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Waar blijven de wespen? 
 
ANTWERPEN - Waar blijven de wespen? Geen gekke vraag, want vorig jaar rond dit tijdstip gingen 
delen van ons land nog gebukt onder een regelrechte wespenplaag.  
 

Voorlopig geen vervolg op plaag van afgelopen jaar 
 
U heeft de zomer van 2004 ongetwijfeld ook tot vervelens toe lopen 'wapperen' als er voor de zoveelste keer een 
vervelende wesp aan uw oor kwam postvatten. 2005 daarentegen is goed op weg om, op wespenvlak alleszins, 
een rustig jaar te worden. Insectenspecialist Eric Schoeters van de Katholieke Universiteit Leuven: "De voorbije 
jaren was er nog een spectaculaire stijging van het aantal wespen in Vlaanderen. Maar het moest natuurlijk ooit 
ophouden." 
 

Er zijn een aantal factoren die het wespenbestand positief of negatief kunnen beïnvloeden. "Vijanden, parasieten, 
weersomstandigheden et cetera. Al is een koude winter niet per se nefast voor de diertjes."  
 

Brandweer krijgt  amper oproepenOf augustus nog voor een plotse wespenopstoot kan 
zorgen? "Sommige voorspellers zeggen dat augustus een warme maand gaat worden. Maar 
dat zal het aantal wespennesten niet doen toenemen. Daarvoor is het al te laat op het 
seizoen. Het heeft hoogstens een effect op de activiteit van die nesten. De diertjes hebben 
bij warm weer immers minder last om voedsel te zoeken." 
 
"Het is abnormaal kalm wat de wespennesten betreft", klinkt het eensgezind bij de brandweerkorpsen. Over de 
verklaringen lopen de meningen uiteen. De één houdt het op het slechte zomerweer, de andere op de late vorst 
en een derde zegt "we zullen ze vorig jaar allemaal uitgeroeid hebben". 
 

Bij de brandweer van Brecht heerst al heel de zomer een 'wespenbestand'. "Normaal worden wij nu overspoeld 
met oproepen. De mensen gaan traditioneel in juli op vakantie. Als ze dan terug thuis komen, merken ze plots 
een gigantisch nest. Nu blijft het extreem kalm op de alarmlijn", zegt Rudi Braspennincx. 
 

Ook de brandweer van Mechelen wordt er wat ongemakkelijk van. "Vorig jaar hadden we in augustus 20 
wespennesten per dag. Op topdagen moesten we er zelfs 30 tot 35 verwijderen. Er waren constant twee ploegen 
op wespenjacht. Nu is de vraag nihil", zegt Ludo Tourné. 
 

De brandweer van Beveren is teruggevallen van 10 wespennesten per dag in augustus 2004 naar één à twee per 
dag dit jaar. Kurt De Dobbelaer moet er zelfs de statistieken niet voor raadplegen. "Het is echt opvallend." 
 

Even lijkt het erop alsof de gestreepte insecten alleen in de Kempen koppig standhouden, want de brandweer van 
Turnhout twijfelt eraan of het er minder zijn dan vorige jaren. Maar de collega's van Herentals weten het wel 
zeker: "Het is extreem stil", zegt Edgard Melis. "Normaal verwijderen wij nu 10 à 15 nesten per dag. Deze week 
hadden we er dinsdag vijf en vrijdag vijf. Maar hoe het komt? Daar heeft iedereen zo zijn theorietje over." 
 

 © De Vlijt NV 
 

 


