
Echt last van een wespennest?
Meld het nest aan de brandweer via

www.wespennest.vlaanderen

Hoe
melden?

Wespen hebben hun reputatie niet 
mee, maar weinig mensen weten 
dat ze erg nuttig zijn. Ze jagen op 
bladluizen, vliegen en muggen. Als 
je wespen met rust laat, laten ze jou 
ook met rust. Bij echt hinderlijke 
of gevaarlijke situaties kan de 
brandweer een nest verdelgen. 

Help, 
een wesp!
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Ik ben de honingbij. Je herkent me aan mijn 
bruinzwarte lichaam met lichte dons. Ik zorg voor de 
bestuiving van de bloemen. Zonder mij zijn er geen 
groenten, fruit en bloemen. Ik ben beschermd, dus 
de brandweer zal mij nooit verdelgen. Je contacteert 
best een imker via www.wespennest.vlaanderen. 

Ik ben de metselbij. Voor mijn nest verkies ik 
kleine gaatjes of holle ruimtes, zoals die van een 
insectenhotel. Ik leef solitair en hou vooral van 
bloemen. Bij mensen blijf ik uit de buurt. Mijn angel 
raakt zelfs niet door je huid. 

Ik ben de hommel en ben behoorlijk fors gebouwd. 
Ik ben zwart met gekleurde banden of volledig 

gekleurd en ben flink behaard. Ook ik zorg voor de 
bestuiving van bloemen. Als je mijn woonplaats niet 

verstoort, dan laat ik jou met rust. De brandweer 
verdelgt mij niet. 

Ik ben de zandbij. Mijn nest maak ik in een 
zanderige ondergrond, bijvoorbeeld tussen de 

stenen van je oprit. Ik kan je niet steken, want mijn 
angel is te zwak. 

Zie je ze vliegen? 
’t Is niet altijd een wesp. 



Ik ben de zweefvlieg. Ik lijk misschien op een 
gewone wesp, maar ik ben kleiner en totaal 
ongevaarlijk. Steken kan ik niet. Ik hou me bezig met 
het bestrijden van andere insecten, zoals bladluizen. 
Maar ik help ook bij de bestuiving van bloemen.

Ik ben de Europese hoornaar, twee keer zo groot als 
de wesp. Ik ben nauwelijks behaard. Met mijn rode 
kop, rode poten en geelzwart achterlijf ben ik een 
vliegende Belgische driekleur. Ik zie er indrukwekkend 
uit, maar eigenlijk ben ik zachtaardig. Ik ben je 
bondgenoot tijdens een zomerse BBQ, want ik jaag op 
andere wespen en vliegen. 

Ik ben de wesp. Je herkent mij aan mijn 
geelzwarte kleur. Ik ben niet behaard. Ik kom in je 

buurt aan het einde van de zomer omdat ik dan 
voedsel zoek. Mijn nest maak ik in de buurt van 
voedselwaren, vuilnisbakken… Ik kan agressief 

uit de hoek komen, maar ik zorg ook voor minder 
vliegen en muggen.

Opgelet: verwar me niet met 
de Aziatische hoornaar. 
Die is kleiner, bijna volledig 
zwart en zijn poten hebben 
gele uiteinden. Hij heeft 
nergens een rode kleur. Lees 
verder voor meer info over de 
Aziatische hoornaar. © Ecotuinweetjes

© Marc Tielemans



1. De Aziatische hoornaar is in 2004 per ongeluk in Frankrijk beland. Sinds 2016 
duikt hij op in België. 

2. Hij is een vijand van onze honingbij. Hij kan makkelijk een bijenkolonie 
verzwakken.

3. Zijn eerste nest maakt hij laag bij de grond (max. 3 à 4 meter hoog) of in 
hagen. De koningin laat in dat eerste nest haar werksters opgroeien. Zij 
bouwen een tweede nest 20 à 30 meter hoog.

4. Hij is alleen overdag actief van april tot november, met een piek van 
augustus tot september. 

5. Alleen de brandweer verwijdert zijn nest. De Aziatische hoornaar voelt zich 
snel bedreigd, dus doe dit zeker zelf niet. Heb je een nest gevonden, meld 
het via https://vespawatch.be. 

De Aziatische hoornaar:
5 dingen die je moet weten

© Jens D’Haeseleer



Tips om steken te voorkomen 
• Draag geen felgekleurde of zwarte kledij, want dat vinden wespen 

aantrekkelijk. Ze houden minder van wit, groen en lichtbruin.
• Vermijd parfum en sterke geuren. Ook de geur van fruit, etenswaren, zoete 

drankjes en vuilnisbakken trekt wespen aan. 
• Maak geen bruuske of slaande bewegingen als een wesp rond je vliegt. Hij 

voelt zich dan bedreigd en kan je proberen steken.
• Een wesp doden is geen strak plan. Andere wespen ruiken het en willen zich 

wreken. 

Toch gestoken? 
• Leg iets kouds op de plek waar je bent gestoken.
• De angel van een wesp kan niet achterblijven in je huid. Maar ben je 

gestoken door een bij, verwijder dan de angel. Dat kan je doen met 
een scherp voorwerp (bv. vingernagel of keukemesje) of maak een 
wegschrapende beweging evenwijdig met je huid. Zo knijp je niet op de 
gifzak en komt er geen extra gif vrij. Ontsmet de wonde achteraf.

• Sommige mensen reageren allergisch op een steek. Ga naar spoed 
of contacteer je huisarts bij een zwelling van meer dan 10 cm, jeuk, 
netelroos, acute niesbuien, neusloop, braken, diarree of duizeligheid.

• Ook bij meer dan 20 steken neem je best contact op met een huisarts. 
Zorg tenminste dat er altijd iemand in de buurt is om een oogje in het 
zeil te houden.

• Uitzonderlijk gaan mensen in shock door de allergie. Bel dan meteen 
het noodnummer 112.

INFOFOLDER | WESPEN

Eerste hulp bij 
wespengevallen

Opgelet: ben je gestoken in je halsstreek of 
mond- en keelholte? Contacteer dan een dokter. 
Een eventuele zwelling kan je luchtweg afsluiten. 



• Voor de zomermaanden heb je weinig last van wespen. Pas rond eind juli 
trekken ze het nest uit op zoek naar zoetigheid.

• Wespen bouwen hun nest op een ideale vliegafstand van vuilnisbakken of 
terrassen. 

• Nesten vind je meestal op zolder, in het dak, in de spouwmuur, in de tuin of 
in de grond.

• Als het weer wat natter wordt, sterven de wespen. 
• Bij een droog voorjaar en een warme zomer zijn er veel wespennesten. 

Hetzelfde geldt na een milde winter. 

Hoe ziet het wespenseizoen eruit?



Hoe gaat een verdelging in zijn werk?
1. Je doet je melding online (of voor mensen zonder internet: telefonisch 

op 09 268 88 99). 
2. De brandweer komt ter plaatse en lokaliseert het nest.
3. De brandweer bekijkt of het inderdaad een wespennest is en of het 

nest moet verwijderd worden.
4. Met wespenpoeder wordt het nest dood gemaakt.
5. Ongeveer drie dagen na de behandeling is het nest uitgeroeid. Aan de 

ingang wordt poeder gespoten, vervolgens brengen de wespen het 
poeder op hun lijf en poten binnen in het nest, waardoor de larven, 
wespen en uiteindelijk ook de koningin sterven. 

6. De brandweer stuurt achteraf een factuur naar je op. Hoeveel een 
wespenverdelging kost lees je op www.bwzc.be/retributiereglement.

Opgelet: op drukke dagen kan de wachttijd enkele dagen oplopen, 
want dringende interventies gaan voor.

De brandweer gebruikt het wespenpoeder Permas-D (permethrin 25/75, 
0,75%). Dit is niet gezond voor mens en dier, zelfs giftig voor bijen, katten 
en organismen die in het water leven. Het blijft nog 3 à 4 maanden na de 
verdelging actief. 

• Bij contact met de huid: spoelen.
• Bij contact met de mond of de ogen: spoelen en arts raadplegen.

Bel het Antigifcentrum als je twijfelt op 070 24 52 45.

Heb je echt last van wespen? 
Meld het via
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VU: kol. Wim Van Zele, 
Roggestraat 70, 9000 Gent


