
De levensloop van de wesp. 
 
Door de “wespenambassadeurs” 

 
Limonadewespen leven bij elkaar in een wespennest. In het voorjaar legt de jonge koningin het begin 
van een nest aan. Het kleine bolletje wordt gemaakt van afgeknaagd zachthout dat wordt gekauwd 
en met water of speeksel wordt vermengd tot een papierachtig materiaal. In de zeshoekige cellen in 
dit bolletje zet de koningin in elke cel een eitje af; de daaruit komende larven worden door haar 
gevoed. De larven worden gevoed met een gehaktmengsel van INCECTEN. Hierin schuilt de grote 
bijdragen van de wesp! Muggen, vliegen, teken en allerlei plaagdiertjes. Dit is het service gedeelte in 
het leven van een wesp. Wist u dat een gemiddeld wespennest (ter grootte van een basketbal) 40 tot 
50 kilo insecten doodt in 1 jaar!!!! 
De larven op hun beurt poepen een suikerachtig mengsel uit dat de wespen opeten en hun extra 
energie geeft. Als de zomer zijn weg vervolgd groeit het nest uit en merkt de omgeving weinig van de 
wespenkolonie. Op het eind van de zomer, deze tijd dus, krimpt het broednest. Door het 
verminderen van het aantal larven krijgen de volwassen wespen honger. Gelukkig is het fruit al bijna 
rijp en gebruiken mensen ook veel suiker. Hier begint de overlast. Opzoek naar eten en bij gebrek 
aan larven om te voeden, vliegen de wespen richting mensen op terrassen die zoete dingen op tafel 
hebben staan.  
Het volk wordt langzaam kleiner in het najaar en na de eerste nachtvorst sterven alle wespen op de 
nieuwe koninginnen na. Deze overwinteren en zorgen voor een nieuwe serviceronde volgend jaar. 
Gelukkig zijn wespen vanuit zichzelf niet agressief en gebeuren en alleen steekincidenten door 
misverstanden.  
Door de wespen en hun beweegredenen te begrijpen kan de overlast vrijwel totaal vermeden 
worden en kunnen we de wespen gaan zien als partners en goede helpers in een heerlijke 
woonomgeving. Want zeg nu zelf, je wordt toch veel vaker gestoken door een mug dan door een 
wesp? Let op onze berichten de komende week op onze website en in uw weekblad. 
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