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Geachte Provincieraadslid,

Op uw schriftelijke vraag dd. 05/09/’22 m.b.t. ‘De Aziatische hoornaar nog verder in opmars’, kunnen
we u als volgt antwoorden:

 Hoeveel meldingen zijn er geweest van Aziatische hoornaars in de provinciale
domeinen sinds 2018 tot dit jaar eind augustus? Zijn alle nesten verdelgd geweest?

Enkel dit jaar werden er door de groendienst 3 nesten gesignaleerd: 1 in provinciedomein
Kemmelberg, 1 in provinciedomein Palingbeek en 1 in provinciedomein Bulskampveld. De nesten
werden gemeld aan Vespawatch. De imkers in deze provinciedomeinen werden hiervan ook op de
hoogte gebracht. In de provinciedomeinen Kemmelberg en Palingbeek werden de nesten
verwijderd. In Bulskampveld is het nest nog niet gelokaliseerd. Een overzicht van alle meldingen
kan u vinden via https://vespawatch.be/.

 Is er cijfermateriaal beschikbaar van aantal bijen, solitaire bijen en hommels in
West-Vlaanderen per jaar vanaf 2018?

Neen, hiervoor is een systematische en intensieve monitoring over een lange periode nodig. Dit
gebeurt op vandaag niet.

 Kan er vastgesteld worden dat de opmars van de Aziatische hoornaar er voor zorgen
dat er minder bijensoorten zijn in West-Vlaanderen?

Omdat er geen systematische monitoring gebeurt, is hier geen zekerheid over. Het aantal
vastgestelde soorten in de databank van www.waarnemingen.be neemt wel toe, maar dat komt
omdat het aantal gespecialiseerde waarnemers, en dus ook de zoekinspanning, toeneemt. Het is
geen reële toename van de soortenrijkdom. De verwachting is dat het aantal bijensoorten juist
afneemt door allerlei ongunstige omgevingsfactoren zoals het versnipperen of verdwijnen van
leefgebied of het verminderen van de kwaliteit daarvan (minder bloeiende planten in bermen en
weiden e.d.), het letterlijk opdrogen van nectarbronnen in droge zomers, enzovoort, zoals dit voor
veel andere insecten ook het geval is.
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 Gezien het succes van “Laat het zoemen met bloemen”, kan deze actie uitgebreid
worden? Er werden 21.000 zaadzakjes verdeeld dit jaar. Wat is de kostprijs hier
van?

De totale kostprijs van de actie is 26.000 euro. Deze actie zou kunnen uitgebreid worden, maar de
vraag is of dat zinvol is. De actie had in eerste instantie een sensibiliserend/educatief doel. We
wilden mensen op de hoogte brengen van de bijenproblematiek én we wilden mensen duidelijk
maken dat ook hun tuintje een deel van de oplossing kan zijn. De actie had slechts in beperkte
mate tot doel om ook effectief de bijenpopulatie op te krikken. Ter illustratie: de aangekochte 150
kg zaad volstaat in theorie om 15 hectare in te zaaien. Dat is een héél klein stukje West-
Vlaanderen. In de praktijk wordt ook niet al het zaad succesvol uitgezaaid. De campagne uitbreiden
met als doel om onze bijenpopulaties significant te helpen, wordt vanuit dit oogpunt waarschijnlijk
onbetaalbaar en veel te arbeidsintensief.

 Zijn er nog andere beleidsmaatregelen die de provincie West-Vlaanderen kan treffen
om de bijenpopulatie te doen groeien en de Aziatische hoornaar meer kan
terugdringen?

Het laten toenemen van nectar- en stuifmeelbronnen door gerichte inrichtings- en beheermaatregelen
is altijd een goede maatregel voor bijen en hommels. Hoe meer bloembezoekende insecten er zijn,
hoe meer alternatieve prooien er ook voorhanden zijn voor de Aziatische hoornaar, en aldus kan de
druk op de honingbij mogelijk wat getemperd worden.

De succesvolle campagne “Laat het zoemen met bloemen” dient vooral om het brede publiek te
sensibiliseren om ook in hun tuin iets ten voordele van bloembezoekende insecten te doen. Daarnaast
werken we met natuurgericht beheer in de provinciedomeinen en langs de Groene Assen, leggen we
“Zoemrijke graslanden” aan i.s.m. gemeenten, ondersteunen we bijencampagnes van regionale en
stadlandschappen, organiseren we een jaarlijks bijensymposium, organiseren onze bezoekerscentra
en de sectie Natuur- en Milieu-educatie vormingen en acties met bijenhotels, enzovoort.

Het actief terugdringen van de Aziatische hoornaar wordt gecoördineerd vanuit het Vlaamse project
Vespawatch. De provincie is hierin geen trekker. Nestvondsten in de domeinen worden gemeld om te
laten verwijderen. Het personeel van de Groendienst is hiervan op de hoogte.

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hoogachting,

Peter Norro
Directeur MiNaWa

Jurgen Vanlerberghe
Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap
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