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Wespen  
 
U heeft recentelijk bezoek gehad van mij of van onze ongedierte bestrijders. 
 
Wespen zorgen in meer of mindere mate, iedere zomer voor overlast. 
Dat kan ervoor zorgen dat de zomers best vervelend kunnen zijn.  
Vooral voor de terrasjes- en barbecueliefhebbers onder ons. 
 
 
Tijdens het bezoek heb ik vast uitgelegd hoe een wespennest is ontstaan en het leven van de wesp.  Op verzoek heb 
ik ook het verhaal van de wesp, het ontstaan van het nest en de levenscyclus op papier gezet waardoor u dit nog een 
kunt terug lezen. 
 
De eerste vraag die ik altijd krijg is “Is een wesp nuttig?” 
 
Wespen kunnen in het algemeen beschouwd worden als nuttige insecten die andere plaaginsecten (zoals vliegen en 
muggen) helpen bestrijden. Een nest van 6.000 wespen kan in een week tijd een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 
muggen vangen.  
 
EN ook als een soort natuurlijke opruimingsdienst dienen.   
Kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels worden in stukjes gebeten en gevoederd aan de wespenlarven.  
Wespen spelen ook een rol in de bestuiving van fruitbomen en andere gewassen, maar worden nog het vaakst 
aanzien als hinderlijke insecten die een bedreiging vormen voor de gezondheid.  
 
Veel mensen hebben een echte wespenfobie, in sommige gevallen met gegronde reden.  
Wespensteken zijn voor de meesten onder ons vervelend, maar voor sommigen kunnen ze fataal zijn. Insecten 
houden geen rekening met rang of stand.  
 
Het is van groot belang om een wespennest zoveel mogelijk met rust te laten.  
Zodra wespen zich enigszins bedreigd voelen, zullen ze met meerdere wespen tegelijk gaan steken.  
In tegenstelling tot een bij die slechts één keer kan steken, kan een wesp dit meerdere keren.  
 
De wespenoverlast hangt deels af van hoe het voorjaar is geweest.  
Als het erg koud is geweest en veel heeft gevroren, zullen er zomers minder wespen zijn dan wanneer het relatief 
warm is geweest, zonder al te veel regen. 
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Het verhaal en de levenscyclus van wespen. 
 

 
Op deze afbeelding zie je geen wesp maar een honing bij, maar geeft het proces van de ontwikkeling van de wesp goed weer. 

Augustus - september 

Omdat we ons verhaal ergens moeten beginnen starten we in het najaar  
De jonge koninginnen verlaten in het najaar het nest waarin ze zijn opgegroeid.  
Na de paring zoeken zij een schuilplaats om te overwinteren. Het nestje zo groot als een pingpongbal en kan ze 

bouwen op een beschutte plek bijvoorbeeld in een holle boom, onder een 
afdak, op zolders een holle ruimte in een muur.  
Met haar kaken vergroot de koningin deze holte zodat hierin het nest kan 
worden gebouwd.  
De koningin kauwt zelf houtvezels (afkomstig van stammen, takken, e.d.) die 
ze met haar speeksel vermengt. Deze substantie verhardt dan tot een soort 
papier of karton. 

 
Oktober - maart 

De jonge koninginnen houden een winterslaap. Sommigen overleven dit niet, bijvoorbeeld door een aanval van 

spinnen of andere insecten.  

April - mei 

In het voorjaar (meestal midden of eind april) ontwaken de 

overlevende koninginnen. Ze gaan dan op zoek naar een 

beschutte (en dus veilige) plek om hun nesten aan te leggen. 

Die locaties bevinden zich meestal niet ver van waar ze 

hebben overwinterd. Belangrijk daarbij is dat het nest 

beschut is tegen regen en wind, want een papieren nest is 

juist daar erg gevoelig voor. 

Heeft een koningin een geschikte plek gevonden voor haar 

nest? Dan bouwt ze van beschikbare materialen een steel. 

Rond deze steel bouwt ze een eerste rij cellen en in elke cel 

legt ze een eitje.   

In de ei-kamers legt de koningin zo'n 20 tot 30 eitjes 
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De koningin voedt zelf de larven met fijn gekauwde insecten en bouwt intussen meer cellen bij. Elke larve zal in een 

eigen cel uitgroeien tot een volwassen wesp. Tegen die tijd heeft hun moeder weer een extra verdieping met cellen 

bijgebouwd. 

Uit de allereerste lichting larven ontstaan werksters; dit zijn vrouwelijke, onvruchtbare wespen. Eenmaal volwassen 
nemen zij de bouw van het nest over van de koningin. Deze werksters nemen de bouwen van het wespennest over. 
De werksters maken steeds grotere raten onder elkaar, na verloop van tijd worden dan kleinere raten aangemaakt, 
zodat het nest een typische bolvorm verkrijgt. 
De koningin kan dan meer eieren gaan leggen en ze blijft zich ook richten op de controle van het nest.  

In deze periode heeft het nest het formaat van een tennisbal, maar het zal zich, dankzij de werksters, snel verder 
uitbreiden. Een volgroeid wespennest bevat gemiddeld 5000 wespen. 
 

Eind mei 

De werksters zijn druk met de bouw van het nest. Hoe snel de bouw gaat? Dat hangt van verschillende zaken af. Zo 

moeten de werksters genoeg voedsel in de omgeving vinden voor de larven. Zelf leven de werksters van een zoet 

papje dat de larven in het nest uitbraken. Het is hun brandstof. 

Ze gaan ook op zoek naar voedsel, ventileren het nest (door te trillen met hun vleugels) en verzorgen en voeden de 
opgroeiende wespenlarven. De koningin brengt nu al haar tijd door met het leggen van eitjes, en elke cel wordt 
meerdere keren gebruikt om larven groot te brengen.  
 
Juni - juli 

De koningin legt nu eitjes met daarin darren en nieuwe wespenkoninginnen. Bijzonder is dat alle 

wespenkoninginnen in het land rond dezelfde tijd hieraan beginnen. Dit heeft een belangrijke reden: als darren en 

jonge koninginnen overal in het land tegelijkertijd uitvliegen, dan vinden ze met gemak een partner uit een andere 

kolonie. Wespen paren het liefst met wespen uit andere kolonies om (vermoedelijk) incest te voorkomen en zo het 

volk fysiek sterk te houden.  

Het ‘uitvliegen’ van darren en nieuwe koninginnen begint tegen het einde van 

juli en vindt soms tot laat in de herfst nog plaats. Dit is mede afhankelijk van 

hoe lang hun geboortenest in staat is om actief te blijven. 

Augustus - september 

Het wespennest heeft de maximale grootte bereikt. Sommige nesten zijn zo 
groot als een voetbal of, in uitzonderlijke gevallen, zelfs groter.   
 
De gemiddelde grootte van een nest is rond de 30 cm. 
Tegen het einde van de zomer kan een nest meer dan 20.000 wespen 
herbergen.  
Afhankelijk van hoe warm en zonnig het blijft, aanbod van insecten(voer) blijft 
de koningin zolang ze kan eitjes leggen kan er zelfs een tweede generatie 
wespen ontstaan. 
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Herfst Bruidsvlucht  
Bij het begin van de herfst verschijnen nieuwe mannetjes die de nieuwe koninginnen bevruchten die op hun beurt 
weer op zoek gaan naar plaatsen om te overwinteren.  
De enige functie van de mannetjes is de bevruchting van de nieuwe koninginnen voor volgend seizoen.  
 
Na de bevruchting gaan de koninginnen op zoek naar een goede schuilplaats voor de overwintering. 
Op een gegeven moment legt de koningin alleen eitjes met darren (mannelijke wespen) en nieuwe koninginnen. Als 
die volwassen worden, vliegen ze uit om te paren met wespen uit andere kolonies.  
De jonge koningin slaat het zaad op in haar lijf na het paren. Het mannetje sterft vrij snel na de paring.  
 
En zo begint de cyclus opnieuw.  
De jonge bevruchte koninginnen zoeken dan een plek uit om te overwinteren.  
In het voorjaar worden ze wakker en starten ze elk afzonderlijk met de aanleg van een eigen nest.  
 

Winter  
Wordt het weer kouder en het voedsel schaarser?  

In de winter sterven bij de eerste nachtvorst de meeste werksters, de mannetjes en de oude koningin en blijft het 
wespennest leeg achter.  
Ook hier zien we dat dit steeds vaker langer duurt, we komen de laatste jaren tot ver in het voorjaar nog volledige 
wespennesten met ei leggende koninginnen en voedsel halende werksterwespen tegen. 
 
De koningin wordt steeds meer door haar werksters genegeerd en sterft uiteindelijk van de honger. Hierna sterven 

alle overgebleven werksters, door kou, honger en… door kannibalisme. 

Opmerkelijk is dat een bestaand wespennest nooit opnieuw zal gebruikt 
worden door andere wespen. 
Wel zien we dat andere dieren(torren en kevers) in het oude wespennest 
gaan wonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koude winter - minder wespennesten 
Nat voorjaar - minder wespennesten 
Milde winter, maar nat voorjaar - minder wespennesten 
Milde winter, droog voorjaar - meer wespennesten 
Warme, droge zomer - meer wespen (niet per se meer wespennesten) 
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Het uiterlijk van een wespennest 

Veel mensen vinden een wespennest herkennen nogal lastig, zeker als ze gaan vergelijken met bijennesten. Dat het 

uiterlijk van een wespennest verschilt per wespensoort maakt herkenning ook niet makkelijker. Maar wat zijn dan de 

verschillen? En waar vind je nesten precies? Hier onder de loep: de nesten van de meest voorkomende soorten 

wespen in Nederland en België.  

   
De gewone wesp 
 
In een volgroeid wespennest zitten 
ongeveer 8 raten. 
  
Deze zijn horizontaal aangelegd en 
worden met pilaren verbonden.  
 
Een sterk ontwikkeld volk kan ook 
10 tot 12 raten in het nest 
aanbrengen. 
 
De 8 raten bevatten ongeveer 
12.000 cellen. 
 
 
De dikte van het dak is ca. 6 cm. 
De dikte van de nestwanden is ca. 
2-3 cm. 
 
Er kunnen meerdere ingangen in 
een nest zijn gemaakt. 
Een afgebouwd nest heeft een 
doorsnede van 20-35 cm. 
 
Het nest is gelig tot roodbruin van 
kleur.  
Er zitten ook lichte en donkere 
streeppatronen op. 
 
 
Gewone wespen maken nesten in 
de vrije natuur én in gebouwen.  
 

De Duitse wesp 
 
Het volgroeide nest bevat 
ongeveer 8 raten.  
 
Deze zijn horizontaal aangelegd 
en worden met pilaren 
verbonden.  
 
Een sterk ontwikkeld volk kan ook 
10 tot 12 raten in het nest 
aanbrengen. 
 
De 8 raten bevatten ongeveer 
12.000 cellen. 
 
De dikte van het dak is ca. 6 cm. 
De dikte van de nestwanden is ca. 
2-3 cm. 
 
Vaak zijn er meerdere ingangen 
aanwezig. 
Een afgebouwd nest heeft een 
doorsnede van 20-35 cm. 
 
Het nest is altijd grijs van kleur.  
Op het nest zitten soms ook gele 
of vuilwitte dunne 
streeppatronen. 
 
Duitse wespen maken zowel 
ondergrondse als bovengrondse 
nesten.  
Wel gaat hun voorkeur meestal 
uit naar heggen, struiken of 
bomen. 
 

De Hoornaar 
 
Het volgroeide hoornaarsnest bevat 
5 tot 8 raten.  
 
Deze zijn horizontaal aangelegd en 
worden met pilaren verbonden. 
 
De raten bevatten samen ongeveer 
1.500 cellen. 
De dikte van het dak is ca. 6 cm. 
De dikte van de nestwanden is ca. 2-
3 cm. 
 
In het nest zitten vaak meerdere 
ingangen.  
 
Een afgebouwd nest heeft een 
doorsnede van 20-35 cm. 
 
Het nest is gelig tot roodbruin van 
kleur met lichte en donkere 
streeppatronen. 
 
 
Een hoornaarsnest is meestal bedekt 
met schelpvormige lagen. 
 
De hoornaar gebruikt dezelfde 
materialen voor het nest als de 
gewone wesp. 
 
De wespennest van hoornaars zijn 
altijd bovengronds. Ze geven de 
voorkeur aan (holle) bomen. 
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