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Impact
De impact van de Aziatische hoornaar situeert zich op vier domeinen. Ten eerste is er de impact op
honingbijen en de imkerij. Een hoge predatie ter hoogte van bijenkasten veroorzaakt “foraging
paralysis” van een bijenvolk en verhoogt bijgevolg de kans op wintersterfte. In zwaar geïnfecteerde
regio’s wordt de mortaliteit als gevolg van de Aziatische hoornaar geschat op meer dan 30% [1][2].
Ten tweede is er de economische impact die zich situeert in de landbouwsector als gevolg van een
verlies aan bestuivers enerzijds en vruchtschade door het geknabbel van hoornaars anderzijds.
Jaarlijkse geschatte economische verliezen in de fruitteelt variëren per land van € 712.000 in Italië tot
€ 7.200.000 Spanje [3]. In Vlaanderen heeft de honingbij met haar bestuivingsdiensten een
economisch belang van € 194.370.000 [4].
Ten derde is er de ecologische impact. De Aziatische hoornaar eet grote aantallen vliegen, bijen,
wespen, kevers en andere insecten in de omgeving [5]. Daarbij is er niet enkel sprake van een impact
op de prooisoorten, maar gaat ze ook de concurrentie aan met inheemse sociale wespen (Europese
hoornaar, Gewone wesp, Duitse wesp... ).
Ten vierde vormt de Aziatische hoornaar een reële bedreiging voor de mens door steekgevaar. De
grote meerderheid van de nesten worden dicht bij de mens opgetrokken (tuinen, gebouwen,
stadsparken) en bij verstoring reageert de soort agressiever dan alle andere inheemse wespen. In
Europa werden reeds meerdere dodelijke slachtoffers genoteerd als gevolg van al dan niet opzettelijk
verstoren van nesten, bijvoorbeeld in Spanje [6].

Wat gebeurt er nu in Europa
De verspreiding van de Aziatische hoornaar in Europa blijft toenemen. Begin februari dook een inactief
nest op in Hamburg, Duitsland [7]. Samen met Schotland [8] zijn dit de meest noordelijke
waarnemingen van de soort tot nu toe. Het is echter nog niet duidelijk hoe goed de soort in de
toekomst zal gedijen in het Midden-Europese klimaat. In het natuurlijk leefgebied is de Aziatische
hoornaar vooral talrijk in gematigd tot subtropisch klimaat met warme winters [9]. De
wetenschappelijke modellen voorspellen inderdaad dat de Europese populatie afgeremd wordt hoe
noordelijker die zich verspreidt [10]. Hoewel we vanaf Midden-Europa wellicht niet meteen te maken
zullen krijgen met dichtheden van 10-12 nesten/km² (zoals nu in Zuid-Europa [11]), betekent dit niet
dat er geen impact is.
Verdelging van de nesten is de enige zinvolle bestrijdingsmethode voor de Aziatische hoornaar op het
Europese vasteland. Het vangen van hoornaars met wespenvallen is niet effectief en heeft veel neven
vangsten [12]. Tot op heden kon de predatie aan bijenvolken in Vlaanderen in de meeste gevallen
gestopt worden door het nest op te sporen en te verdelgen. De knelpunten bij bestrijding zijn (i) de
nesten op tijd vinden, vóór de voortplanting (aan het begin van de herfst), en (ii) de hoge
bestrijdingskost van secundaire nesten. De vraag komt telkens terug op wie gaat dit allemaal betalen?
Burgers die een nest in hun tuin ontdekken staan uiteraard niet te springen om € 200 of meer op te
hoesten. Bijgevolg blijft het nest hangen en duiken het volgende jaar tientallen nesten op. De burger
laten opdraaien voor de verdelging is ongepast en werkt heel snel contraproductief.
In andere landen dringt stilaan de omvang en ernst van de situatie bij de overheden door. Men
realiseert zich dat door niets te doen er grote economische schade en meer dodelijke slachtoffers als
gevolg van de hoornaar aankomen. Als reactie wordt in Frankrijk 30 - 100 % van de verdelgingskost
gedekt door het departement en wordt de rest gedragen door de lokale overheden of bewoners
(bijvoorbeeld in Breteuil [13]). In Portugal maakte de overheid in 2019 een bedrag van € 1 400 000 vrij
voor bestrijding van de Aziatische hoornaar [14]. In de Spaanse provincie Asturië was dit € 481 000
[15]. In het Verenigd Koninkrijk is er jaarlijks € 25 000 overheidssteun sinds 2016 [12] wat ervoor zorgde
dat tot op heden bij elke melding van de Aziatische hoornaar op dit eiland het nest werd opgespoord
en succesvol verdelgd. In Italië komt na 4 jaar Life project financiering € 76 000 vrij in 2020 [16].
In Noord-Italië is men het best ondersteund geweest en dat valt ook te merken. Men slaagt er in de
provincie Ligurië al sinds 2011 in om de Aziatische hoornaar volledig tegen te houden [16]. Nesten
worden er proactief opgespoord met behulp van een radar techniek en zendertjes. Het ganse
programma wordt ook permanent wetenschappelijk ondersteund. Ook dankzij sensibilisering van de
bevolking worden veel nesten opgerold. Ook op eilanden zoals de Balearen en de Kanaaleilanden boekt
men succes in het terugdringen van de hoornaar dankzij grote betrokkenheid van imkers en burgers.

Wat zou Vlaanderen kunnen doen
De Europese Unie legt lidstaten op om voor de Aziatische hoornaar een beheerplan op te stellen. België
heeft de internationale verantwoordelijkheid om de verdere invasie naar buurlanden tegen te houden.
De imkerij en de wilde bijen dienen beschermd te worden tegen deze predator, om de
ecosysteemdiensten en bestuiving van landbouwgewassen te kunnen blijven verzekeren.
Met een budget van € 130 000 werd in 2018 Vespa-Watch opgezet om een vinger aan de pols te
houden van de invasie. Dankzij deze financiering konden in 2018 41 en in 2019 34 nesten vernietigd
worden. Rekening houdend met het aantal haarden (zones waarin naar alle waarschijnlijkheid een nest
aanwezig was), betekent dit een toename van 25% naar 42% in het aantal succesvol bestreden nesten
(= vóór de voortplanting) over deze twee jaar. Daarnaast kwam er een centraal meldportaal dat
gekoppeld is aan beheer (www.vespawatch.be), zijn imkers goed geïnformeerd, zijn 6 van de 20
brandweerzones opgeleid en uitgerust met materiaal, en weet een groot deel van de bevolking van
het bestaan af van de Aziatische hoornaar. Opvolging is echter onmisbaar en dringend [17].
Bestrijding van nesten werd in de afgelopen twee jaar in de meeste gevallen gratis uitgevoerd. De
brandweer blijft dit echter niet gratis doen en wil enkel optreden wanneer nesten een gevaar zijn voor
de civiele veiligheid. Het is van belang hier op te merken dat indien de bestrijding nu wordt gestaakt,
er zich in de toekomst uiteraard veel meer problemen voor de civiele veiligheid zullen voordoen met
de Aziatische hoornaar, en de kosten en tijdsinvestering om dit te mitigeren alleen maar zal toenemen.
In de beginjaren van de invasie in Frankrijk hadden private wespenverdelgers vrij spel met volle
facturatie aan de burger. Hierdoor werden nesten niet meer gemeld en werd de bestrijding gestoeld
op een economisch verdienmodel. Een systeem waarbij verdelgers factureren aan gemeenten die
budget van de overheid ontvangen biedt hierbij een oplossing. Dit is in analogie met de huidige werking
in Frankrijk, Spanje en Portugal [18]. Een nestverdelging kost gemiddeld € 120 (gemiddeld tarief van
35 Franse privéverdelgers). Nu het aantal nesten per jaar in Vlaanderen nog laag is lopen de totale
beheerskosten niet torenhoog op. Dit verandert als de Aziatische hoornaar in dichtheid toeneemt en
er geen structurele aanpak komt.
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