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BRUSSEL ● Miljarden van de
kleine rosse beestjes kwamen
aan land via cargoschepen. De
wetenschappers staan voor een
raadsel en zoeken koortsachtig
naar een efficiënt verdelgings-
middel. Zeker nu de mieren
oprukken naar de ruimtebasis
van de NASA.

Het lijkt een gedroomd script voor een
Amerikaans regisseur maar voor de
Texaanse bevolking is het een nachtmer-
rie: mieren die alles wat hun weg kruist lij-
ken op te eten. Nadat de pompen van een
rioolsysteem eraan moesten geloven, zijn
de vraatzuchtige beestjes nu op weg naar
Johnson Space Center van de NASA en de
luchthaven van Houston, een van de druk-
ste in de Verenigde Staten. De regering
luidt de alarmklok. Tot overmaat van ramp
doen de mieren zich ook te goed aan plan-
ten en lieveheersbeestjes en aan bepaalde
bedreigde diersoorten, én ze bijten ook
wel eens graag in mensenvlees.

De mieren hebben in Texas al vijf provin-
cies veroverd. Wetenschappers kijken met
lede ogen toe hoe vindingrijk de insecten
zijn. Daar waar de mieren met insecticides
te lijf werden gegaan, stapelen de overle-
vende mieren hun dode makkers op om er
brugjes mee te maken en zo de giftige
plaatsen te passeren. 

Een radeloze vrouw heeft het over “duizen-
den beestjes die kriskras door elkaar snel-
len”. Ze spendeerde uren met mieren vegen
en haalde er kopjes vol van uit haar zwem-
bad. “De mieren gaan zo snel als een voorbij-
racende auto, ze zijn gewoonweg gek.” 

Mieren lopen normaal gezien in colon-
nes met een militaire discipline, maar deze
soort dus niet. In de volksmond worden ze
crazy rasberry ants genoemd. Verdelger
Tom Rasberry was de eerste die de mie-
rensoort als problematisch bestempelde.
Voorlopig kreeg de mysterieuze mier de
wetenschappelijke naam paratrenicha
species near pubens toebedeeld. Ze zou

gerelateerd kunnen zijn aan een type dat
ook op de Caribische eilanden voorkomt.
Goed nieuws is dat niet, want dat zou bete-
kenen dat de soort wijdverspreid is en dus
zeer moeilijk te vernietigen, vreest insec-
tenkenner Roger Gold van de Texas A&M
University. 

Warm seizoen

Verdelgers krijgen een ongezien aantal
noodoproepen van particulieren en
bedrijven nu het warme vochtige seizoen
zijn intrede deed, de ideale temperatuur
om de mierenfamilie uit te breiden.

Mensen slagen er niet in de mieren te ver-
nietigen met een ordinaire insecticides-
pray. Meer nog, de koningin doden helpt
ook al niet, want elke kolonie heeft meer-
dere exemplaren in reserve.

Jef Pereboom, hoofd van de wetenschap-
pelijke dienst van de Antwerpse Zoo, rea-
geert verbaasd op het bestaan van elektro-
nica-etende mieren. “Mieren voeden zich
doorgaans met planten en insecten, niet
met computers toch? In ons land komen
ze in ieder geval niet voor. Wat ik wel weet
is dat mieren zich graag in kleine warme
ruimtes nestelen en dan lijkt elektroni-
sche apparatuur een goede keuze, omdat
er een constante warmte heerst.”

Vuurmierenplaag

Het enige mooie aan de invasie is dat de
crazy rasberry ants ook graag vuurmieren
verorberen. De familie van de crazy ants is
Vlaams mierenkenner Johan Billen niet
onbekend. Er heerst momenteel een ware
vuurmierenplaag in heel Zuid-Amerika.
Vuurmieren zijn door de mens gevreesd
om hun pijnlijke steken. Billen vermoedt
dat de agressieve mierensoort vanuit
Argentinië via cargoschepen in Alabama
terechtkwam, vanwaar de soort zich ver-
spreidde. 

“De vuurmierenplaag is een van de erg-
ste insectenplagen ooit, en ze breidt nog
uit”, zegt Billen. Van elektronica-etende
mieren heeft hij nog nooit gehoord. “Wel
is het zo dat de vuurmier de isolatie van
elektriciteitskabels kan kapotknabbelen.
Zo werd in Amerika onder meer de auto-
matische bediening van verkeerslichten
totaal in de war gestuurd, met talloze ver-
keersongelukken als gevolg. Mieren-
plagen kosten er miljoenen dollars en
niet alleen aan medische kosten.
Landbouwmachines rijden zich kapot op
de ingekapselde mierennesten, die zo
hard zijn als beton, en na het zaaien gaan
de mieren met de zaden aan de haal.
Amerikanen, die dol zijn op een picknick
of barbecue in de vrije natuur, kijken
maar best heel goed uit voor ze eraan
beginnen.”

Wetenschappers staan voorlopig machteloos tegen opmars van mysterieuze mierensoort

Elektronicavretende mieren teisteren Texas
Ze zijn slechts zo groot als een vlo, maar alarmsystemen,

gas- en elektriciteitsmeters, iPods, gsm’s en andere fijne

elektronica gaan er vlot in bij de crazy rasberry ants.

Texas slaat in paniek nu de vraatzuchtige mieren er een

onstuitbare opmars hebben ingezet.

DOOR NELE EECKHOUT

JEF PEREBOOM
(ANTWERPSE ZOO):

Mieren voeden
zich doorgaans
met planten en
insecten, niet met
computers toch?

■ Verdelger Tom Rasberry toont de naar hem genoemde crazy rasberry ants.

Reclamewereld ontdekt nieuw samengestelde gezinnen
BRUSSEL ● Voor het eerst wordt het
nieuw samengesteld gezin als doelgroep
in een radioreclamespotje van autofabri-
kant Renault opgevoerd. Het klassieke
gezin, samengesteld uit een blonde mama,
een stoere papa, een brave dochter- en
zoonlief, lijkt zijn centrale plaats in de
reclamewereld nu met andere gezinsvor-
men te moeten delen.

Autofabrikant Renault heeft het bij het
aanprijzen van zijn grote monovolumes
goed begrepen: nieuw samengestelde
gezinnen zijn er in overvloed, en die kun-
nen een grote auto best gebruiken.
‘Profiteer nu van de gezinscondities op alle
monovolumes met genoeg plaats voor de
twee kinderen uit uw eerste huwelijk, de
dochter van uw tweede vrouw, het zoontje

uit uw laatste huwelijk en de baby met uw
nieuwe vriendin.’ Zo luidt het radiospotje
dat Renault deze week in de ether gooide.

De maker van het spotje, Kwint De
Meyer van reclamebureau Publicis, kreeg
al positieve reacties binnen. “Maar ik ver-
wacht er ook wel negatieve, van mensen
die de realiteit niet willen zien en het
spotje overdreven vinden.”

Perfect logisch 

Luk Warlop, professor marketing aan de
KUL, ziet niet goed in waarom een samen-
gesteld gezin hier als doelgroep gebruikt
wordt. “Een groot gezin komt evengoed in
aanmerking voor een volumewagen, maar
die specifieke doelgroep aanspreken moet

wel kunnen natuurlijk. Het is in ieder geval
een primeur, denk ik. Ik heb wel weet van
reclame voor gescheiden mannen die de
nodige huisraad in huis moeten halen.” 

Ook Fons Van Dyck van reclamebureau
ThinkBBDO zegt dat Renault het eerste
merk moet zijn dat nieuw samengestelde
gezinnen zo expliciet als doelgroep neemt.
“Eigenlijk is het perfect logisch dat het zou
gebeuren. Het taboe is intussen wel door-
broken. België en Nederland zijn sowieso
al tolerante landen en hiermee is nog maar
eens bewezen dat de reclame- en marke-
tingwereld de maatschappelijke evoluties
wel degelijk volgt.” Van Dyck verwacht niet
dat reclamebureaus zich nu massaal op
deze doelgroep zullen storten, “maar het
moet hen wel de ogen openen”.  (NE)

Voetbalgeweld blijft verder afnemen
BRUSSEL ● Het aantal gevallen van voet-
balgeweld is tijdens het voorbije seizoen
verder gedaald. De afname bevestigt een
tendens die al enkele jaren duidelijk is.
Opvallend is dat er ook geen nieuwe hooli-
gans bij zijn gekomen.

Het dalend aantal incidenten tijdens
voetbalwedstrijden is volgens Jo Vanhecke
van de Voetbalcel bij Binnenlandse Zaken
te danken aan de dalende rekrutering van
nieuwe relschoppers bij gewelddadige
groepen. “De huidige kern van Belgische
hooligans is stilgevallen. Dat komt door-
dat de amokmakers steeds ouder worden”,
zegt Vanhecke. “Jongeren treden steeds
minder toe tot een groep, omdat twinti-
gers die vast werk krijgen of een gezin

stichten zich doorgaans minder bezig-
houden met vandalisme.”

Een andere oorzaak van de afname is de
aanpassing van de voetbalwet vorig jaar.
“Hierdoor wordt elke overtreding meteen
aangepakt, terwijl hooligans vroeger
ongestraft hun gang konden gaan.” Het
systeem van de spotters, waarbij agenten
in burger naar wedstrijden gaan, bewijst
volgens Vanhecke ook zijn nut.

Hoewel de daling zich doorzet, moet de
voetbalwereld waakzaam blijven. “Het is
altijd mogelijk dat groepen zich afscheu-
ren en een geweldcultuur ontwikkelen”,
zegt Vanhecke. “Maar met de huidige wet-
geving kunnen we gelukkig veel gemakke-
lijker ingrijpen.” (ROG)
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De manier waarop de junta in Birma de hulpoperatie tegenwerkt, doet de vraag 
rijzen of de cycloonramp in dat land niet aan het uitlopen is op een door de mens

veroorzaakte catastrofe. Hulpverleners én journalisten krijgen af te rekenen met 
allerlei restricties. Het contrast met de openheid waarmee het eveneens autoritaire

China zijn aardbevingsramp aanpakt, kan niet groter zijn. DOOR KOEN VIDAL
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Bush ontketent nazirel
met Barack Obama >19

Osama bin Laden stuurt 
boodschap de wereld in >19

Berlusconi zweert bij 
harde aanpak illegalen >20

Russische doemsekte komt 
na half jaar bovengronds >20
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Peking start gigantische reddingsoperatie voor aardbeving , junta tracht cycloonramp weg te moffelen

Geen beelden, geen hulp

Birma 
Datum: 3 mei

Ramp: cycloon

Aantal doden: 77.738 (cijfers junta) 

tot 200.000 (schatting hulpverleners)

■ Junta is zeer karig met informatie en minimaliseert ramp: Britse 

functionarissen spreken over meer dan 200.000 slachtoffers, het

Birmese regime heeft het over 77.000.

■ Steeds meer berichten dat hulp niet bij bevolking geraakt.

■ Internationale hulpverleners geraken moeilijk of helemaal niet aan visa;

krijgen geen toegang tot meest getroffen gebieden.

■ De weinige hulpverleners die het land wel binnenmogen, worden 

belet Rangoon te verlaten; journalisten worden geweerd; staatsmedia

brengen alleen gekuiste versies.

■ Soldaten en regionale functionarissen zouden handeltje opzetten 

met hulpgoederen.

China 
Datum: 12 mei

Ramp: aardbeving

Aantal doden: ruim 50.000 

(5 miljoen daklozen)

■ Overheid en media leggen ongeziene openheid aan de dag over

omvang van ramp. Peking geeft openlijk toe dat er al meer dan

50.000 doden zijn.

■ Chinezen bewegen hemel en aarde om hulpgoederen bij bevolking 

te krijgen; er is een enorme binnenlandse solidariteit.

■ Peking heeft de toegang van hulpverleners uit vier buurlanden 

toegestaan; er wordt nog overwogen om humanitaire werkers uit

westerse landen toe te laten.

■ Over de tienduizenden soldaten die in de rampgebieden worden 

ingezet is niets dan lof te vernemen

■ Geen berichten over verdwenen hulpgoederen.
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