Wespen
Wespen zijn zeer nuttige dieren. Ze zorgen voor de bestuiving van bloemen en vangen
lastige en schadelijke insecten.
Een wesp wordt zo'n 17 tot 20 mm lang en is typisch gekleurd in zwart en geel.
Wespen steken als hun nest dreigt te worden verstoord of als ze in het nauw gedreven
worden.

Wesp, bij of hommel?

Wespen voorkomen
Er bestaan geen maatregelen om te voorkomen dat wespen in je tuin hun nest maken.
Van half augustus tot eind oktober speuren de werksters de omgeving af naar zoetigheid zoals rijp fruit, limonade, taart, ... Vanaf dan kunnen
de wespen hinderlijk zijn in huis en aan tafel. Daarvoor zal je zelden wespen tegenkomen omdat ze dan volop eiwitrijk voedsel aandragen naar
het nest.
In het najaar sterven alle wespen behalve de bevruchte koningin.

Wespen bestrijden
 Zet vallen in de tuin. Zo'n val bestaat uit een potje gevuld met een zoete vloeistof zoals limonade of siroop. Plaats de vallen in de zon. De
wespen worden aangetrokken door de geur en verdrinken in de zoete vloeistof.
 Een wespennest achter in de tuin laat je beter ongemoeid.
 In geval van een wespennest in huis of aan het terras, laat je best de brandweer komen. Als je naar het nummer 011 24 88 88 belt, kies je
keuze 1 om een wespennest te melden.
 In geval van een wespennest op openbaar domein, kan je de Technische Dienst contacteren.
Meld een wespennest op openbaar domein bij de Technische Dienst

Aziatische hoornaar
Ook deze wesp heeft zijn intrede gedaan in Europa in 2017 en verspreid zich sinds 2018 in snel tempo over Vlaanderen. Tot nu toe werden onder

meer nesten waargenomen en verdelgd in Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Poperinge en Gent

De Aziatische hoornaar (of paardenwesp) is minder gevaarlijker dan een gewone wesp. Enkel in de nabijheid van zijn nest kan hij, net als andere
wespen, wel erg defensief worden. Je blijft dan ook best uit de buurt van actieve nesten. Net als gewone wespen kan de Aziatische hoornaar
steken.
LET OP!
Verwar de Aziatische hoornaar niet met de onschadelijke Europese hoornaar!

Waarneming doorgeven
Als je een Aziatische hoornaar of een nest waarneemt, dan kan je dit melden aan de brandweer en via de website van Natuurpunt
‘Waarnemingen.be’.

Bronnen:
http://zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids/ongewenste-dieren/wespen
https://www.honeybeevalley.eu
https://wespennest.vlaanderen/

Contactinformatie
Brandweer Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Zwarte Brugstraat 1
3500 Hasselt

011 24 88 88
 brandweer@zuidwestlimburg.be
https://www.zuidwestlimburg.be/

Afdeling Grondgebiedzaken - Technische Dienst

013 61 81 25
 technische.dienst@halen.be

