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Daar is de monsterwesp! 
 
In Zwevegem en Oudenaarde is voor het eerst een Aziatische hoornaar 
gezien. Een alles vretende ‘monsterwesp’. “Ze kunnen een hele 
bijenkolonie uitroeien”, weten biologen. “Verdelgen is de enige 
oplossing.” 
 
Cola 5 
Ze worden bijna twee centimeter lang en vliegen rond in een geelzwart pakje. 
Ze wonen meestal in een hol in de grond. Van daaruit jagen ze op rupsen en 
andere insecten. Handig voor de tuin, want rupsen eten planten. Maar de 
beestjes zijn ook verzot op zoetigheid. Je cola bijvoorbeeld. Die werkt als een 
magneet. Laat je ze doen, dan doen ze jou niets. Maar sla je ernaar, dan vallen ze aan. Dan word je 10 
gestoken… Over wie hebben we het hier? Over de gewone wesp. Die kan best vervelend zijn. Maar 
dat is nog niets vergeleken met de monsterwesp. En die heeft nu ook ons land gevonden.  
 
Gepantserde tanks 
De monsterwesp heet niet echt zo. Het is een Aziatische hoornaar. Hij ziet eruit als een gewone wesp, 
alleen is hij groter. Hij kan 3,5 centimeter lang worden. Zijn lijf is zwart met geel en hij heeft gele 15 
poten. Ter vergelijking: onze wesp heeft een gestreept lijf. De Aziatische hoornaar is met zijn harde lijf 
ook beter gewapend dan onze whnesp. “Het zijn echt gepantserde tanks”, zeggen biologen. 
“Bovendien zijn ze agressiever; ze vallen sneller mensen aan. En doordat ze groter zijn, voelt hun 
steek veel pijnlijker aan. Ten slotte zijn het echte veelvraten, ze eten werkelijk alles.” 
 
Aardewerk 20 
Hoe is de monsterwesp hier terecht gekomen? Puur toeval was het eigenlijk. Het begon allemaal in 
China waar een verdwaalde Aziatische hoornaar haar eitjes tussen aardewerk in een kist legde. De 
kist werd in een container gestopt. Die werd naar een haven gereden en in een schip gehesen. Dan 
voer het schip naar Bordeaux, een haven in Frankrijk. En onderweg kwamen de monsterwespen uit, 
klaar voor een nieuw avontuur… Zo begon het, in 2004. Normaal gezien is het bij ons te koud voor de 25 
monsterwesp, maar de opwarming van de aarde hielp een handje. Zo maakte de monsterwesp van 
Europa haar nieuwe woongebied. Hij is intussen ook gezien in andere landen: Spanje, Engeland, 
Nederland en dus ook in België. 
 
Bestrijden 
“Vooral voor bijen vormen de monsterwespen een gevaar”, zegt bioloog Tim Adriaens. “Ze vliegen in 30 
groep naar de ingang van een bijennest of naar een kast waarin honingbijen zitten. Dan dringen ze 
binnen. Daar slachten ze de bijen af. Bijen zijn geen partij voor de Aziatische hoornaar. Ze hebben 
zich nog niet aan de indringer kunnen aanpassen. Eén monsterwesp kan makkelijk drie tot vier bijen 
aan.” Imkers slaan dan ook alarm, want bijen zijn enorm belangrijk. Niet alleen voor honing, maar voor 
de hele natuur. “De monsterwesp staat op de Europese lijst van te bestrijden exoten”, zegt Adriaens. 35 
“Ze moet dus verdelgd worden.” Of er reden is tot paniek? “Nog niet. Grote nesten van 
monsterwespen zijn bij ons nog niet gevonden. Maar we moeten wel waakzaam blijven.” 
 
Naar: Het Laatste Nieuws 4 oktober, vrt.be, wikipedia.nl, waarnemingen.be/invasive_alert_view.php  

Een monster van een wesp! 
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