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Hoornaar 
Latijns: Vespa Crabro 
Familie: Plooivleugelwespen 

Orde:    Vliesvleugeligen 
Status: Beschermd 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Het borststuk en de kop zijn roodbruin gekleurd en het achterlijf geel met enkele zwarte 
strepen. De hoornaar valt niet alleen op door z'n roodachtige borststuk en felle geluid. 
Ook z'n afmeting is indrukwekkend. Werksters zijn 18 mm tot 25 mm, mannetjes tot 28 
mm lang en een koningin kan wel 40 mm groot worden! Ze hebben 6 poten en 4 vleugels. 

Het lijkt alsof ze maar twee vleugels hebben doordat de twee achterste vleugels veel 
kleiner zijn dan de twee voorste. 
 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
In april / mei begint het bevruchte wijfje, de koningin, een geschikte plaats voor het nest te 
zoeken. Wanneer ze een geschikte plek heeft gevonden begint ze met de bouw van het 
nest. Het nest wordt altijd gebouwd op een niet-vochtige plaats. Het nest wordt van 
rottend hout gemaakt. Zij begint met het bouwen van enige broedcellen en legt daar enige 
eieren in. Uit die eerste eieren ontwikkelen zich de werksters. Zij nemen het bouwen van 
de broedcellen over van de koningin en verzorgen verdere broed. De functie van de 
koningin is nu alleen nog het leggen van de eieren. Eerst worden er alleen maar werksters 
geboren, pas in de nazomer komen de geslachtsrijpe wijfjes en angelloze mannetjes erbij. 
De mannetjes bevruchten de wijfjes. De hele kolonie kan in de loop van de zomer 
uitgroeien tot zo'n 4000 exemplaren.In het najaar, tijdens de eerste nachtvorsten, sterft 

de hele kolonie uit behalve de bevruchte wijfjes. Deze wijfjes zoeken een geschikte plek 
om te overwinteren en zijn de koninginnen van het jaar daarop.  

 
 
 
Schuilplaatsen 

• in een holle boom zijn, een legkastje van een vogel, onder de dakpannen of het 
balkenwerk van een dak, of zelfs vrijhangend in een boom. Wanneer ze een 

geschikte plek heeft gevonden begint ze met de bouw van het nest.  



 
 

• Het nest wordt altijd gebouwd op een niet-vochtige plaats. Het nest wordt van 
rottend hout gemaakt. Het bouwmateriaal wordt fijngekauwd en vermengt met 
een kleverige speekselafscheiding waardoor er een papierachtige grijze massa 
ontstaat. 
 

 
Mogelijke risico’s, schade of hinder 

• Het gif is vergelijkbaar met dat van bijen en andere wespen maar niet exact 

hetzelfde. Het bevat een relatief grote hoeveelheid van de neurotransmitter 
acetylcholine waardoor de steek wel zeer pijnlijk is. 

 

Wering 
• Horren voor ramen en deuren. 
• Afvalemmers en containers afsluiten. Indien mogelijk, dagelijks legen en reinigen. 

 
 
 


