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OPMERKINGEN BIJ EEN NEST 
VAN DE HOORNAAR (VESPA CRABRO L.) 

Toevallig hoorde ik, dat zich op een schoolzolder in Chaam (N.Br.) een fraai, flink bevolkt 
nest van de hoornaar bevond. De angst voor de steken van deze grote wespen en de 
mede daardoor mislukte poging tot verstoring van het nest, hadden het voortbestaan 

van het fraaie bouwsel verzekerd. Bovendien kon ik adviseren het nest rustig te laten hangen 
tot het zijn normale ontwik
keling had doorlopen, waarna 
het zonder gevaar zou kunnen 
worden verwijderd. En zo 
kreeg ik de gelegenheid enkele 
waarnemingen te doen, die voor 
de kennis en de bestudering 
van deze soort van belang 
kunnen zijn. 

Het nest was opgehangen 
aan de nokbalk, vlak bij de 
zijgevel van de school. Oor
spronkelijk kwamen de wespen 
binnen door het zich daarin 
bevindende schuifraam, dat 
meestal open stond. 

De poging tot verstoring 
bestond in het sluiten van het 
raam, maar de wespen vonden 
een nieuwe toegang tussen het 
schuivende onderraam en het 
vaste bovengedeelte. 

Heel merkwaardig was, dat 
een electricien op de zolder te
lefoonleiding had moeten aan
leggen en daarbij niet de min
ste last had ondervonden. Dit 
zou kunnen wijzen op een'min-
der agressieve staat. Nadere 
bestudering van de situatie 
leidde tot geheel andere con
clusies. 

Het hoofd der school had 
nl. geprobeerd bij avond,jnet 
een zaklantaarn gewapend, de 
nieuwe toegang af te sluiten 
van de buitenzijde, maar de 
plotseling verschijnende, drei

gende wespen hadden hem spoedig tot de terugtocht doen besluiten. 
Om een en ander nader te bespreken is nodig, dat de situatie van het nest aan de hand van een 

tekening duidelijk wordt gemaakt, We wijzen daarbij op de volgende bijzonderheden: 
De zolder was betrekkelijk donker. Eén klein schuifraam van + I bij I ]/2 m moest al het licht 

leveren, dat tevens door het lover van vlak voor het raam staande eiken werd onderschept. 
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De afstand van het nest tot de zoldering was + 3 m. 
De afstand van het nest tot het vlieggat ± 1 % m - Het viel mij dadelijk op, dat de wespen de 

weg van het vlieggat tot het nest steeds lopende aflegden, nimmer vliegend. 
Dezelfde merkwaardigheid was reeds eerder opgemerkt door Ds Van Schalk, een der redac

teuren van In Weer en Wind. 
Prooien en bouwstoffen werden wel vliegend aangebracht tot het vlieggat in het raam, maar 

daarna lopende verder getransporteerd en wel zo, dat de ingang van het nest werd gepasseerd 
tot de wespen op het nesthulsel konden overstappen, waarna de tocht over het hulsel tot de 
opening in het nest eveneens lopende werd afgelegd. 

't Scheen veel eenvoudiger (en zou dat inderdaad ook geweest zijn) vanaf het raamkozijn 
even op te vliegen en in de opening onder in het nest te landen. 

Er bleek een eenvoudige verklaring voor deze vreemde handelwijze te vinden te zijn. Men 
had slechts te veronderstellen, dat de wespen de ruimte om het nest, vanaf het vlieggat in het 
raam (voortaan vlieggat te noemen) tot aan de nestopening (aan te duiden als nestopening) als 
nestholte beschouwden. Voorts, dat het instinct de wespen dwong in de nestholte te lopen en niet 
te vliegen. 

De daarop volgende speculatie was dan, dat de wespen slechts het vlieggat naar buiten zouden 
verdedigen, zodat,' zolang niet een duidelijk dreigende aanval op het nest zelf werd gedaan, geen 
verdediging in de ruimte om het nest noodzakelijk was. 

Een „levend" bewijs daarvoor was dan de electricien, die tijdens zijn werk op de zolder geen 
overlast had ondervonden, hoewel zijn hoofd niet meer dan ± 1 ' i meter van de nestopening 
verwijderd was geweest. Op deze speculatie doorredenerend achtte ik evenmin gevaar voor 
mezelf aanwezig en heb ik ook zonder de minste bedreiging het doen en laten van de wespen 
kunnen gadeslaan zelfs vlak onder de nestopening in de onmiddellijke nabijheid van het vlieggat. 

In het prachtige artikel van Janet over het door hem bestudeerde hoornaarnest in zijn woning 
deelt de auteur mee, dat hij een steek-proof pak had laten vervaardigen. Voorts zegt hij geen 
dreigende houding bij de wespen te hebben waargenomen, dan wanneer hij de raten aanraakte. 
Hij kon zelfs repen van het omhulsel verwijderen, zonder dat de wespen, er zich iets van schenen 
aan te trekken. Dit nest was binnenshuis opgehangen en de toegang tot de woning was mogelijk 
gemaakt door een buis in de muur. Janet werkte dus practisch in de nestruimte. 

Daarentegen was in een recent geval in Ginneken (mij meegedeeld door een onderwijzeres) 
reeds agressiviteit waar te nemen bij een hoornaarkoningin, toen de eerste werksters begonnen 
uit te komen, maar hier was het nest feitelijk in de open lucht aangebracht, d.w.z. aan de boven-
balk van het kozijn van een steeds openstaand raam. Hier bestond dus geen vlieggat, dan de 
nestopening zelf. Deze wespen vlogen ook steeds regelrecht naar de nestopening. 

Een tweede merkwaardigheid van het nest op de schoolzolder was, dat de binnenkomende en 
uitgaande wespen steeds dezelfde weg volgden, vlieggat, kozijn, schuine lijn over de muur, 
nesthulsel, vliegopening en omgekeerd. 

Zo nu en dan vloog een wesp de zolder op of dwaalde over de muur,schijnbaar het reukspoor(?) 
kwijt, dat de weg wees van vlieggat naar 't nest. Het bleek al spoedig, dat deze wespen nooit 
van buiten kwamen, maar altijd uit het nest, wat weer tot de gedachte leidde, dat het alle jonge 
exemplaren moesten zijn, die de hun nog onbekende weg naar buiten zochten (en daarbij soms 
faalden, zodat ze van honger omkwamen). Zonder gevaar kon ik met een doek verscheidene van 
deze dolende dieren grijpen, waarbij de beharing en de nog vrij zachte en onbeschadigde vleugels 
de juistheid van de veronderstelling bewezen. De 17e October 1947 waren de gevangen wespen 
bijna alle $& (sterk bewijs) terwijl toch ook reeds enkele ?? werden buit gemaakt. Copulatie werd 
niet waargenomen. 

De binnenkomende wespen waren alle ijBji, die zoals reeds gezegd, bouwstoffen en voedsel 
aandroegen. Tot laat in de avond ging dit door. Het is sinds lang bekend, dat hoornaars een 
nachtleven leiden. Ikzelf heb op een donkere zomeravond een hoornaar in een pereboom betrapt 
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op het ontvleugelen van een avondvlinder. De boom had een door een wilgenhoutrups veroor
zaakte „bloedende" wond, waarop ik vlinders hoopte buit te maken. 

(In dit verband merk ik even op, dat de hoornaar een gevreesde honingbijenrover is, die de bijen 
tot voor de korf weghaalt, hetgeen ook de bovengenoemde predikant reeds had ondervonden). 

Mijn herinnering raadplegend vond ik twee gevallen van een hoornaarnest. Het ene was ge
maakt in een holle boom, op ongeveer 6 m hoogte, voor mij onbereikbaar. Het andere was, toen 
ik er mededeling van kreeg, juist uitgeroeid. Het had zich bevonden in een open koepeltje in 
het bos, dat bij dag niet was te benaderen. Hier was dus ook agressiviteit bij gebrek aan een 
vlieggat, dat toegang gaf tot de nzstruimte. Ik vond niets terug, dan een enkele hele raat, die nog 
in mijn verzameling berust. 

Terugkerend tot het „loop"-instinct binnen een afgesloten „nestruimte" vermeld ik nog de 
mededeling van de vrouw van het hoofd der school waar het wespennest zich bevond. In haar 
ouderlijke woning in Utrecht bevond zich een nest van een „gewone" wesp, naar de beschrijving 
waarschijnlijk V. germanica. Het nest zelf was onbereikbaar; de toegang was een gat in de muur 
naast een muuranker. Om het nest te verstoren sloot men deze toegang af. De wespen vonden een 
nieuwe uitgang over de zolder van het huis. Ze wisten via een slecht sluitend dakraampje buiten 
te komen en gebruikten dit voortaan als „vlieggat". Maar de afstand van de opening in de zolder-
vloer tot het dakraampje werd ook steeds geheel lopende afgelegd. Die afstand werd geschat op 4 è 5 m. 

Misschien wordt in dit verband ook het eigenaardige, meermalen geconstateerde feit van waarde, 
dat men bij het uitgraven van het nest (waarbij men liever het „vlieggat" in de grond voorlopig 
ongemoeid laat), veel meer agressiviteit van de wespen ondervindt tijdens het uitgraven, dan 
wel zodra men het nest zelf bereikt en uitlicht. 

Nu eenmaal de aandacht op genoemde merkwaardigheden is gevallen zal waarschijnlijk wel 
blijken, dat dergelijke gevallen ook elders zijn waargenomen. Voor mededeling daaromtrent 
houd ik mij gaarne aanbevolen. 

Omtrent het nest zelf zijn weinig bijzonderheden te vermelden. Toen ik de 15de Nov. terug
keerde om het nest af te nemen bevond zich nog slechts een { daarin. Het was verder geheel leeg. 
Slechts hadden in het omhulsel verscheidene gaasvliegen een plaatsje (ter overwintering?) veroverd. 

Het aantal raten was 6 waarvan 2 met kleine cellen en 4 met grote, de laatste bestond uit 
7 in aanbouw zijnde cellen. 

Grootste hoogte van het nest 28 cm. Breedte van muur tot achterzijde 22 cm. Van zij- tot 
zijkant 23 cm. Mondopening (onder) cirkelrond met 7 cm middellijn. 
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OVER HET VOORKOMEN VAN HET RADERDIER 

CHROMOGASTER TESTUDO (LAUTERB.) IN HET 
PLANKTON VAN HET BROUWERSKOLKJE TE OVERVEEN 

Het plankton van het Brouwerskolkje, een zoetwaterpias gelegen achter de duinen ter hoogte 
van Overveen, vertoonde in monsters genomen op 16 Februari en 1 Maart van het jaar 
1944 een sterke bloei van een gepantserde flagellaat, een Peridinee, met name Peridinium 

palatinum Lauterb. Op verschillende plaatsen in de literatuur wordt opgegeven dat een Peridineeën-


