
Hommelnest verwijderen?                                                                 
 
 
Algemeen: hommels vallen je in principe niet 
aan. Dat kan wel gebeuren als je hun nest 
verstoord.  
 
Hommels zijn belangrijk insecten die 
bescherming verdienen en wij adviseren altijd 
om een hommelnest niet te verplaatsen of te 
vernietigen. 
 
Verplaatsen is zeer lastig of zelfs onmogelijk. 
Is er echt overlast dan is een deskundige 
vernietiging de enige mogelijkheid (nooit zelf 
doen). Vaak kun je bij je gemeente informeren 
naar gegevens van een lokaal 
bestrijdingsbedrijf. 
 
Verzoek: lees eerst onderstaande informatie 
voordat je besluit tot vernietiging want met 
enkele kleine maatregelen kun je problemen 
voorkomen. 
 
Leefwijze hommels: 
In het voorjaar zoekt een koningin een 
nestgelegenheid. Dat is vaak een oud 
muizennest maar kan ook een verlaten 
mezennestkast, een spouwmuur of een plekje 
in de schuur zijn. 
Ze legt eieren waaruit de kleinere werkster 
hommels worden geboren. Deze werksters 
verzamelen voedsel en verzorgen het nest. 
Een kolonie kan uitgroeien van 100 tot 600 
exemplaren, afhankelijk van het soort hommel. 
In de nazomer worden jonge koninginnen 
geboren. Ze verzamelen voedsel tot aan het 
najaar en zoeken daarna een winterrustplaats. 
Vaak is dat onder een hoop bladeren of in een 
composthoop. De oude koningin en de 
werksters sterven. De jonge koningin zoekt het 
volgend jaar weer een nieuwe nestplek want 
de oude plek word niet meer gebruikt. 
 
Tips om problemen te voorkomen: 

 Blijf uit de vliegroute van en naar het 
nest. Hommels zijn zwaar en het kost 
ze vaak wat tijd om op te stijgen. Als je 
in de vliegroute loopt bestaat de kans 
dat ze tegen je aan botsen. Op zich is 
dat geen gevaar maar als mens 
reageer je door te slaan en dat kan tot 
een steek leiden. 

 Als de vliegroute een pad in je tuin 
kruist kun je iets naast het pad zetten 
(stukje schutting, een grote plant in 
een pot) om de hommels te dwingen 
om op te stijgen waardoor je er geen 
last meer van hebt. 

 
Heb je een hommelnest in de grond en 
je wilt de vliegrichting wijzigen om 
botsingen te voorkomen, neem dan 
een emmer en maak er een gat in. 
Plaats de emmer over het gat en 
plaats het gat in de richting waarin je 
de hommels wilt laten vliegen. 

 Wil je een oud nest opruimen, dat kan 
vanaf oktober want dan is het nest 
verlaten. 

 Wil je voorkomen dat ze een nest in je 
spouwmuur maken (al geeft dat geen 
schade) dan zijn daarvoor bij de 
bouwmarkt spouwmuur roosters of 
bijenbekjes te koop. Plaats ze tussen 
oktober en februari want dan 
verschijnen alweer de eerste 
koninginnen! 

 Als je (kleine) kinderen hebt geef ze 
dan een uitleg over hommels (met rust 
laten, niet aaien, blijf uit de vliegroute) 
Als ze dat nog niet kunnen begrijpen 
kun je vaak een stuk van je tuin 
afzetten om confrontaties te 
voorkomen. 

 
Meer weten over hommels? 
Er zijn diverse boeken te koop met leuke 
informatie over hommels en andere bijen. 
Een aantal tips: 

 Boekje Hommels in beeld, €4,95 

 Minigids Hommels en bijen, €5,95 

 Bijen en hommels verassend dichtbij, 
€14,95 

 Handboek Bijenfans, €24,95 
 
Bovenstaande boekjes zijn te koop bij onze 
webshop: www.bijenlint-shop.nl 
 
Op de website van de KNNV kun je meer lezen 
over de leefwijze van hommels. In dat artikel 
ook een link naar een leuke hommelkrant voor 
kinderen. Zie https://www.knnv.nl/hommels 
 
Dit is een informatieblad van de Bijenstichting. 
Als goed doel komen we op voor de belangen 
van honing- en wilde bijen. U kun ons steunen 
als donateur of met een eenmalige gift. 
www.bijenstichting.nl  
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