
Kees Contant woont even bui-
ten Zuidwolde. In zijn mooi aan-
gelegde natuurtuin wist hij dit 
jaar twee grondnesten van wes-
pen te zitten, waarvan hij verder 
geen hinder had. Een paar maan-
den geleden bleken beide nesten 
open gegraven. De raten lagen 
rondom. Er vloog een roofvogel 
over. Hij maakte enkele rondjes 
boven de tuin, waarbij hij behen-
dig tussen de bomen door zwenk-
te. Het leek een buizerd, maar 
dan slanker. Een wespendief mis-
schien, die net het wespennest 
geplunderd had? Dat moest het 
wel zijn. 

Wespenlarven
Nadat de wespendief nog een 

paar maal teruggekomen was, 
hebben de wespen het resterende 
deel van het nest zo goed als dat 
ging gerepareerd. Ze bleven af en 
aan vliegen en voor hun larven 
zorgen. In oktober ging het ver-
haal verder. De wespen vlogen 
voortdurend in en uit het wes-
pennest. De wespen die uitvlo-
gen hadden vaak iets wits tussen 
de poten, dat ze met moeite vlie-

gend mee konden nemen. Het 
bleken wespenlarven te zijn. Kort 
daarna kregen de nesten weer be-
zoek van de wespendief en lagen 
de raten verspreid rond het nest. 
De gaten waren inmiddels uitge-
graven tot wel een halve meter 

in doorsnede. Uit de foto’s bleek 
dat er zowel een vrouwtje als een 
mannetje wespendief in de tuin 
was geweest. Dat alles vroeg om 
deskundig commentaar en de 
vraag werd daarom voorgelegd 
aan Rob Bijlsma, de roofvogel-

kenner van Nederland bij uitstek. 
Bijlsma verklaarde als volgt: ‘Het 
graafwerk is inderdaad het werk 
van de wespendief. Het gat is pre-
cies groot genoeg om bij het nest 
te komen. De verwijdering van 
larven doen de werksters zelf. Het 
zijn veelal larven die een slechte 
ontwikkeling doormaken en wor-
den opgeruimd. Dat fenomeen 
zie je veelvuldig aan het eind van 
de cyclus, als de wespen druk zijn 
met de aanmaak van koningin-
nen en darren. Wespen kunnen 
aan de geur van eieren en larven 
vaststellen of het werksterbroed 
is. Eieren en larven van werksters 
worden opgeruimd, dat wordt 
policing genoemd. Op die manier 
gaat geen kostbaar voedsel naar 
kneuzen die toch niet tot wasdom 
kunnen komen. Slimme beestjes, 
die wespen.’ 

Het was een bijzondere erva-
ring om in je eigen tuin zo dicht 
bij Zuidwolde wespendieven aan 
het werk te zien en daardoor ook 
meer te leren over het wespenle-
ven. 

Kees Contant en Joop Verburg, 
Natuurvereniging Zuidwolde

Wespendief plundert wespennesten

Wespendief mannetje in de appelboom.  Kees Contant

Hero Moorlag

Knalgeel, wit, zwart, oranje, schar-
laken rood, roze, bruin en glim-
mend groen. Wasplaten hebben 
alle kleuren van de regenboog. Al-
leen blauw ontbreekt. Lila komt 
wel voor in vlekjes op hoeden van 
oude papegaaizwammetjes. Maar 
die heeft dan ook zijn naam te dan-
ken aan de opeenvolging van kleu-
ren bij het ouder worden. De meest 
algemene wasplaat in Drenthe is 
het vuurzwammetje. Het oranjero-
de paddenstoeltje staat in groepen 
op heidevelden. De zeldzaamste 
in onze provincie is de scharlaken 
wasplaat. Wetenschappelijk heten 
wasplaten Hygrocybe. Het bete-
kent vochtig hoofd, want alle was-
platen, zowel hun hoed als de steel, 
zijn glanzend vochtig en de mees-
te soorten zijn slijmig kleverig. De 
kleinste soort, de slijmige wasplaat, 
glibbert tussen je vingers.

Onder de hoed van plaatzwam-
men bevinden zich plaatjes of la-
mellen. Op de lamellen vormen 
plaatzwammen sporen, eencellige 
‘zaden’ die door de wind worden 
verspreid. De lamellen van was-
platen zijn dik en wasachtig. Het is 
lastig voor deze paddenstoelen een 
juiste groeiplek te vinden. Waspla-
ten houden van ongeroerde gras-
landen met extensieve begrazing of 
het liefst helemaal geen vee. Maar 
waar vind je in Drenthe nog onbe-
meste graslanden. Echte wasplaat-
reservaten tref je in onze provincie 
niet aan. Daarvoor moet je naar de 
koeweiden aan de Vecht bij Om-
men of naar een reservaat bij Hee-
renveen. Drenthe heeft wel heide-
velden met grazige plekken en er 
zijn oude begraafplaatsen waar het 
gras wordt gemaaid en afgevoerd. 
Bekend om zeldzame paddenstoe-
len zijn de begraafplaats aan de 
Meppelerweg in Zuidwolde en de 
Zuiderbegraafplaats aan de Beiler-
straat in Assen. Schrale grond met 
veel mossen, daar houden waspla-
ten van. Het zijn kritische soorten, 

indicatoren voor een milieu waar-
in verzuring, vermesting en ver-
droging nog niet hebben toegesla-
gen. Het mycelium of de zwamvlok 
van wasplaten, de 
schimmeldraden 
van de padden-
stoelplant, verte-
ren afgestorven 
wortels van grassen. De zwamvlok 
maakt in nazomer en herfst knop-
pen die uitgroeien tot paddenstoe-
len, de vruchten van de schimmel. 
De paddenstoelen maken sporen 
op de lamellen en zo is de kring 
rond.

Absolute toppers
Het hart van de natuurliefhebber 

gaat sneller kloppen bij het zien van 
de uitzonderlijk felle kleuren van de 
scharlaken wasplaat en het pape-
gaaizwammetje. De eerste staat op 
de Rode Lijst van bedreigde soor-

ten. Hoed en steel zijn bloedrood, 
de lamellen geelachtig oranje. Een 
groepje scharlaken wasplaten knalt 
uit het groen van mossen en gras-

sen. Verspreid over 
Drenthe komen 
enkele groeiplek-
ken voor. Algeme-
ner is het pape-

gaaizwammetje. In jonge toestand 
lijken papegaaizwammetjes te zijn 
ondergedompeld in een bus hoog-
glans groene verf van een excel-
lente kwaliteit. Schitterend! Hoe is 
het mogelijk dat de natuur deze bij-
zondere glanzende kleur groen kan 
aanmaken. Bij het ouder worden 
spreiden de hoeden. Onder invloed 
van het zonlicht verkleuren ze naar 
geel en bruin. Direct onder de hoed 
blijft de steel groen, want daar komt 
geen zonlicht. De onderste helft van 
de steel wordt geel. Op de duur is 
de hoed oranjegeel met lila vlek-

ken. Het papegaaizwammetje komt 
vooral in Noord-Drenthe voor. De 
Nederlandse Mycologische Vereni-
ging heeft 2014 uitgeroepen tot Jaar 
van het papegaaizwammetje en het 
publiek gevraagd waarnemingen 
te melden. Inmiddels zijn heel wat 
meldingen van groeiplaatsen bin-
nengekomen. De scharlaken was-
plaat en het papegaaizwammetje 
zijn echt de orchideeën onder de 
paddenstoelen. De betoverende gele 
elfenwasplaat, het maagdelijk witte 
sneeuwzwammetje en de zwartwor-
dende wasplaat komen eveneens 
in Drenthe voor.  Ze staan in onbe-
meste grasstroken vaak samen met 
zwarte aardtong, gele knotszwam 
en okergele korrelhoed. Helaas, na 
enkele nachtvorsten is al dat moois 
in no time verdwenen. Nadat deze 
week de temperatuur ver boven nul 
steeg, kwamen in beperkte aantallen 
sommige wasplaten terug.

 !  Vorst maakt einde 
aan wasplaten

Zoeken naar orchideeën onder paddenstoelen

Groepje jonge papegaaizwammetjes en een oude.  Hero Moorlag

ZUIDWOLDE

Lezing over 
zoogdieren
Zoogdierenthousiast Guido Lek 
verzorgt op dinsdag 16 decem-
ber om 20.00 uur in dorpshuis de 
Boerhoorn aan de Oosterweg 14 
in Zuidwolde de presentatie Ver-
borgen levens rond Zuidwolde’. 
Hij toont nachtelijke beelden en 
vertelt over de natuurhistorie. De 
eekhoorn krijgt extra aandacht, 
vanwege het Jaar van de Eek-
hoorn. Toegang gratis.

HOOGHALEN 

Wandeling 
Hijkerveld
Onder leiding van deskundige 
gidsen maakt u een schitterende 
wandeling over een onbekend 
deel van het Hijkerveld. Onder-
weg wordt verteld over het be-
heer en de geschiedenis van dit 
gebied. Datum en tijd: zondag 14 
december, 14.00 uur. Startlocatie: 
parkeerplaats aan de westkant 
van Hooghalen waar de Suer-
mondsweg, De Streek en Laagha-
lerveen samen komen.

RUINEN

Versieringen 
voor kerst
Zondag 14 december: Knutsel-
zondag, kerstversieringen maken 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijwil-
ligers helpen bij het maken van 
versieringen van wol. Deelne-
mers betalen alleen een kleine 
bijdrage in de onkosten. Bezoe-
kerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22 bij Ruinen. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

HOOGEVEEN

Midwinterfeest
Het IVN 
houdt op 
zater-
dag 20 
decem-
ber in sa-
menwer-
king met Steenbergerpark Leeft 
een midwinterfeest van 16.00 tot 
19.00 uur. Hoornblazen, ‘glow in 
the dark’-spelletjes, hapjes en 
drankjes. Iedereen is welkom. 
Start: ’t Struunhuus, Steenber-
gerpark in Hoogeveen.
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