blijven betrekken
De opsporing van de nesten blijft een lastige opgave. Als de vuistregels niet opgaan
kan er behoefte aan zijn aan inzichten van (ervarings)deskundigen. In geval het nest
niet van de grond zichtbaar is, zal er altijd techniek aan te pas komen om het nest te
vinden (drone). Ook bij persvragen, bij nieuwe ontwikkelingen van de soort en voor
doorlopend onderzoek blijft de inzet van professionals belangrijk.

4. Prioritering aanbrengen
Geef prioriteit aan meldingen (ver) buiten de huidige verspreiding.

5. Voorzichtig zijn bij bestrijding
Voorkom schade aan andere soorten wespen door niet direct te bestrijden op basis
van een foto van een nest: het kan om een andere soort gaan. Ook het gebruik van
massavallen zoals wijn- of limonadevallen moet niet als middel ingezet worden tegen
Aziatische hoornaars, vanwege de grote aantallen inheemse wespen en bijen die in
deze vallen belanden.
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EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden.
De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. We hebben een
brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van ongewervelden. Het bureau werkt samen met ruim 3000 vrijwilligers verdeeld over
meer dan 60 werkgroepen, elk gericht op een specifieke diergroep. Door dit
netwerk van specialisten en vrijwilligers hebben we naast goede kennis over
populaire groepen zoals libellen en sprinkhanen ook ruime expertise met betrekking tot andere insecten en ongewervelden. EIS Kenniscentrum Insecten
is daardoor in staat om projecten uit te voeren met betrekking tot een grote
diversiteit aan diergroepen.
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