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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

De hoornaar, een van de grootste Europese wespen, voelt zich in de Biesbosch heel
goed thuis. De forse insecten bouwen hun nesten op plekken als holle bomen, nestkasten
en onder dakpannen. Qua kleur lijkt de hoornaar op de alledaagse wesp.
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Ondanks hun reputatie zijn hoornaars minder agressief dan wespen. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT
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Nest aan de voet van een opengescheurde wilg.

Vertrouwde moordenaar
e Europese hoornaar
(Vespa crabro) vervaardigt, net als de gewone
wesp, een papierachtig
nest van hout, dat tot een
brijachtige substantie van houtvezels
wordt fijngekauwd. Ze huizen
meestal in een holle boom, maar ook
wel in een hooimijt, in een nestkastje
of in een leegstaande schuur. De talrijke af- en aanvliegende hoornaars
zijn dan het enige, maar zekere aanknopingspunt dat ze er huizen. Een
compleet vrijhangend nest vind je
maar zelden.
Gewone wespen gebruiken het
harde, levende hout om papier van te
maken, maar de hoornaars zijn veel
minder kieskeurig. Zij zijn tevreden
met zacht, half verrot hout, dat soms
met grond of zand wordt vermengd.
Het resultaat is een gelig papier, met
een tamelijk grove structuur. Het ziet
er bijna uit als papier-maché.
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Cellen
Het soms kolossale nest van de hoornaar is van hetzelfde type als dat van
de gewone wesp. Het is opgebouwd
uit een aantal boven elkaar geplaatste
cellagen of raten met ruimte daartussen; de cellen zijn met de opening
naar beneden gericht. De cellen in
het nest van de hoornaar zijn weliswaar groter van afmeting, maar kleiner in aantal dan in het nest van een
gewone wesp.
Zijn grootte en angstaanjagend uiterlijk hebben de hoornaar ten onrechte een slechte naam bezorgd. De
Engelse naam killer wasp doet daar
nog een schepje bovenop. In werke-

lijkheid is de hoornaar minder agressief dan de gewone wesp en zal hij
pas steken als bij echt gehinderd
wordt.
Hoornaars beschikken over een angel zonder weerhaakjes en kunnen
daardoor een paar keer achter elkaar
steken. Een enkele keer worden er
wandelaars in de Biesbosch door
hoornaars gestoken. Afhankelijk van
de nestlocatie en de mate van overlast beoordelen boswachters van geval tot geval of er tot bestrijding zal
worden overgegaan.
Veel bezoekers en hoornaars leiden
trouwens niet altijd tot conflicten.

Nesten op drie, vier meter hoog boven een wandelpad leveren nauwelijks problemen op.
De levenscyclus van de hoornaar is
vergelijkbaar met die van de gewone
wesp. Tegen het eind van de zomer
komen er vruchtbare wijfjes of koninginnen uit. Ze paren en zoeken
daarna een beschut plekje om te
overwinteren, terwijl de andere nestbewoners en onvruchtbare wijfjes of
werksters sterven.
In het voorjaar worden de koninginnen weer actief en gaan op zoek
naar een geschikte nestgelegenheid.
Iedere koningin sticht een aparte,
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Hoornaar is een geducht roofinsect
Net als bij gewone
wespen zijn voor een
niet-allergische mens
500 tot 1.000 steken
nodig eer een aanval
dodelijk is. Aangezien
nesten hoornaars zelden zo groot zijn en
slechts enkele dieren
uit het nest zullen steken is de kans op een
fatale afloop verwaarloosbaar klein.
Dat deze dieren desondanks killer wasp
(moordenaarswesp)
worden genoemd, zal
eerder samenhangen

! Biologen en imkers zien de Aziatische
hoornaar liever niet. FOTO DANEL SOLABARRIETA

met de manier waarop
zij andere insecten
weten te vangen en

verorberen. Voor die
dieren is de hoornaar
inderdaad een ge-

duchte moordenaar.
De hoornaar kan in
een wespennest of
een bijenvolk enorme
verliezen aanrichten.
Wat dat betreft vrezen
biologen en imkers de
opmars van de Aziatische hoornaar, een
exoot die momenteel
nog niet in ons land
voorkomt. Maar volgens ingewijden is het
slechts een kwestie
van tijd eer deze hoornaarsoort zijn opwachting maakt in Nederland.

nieuwe kolonie. Zij begint met een
enkele raat van naar beneden gerichte cellen, die gewoonlijk met een
steel bovenin een boomholte vastzit.
In elke cel legt ze een ei en zij deponeert er tevens wat voedsel bij voor
de uitkomende larf.

Broedsel
Uit de eerst gelegde eieren komen
werksters te voorschijn die de nestbouw voortzetten, het nest bewaken
en het broedsel verzorgen. Naarmate
het aantal werksters toeneemt, wordt
het nest vergroot. In de herfst komen
er ook mannetjes die de gelijktijdig
uitgekomen wijfjes bevruchten en
hiermee is de cyclus weer rond.
De toename van de hoornaar in de
Biesbosch heeft vermoedelijk te maken met de massale vestiging van de
reuzenbalsemien. Deze rijkbloemige
reuzen met de weeïge geur trekken
’s zomers talloze insecten aan, waarvan de hoornaar vervolgens weer
profiteert.
Hoornaars zijn roofinsecten die
zich vooral voeden met vliegen, vlinders en rupsen. Af en toe vergrijpen
ze zich zelfs aan rustende libellen. In
tegenstelling tot kleinere wespen is
de hoornaar niet sterk geïnteresseerd
in zoetigheid. Hoornaars vangen
vooral andere insecten en likken vaak
het uittredende sap van beschadigde
bomen, waarbij ze ook de bastranden
open knagen met hun grote kaken.
Zij doen zich in de herfst tevens tegoed aan fruit dat uit de bomen is gevallen.
Hoornaars zijn ’s nachts ook actief
en komen dan op kunstlicht af.

