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Naar Nederland getransporteerde termieten worden zelden geïdentificeerd. 
In 2018 werd een dood geslachtsdier in een doos uit China aangetroffen  
en in 2019 werd een deel van een kolonie in een zeecontainer gevonden.  
In beide gevallen betrof het de soort Coptotermes formosanus. Dit is een 
sterk invasieve en overlast gevende termiet die in warme omgevingen 
enorme kolonies maakt en hout aantast. Voor zover we konden achter- 
halen is C. formosanus niet eerder uit Europa gemeld.

De epifamilie Termitoidae

Termieten zijn interessante, sociaal levende insecten, die in 
warme streken voorkomen. Ze leven in vaak omvangrijke ko-
lonies met een kasteverdeling in koningin (en soms secundaire 
en tertiaire geslachtsdieren), koning, soldaten en werksters. 
Voorheen werden ze ingedeeld in een eigen orde, de Isoptera. 
Momenteel wordt deze naam niet meer gebruikt en vormen 
de termieten de epifamilie Termitoidae, onder de superfamilie 
Blattoidea van de orde Blattodea. Hieronder bevinden zich  
zeventien families, met in totaal ongeveer 7570 kakkerlakken- 
en 2920 termietensoorten (Beccaloni & Eggleton 2013).

Sommige termieten komen dicht bij of in menselijke be-
bouwing voor en ze hebben ook bruidsvluchten waarbij de  
geslachtsdieren massaal zwermen en overal terecht kunnen  
komen; hierdoor kunnen ze ook relatief gemakkelijk tussen 
goederen terecht komen en getransporteerd worden. Aanvoer 
met materiaal naar Nederland gebeurt ook. Bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit zijn bijvoorbeeld vanaf 1995 zes 
vondsten in kassen op potplanten en 28 intercepties uit elf 
verschillende landen geregistreerd (G. Vierbergen, NVWA schrif-
telijke mededeling). Ook bij het Kennis- en Adviescentrum Dier-
plagen komen enkele monsters per jaar binnen (De Visser 2018). 
Omdat er bij termieten nauwelijks fytosanitair belang is en er 
generieke bestrijdingsmiddelen bestaan, worden de termieten 
gewoonlijk niet gedetermineerd. Alleen in 1981 is door de toen-
malige Plantenziektenkundige Dienst de termiet Nasutitermes 
corniger Motschulsky op naam gebracht; de dieren werden 
gevonden in een geïmporteerde partij drakenbloedbomen 
Dracaena uit Costa Rica (Van Rossem et al. 1982).

Op 29 december 2018 vonden wij in Wageningen (Ge) een  
gevleugeld geslachtsdier in een verpakkingsdoos met een  
koffiemolen uit China. Het exemplaar was dood en tamelijk 
beschadigd. In de herfst van 2019 werd in Oldenzaal (Ov) in een 
binnengekomen zeecontainer (een deel van) een kolonie met 
levende werksters en soldaten aangetroffen en hiervan is op 
20 september een monster binnengekomen bij het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen (Wageningen). De zeecontainer was 
afkomstig uit Amerika (waarschijnlijk Californië) en bevatte 
houten kratten waarin vaten stonden. De kolonie is verdelgd. 

De naar Nederland getransporteerde individuen hebben wij op 
naam gebracht om zo een bijdrage te leveren aan het in kaart 
brengen van de termietensoorten die naar ons land worden 
versleept.

Identificatie geïmporteerde dieren

Bij de start van de determinatie gingen onze gedachten uit naar 
een van de Coptotermes-soorten, omdat deze wereldwijd bekend 
staan als invasieve exoten (Chouvenc et al. 2016). Een vergelij-
king van onze dieren met foto’s op internet ondersteunde dit 
vermoeden. Met het nalopen van de diagnostische kenmerken 
in Scheffrahn et al. (2015), Scheffrahn & Su (1994, 2005) en Su &  
Scheffrahn (2019) bleek dat wij in beide gevallen te maken hadden  
met C. formosanus Shiraki. Thomas Chouvenc (University of  
Florida) bevestigde de determinatie van het geslachtsdier en  
de soldaten op basis van de foto’s. Geslachtsdieren bij termieten 
hebben voor de bevruchting nauwelijks uiterlijke verschillen 
tussen de seksen. Belangrijke kenmerken van C. formosanus-
geslachtsdieren zijn (i) een lengte van 12-15 mm, inclusief vleugels, 
(ii) vleugels die vol staan met korte haren, die ook langs de 
vleugelranden uitsteken, en twee verharde aderen hebben, (iii) 
vleugels die grotendeels doorschijnend zijn, maar juist lichtgeel 
gekleurd tussen twee verharde aderen en aan de basis, en (iv) 
geen stip op de kop naast de antenne-inplant (‘antennal spot’) 
(figuur 1-2). De soldaten waren te determineren aan (i) de druppel- 
vormige kop in bovenaanzicht, (ii) een ovaalvormige opening 
tussen de basis van de antennen (‘fontanelle’), en (iii) de aan- 
wezigheid van vier haren op de bovenrand van die fontanelle  
(figuur 3-4). Uit deze fontanelle kunnen de soldaten een witte lijm-
achtige defensieve vloeistof uitscheiden (Su & Scheffrahn 2019).

Het geslachtsdier uit Wageningen en meerdere werksters  
en soldaten uit Oldenzaal zijn opgenomen in de collectie van 
Naturalis Biodiversity Center (Leiden).

Coptotermes formosanus

Coptotermes formosanus komt van origine uit Zuid-China en  
is beschreven van Taiwan (het vroegere Formosa). Het betreft 
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2. Kop in frontaal aanzicht van Coptotermes 
formosanus met afgebroken antennen. Er 
is geen vlek naast de antenne-inplant. 
Zelfde individu als van figuur 1. Foto: 
Theodoor Heijerman
2. Frontal view of head of Coptotermes  
formosanus with antennae broken off. 
There is no antennal spot near the base 
of the antenna. Same individual as in 
figure 1.

1. Geïmporteerd geslachtsdier van 
Coptotermes formosanus, de lengte inclu-
sief vleugels is 13,5 mm. Dood gevonden 
in Wageningen (Gelderland), 29.xii.2018. 
Foto: Theodoor Heijerman
1. Imported alate of Coptotermes formosanus, 
the length including the wings is 13.5 mm.  
Found dead in Wageningen (province 
Gelderland), 29.xii.2018.

tegenwoordig ook een invasieve plaagsoort in Japan, Zuid-
Afrika, Noord-Amerika en verschillende tropische eilanden. 
Het voorkomen in de natuur lijkt te zijn beperkt tot vochtige en 
relatief warme gebieden tussen 35° noorder- en zuiderbreedte. 
In verwarmde gebouwen is het voor termieten wel mogelijk om 
in koudere streken te leven; het is te hopen dat dit C. formosanus 
niet gaat lukken in Nederland. Door een toenemende stroom 
van geïmporteerde producten uit onder andere China – waar 
deze soort erg algemeen is in het zuiden – is het wel onze ver-
wachting dat deze termiet vaker zal worden gevonden.

Er is een groot aantal publicaties over schade en bestrijding 
van deze soort verschenen en een prima overzicht is te vinden 
op de website die door Henderson (2019) is gevuld. Door de 
enorme omvang die de kolonies van deze soort kunnen krijgen 
– men spreekt van miljoenen werksters per kolonie – en het 
feit dat ze cellulose nodig hebben als voedsel, is het een van de 
meest schadelijke exoten die daarom ook op de lijst van ‘100 of 
the world’s worst invasive alien species’ staat (Buczkowski & 
Bertelsmeier 2017, Lax & Osbrink 2003, Lowe et al. 2000). Ze  
knagen voedsel en nestruimtes in houten constructies van 
gebouwen en andere structuren en ook in levende en dode 
planten. Coptotermes formosanus kent variaties op een simpele 
kolonie-opbouw, waarbij ook secundaire koninginnen en  

kolonie-afsplitsingen optreden (Vargo et al. 2003). De omvang-
rijke kolonies en de gemakkelijke verspreiding door middel  
van bruidsvluchten en afsplitsingen, maakt het een enorme 
probleemsoort en het is slechts zelden gelukt haar ergens uit  
te roeien als ze eenmaal buiten is gevestigd. 

Termieten in Europa

Europa kent (zonder de Canarische Eilanden) zeven inheemse 
termietensoorten, die alle in het zuiden leven (Heller 2019). 
Daarnaast leven er twee exotische soorten: Reticulitermes flavipes 
(Kollar) in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk (Evans et al. 2013, 
Heller 2019) en Cryptotermes brevis (Walker) in Portugal, Spanje 
en Italië (Nunes et al. 2011). Bovendien is de Iberische soort  
R. grassei Clement per ongeluk in Zuid-Engeland terecht gekomen 
en daar aangeslagen in een kustgebied, waar hij zich invasief 
gedroeg en na zeven jaar bestrijding kon worden uitgeroeid 
(Verkerk & Bravery 2000, 2004). Overigens wordt Reticulitermes 
grassei in Nederland te koop aangeboden als huisdier; iets wat 
bij invasieve soorten als ongewenst moet worden beschouwd.

Over exotische Coptotermes-soorten in Europese landen  
konden wij niet veel informatie vinden. Alleen in Italië zijn twee 
Coptotermes-imports gedocumenteerd, in beide gevallen ging het 
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3. Dorsaal aanzicht van een soldaat van 
Coptotermes formosanus, afkomstig uit  
een geïmporteerde kolonie. De lichaams- 
lengte is 4,0 mm. Het exemplaar is 
beschadigd doordat het droog met nest-
materiaal was opgeslagen. Oldenzaal 
(Overijssel), 20.ix.2019. Foto: Theodoor 
Heijerman
3. Dorsal view of a soldier of Coptotermes 
formosanus from an imported colony. 
Body length is 4.0 mm. The specimen is 
damaged because it was stored dry with 
nest material. Oldenzaal (province of 
Overijssel), 20.ix.2019. 

om aanvoer met boten. De eerste is gepubliceerd door Mancini 
& Priore (2005) die de soort niet hebben kunnen determineren 
en de tweede vondst is van Ghesini et al. (2011) en betreft de erg 
nauw aan C. formosanus verwante C. gestroi (Wasmann). Voor  
zover wij konden nagaan (Buczkowski & Bertelsmeier 2017, 
Evans et al. 2013, https://gd.eppo.int, zoektocht op Zoological 
Records), geeft dit artikel dan ook de eerste vondst van C. formo-
sanus in Europa.

Monitoring

In deze tijd van flinke klimaatopwarming en een alsmaar  
toenemend handelsverkeer over de hele wereld is het, gezien  
de invasiviteit, goed om alert te zijn op invoer van exotische  

termieten (Buczkowski & Bertelsmeier 2017, Evans et al. 2013,  
Li et al. 2013). Het lijkt daarom zaak om ook in Nederland de  
detectie en determinatie van geïmporteerde termieten serieus 
op te pakken.
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4. Kop schuin van voren van een soldaat 
van Coptotermes formosanus. De ovaal- 
vormige opening tussen de basis van  
de antennen (fontanelle) met aan de 
bovenrand vier haren (alleen de twee 
rechts op de foto zijn goed zichtbaar) is 
kenmerkend. Foto: Theodoor Heijerman
4. Head in diagonally frontal view of a 
soldier of Coptotermes formosanus. The  
fontanelle with four hairs on the upper 
rim (only the two on the right side on the 
photo are clearly visible) is characteristic.
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Summary

Imports of the Formosan subterranean termite Coptotermes formosanus (Blattodea:  
Rhinotermitidae)
In the Netherlands, introduced termites are almost never identified. In 2018, a dead  
termite alate was found in Wageningen (province of Gelderland) in a box with a coffee 
grinder, shipped from China. In 2019, a (part of a) colony with living workers and soldiers 
was found in a sea container that was shipped from the United States to Oldenzaal 
(province of Overijssel); this colony was eradicated. Specimens from both locations were 
identified as Coptotermes formosanus. This is a highly invasive species that can build 
enormous colonies. It is a major pest in warm regions, because it feeds on and nests in 
plants and all sorts of human-created wooden structures. In the Netherlands, C. formosanus 
would never be able to establish outside heated buildings because it needs a subtropical 
climate to thrive. This is the first documentation of C. formosanus in Europe. 
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