
Wespen 

Wat u zelf kunt doen 

Rustig blijven zitten en wachten tot de wesp weer vertrekt 

is effectiever dan wild met uw armen zwaaien of 

wegrennen. In het laatste geval kan de wesp zich bedreigd 

voelen en lokt u daarom een steek uit. Wespen willen u 

niet steken, ze doen dit alleen uit verdediging.  

• Wanneer iemand in shock raakt, belt u direct 112.  

Bij overige allergische reacties raadpleegt u de 

huisarts. Ook bij steken in de mond of keelholte: ga 

direct naar de huisarts! 

• Als u door een wesp gestoken bent en geen 

allergische reactie vertoond:  

  Koel de plek waar je gestoken bent met natte doeken, 

een coolpack of een doek met enkele ijsblokjes. Krab 

of wrijf niet, zo verspreid je het gif zo weinig mogelijk. 

Gebruik bij heftige pijn een pijnstillende crème op de  

plek.  

• Het is van groot belang de wespen met rust te laten en 

contact met het nest te vermijden.  

 

 

• Indien u in uw huis of tuin een wespennest aantreft, 

kunt u het beste een gespecialiseerd 

bestrijdingsbedrijf bellen.  

Wat te doen bij ernstige overlast? 

In het geval u ernstige overlast van wespen ervaart, kunt u 

contact opnemen met de gemeente.  

Website   www.almere.nl  

E-mail            info@almere.nl 

Telefoon             14 036 

Per telefoon is de gemeente Almere te bereiken van 8.30 

tot 17.00 uur. 

Wespen in Almere 

 

Wesp is een verzamelnaam voor een grote groep insecten. 

Wespen hebben niet zo’n goede naam en worden gezien  

 

als plaagdieren. Er zijn echter heel veel soorten wespen 

die geen mens kwaad doen. Vooral de papierwespen zijn  

veroorzaker van plagen. Enkele soorten van deze groep 

zijn de gewone wesp en Duitse wesp. Dit zijn de soorten 

die op een blikje frisdrank afkomen. Daardoor worden ze 

ook wel ‘limonadewesp’ genoemd.  

Wespen kunnen overal voorkomen, zo ook in Almere. 

Leefgebied 

Wespen komen in allerlei leefgebieden voor: in het 

landelijk gebied, maar ook in steden en dorpen. In het 

landelijk gebied wordt het nest vrijwel altijd ondergronds 

gebouwd of in spleten of holten van bomen. In steden 

worden vaak gebouwen gebruikt en kan het nest worden 

aangetroffen in spouwmuren, onder dakranden of in 

schuren. 

Het nest wordt gemaakt van fijngekauwd hout, waardoor 

het papierachtig aandoet. Vandaar de naam 

“papierwespen”. Het benodigde hout wordt door de 

wespen van bomen en andere houten objecten 

geschraapt.  



Om aan bouwmateriaal te komen, wordt in tuinen ook 

gebruikgemaakt van vogelhuisjes, bielzen en palen. 

Leefwijze 

 

De Duitse wesp en gewone wesp zijn kolonievormende 

insecten. De vruchtbare vrouwelijke dieren worden de 

koninginnen genoemd en paren in het voorjaar met de 

mannetjes. De wespenkoningin zoekt vervolgens een 

geschikte plaats op om een nest te bouwen en zet eitjes 

af. De koningin verzorgt de larven zelf totdat ze uitgroeien 

tot de eerste werksters. De volgende eitjes worden door 

de werksters verzorgd zodat de koningin haar energie 

volledig aan het leggen van eitjes kan besteden. Het nest 

van beide wespen kan uitgroeien tot de grootte van een 

voetbal en kan duizenden dieren bevatten.  

Wespen zijn roofdieren die grote hoeveelheden insecten 

verdelgen. Een kolonie van 200 á 300 wespen kan in 6 uur

 zo’n 2000 insecten, zoals vliegen en muggen, vangen.

  

De prooi wordt gestoken met de angel, waardoor ze 

verlamd raken, waarna ze naar het nest worden gebracht 

en worden gevoerd aan de larven. Ook wordt voedsel in 

vloeibare vorm opgenomen door de werksters, zoals 

rottend fruit of vlees, wat in het nest wordt opgebraakt en 

aan de larven gevoerd. De werksters zelf leven van zoete, 

suikerrijke stoffen die zowel van planten als van dieren 

afkomstig kunnen zijn. De werksters worden ook gevoerd 

door de larven, die een zoete stof afscheiden. 

Wespen zijn berucht omdat ze kunnen steken. In 

tegenstelling tot een bij kan een wesp meerdere malen 

steken. Dit gebeurt vooral in de zomer als de wespen 

zoetigheid gaan zoeken. Hierdoor worden ze in de 

zomermaanden aangetrokken door de mens die veel 

zoetigheid bezit in de vorm van bijvoorbeeld frisdrank en 

ijsjes. Voor die tijd vormen wespen nauwelijks een 

probleem voor de mens.  

De meeste mensen krijgen een pijnlijke bult van een 

wespensteek, maar 2 á 3 procent van de mensen kan

 een allergische reactie krijgen. Wanneer iemand zeer 

allergisch is, kan de patiënt in een anafylactische shock 

raken.  

  

 

Beschermingsstatus 

 

De wespen die in de stad voorkomen, zijn niet beschermd 

en mogen daarom bestreden worden. Ondanks dat de 

wespen niet beschermd zijn, geldt wel de zorgplicht. Deze 

bepaling, die geldt voor alle in het wild levende dieren, 

houdt in dat een dier niet zinloos gedood, verontrust of 

gevangen mogen worden. 

Wat doet de gemeente? 

 

Wespennesten die binnen de openbare ruimte voorkomen 

worden door de gemeente verwijderd. 


