
 
 

 
 

 
Duitse wesp 
Latijns: Duitse wesp: Paravespula Germanica F. 
Familie: Wespen 
Orde:    Vliesvleugeligen 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 

Uiterlijk en kenmerken 

Wespen zijn ca. 1-1½ cm groot (koninginnen ca. 2 cm) en hebben een karakteristieke gele 
en zwarte dwarstekening op het achterlijf. Aan hun kop zitten stevige kaken en aan het 
borststuk bevinden zich twee paar doorzichtige vleugels. De overgang tussen het 
borststuk en het achterlijf is sterk ingesnoerd (wespentaille). 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Wespen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Wespen 
bestaan uit een volk met een koningin en een aantal werksters. Een volk leeft maar één 
jaar en sterft aan het begin van de winter zodra het gaat vriezen. Na overwintering leggen 
jonge koninginnen rond eind april eitjes in een door haar zelf gemaakt nestje. Na ca. 7-10 
dagen komt de pootloze larve uit het eitje. De larve groeit ca. 1-2 weken en gaat zich dan 
verpoppen. Vóór het verpoppen spint de larve een papierachtig deksel over de opening 
van de cel. Na ca. 1-2 weken komt uit de pop de volwassen wesp tevoorschijn. De eerste  
tevoorschijn gekomen wespen zijn vaak onvruchtbare vrouwtjes (werksters), hun leven 
ca. 6-7 weken. Zij verzorgen het verdere broedsel en de nestbouw. De koningin verlaat nu 
het nest niet meer en legt alleen nog maar eitjes. Aan het eind van de zomer, in augustus 
of september, worden er uit enkele tientallen bevruchte eitjes koninginnen en uit 
onbevruchte eitjes mannetjes (darren) geboren. De darren hebben langere antennes dan 
de werkster. Ze sterven vrijwel direct na de paring. 
 

Schuilplaatsen  
Wespennesten worden gebouwd in verlaten muizennesten, in de grond, in schuren, 
muurholten, spouwmuren of onder een dak. Een wespennest heeft vaak meerdere 
uitvliegopeningen en wordt slechts 1x bewoond. Na paring met meerdere mannetjes 
overwinteren de jonge koninginnen in scheuren, vermolmd hout, onder de schors van een 
boom, onder mos of op andere beschutte plaatsen, zoals in schuren, muurholten, 
spouwmuren of onder een dak. 
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 

 



 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Hinderlijk bij grote aantallen. Wespen kunnen pijnlijke steken toebrengen. 
 

Sporen 
• Wespennesten. Vaak te vinden onder dakranden, op zolder of in schuren en 

bijgebouwen maar ook in spouwmuren. 

 
Wering 
Horren voor ramen en deuren en wespenvallen rondom het terras. Afvalemmers en 
containers afsluiten. Indien mogelijk, dagelijks legen en reinigen. 
 

Bestrijding 
Wespen liever niet bestrijden zolang ze niet een direct gevaar veroorzaken.  Indien 
noodzakelijk, kan de uitvliegopening van een wespennest door ten Dijk 
Plaagdierbeheersing B.V. met een wespenpoeder behandeld worden.  
 


