
	

	

		

	

1)Van	de	redac+e	
	

In	memoriam			
Piet	Pieterson	*	1942	-	†	2022	

Piet	hee'	in	de	periode	van	1978	tot	en	met	2000	in	totaal	
13.534	eieren	en	7.949	jongen	van	15	soorten	weidevogels	
geteld.	Vanaf	1995	kwamen	daar	ook	broedvogels	bij.	Veel	
broedvogels.	Piet	had	op	het	hoogtepunt	bijna	800	nestkastjes	
hangen	op	verschillende	locaEes	in	en	rondom	Assen.	Hij	ging	
er	vier	keer	per	jaar	langs.	Meestal	in	zijn	eentje,	soms	met	
familie.	Piet	hee'	in	die	jaren	bijna	80.000	jonge	exemplaren	
van	12	soorten	uit	zijn	kastjes	zien	vliegen.	De	resultaten	
stuurde	zijn	vrouw	Hennie	trouw	naar	het	SOVON.	Dat	zorgde	
ervoor	dat	hij	jarenlang	de	persoon	was	met	de	meeste	
geregistreerde	legsels	in	Nederland.
De	nestkastjes	maakte	Piet	zelf,	vaak	van	sloophout.	Hij	hee'	er	
zo’n	2500	gefabriceerd.	Een	deel	daarvan	leverde	hij	jaarlijks	
aan	onze	Werkgroep	Nestkasten.	Deze	zijn	nog	steeds	te	
bewonderen	in	het	Asserbos.
Op	29	maart	jongstleden	overleed	Piet	Pieterson	op	79-jarige	
lee'ijd.	Piet	was	al	geruime	Ejd	ziek.	Het	bestuur	is	hem	
dankbaar	voor	zijn	ongelofelijke	inzet	voor	weide-	en	
broedvogels	en	het	jarenlang	leveren	van	de	kastjes	aan	onze	
werkgroep.

We	wensen	Hennie,	familie	en	vrienden	veel	sterkte	toe.
(zie	voor	een	uitgebreid	arEkel	over	Piet	onze	Nieuwsbrief	van	oktober	2021)
Bestuur	IVN	&	KNNV	afdeling	Assen
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Bestuurlijke	zaken			 	 	 											

Afscheid	Hans	Kuiperij	en	Jaap	van	Roon

Op	de	ledenvergadering	van	29	maart	namen	twee	bestuursleden	afscheid	van	het	IVN	bestuur.	
Hans	Kuiperij	na	drie	jaar	en	Jaap	van	Roon	na	10	jaar.		De	nieuwe	voorzi]er	Frank	Huisman	had	
namens	het	bestuur	een	tweetal	mooie	speeches	opgesteld,	waar	de	volgende	woorden	te	horen	
waren:

Hans	
		
Hans	was	algemeen	bestuurslid	en	maakte	daarnaast	deel	uit	van	het	
Opleidingsteam	voor	de	Natuurgidsenopleiding	Drenthe	2020-2021,	waar	
hij	de	funcEe	van	penningmeester	op	zich	nam.	Hij	bewaakte	de	financiën	
strak	en	bekeek	steeds	zorgvuldig	of	uitgaven	wel	pasten	in	het	budget.	
Hans	leverde	ook	een	waardevolle	bijdrage	aan	de	tussenEjdse	
voortgangsgesprekken	met	de	deelnemers	aan	de	opleiding.
Door	privéomstandigheden	lukt	het	Hans	helaas	niet	om	zijn	
bestuurstaken	voort	te	ze]en.	
We	zijn	Hans	dankbaar	voor	zijn	inzet	en	bijdrage	aan	onze	vereniging	en	

we	hopen	hem	nog	vaak	te	zien	bij	onze	acEviteiten	of	bijeenkomsten.
		
Jaap
		
Jaap	is	in	het	najaar	van	2012	secretaris	geworden	van	IVN	afdeling	Assen.	
Van	het	begin	af	aan	had	Jaap	dit	goed	op	orde.	Hij	is	precies	en	weet	waar	
het	over	gaat.	Hij	was	vanaf	2012	betrokken	bij	de	gesprekken	die	met	de	
KNNV	gevoerd	werden	over	verregaande	samenwerking.	Jaap	nam	al	snel	
de	rol	van	voorzi]er	op	zich	voor	de	gezamenlijke	vergaderingen.	Vanaf	
2016	ging	Jaap	tevens	de	acEviteiten	organiseren.	Door	zijn	grote	netwerk	
en	predge	persoonlijkheid	ging	ook	dit	hem	goed	af.	
Ook	Jaap	was	lid	van	het	Opleidingsteam	voor	de	Natuurgidsenopleiding	
Drenthe	2020-2021.	Toen	de	coördinator	vrij	snel	na	de	start	van	de	

opleiding	uitviel	door	ziekte,	nam	Jaap	als	vanzelfsprekend	zijn	taken	over.	Dankzij	zijn	volharding	
en	grote	inzet	van	Ejd	en	energie	is	het	gelukt	om	de	opleiding	vorig	jaar	af	te	ronden	en	20	
nieuwe	gidsen	af	te	leveren,	zonder	concessies	te	hebben	gedaan	aan	de	kwaliteit.	Een	grote	
prestaEe!
Het	mag	duidelijk	zijn	dat	Jaap	een	belangrijke,	posiEeve	stempel	hee'	gedrukt	op	onze	
vereniging.	Tien	jaar	besturen	op	de	geweldige	wijze	waarop	hij	dat	gedaan	hee'	is	een	grote	
prestaEe	en	het	bestuur	is	hem	daar	dan	ook	zeer	dankbaar	voor.		
Jaap,	we	hopen	je	bij	onze	vereniging	nog	vaak	te	zien!
		
Beiden	hebben	van	het	bestuur	een	fles	wijn	en	een	cadeaubon	ontvangen.

Benoeming	voorziLer,	secretaris	en	algemeen	bestuurslid

De	ledenvergadering	hee'	op	29	maart	ingestemd	met	de	benoeming	in	
het	bestuur	van	de	volgende	personen:

Frank	Huisman	(voorziLer)
Frank	is	al	lang	lid	van	het	IVN	en	was	tot	2021	decennia	lang	lid	van	de	
Werkgroep	Nestkasten.	Hij	schreef	vorig	jaar	samen	met	anderen	het	IVN/
KNNV	Groeiplan	en	sinds	oktober	2021	is	hij	als	bestuurslid	
verantwoordelijk	voor	het	organiseren	van	de	acEviteiten.	Ook	beheert	hij	
onze	FaceBook-	en	Twi]erpagina.		
Sinds	29	maart	is	Frank	de	voorzi]er	van	IVN	afdeling	Assen.		



Daarnaast	zal	hij	ook	optreden	als	voorzi]er	van	het	gezamenlijk	bestuursoverleg	van	het	IVN-
KNNV	Assen.	Frank	is	ook	bezig	om	samen	met	Alex	Knipping	en	Akkie	van	der	
Made	een	paddenstoelenwerkgroep	op	te	richten.	
Frank	werkt	overdag	en	is	te	bereiken	via	voorzi]er@ivnassen.nl	of	(’s	avonds	of	in	
het	weekend)	op	zijn	mobiele	telefoon:								06-25167246	

                                                                                 Herman	Spoelstra	(secretaris)
Herman	hee'	al	heel	wat	“groene”	jaren	achter	de	rug.	Zo	hee'	hij	o.a.	
hoogstamfruitbomen	leren	snoeien,	is	hij	lid	van	de	Vogelwacht	en	nam	hij	deel	
aan	natuurwerkdagen.	Ook	was	Herman	betrokken	bij	de	vernieuwing	van	de	
N381	autoweg,	waarvan	een	gedeelte	door	het	bos	van	Donkerbroek	loopt.	Bij	het	
IVN	Assen	hee'	hij	inmiddels	aan	een	aantal	acEviteiten	meegedaan	(o.a.	
tuinvogel-	en	libellencursus)		en	maakt	hij	samen	met	Kris	Schepp	deel	uit	van	de	
Werkgroep	Nestkasten.	Het	Groeiplan	sprak	Herman	aan.	Hij	wil	graag	helpen	om	
IVN-KNNV	Assen	beter	op	de	kaart	te	ze]en	en	hee'	zich	daarom	kandidaat	
gesteld	voor	het	bestuur.		
Herman	werkt	overdag	en	is	te	bereiken	via	secretaris@ivnassen.nl

Clara	Boer	(algemeen	bestuurslid)
Clara	houdt	van	buiten	in	de	natuur	bezig	zijn,	vooral	met	dieren.	Ze	is	lid	van	
zowel	het	IVN	als	de	KNNV	en	is	een	aantal	keren	acEef	geweest	in	de	
vogelwerkgroep.	Daarnaast	is	ze	lid	van	bijkans	alle	groene	organisaEes	en	
helpt	en	verzorgt	ze	oude	en/of	afgedankte	dieren,	de	zogenaamde	
“kneusjes”.		
Clara	wil	zich	de	eerste	Ejd	voornamelijk	gaan	inze]en	voor	het	realiseren	
van	de	doelen	uit	het	Groeiplan.	Vanwege	Clara’s	interesse	in	insecten	wil	ze	
bijvoorbeeld	kijken	of	er	voldoende	belangstelling	voor	een	Werkgroep	is.	
Ook	probeert	ze	Scharrelkids	weer	nieuw	leven	in	te	blazen.	
Clara	werkt	overdag	en	is	te	bereiken	via	bestuuralgemeen@ivnassen.nl
(Foto	van	de	drie	bestuursleden	met	bosjes	tulpen)	

Geke	Kooistra	(penningmeester/ledenadministra+e)
Geke	zal	(bij	gebrek	aan	opvolging)	de	ledenadministraEe	en	de	financiële	zaken	blijven	doen,	maar	
niet	meer	alEjd	aanwezig	zijn	bij	de	bestuursvergaderingen.	Hier	hadden	de	aanwezige	leden	geen	
bezwaar	tegen.	Het	bestuur	is	erg	blij	dat	Geke	nog	even	blij'.	Ze	gee'	wel	aan	dat	wanneer	
iemand	deze	funcEes	(of	één	van	deze	twee)	zou	willen	overnemen,	hij	of	zij	van	harte	welkom	is!	
Men	kan	zich	hiervoor	melden	bij	Geke	via	ivn-assen@hotmail.com	

2)Agenda	

-	zaterdag	30	april:	Mieren	leren	herkennen	in	1	dag!
Pauline	Arends	en	Diliana	Welink	organiseren	op	30	april	weer	een	cursusdag	Mieren	herkennen.		
Mieren	kom	je	werkelijk	overal	tegen:	meestal	buiten,	soms	ook	in	huis.	Ze	spelen	een	belangrijke	
rol	in	de	ecosystemen	van	onze	tuinen,	bossen	en	heides.	Steeds	meer	mensen	hebben	
belangstelling	voor	mieren.	Maar	hoe	weet	je	welke	soort(en)	je	te	maken	hebt?		

In	1	dag	leren	wij	je	om	in	het	veld	de	nesten	van	mieren	te	vinden,	de	soortgroepen	te	
onderscheiden	en	de	algemene	soorten	te	herkennen.	In	de	ochtend	geven	we	een	toelichEng	op	
het	leven	van	de	mieren	en	bekijken	we	enkele	soorten	onder	de	binoculair	-	dat	vergemakkelijkt	
het	herkennen	in	het	veld.	's	Middags	gaan	we	buiten	op	zoek	naar	mierennesten	en	leren	we	de	
mieren	met	behulp	van	een	loupe	op	naam	te	brengen.	Voor	materialen	(bionculairs,	loupjes,	
determinaEegidsen)	en	de	inwendige	mens	wordt	gezorgd.		
Later	in	het	jaar	organiseren	we	een	aantal	avonden	waarop	mensen	hun	'moeilijke	gevallen'	
kunnen	leren	determineren	m.b.v.	de	bionoculair.	Deelname	hieraan	is	vrijblijvend.	

mailto:voorzitter@ivnassen.nl
mailto:secretaris@ivnassen.nl
mailto:thisismyluckyday2012@gmail.com
mailto:ivn-assen@hotmail.com


Datum:	30	april	
LocaEe:	Elp	
Kosten:	10,-	euro	voor	lunch	en	onderhoud	materialen	
Aantal	deelnemers:	maximaal	12	per	keer	(niet	geschikt	voor	
kinderen)	
Opgave	vóór	15	april	via	dwelink@gmail.com	

foto	Frank	Huisman	

	
-		Tuinwerkdagen	bij	het	DCA	

Zaterdag		 30	april
Woensdag		 4	mei
Zaterdag	 7	mei
Woensdag	 18	mei
Zaterdag	 21	mei
Woensdag	 1	juni

We	verzamelen	om	10.00	uur	in	het	restaurant	van	
het	DCA	en	werken	in	de	tuin	tot	12.00	uur.	Koffie	of	
thee	is	graEs	met	een	plakje	koek	erbij.	Opgeven	
kan	via	ivn-assen@hotmail.com.			
	
- 20	april	en	18	mei	lezingen	over	de	Wadden	
Wij	zijn		Nivon	afdeling	Groningen-Assen		(Nederlands	InsEtuut	
voor	
Volksontwikkeling	en	Natuurvriendenwerk)		
en	wij	organiseren		in	samenwerking	met	de	Waddenacademie	
www.waddenacademie.nl		
Op	18	mei	een	presentaEe	door	Pier	Vellinga	‘’Bedreigingen	en	
Kansen	voor	het	Waddengebied	in	Ejden	van	
klimaatverandering	en	
zeespiegelsEjging’’	
InformaEe	verkrijgbaar	bij		
www.groningenassen.nivon.nl		

-		24	mei:	Is	klimaatverandering	zichtbaar	in	de	Drentse	natuur?
Ons	klimaat	verandert.	Wat	voor	effect	hee'	dat	op	de	natuur?	En	kunnen	we	die	effecten	ook	in	
Drenthe	zien	in	de	bossen,	op	de	heide	of	in	de	beekdalen?	Op	dinsdagavond	24	mei	houdt	Uko	
Vegter	van	Het	Drentse	Landschap	voor	ons	een	presentaEe	in	het	Duurzaamheidscentrum.	Hij	
vertelt	ook	wat	we	kunnen	doen	om	effecten	van	klimaatverandering	te	verminderen	en	illustreert	
dat	met	concrete	voorbeelden	van	de	beekdalen	van	de	Reest	en	de	Hunze.

Agenda:	 Klimaateffecten	in	Drenthe
Datum	en	EjdsEp:	 dinsdag	24	mei	2022	om	19:30	uur	
LocaEe:	 Duurzaamheidscentrum,	Bosrand	2,	9401	SL	Assen

Kosten:		 graEs	voor	leden	IVN-KNNV	Assen	en	€	5,-	voor	niet-	
	 	 leden;	betalen	kan	contant	of	via	een	Tikkie.
Aanmelden:	 acEviteiten@ivnassen.nl

mailto:ivn-assen@hotmail.com
http://www.waddenacademie.nl/
http://www.groningenassen.nivon.nl/
mailto:activiteiten@ivnassen.nl


- 17	tot	en	26	juni:	7e	week	van	de	invasieve	exoten.	

-  De	IVN-ledenvergadering	(met	Begro+ng	2023)	staat	gepland	op		
		dinsdag	8	november	2022	in	het	DCA).	

3)Verslagen	van	afgelopen	ac+viteiten	 	

“BIJ-les”	door	Mathijs	ter	Bork	op	12	april		

Op	12	april	gaf	IVN-consulent	Mathijs	ter	Bork	aan	
vij'ien	belangstellenden	“BIJ-les”	in	het	
Duurzaamheidscentrum	in	Assen.	Mathijs	vertelde	dat	
er	in	Nederland	360	soorten	wilde	bijen	voorkomen,	
maar	dat	meer	dan	de	hel'	daarvan	dreigt	te	
verdwijnen.	Wilde	bijen	staan	dan	ook	op	de	naEonale	
Rode	Lijst.	En	terecht,	want	in	Nederland	zorgen	
insecten	(waaronder	bijen)	voor	de	bestuiving	van	
80%	van	alle	plantensoorten	en	70%	van	onze	
voedselgewassen.	Je	kunt	dus	gerust	stellen	dat	we	
zonder	bijen	veel	levensmiddelen	niet	zouden	
aantreffen	in	de	winkel.		

Extra	aandacht	is	daarom	gewenst.		
Met	wilde	bijen	worden	eigenlijk	solitaire	bijen	bedoeld,	waartoe	ook	
hommels	behoren.	De	sociale	honingbij	hoort	daar	dus	niet	bij.	Wilde	
bijen	zijn	onder	te	verdelen	in	diverse	groepen,	zoals	metselbijen,	
zandbijen	en	behangersbijen.	
We	kunnen	de	wilde	bij	helpen	door	te	zorgen	voor	een	bij-
vriendelijke	tuin,	het	plaatsen	van	bijenhotels	en	te	zorgen	voor	
inheemse,	bij-vriendelijke	planten.	Iedereen	kreeg	een	zakje	met	een	
inheems	bloemenmengsel	mee	en	een	zoekkaart	waarop	de	meest	
voorkomende	wilde	bijen	staan	afgebeeld.																									Pluimvoetbij		
	

Grijze  
zandbij 

Handig	voor	de	NaEonale	
Bijentelling	op	23	en	24	april:	
h]ps://
www.naEonalebijentelling.nl/	
Meer	informaEe	over	bijen	is	te	
vinden	op:	h]ps://
natuuracademieonline.ivn.nl/
resources/dieren-insecten/
wildebijen/waarom-iets-BIJ-
leren/
Foto’s:	Frank	Huisman

Peelo	in	het	Groen	Maart.
door	Johan	Scheeres	

Na	lang	wachten	was	het	dan	eindelijk	zover	de	temperaturen	boven	de	10	graden	zo	rond	12	
maart	en	bij	temperaturen	boven	de	10	graden	gaat	alles	weer	leven	na	een	winterperiode.
RepEelen	en	amfibieën	gaan	weer	de	zon	opzoeken	en	worden	steeds	beweeglijker	om	zich	voor	te	
bereiden	voor	het	voortplanEng	seizoen.

https://www.nationalebijentelling.nl/
https://www.nationalebijentelling.nl/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten/wildebijen/waarom-iets-BIJ-leren/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten/wildebijen/waarom-iets-BIJ-leren/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten/wildebijen/waarom-iets-BIJ-leren/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten/wildebijen/waarom-iets-BIJ-leren/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten/wildebijen/waarom-iets-BIJ-leren/


de Bruine kikker

De	vlinders	komen	ook	weer	uit	hun	winterverblijf,	zelf	heb	
ik	al	veel	citroenvlinders,	gehakkelde	aurelia,	kleine	vos	en	
dagpauwoog	gezien	in	Peelo	dit	zijn	wel	de	vlinders	die	
ergens	vorst	vrij	overwinteren.	De	planten	blijven	nog	een	
beetje	achter	maar	halen	straks	weer	veel	in.
Zo	rond	23	maart	met	temperaturen	van	18	graden	wordt	

alles	wakker	uit	de	winterslaap	van	deze	temperaturen.
Al	lopend	langs	de	vijver	bij	de	geluidswal	trof	ik	een	bijzonder	dier	aan	wat	je	niet	al	te	vaak	ziet	in	
de	bebouwde	kom	een	bloedzuiger,	deze	kroop	over	de	oever	van	de	sloot	en	kon	hem	dus	
gemakkelijk	pakken,	als	je	hem	op	je	hand	houdt	zuigt	hij	zich	vast.	Als	een	bloedzuiger	zich	goed	
strekte	was	hij	wel	10	cm.	In	de	vijver	zaten	ook	veel	grote	posthoornslakken	deze	waren	al	aan	het	
eieren	leggen.	De	kleine	watersalamander	man	was	ook	opzoek	naar	een	vrouwtje.	En	duizenden	
juveniele	visje	zaten	achter	de	watervlooien	aan.	De	reigers	hoefden	alleen	een	goed	stekkie	te	
zoeken	voor	een	maaltje	vis	en	kikkers.
De	eerste	meidoorn	struiken	staan	al	in	blad	de	gewone	vlier	zit	ook	al	goed	in	blad	en	de	meeste	
bomen	hebben	hun	eerst	blad	knoppen	op	springen	staan.
De	Canadese	populier	en	de	Ratelpopulier	bloeien	nog	volop,	diverse	
Prunus	soorten	bloeien.	De	Gladde	iep	die	in	Januari	bloeide	hee'	nu	al	
vruchten.	De	Berken	en	Es,	Zoete	kers	volgen	later	in	de	maand.
Heester	van	oudsher	bloeien	zoals	de	Rode	ribes	en	het	bloeiend	hout.	In	de	
tuinen	tegenwoordige	zie	je	steeds	meer	cultuurvariëteiten	van	Prunus,	
Salix,	Camillia,	Stermagnolia.	Later	in	de	maand	volgden	ook	de	Brem	en	
Krentenboompje.	

		de	Es		
Wilde	planten	gaan	met	deze	hoge	temperaturen	ook	hard	in	de	groei	en	
bloei	op	22	maart	trof	ik	al	Zandraket	aan	wel	op	een	warme	zuidhelling	
maar	toch	nog	heel	vroeg	voor	de	Ejd	van	het	jaar.	Bosanemoon,	Gevlekt	
longkruid,	Vinger	helmbloem,	Klimopereprijs	moet	nu	wel	snel	zijn	om	nog	wat	zon	op	te	vangen.	
Deze	planten	staan	meestal	in	de	beplanEng	of	onder	bomen.
De	Grassen	gaan	snel	vooral	de	Gewone	veldbies	staat	weer	massaal	te	bloeien	in	de	schrale	
zanderige	gras	stroken,	met	daar	in	ook	Zandraket	en	Gewone	reigersbek.	De	rijkere	gras	stroken	
komen	veel	Paardenbloemen,	Madelieze,	Hondsdraf,	Scherpe	boterbloem	voor.
Het	Laatste	weekendde	van	maart	waren	de	temperaturen	wel	erg	zomers	alle	levende	wezens	zijn	
van	de	hoge	temperaturen	van	slag	en	de	vele	zone	schijn	brengt	vele	planten	al	tot	bloei	ook	in	
Peelo.	Ik	zag	ook	nog	Pinksterbloem,	Heermoes,	Gewone	Do]erbloem,	Bont	gele	dovenetel.
In	alle	vijvers	en	sloten	zijn	alle	amfibieën	acEef,	waterkevers	en	alle	andere	waterdieren	worden	
acEef.	De	waterplant	beginnen	goed	zichtbaar	te	worden.	

de	Bosanemoon

Insecten	waren	er	al	in	vele	soorten	zoals	de	hommels	en	bijen,	mieren,	
groene	schildwants,	zijn	er	ook	weer	volop	met	voor	mij	wel	het	hoogte	
punt	op	zaterdag	16	maart	een	Boomblauwtje	een	blauw	vlindertje	wat	
vaak	hoog	in	de	struiken	vliegt.	Ondanks	de	(te)	hoge	temperaturen	voor	
de	Ejd	van	het	jaar	geEjde	zijn	er	ook	nog	paddenstoelen	te	zijn	zoals	de	
zilverenboom	kussen.	

De	laatste	dag	van	de	maand	was	weer	heel	anders	met	sneeuw	regen	en	zeer	lage	temperaturen	
en	de	vooruit	zichten	in	april	zijn	lage	temperaturen	overdag	en	vorst	in	de	nachten.
Blijf	veel	wandelen	en	rondkijken	om	al	dat	moois	te	zien.

Verslag	tuinwerkdagen	
Deze	maand	zijn	we	weer	gestart	met	het	onderhoud	van	de	DCA-tuin.		We	zijn	begonnen	met	een	
korte	inventarisaEe	om	te	zien	of	er	en	hoever	de	plantjes	hun	kopje	boven	de	grond	uitsteken.	Er	
stonden	nog	veel		uitgebloeide	stengels,	maar	daartussen	kwamen	toch	al	heel	veel	plantjes	op.	
Zenegroen,	Zuring,	Duizendknoop,	bloeiend	Speenkruid,	Hemelsleutel,	bloeiende	
Bosanemoontjes,	Margriet,	Zilverschoon	en	verschillen	soorten	grassen	en	biezen,	enzovoort.		
	



Deze	maand	hebben	we	2	x	in	de	tuin	gewerkt	met	een	
4-tal	leden.	Zij	hebben	de	mouwen	opgestroopt	en	de	
tuin	grotendeels	ontdaan	van	de	uitgebloeide	en	dode	
stengels	en	pollen	kweekgras.	Met	name	de	rotstuin	
vraagt	nogal	wat	aandacht.	Deze	is	aangelegd	zonder	
worteldoek,	wat	het	verwijderen	van	onkruid	moeilijk	
maakt.	We	denken	erover	om	alsnog	worteldoek	onder	
de	stenen	te	leggen,	maar	dit	hee'	vooralsnog	geen	
prioriteit.		
De	aandacht	gaat	eerst	uit	naar	het	vlakkere	gedeelte	van	

de	tuin	om	deze	weer	bloemrijk	te	
maken.	Er		zijn	weer	enkele	soorten	
toegevoegd:	de	Italiaanse	en	de	
Gevlekte	Aronskelk	en	de	
Muurleeuwenbek	deze	laatste	is	op	
het	muurtje	geplant.	Maar	weer	
hopen	dat	ze	aanslaan.	Heb	je	nog	
inheemse	planten	over	in	je	tuin	en	
weet	je	niet	wat	er	mee	te	doen,	
kom	ze	brengen	op	een	van	onze	
tuinwerkdagen	er	is	nog	ruimte	
genoeg.		

En	wil	je	meehelpen	in	de	tuin,	we	kunnen	nog	wel	wat	handen	gebruiken.	Zie	voor	onze	
aanwezigheid	en	werkdagen	de	agenda	die	elders	in	deze	Nieuwsbrief	staat.	
Komende	maand	zijn	we	regelmaEg	op	de	woensdag	en	op	de	zaterdag	aan	het	werk.	We	
verzamelen	om	10.00	uur	in	het	restaurant	van	het	DCA	en	werken	dan	tot	12.00	uur.	Koffie	of	
thee	is	graEs	met	een	plakje	koek	erbij.	Ik	vind	het	fijn	als	je	laat	weten	als	je	komt	helpen	en/of	
plantjes	komt	brengen.	Laat	dit	even	weten	via	de	mail	ivn-assen@hotmail.com.		
Geke	Kooistra

Kort	verslag	van	de	IVN-Jaarvergadering	op	29	maart	2022.	
door	Jaap	van	Roon

Een	uitgebreider	verslag	van	de	Jaarvergadering-2022	komt	binnenkort	voor	de	leden	beschikbaar;	
hier	worden	slechts	kort	enkele	punten	besproken.
Het	Bestuurlijk	Jaarverslag-2022	is	goedgekeurd.	Daarin	wordt	aangegeven	dat	er	vanwege	Corona	
minder	publieksacEviteiten	waren,	maar	dat	de	meeste	werkgroepen	hun	werkzaamheden	
gelukkig	wel	konden	doorze]en.
Het	Financieel	Jaarverslag-2022	wordt	goedgekeurd	en	de	penningmeester	décharge	verleend.	Wel	
wordt	door	de	kascommissie	(ondersteund	door	enkele	leden)	aangegeven,	dat	het	saldo	van	de	
verenigingskas	erg	hoog	is.	Gekeken	zal	worden	hoe	we	het	komende	jaar	dit	saldo	kunnen	
inze]en	voor	natuur-educaEeve	doelen	voor	zowel	leden	als	voor	bijvoorbeeld	het	werven	nieuwe	
leden.	
De	Bestuurssamenstelling	is	gewijzigd.	Zowel	Hans	Kuiperij	als	Jaap	van	Roon	zijn	afgetreden.		
Geke	Kooistra	wil	als	penningmeester	nog	twee	jaar	aanblijven	en	daarmee	gaat	de	vergadering	
akkoord.	Als	nieuwe	leden	worden	verwelkomd	Clara	Boer	en	Herman	Spoelstra,	die	tevens	als	
secretaris	wordt	benoemd.	De	voorzi]ershamer	komt	in	handen	van	Frank	Huisman.	
Het	Beleidsplan	of	groeiplan	wordt	acEef	uitgevoerd.	Zo	zijn	er	diverse	werkgroepen	opgericht	of	
geacEveerd	(natuurfotografie,	insecten	en	paddenstoelen)	c.q.	De	leden	wordt	om	inbreng	
gevraagd.	
De	AcEviteiten	zijn	vanaf	medio	2022	weer	opgestart	en	diverse	lezingen	zijn	gepland	en	
uitgevoerd.	Gedacht	wordt	aan	een	bus-excursiereis	(voor	leden)	in	augustus.	
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Vleermuizenavond	20	april	2022
Meer	dan	twinEg	leden	en	niet-leden	van	IVN-
KNNV	Assen	waren	aanwezig	bij	de	
vleermuizenavond,	die	we	in	samenwerking	
met	de	Vleermuiswerkgroep	Drenthe	hadden	
georganiseerd,	in	en	om	het	
Duurzaamheidscentrum.	
Reinier	Meijer	verzorgde,	met	hulp	van	Ron	
Hanisch,	vóór	de	pauze	een	inleiding	in	de	
wereld	van	deze	beschermde	zoogdieren.	
Hierin	legde	hij	onder	meer	uit	welke	soorten	
er	in	Drenthe	voorkomen,	waar	ze	
overnachten,	wat	ze	eten	en	de	bijzondere	wijze	waarop	ze	dit	bemachEgen.	
Na	de	pauze	was	het	al	schemerig	en	gingen	we	met	de	batdetectors	het	Asserbos	in.	Hierbij	
assisteerde	ook	Anne	Elgersma.	We	hoorden	en	zagen	diverse	soorten	vleermuizen,	zoals	de	rosse	
vleermuis,	de	watervleermuis,	de	laatvlieger	en	de	dwergvleermuis.	Een	hele	mooie,	en	voor	de	
meesten	ook	een	nieuwe	ervaring.	
Als	je	er	niet	bij	kon	zijn,	kun	je	de	presentaEe	(zonder	geluid	en	commentaar)	downloaden	en	
bekijken.	Gebruik	hiervoor	deze	link:	h]ps://vecoro.nl/index.php/arEkelen-rapporten/presentaEes	
en	klik	daarna	op	Vleermuizen	Asserbos	voor	IVN-KNNV	2022.
Meer	informaEe	over	vleermuizen	is	te	vinden	op	de	volgende	sites:	
www.zoogdiervereniging.nl	
www.vleermuis.net	
www.vecoro.nl

Als	je	een	verzwakte	vleermuis	in	je	tuin	vindt,	hang	hem	dan	op	
minimaal	twee	meter	hoogte	weg	in	een	boom	of	onder	een	
dakgoot	zodat	hij	eerst	bij	kan	komen.	
(foto	Frank	Huisman)

Sommige	vleermuizen	gebruiken	hun	sonar	op	een	specifieke	frequenEe.	de	
meeste	ergens	tussen	de	17000	en	47000	Hertz.	De	bardetectors	konden	hierop	
afgestemd	worden;	soms	hoorde	je	verschillende	vleermuizen	tegelijk.	

																																																									(foto	Frank	Huisman)

De	Laatvlieger	is	de	grootste	vleermuis	die	in	
Drenthe	voorkomt.	Ze	wegen	tussen	de	15	en	35	gram.	De	vleugels	
kunnen	een	spanwijdte	hebben	van	38	cm.	Vleermuizen	zoals	de	
Laatvlieger	vangen	en	eten	wel	een	paar	duizend	insecten	per	
nacht!	
(foto	Vleermuiswerkgroep	Drenthe)	

4)	…..en	verder	
Videoverslagen	
Heleen	Medema	Onlangs	was	ik	vroeg	in	de	nevelige	morgen	in	de	vogelkijkhut	Diependal.	Een	
grote	groep	Slobeenden	zwom	daar	rond.	Plots	begonnen	er	een	paar	te	baltsen:	man	en	vrouw	
draaien	rondjes	om	elkaar	heen.Heb	er	een	kort	filmpje	van	gemaakt.	Voor	onze	leden	op	YouTube	
te	zien	met	de	volgende	link:	Baltsende	Slobeenden	-	YouTube	

Hero	Moorlag	Vrijdagmiddag,	8	april,		Steenbergerpark.	Een	eekhoorn	komt	vanaf	de	P	bij	de	
Beestenbult	via	de	bomen	naar	het	eiland	in	het	oude	kanaal.	Dat	gaat	zo	snel,	dat	het	le]erlijk	
niet	is	te	filmen.	Zoekt	op	het	eiland	een	dode	tak	en	gaat	die	villen.	Met	de	bek	voor	
nestmateriaal	gaat	hij	terug	in	het	park.	Hier	is	de	video:		h]ps://youtu.be/ORQjUtN5XPg	

https://vecoro.nl/index.php/artikelen-rapporten/presentaties
https://share.ziggo.nl/ajax/share/0a365b740faece1ea3a7f03faece4e33abe9ca3488176a82/1/8/OTk/OTkvNjY5NQ
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.vleermuis.net/
http://www.vecoro.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=vgcLEnw1UoY
https://youtu.be/ORQjUtN5XPg
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HOERA	VOOR	DE	LENTE	
De	eerste	10	dagen	van	april	waren	grauw,	druilerig	en	
vaak	heel	nat	maar	daarna	brak	de	zon	door!	En	we	
genieten	nu	al	een	week	van	heel	veel	zon,		al	is	de	wind	
koud	en	schraal.	
Knoppen	zwellen,	blaadjes	ontplooien	zich,	al	het	groen	
schiet	de	grond	uit.	Ook	op	de	Noorder	Begraafplaats	aan	
de	Kerkhoflaan	in	Assen.	Talrijke	vrijwilligers	hebben	de	
vele	afgewaaide	grote	en	kleine	takken	verzameld	bij	het	
hek	zodat	de	gemeente	die	kon	afvoeren.	
Veel	graven	worden	ontsierd	door	te	welige	begroeiing		
die	soms	stenen	loswrikt	of	doet	breken.	Een	groep	
vrijwilligers	houdt	zich	bezig	met	het	onderhoud	van	
graven,	vaak	op	zaterdagochtend,	maar	ook	wel	door	de	week.	Door	verhuizingen	en	
gezondheidsproblemen	is	de	groep	die	de	naam	kreeg	Groenjuffers	en	Ridders	aardig	uitgedund.	
Wie	komt	ons	helpen?		
Kom	eens	op	zaterdagochtend	een	kijkje	nemen	en	om	10.30	uur	een	kop	koffie	of	thee	
meedrinken;	dan	maak	je	meteen	kennis	met	de	werkers	die	zich	wijden	aan	het	bele]eren,	het	
bijwerken	van	kapo]e	hekken	en	verven	ervan,	metselen	van	steunmuurtjes	onder	zerken,	
verzorgen	van	struiken.	Je	kunt	ook	een	rondleiding	meemaken;	die	worden	nu	weer	gegeven	om	
11	en	13	uur	op	zaterdag.	
Aly	Tap	kan	je	alle	informaEe	geven	over	ons	werken	en	is	te	bereiken	via	0592-413169,	per	e-mail:	
alypanjer@gmail.com.Zo	ook	Lukas	Kwant,	0592-353842,	ldkwant@gmail.com.	
Mis	je	door	b.v.	verhuizing	je	tuin,	woon	je	nu	in	een	bovenwoning?	Wijd	je	dan	aan	dit	prachEge	
stukje	natuur	in	het	centrum	van	een	levendige	stad!	

Waterkevers.
door Johan	Scheeres	

Deze	info	gaat	over	Gewone	geelgerande	waterroo�ever.
Alleen	over	de	naam	is	in	Nederland	veel	te	doen	en	de	betreffende	kever	hee'	ook	vele	andere	
namen	zoals,	Gewone	geelrand,	Gerande	watertor,	Geelgerande	waterroo�ever.
De	LaEjnse	naam	is	in	ieder	geval	DyEscus	marginalis	Linnaeus.	De	naam	DyEscus	staat	voor	duiker	
in	het	LaEjnse	en	marginalis	betekend	rand	wat	verwijst	naar	de	gele	randen	van	de	dekschilden.
De	gewone	geelrand	is	een	waterkever	die	het	gehele	jaar	in	het	water	lee'.	Hij	komt	in	vele	
wateren	voor	van	sElstaande	tot	stromende	beekjes	grotere	wateren	met	veel	vis	worden	
doorgaans	vermeden.	Hij	komt	in	geheel	Nederland	algemeen	voor.	De	kever	kan	goed	vliegen	en	
op	land	lopen,	als	het	hem	niet	aanstaat	of	het	voedsel	raakt	op	vliegt	of	loopt	hij	naar	een	ander	
water.
Het	is	bijna	een	van	de	grootste	waterkevers	van	Nederland.	De	kever	kan	3,5	cenEmeter	lang	
worden.	De	kleur	is	zwart/bruin/groen	met	gele	banden	op	de	randen	van	zijn	schild	en	tussen	kop	
en	schild	en	snuit.	Het	schild	van	de	kever	geslachten	is	van	het	mannetje	anders	dan	van	het	
vrouwtje.
De	mannetjes	hebben	een	glad	dekschild	de	vrouwtjes	hebben	een	schild	met	groeven.
De	voorpoten	zijn	voor	beide	geslachten	ook	anders	de	mannetjes	hebben	een	soort	zuignap	om	
zich	goed	vast	te	houden	Ejdens	het	paren.	De	vrouwtjes	hebben	geen	zuignapjes.
De	paring	gebeurt	in	het	najaar	en	pas	in	het	voorjaar	worden	de	eieren	gelegd.	De	eieren	worden	
aan	stengels	van	grove	waterplanten	vastgezet.	De	larven	komen	na	enkele	weken	uit	en	
zwemmen	rond	tussen	de	dichte	waterplanten	en	voeden	zich	met	allerlei	waterdieren	zoals	
kikkervisjes,	muggenlarven,	jonge	visjes.	De	larven	vervellen	enkele	malen	in	het	najaar	gaan	ze	in	
de	grond	om	daar	van	gedaante	te	wisselen	en	komen	in	het	volgende	voorjaar	uit	de	grond	als	
kever.
De	gewone	geelrand	is	geen	vegetariër	hij	eet	insecten,	vis,	kikkervissen,	kan	in	een	vijver	een	ware	
slachEng	aanrichten	aan	de	kleine	nieuw	gekochte	goudvissen.
De	ademhaling	is	wel	bijzonder.	De	kever	hee'	een	soort	ademhalingsstelsel	ze	hebben	een	
permanente	zuurstofvoorraad	in	de	vorm	van	een	luchtbel	onder	de	vleugels.	Als	de	kever	lucht		
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haalt	doet	hij	dat	met	zijn	achterlijf,	deze	steekt	hij	boven	water	uit	de	dekschilden	worden	iets	
opgeEld	en	oude	lucht	verdwijnt	en	nieuwe	lucht	wordt	weer	opgeslagen	onder	de	dekschilden.
De	gewone	geelrand	is	een	snelle	zwemmer	en	is	niet	gemakkelijk	te	vangen,	als	hij	toch	gevangen	
is	wordt	het	niet	raadzaam	om	hem	vast	te	pakken	ze	kunnen	bijten	met	hun	dolkachEge	kaken.
Waterkevers	zijn	er	in	vele	soorten	en	maten	de	gewone	geelrand	kan	gemakkelijk	op	naam	
gebracht	worden	als	men	op	wat	details	let.
De	Spinnende	watertor	is	groter	en	geheel	zwart	en	eet	alleen	plantaardig	materiaal.
De	Tuimelaar	net	zo	groot,	is	meer	groenig	van	kleur	en	hee'	geen	gele	strepen	tussen	kop	en	
snuit.
De	ander	gelijkende	soorten	komen	vaak	in	natuur	gebieden	voor	met	zuurwater.
Bij	het	op	naam	brengen	van	waterkevers	moet	men	goed	naar	de	bovenkant	kijken	zoals	kop	
tekening,	vorm	schild,	strepen	randen	schild,	ogen,	en	alEjd	de	onderzijde	tekening,	aanhechEng	
achter	poten.	Kleuren	van	de	kevers	kunnen	heel	verschillend	zijn	door	water
De	bij	gevoegde	foto’s	laten	vele	soorten	kevers	zien	die	je	met	een	schepnet	in	vele	sloten,	poelen	
of	vennen	kunt	vangen.	

De	Grootste	kever	is	de		<	Grote	spinnende	watertor.

De	Gewone	geelgerand	>	en	de	
Tuimelaar	zijn	kleiner	zijn	beide	
even	groot	maar	kleiner	dan	de	
Grote	spinnende	watertor.	

De	Gestreepte	waterroo�ever	en	de										 <	
Gestreepte	haarwaterroolever	zijn	de	hel'	kleiner	dan	de	Gewone	
geelgerande.

De	Modderkever	>	en	de	Pla]e	waterwants	
zijn	weer	de	hel'	kleiner.
De	eironde	watertor	is	het	aller	kleinst,	enkele	
mimimeters.	

De		<	Gestreepte	waterroolever,	als	je	die	vangt	moet	men	hem	
vooral	melden	via	een	waarneem	site.	De	soort	is	Europees	en	in	
Nederland	zwaar	beschermd	en	moet	dus	ook	weer	direct	in	
hetzelfde	water	worden	vrijgelaten.
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Verslag Ledenavond 29 maart 2022 

De Vereniging Vrienden van het Asserbos kon na lange tijd op 29 maart eindelijk weer eens bij elkaar 
komen. Met zo’n 40 deelnemers was de ledenavond goed bezocht en we hadden met elkaar een 
interessante en leerzame bijeenkomst.  
Uko Vegter van Het Drentse Landschap (HDL) gaf een overzicht 
over de ontwikkelingen in het beheer van het Asserbos en nam 
ons mee door verleden, heden en toekomst, in de daarop 
volgende discussies bijgestaan door zijn collega’s Bertil Zoer en 
Jantinus Dokter.  

HDL is sinds 2019 betrokken bij het beheer van het Asserbos en andere natuur binnen de gemeente 
Assen, en heeft als rol o.a. de gemeente te adviseren, de bestaande beheerplannen en visies door te 
nemen, jaarwerkplannen op te stellen en voorlichting te geven.  
Daarnaast werken ze samen met de gemeente bij het praktisch uitvoeren van het bosbeheer. Een 
uitdagende klus, want HDL werd geconfronteerd met nogal wat achterstallig onderhoud en verder zijn 

er de ongunstige milieu- en klimaatomstandigheden, 
zoals perioden met extreme droogte en extreme 
regenval.  
De letterzetter die in de naaldbomen huist is ook een 
gevolg van de klimaatverandering. De neerslag van grote 
hoeveelheden stikstof met gevolgen voor de vegetatie, 
zoals overal in het land.  
Daar komt bij dat het lastig balanceren is tussen wat 
goed is voor de natuur- en cultuurwaarden van het bos, 
en wat er nodig is voor een veilig en comfortabel gebruik 
door de vele bezoekers. De betrokkenheid van HDL bij 
het Asserbos loopt door tot 2023 en verlenging wordt 

daarna bekeken.  
De inzet voor het komende jaren is een natuurlijker bosbeheer, waarbij ook verder zal worden 
samengewerkt met een groep vrijwilligers. 

Er is voor gekozen in één keer een grootschalige ingreep te doen door het uitdunnen van grote stukken 
bos, die waren aangetast door de letterzetter, en de gevelde bomen, vooral naaldhout, te vervangen 
door een gevarieerdere e aanplant van loofbomen, die meer inheems zijn. 
  
Iedere bezoeker van het bos heeft kunnen zien dat dat op bepaalde plekken heeft geleid tot een grote 
kaalslag, die door velen wordt ervaren als erg lelijk en rommelig, ook omdat er een deel van het 
gekapte hout met opzet in het bos is achtergelaten.  
Al met al is er toch behoorlijk veel hout afgevoerd, terwijl het uit ecologisch oogpunt heel belangrijk is 
dat er voldoende dood hout achterblijft.  
Hierdoor worden er geen voedingstoffen afgevoerd maar blijven die in het bos, wordt stikstof 
opgenomen, wat uiteindelijk de vitaliteit en diversiteit van het ecosysteem versterkt. Na deze eenmalige 
grote ingreep is voor de toekomst het uitgangspunt dat achterstallig onderhoud wordt voorkomen en  



dat de beheersmaatregelen veel 
geleidelijker zullen plaatsvinden, 
liefst zonder inzet van grote 
machines. Het streven is hierbij 
de afvoer van hout verder te 
verminderen. 

De waterhuishouding 

Een ander hekel punt en aanleiding tot veel discussie is de waterhuishouding in het bos. Ook hierbij 
staan natuur en recreatie op gespannen voet.  
Vanwege de ondergrond van het bos is de 
bodem snel nat en ook weer snel droog. Sterk 
ontwateren van het bos zou voor de bezoekers 
in natte tijden misschien wenselijk zijn, maar 
heeft als nadeel dat het bos snel zou kunnen 
verdrogen en verzuren.  
De afwatering moet daarom zo worden 
aangepakt dat er een balans is tussen 
voldoende vocht voor de natuur in het bos en 
voldoende begaanbaarheid van de 
wandelpaden. Het is wel duidelijk dat niet 
gegarandeerd kan worden dat alle paden het 
hele jaar met droge voeten beloopbaar zullen 
zijn. Dat is in andere bossen buiten het 
stedelijk gebied trouwens niet anders.  
Vanuit de achterban is er wel een duidelijke 
wens dat er aandacht wordt besteed aan de begaanbaarheid en eventuele ophoging van de 
belangrijkste paden.  

Er werd door meerdere deelnemers zorg uitgesproken over het verdwijnen van de bloemen- en 
soortenrijkdom uit het bos de afgelopen decennia. DHL gaf aan dat dat voornamelijk te maken heeft 
met de algemene, verslechterende milieuomstandigheden, vooral verdroging en de neerslag van 
stikstof. Beheerders lopen aan tegen de grenzen van wat mogelijk is om deze ontwikkeling te stoppen. 
Verdere vernatting van het bos zou helpen, maar dit moet worden afgewogen tegen wat nodig is voor 
recreatief gebruik. Er was bij de deelnemers veel animo voor een mogelijk pilotproject, waarbij 
sommige delen van het bos verder worden vernat, terwijl andere delen droger blijven en dus meer 
geschikt voor recreatie. 
Al met al kunnen we terugkijken op een interessante ledenavond, waarop we kennis hebben kunnen 
maken met de visie van HDL op het beheer van ons bos. Uit de geanimeerde discussie bleek dat er vele 
meningen zijn over wat er wel en niet zou moeten worden gedaan, maar het beeld blijft achter van 
deskundige en betrokken beheerder. We danken Uko, Bertil en Jantinus voor de duidelijke presentatie 
en, net als alle deelnemers, voor de prettige en open discussie.  
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