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De hoornaar 
houdt van 
warme zomers.

Eind april wordt de koningin wakker 
uit een lange winterslaap. Ze gaat op 
zoek naar een ruimte die min of meer is 
afgesloten. Dit kan een holle boom zijn, of 
de zolder van een schuurtje. Daar begint 
ze in haar eentje aan de bouw van het 
nest, dat van een soort papier-maché 
wordt gemaakt. De daarvoor benodigde 
grondstoffen haalt ze van loofbomen. Al 
voordat het nest klaar is, begint ze met de 
leg van onbevruchte eitjes. De werksters 
die daaruit komen, nemen al snel haar 
bouwvakkersklussen over en maken het 
karwei af. Zo’n ingenieus bouwwerk is 
altijd maar een tijdelijke woning voor 
slechts één jaar. In de loop van de zomer 
slepen de werksters onvermoeibaar tot 
diep in de nacht voedsel aan voor hun 
jongere zusjes. De kolonie groeit uit van 
enkele honderden tot maximaal duizend 
werksters. Vanaf eind augustus legt de 
koningin alleen nog maar bevruchte eitjes 
waar mannen en nieuwe koninginnen 
uit komen. Na de paring slaat de jonge 
koningin het sperma op en zoekt ze een 
overwinteringsplek.

Vleeseters
Hoornaars zijn uitgesproken vleeseters. 
Ze struinen de omgeving van hun nest af 
op zoek naar onder meer vliegen, muggen, 
rupsen, vlinders, bijen en spinnen. In 
tegenstelling tot de honingbij gebruikt 
de hoornaar het gif voornamelijk om zijn 
prooi te doden en niet zozeer om het nest 
te verdedigen. Honingbijen moeten sinds 

een ver verleden hun voorraad honing, 
die van levensbelang is, kunnen verde-
digen tegen grote beesten zoals beren en 
dassen. Vandaar dat bijengif veel giftiger 
is dan wespengif. Hoornaars verzamelen 
geen nectar en hoeven dan ook geen 
kostbare voedselvoorraad te verdedigen 
tegen ongewenste indringers. 

Wanneer een hoornaar een prooi heeft 
gevangen steekt hij die met zijn angel 
dood. De eiwitrijke bestanddelen worden 
tot een papje gekauwd en aan de larven 
gevoerd. Als ‘tegenprestatie’ ontvangt 
de werkster van de larven een beetje 
zoetigheid, dat ze als brandstof gebruikt 
voor de vele vlieguren die ze moet maken 
om al die hongerige zusjes te voeden. 
Ook zoeken ze zoetigheid die vrijkomt bij 
bomen die beschadigd zijn. In tegenstel-

De hoornaar is onze grootste inheemse 
wespensoort, die wel twee keer groter 
is dan de bekende ‘limonadewesp’. De 
toename van deze warmteminnende 
soort wordt vooral toegeschreven aan 
de opwarming van de aarde. Hoewel zijn 
uiterlijk flink ontzag inboezemt, is hij 
minder ‘prikkerig’ dan zijn familieleden. 
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Dit artikel is eerder gepubliceerd in 
kwartaalblad 111 (september 2021) 
van Stichting Het Drentse Landschap



Het nest met broed- 
cellen wordt van een 
soort papier-maché 
gemaakt.

De hoornaarvlinder 
lijkt sprekend op  
een hoornaar.

ling tot de bekende limonadewespen valt 
een hoornaar je niet lastig wanneer je in 
de buitenlucht zoetigheid nuttigt.

Nepnieuws
De hoornaar gebruikt het gif vooral om 
prooidieren te doden. Het is natuurlijk 
ook een effectief wapen tegen vijanden. 
Geel is in de insectenwereld een univer-
seel signaal: pas op, ik ben giftig. Gif 
aanmaken is een ingewikkelde zaak in de 
natuur. Daarom hebben in de loop van de 
evolutie veel diersoorten bedacht: waarom 
moeilijk doen als het ook gemakkelijk 
kan? Ze hebben een truc ontwikkeld om 
giftig te lijken. Dat schrikt veel belagers af, 
maar in feite verspreiden ze nepnieuws, 
want ze zijn helemaal niet giftig. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn allerlei zweef-
vliegen die op wespen lijken. Ook de 
hoornaarvlinder hoort tot de categorie 
‘bedriegers’. Hij lijkt sprekend op een 
hoornaar. Als deze vlinder als een vlinder 
zou fladderen, dan zou hij snel door de 
mand vallen. Hij vliegt daarom net als een 

hoornaar met horten en stoten en bootst 
zelfs een vervaarlijk zoemend geluid na. 
Allemaal nep, maar uiterst effectief. 
Sinds kort rukt de Aziatische hoornaar 
vanuit het zuiden op. Hij plant zich in 
Drenthe nog niet voort. Deze hoornaar is 
groter dan onze hoornaar en maakt een 
nest hoog in bomen. Het nest is bijna 
zo groot als een skippybal. Het is een 
invasieve exoot die als een ongewenste 
vreemdeling wordt beschouwd. De Aziati-
sche hoornaar vormt een bedreiging voor 
onder meer onze honingbijen en wordt 
dan ook bestreden. 

Dodelijke steek?
Ten slotte nog wat praktische tips om 
op een goede manier om te gaan met 
hoornaars. Een steek van een hoornaar is 
weliswaar pijnlijker dan een steek van een 
gewone wesp of bij, maar bevat minder 
gif. Er gaan wel allerlei wilde verhalen 
over deze steken de ronde. Zo zou je na 
een aantal steken van de hoornaar er 
dood bij neer kunnen vallen. Het blijkt 

dat een mens maar liefst tussen de 500 
en 1000 steken nodig heeft om dood te 
kunnen gaan aan een steek van deze 
wesp. 
In tegenstelling tot de angel van de 
honingbij heeft een angel van een wesp 
geen weerhaakjes, waardoor die steeds 
opnieuw gebruikt kan worden. Wanneer 
je onverhoopt door een hoornaar gestoken 
bent: koel de plek van de steek dan 
met koud water. Raadpleeg de huisarts 
wanneer je allergisch blijkt te zijn voor 
insectensteken. 

Koloniën
Unesco 
Werelderfgoed

Erfgoed

Op 26 juli jongstleden kwam het lang- 
verwachte nieuws naar buiten dat de 
Koloniën van Weldadigheid op de Unesco 
Werelderfgoedlijst zijn opgenomen. 
Vanaf 2003 is er door een enthousiaste 
groep mensen vanuit de betrokken 
gemeenten en de provincie Drenthe 
enorm veel werk verricht om de Koloniën 
op deze felbegeerde lijst te krijgen. Een 
groot compliment aan deze volhouders! 

De Koloniën van Weldadigheid zijn het 
elfde UNESCO Werelderfgoed in  
Nederland. Generaal Johannes van den 
Bosch richtte in 1818 de Maatschappij  
van Weldadigheid op met een hoofd- 
kantoor in Frederiksoord. In die periode, 
na de Franse overheersing, leefde een op 
de drie huishoudens in de Nederlandse 
steden in armoede. Van den Bosch kocht 
in Drenthe ‘woeste grond’, waar arme en 
kansloze stedelingen een huisje en wat 
grond kregen toegewezen en werden 
omgeschoold tot boer. Zo konden ze 
zelf in hun voedsel voorzien. Je kunt de 
koloniën zien als voorloper van onze 
huidige verzorgingsstaat. In Veenhuizen 
werden drie dwanggestichten gebouwd: 
een voor wezen, een voor bedelaars en 
een voor landlopers. In de dwangge-
stichten werden wezen, landlopers en 
bedelaars opgesloten en aan het werk 

gezet, maar ook kolonisten konden in de 
strafkolonies terechtkomen. Als straf voor 
bijvoorbeeld drankmisbruik, verkwisting 
of brutaliteit. Bijzonder is dat 1 op de 16 
Nederlanders voorouders heeft in een van 
de Koloniën van Weldadigheid.

Sinds 5 juli is Het Drentse Landschap 
samen met BOEi eigenaar van het 
Ensemble Veenhuizen, dat uit ongeveer 
80 monumentale gebouwen in deze voor- 
malige strafkolonie bestaat. De erkenning  
als Unesco Werelderfgoed geeft ons 
(samen met BOEi) een extra stimulans om 
als nieuwe rentmeester van de voormalige 
kolonie Veenhuizen dit unieke erfgoed 
op een goede en verantwoorde manier 
te beheren en te behouden voor de 
toekomst.
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