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ONDERWERP: De Aziatische hoornaar nog verder in opmars 

Gericht aan: gedeputeerden Jurgen Vanlerberghe, bevoegd voor domeinen en Bart 
Naeyaert, bevoegd voor landbouw 

Tekst/vragen: 

Geachte gedeputeerde 

De Aziatische hoornaar staat op de Europese lijst van invasieve exoten en kan zich razendsnel 
verspreiden. Een nest maakt tot 500 koninginnen, die elk een nieuw nest kunnen beginnen. In 
Vlaanderen is departement Omgeving bevoegd voor invasieve exoten, en Landbouw voor 
bijenpopulatie. Omdat de Aziatische hoornaars zoveel bijen eten, staat het Vlaams Bijeninstituut (VBI) 
in voor de verdelging. Het lokaliseerde en vernietigde in 2021 265 nesten. Dit jaar zijn het er al meer 
dan 300. 

De aziatische hoornaar kwam deze zomer opnieuw in het nieuws omwille van problemen rond de 
financiering om te verdelgen. Ze zijn dus zeer schadelijk voor de bijen maar ook voor de mens. Er waren  
verschillende aanvallen op mensen geregistreerd deze zomer, onder andere tijdens de Vierdaagse van 
de IJzer en in Noord-Frankrijk. 

Ik heb in de provincieraad van juni 2020 reeds vragen over de verdelging van de Aziatische hoornaar 
gesteld aan de gedeputeerde van Landbouw. Er was een geval in 2018 van een Aziatische hoornaar in 
provinciedomein De Palingbeek Ieper. 

Er is vorming voor de chefs van de provinciedomeinen om de verschillen tussen de Europese en 
Aziatische hoornaar te weten te komen. En mensen kunnen meldingen maken op de website van 
vespawatch.be. 

De bestrijding is in de eerste plaats een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. De provincie kan 
ondersteunend werken via doelgroepen die Agentschap Natuur & Bos minder goed bereiken: vb. de 
landbouwers, de "rattenvangers", het domeinpersoneel en milieuambtenaren.  

Hierbij onze vragen: 

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

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

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



 

- 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? 

- 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? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 
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