
	

		

1)Van	de	redac+e:	
	Het	is	lente!	De	zon	laat	zich	volop	en	de	vogels	zingen	alweer	hun	

lentelied.De	Zanglijster	zit	na	een	lange	reis	in	de	top	van	de	bomen,	wachtend	op	
een	partner.	
Ook	de	Tji?jaf	laat	weer	van	zich	horen.	Het	wachten	is	nu	op	vogels	uit	verre	oorden	

2)Agenda	
-	zaterdag	2	april	vanaf	10	uur	is	er	voor	leden	IVN	en	KNNV	in	de	educaIeve	tuin	van	het	
Duurzaamheidscentrum	een	werkbijeenkomst	om	de	aanwezige	waardevolle	planten	vrij	te	
maken	en	minder	gewenste	(woekerende)	soorten	(vooral	grassen)	terug	te	dringen,	zodat	de	tuin	
later	dit	jaar	weer	volop	in	bloei	komt.	

-	zaterdag	9	en	zondag	10	april	Doe	mee	met	de	wormentelling	
Op	17	februari	hield	wormenonderzoeker	Jeroen	Onrust	op	onze	uitnodiging	een	lezing	over	
regenwormen.	Hij	vraagt	ons	nu	om	mee	te	doen	met	de	grote	wormentelling,	die	hij	samen	met	
CurioUs?	organiseert.	Dat	de	regenworm	belangrijk	is	voor	bodemkwaliteit	en	biodiversiteit,	weten	
we.	Maar	gek	genoeg	weten	we	verder	maar	weinig	over	de	worm	en	waar	hij	graag	lee?.	Met	
deze	wormentelling	wil	Jeroen	Onrust	antwoord	vinden	op	die	vragen.			
Ben	jij	benieuwd	hoe	gezond	jouw	grond	is	en	draag	jij	graag	een	steentje	bij	aan	wetenschappelijk	
onderzoek?	Doe	dan	op	9	en	10	april	mee	met	de	Wormentelling!	Op	de	website	vind	je	meer	
informaIe	en	kan	je	je	aanmelden.	Iedereen	die	een	schep	hee?	en	niet	bang	is	voor	vieze	handen	
kan	meedoen.	

-	dinsdag	12	april		‘Bij-les’	over	wilde	bijen
Iedereen	kent	de	honingbij;	maar	wist	je	dat	er	in	Nederland	meer	dan	350	soorten	wilde	bijen	en	
hommels	zijn?	Wel	eens	gehoord	van	akkerhommels,	metselbijen,	behangersbijen	en	zandbijen?	
We	hebben	Mathijs	ter	Bork	uitgenodigd	om	12	april	een	lezing	te	geven	over	wilde	bijen:	een	’bij-
les’.	Wilde	bijen	leven	vaak	alleen,	vallen	ons	niet	lasIg,	steken	niet	en	vallen	niet	zo	op.	Maar	ze	
hebben	een	belangrijke	funcIe.	Heel	veel	planten	die	wij	eten,	zijn	voor	hun	bestuiving	aYankelijk	
van	bijen.	
Om	meer	aandacht	te	vragen	voor	deze	belangrijke	insecten	wordt	jaarlijks	de	NaIonale	
bijentelling	georganiseerd;	dit	jaar	op	23	en	24	april.	In	je	eigen	tuin	kun	je	vaak	al	meer	dan	10	
verschillende	soorten	wilde	bijen	vinden.	Op	de	website	h[ps://www.naIonalebijentelling.nl	vind	
je	meer	informaIe	en	een	handig	bijengidsje.
Met	deze	‘bij-les’	op	12	april	kom	je	meer	te	weten	over	wilde	bijen	en	ben	je	goed	voorbereid	op	
de	bijentelling.
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De	lezing	vindt	plaats	in	het	Duurzaamheidscentrum	in	het	Asserbos	en	begint	om	19.30	uur.	De	
kosten	zijn	€	5,-	voor	leden	van	IVN-KNNV	Assen	en	€	10,-	voor	niet-leden;	inclusief	een	kop	koffie	
of	thee.	Aanmelden	via:	ac+viteiten@ivnassen.nl.	

Agenda:	 	 ‘Bij-les’	over	wilde	bijen
Datum	en	IjdsIp:	 dinsdag	12	april	2022	
om	19:30	uur	
LocaIe:	 Duurzaamheidscentrum,	Bosrand	2,	
9401	SL	Assen
Kosten:	 	 €	5,-	voor	leden	IVN-
KNNV	Assen	en	€	10,-	voor	niet-leden	(inclusief	kop	
koffie/thee)	
Aanmelden:	 acIviteiten@ivnassen.nl

-	woensdag	20	april:	Vleermuizenavond!
Op	woensdagavond	20	april	zal	de	Vleermuizenwerkgroep	Drenthe	(VleD)	in	het	
Duurzaamheidscentrum	te	Asseneen	introducIe	in	de	geheimzinnige	wereld	van	vleermuizen	
verzorgen.
Vleermuizen	zijn	in	het	verleden	nogal	eens	negaIef	in	het	nieuws	geweest.	Daarom	hopen	we	
Ijdens	deze	avond	deze	fascinerende	dieren	eens	op	een	andere	manier	te	kunnen	laten	zien,		
bijvoorbeeld	hoe	belangrijk	de	rol	van	vleermuizen	is	in	de	hele	ecologie.
We	zijn	er	dan	ook	van	overtuigd	dat	u	aan	het	eind	van	de	avond	veel	meer	weet	over	deze	
fascinerende	zoogdieren	en	zelfs	dat	u	blij	bent	dat	ze	ook	bij	u	in	de	buurt	rondvliegen.

Na	een	eerste	deel	met	beeld	en	geluid		gaan	we	daarna	met	"bat	
detectors"	het	Asserbos	in	om	vleermuizen	in	hun	natuurlijke	omgeving	
te	beluisteren	en	te	bekijken.	Een	bat	detector	is	een	apparaat	dat	de	
hoge	echolocaIe	geluiden	op	kan	vangen	en	voor	ons	hoorbaar	maakt.
Kom	en	beleef	het	mee,	maar...wel	graag	eerst	aanmelden	via	
acIviteiten@ivnassen.nl

Agenda:
Onderwerp:	Vleermuizenavond
LocaIe:	Duurzaamheidscentrum		Bosrand	2	te	Assen
Datum:	20	april	2022
Aanvang:	19.30	uur
Einde:	Tussen	22	en	23u
Entree:	Leden	IVN-KNNV		/		Niet	leden:	€	10
Aanmelden	via:	acIviteiten@ivnassen.nl

-	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	toelichIng	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,	
determinaIegidsen)	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.	
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Datum:	30	april	
LocaIe:	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	

3)Verslagen	van	afgelopen	ac+viteiten	 	
	 	
-	Werkgroep	DCA	tuin:	Een	nieuwe	start!
Op	2	maart	zijn	we	met	enkele	IVN-leden	bij	elkaar	geweest	om	te	bespreken	hoe	we	dit	jaar	weer	
van	start	kunnen	gaan	met	het	beheer	van	de	IVN-KNNV	tuin	
bij	het	DCA.
Bij	de	bouw	van	het	DCA	is	een	educaIeve	tuin	aangelegd.	
Vanuit	een	voorbereidingsgroep	zijn	we	vanuit	IVN	en	KNNV	
betrokken	geweest	bij	het	inrichten	van	een	gedeelte	van	de	
tuin	als	bijen-	en	vlindertuin.	Met	een	paar	mensen	zijn	we	in	
het	begin	bezig	geweest	om	hier	wat	moois	van	te	maken.		
Er	is	een	rots-helling	van	Drentse	keien,	een	leemhelling,	een	
stapelmuur	en	er	zijn	na[e	en	droge	delen	met	gevarieerde	
plantengroei	en	een	slenkje	met	een	brug	erover.	

Door	de	sluiIngen	van	het	DCA	in	verband	met	
Corona	is	er	de	afgelopen	twee	jaar	weinig	aan	de	
tuin	gedaan.	Een	deel	is	door	medewerkers	van	
de	gemeente	onderhouden.	Helaas	is	dit	zo	
intensief	gebeurd	dat	het	daar	nu	meer	op	een	
gazon	lijkt	dan	op	een	bloemenweide.	Andere	
delen	zijn	niet	onderhouden	en	zien	er	daardoor	
nu	wat	verwilderd	uit.	Maar	er	zijn	nog	wel	
allerlei	leuke	planten	aanwezig:

Reuzenvenkel (Ferula communis) wintergroene 
soort

Als	eerste	acIviteit	willen	we	op	zaterdagochtend	2	april	vanaf	10	uur	een	werkbijeenkomst	
houden	om	de	aanwezige	waardevolle	planten	vrij	te	maken	en	minder	gewenste	(woekerende)	
soorten	(vooral	grassen)	terug	te	dringen,	zodat	de	tuin	later	dit	jaar	weer	volop	in	bloei	komt.
We	nodigen	alle	leden	van	IVN	en	KNNV	uit	om	die	dag	te	komen	helpen.	Er	is	gereedschap	van	het	
DCA	aanwezig,	maar	het	is	handig	om	wat	eigen	gereedschap	(handschoenen,	grasscharen	e.d.)	
mee	te	nemen.	Voor	koffie/thee	en	wat	lekkers	wordt	gezorgd.	Hopelijk	tot	dan!

InformaIe:	Joop	Smi[enberg	(jcsmi[enberg@gmail.com,	0592-314645)	en	Frank	Huisman	
(frankhuisman@hotmail.com,	06-25167246).

-	Hero	moorlag:	Dagje	NP	Lauwersmeer,	9	maart	2022:	heel	speciaal	sneeuwgorzen.	Maar	ook	
lepelaars.	
Te	zien	via	deze	link	

mailto:jcsmittenberg@gmail.com
https://youtu.be/dChVliEg08s


-	Verslag	lezing	s+nzenplanten	-	Heilien	Tonckens	/	14	maart	2022

Maandagavond	14	maart	hee?	Heilien	Tonckens	in	het	
Duurzaamheidscentrum	in	Assen	aan	een	enthousiaste	
groep	bezoekers	uitgelegd	wat	sInzenplanten	zijn,	welke	
soorten	er	zijn	en	waar	ze	voorkomen.	En	nog	véél	meer	
even	interessante	als	opvallende	zaken.	Een	korte	
impressie.

Als	er	iemand	enthousiast	weet	te	vertellen	over	
sInzenplanten	is	Heilien	het	wel.	Ze	hee?	ontze[end	
veel	kennis	over	deze	groep	planten	en	hee?	er	diverse	
boeken	over	geschreven.	Ze	werkt	ook	nog	steeds	mee	

aan	sInzenplanten	flora's	en	reist	stad	en	land	af	op	zoek	naar	mogelijke	(vaak	lasIg	te	vinden)	
vindplaatsen.

Het	woord	sInz	is	Fries	van	
oorsprong	en	betekent	le[erlijk	
stenen	huis.	In	dit	geval	bedoelt	
met	een	verstevigd	stenen	en	
adellijk	huis,	meestal	een	borg,	
landhuis	of	state.	Hier	werden	
vroeger	vaak	voorjaarsbloeiers	
geplant	die	zich	langzaam	maar	
gestaag	uitbreidden	maar	ook	
verwilderden	buiten	de	tuin	of	
het	landgoed.	Zo	komen	deze	
bolgewassen	dus	aan	hun	naam.

Er	zijn	vele	soorten	
sInzenplanten	met	ieder	hun	
voorkeur	voor	bepaalde	plekken	
en	bloeiperiodes.	Het	is	dus	per	
soort	de	kunst	om	goed	te	Imen	
om	ze	in	al	hun	pracht	te	
aanschouwen.	Hier	een	veld	
wilde	boshyacinten,	aangetroffen	
half	april	2018	in	Anzegem,	
België.

De	bosanemoon	behoort	ook	tot	de	sInzenplanten.	Er	zijn	
verschillende	lezingen	over	wat	nu	"echte"	sInzenplanten	zijn	
en	wat	niet.	Dit	komt	mede	door	de	vele	gekweekte	varianten.	
Voor	sommige	unieke	soorten	worden	duizenden	Euro's	
neergeteld!

De	daslook	is	een	bekende	
sInzenplant.		De	bladeren	
ruiken	bij	fijnwrijven	naar	
knoflook	of	uien.	Deze	soort	
woekert	nogal	en	kan	andere	
soorten	zoals	bijvoorbeeld	de	
holwortel	verdringen.	Daar	zullen	culinair	ingestelde	personen	
overigens	geen	moeite	mee	hebben,	de	plant	is	zeer	smakelijk.	De	
bladeren	kunnen	gebruikt	worden	in	ondermeer	pestos,	salades	
en	in	soepen.	Heilien	meldde	dan	ook	dat	er	soms	gaten	in	de	
grond	tussen	de	planten	worden		aangetroffen.....



	
Ze	verklaarde	ook	haar	liefde	voor	de	bostulp,	een	weinig	voorkomende	
soort.	Om	deze	in	al	haar	pracht	te	kunnen	zien	reisde	ze	naar	het	uiterste	
noorden	van	Friesland,	waar	deze	talrijk	op	een	begraafplaats	bloeit.

Foto	bostulp:	Erna	Vriesman Overige	foto’s:	Frank	Huisman





4)Waarnemingen		 	 	 	 	 	 	

Afgelopen	week	liep	ik	in	het	Asserbos	en	wel	in	
het	gedeelte	tussen	de	Wi[erstraat	en	de	
Hoofdlaan.	Dat	gedeelte	is	in	mijn	beleven	het	
meest	rusIge	gedeelte	van	het	Asserbos.	
Daar	aan	de	rand	staat	een	bank,	geschonken	
door	het	IVN.	
Tot	mijn	verbazing	zag	ik	dat	ook	hier	de	
vandalen	hun	handen	niet	thuis	hebben	kunnen	
houden	(zie	foto).	
Met	waarschijnlijk	een	mes	hee?	men	in	het	
hout	zi[en	krassen.	
Waarom	doet	men	zoiets?		
Moeten	dan	alle	banken	van	beton	gemaakt	
worden	?	
Ik	hoop	het	niet	
		

Peelo	in	het	Groen	Februari.

Het	was	een	koude	en	na[e	Februari	maand	met	maar	weinig	mooie	waarnemingen	wat	betre?	
planten	maar	toch	nog	wat	gevonden	aan	het	einde	van	de	maand	met	nog	wat	warme	dagen	en	
dan	gaat	het	snel.

Het	8e	weekend	dit	jaar	was	zeer	onstuimig	met	veel	wind	en	water	
met	veel	schade	aan	bomen	persoonlijk	materiaal	en	zeer	veel	water	
overlast.
De	harde	wind	hee?	soms	ook	een	voordeel	er	valt	soms	een	tak	hoog	
uit	de	boom	zodat	je	deze	eens	goed	kan	bekijken	en	je	ziet	de	
bloemen	van	de	wi[e	esdoorn	of	de	gallen	van	
de		wilgenbezemmijt	in	de	schietwilg.
Bloeiende	planten	waren	veel	te	zien	in	de	tuinen	en	in	parken	in	de	
vorm	van	bloeiende	bloembollen,	zoals	sneeuwklokjes,	krokus,	
winterakoniet,	narcis.	Blauwe	anemoon.	Planten	zoals	kerstster,	
voorjaarszonnebloem,	schoenlappersplant,	kleine	maagdenpalm.	
Dikkemanskruid	en	een	enkele	viool.	
Struiken	als	treurwilg,	bloeiend	hout,	
divers	prunus	soorten.	

Voorjaarsbloeiers	begonnen	goed	te	groeien	en	te	bloeien	zoals	
speenkruid,	vogelmuur,	madeliete,	enkele	bloemen	van	de	sleedoorn	
kwamen	tevoorschijn,	taxus	kwam	ook	in	bloei.
De	wilgen	lieten	al	een	Ijdje	hum	katjes	zien	maar	bloeien	bleef	lang	
uit	maar	eind	februari	bloeiden	toch	de	eerste	boswilgen.
Eind	februari	ook	al	de	eerste	voorjaars	vlinders	gezien	kleine	vos	en	
citroen	vlinder.
De	honig	bijen	maken	ook	alweer	hun	eerste	vluchten	op	bloembollen	
en	katjes	van	de	wilgen.



Blijf	naar	ze	uitkijken	de	eerste	insecten,	vlinders,	amfibieën,	repIelen,	de	voorjaarsbloeiers	en	
zeker	ook	de	vogels	en	de	dieren	die	langzaam	uit	hun	winter	rust	ontwaken.
Groeten	Johan	Scheeres.	

	

5)	De	Pen			

Deze	maand	is	de	pen	aan	Henk	Blouw

Het	is	aan	mij	om	mijzelf	te	mogen	presenteren	in	deze	nieuwsbrief.	Mijn	naam	is	Henk	Blouw,	
geboren	in	Assen	in	1958.	Ik	woon	mijn	hele	leven	al	in	Assen.	Vanaf	mijn	12de	jaar	in	het	
oostelijke	deel	van	Assen	(over	het	spoor	zoals	dat	vroeger	werd	genoemd).		
Op	vroege	lee?ijd	ging	ik	al	veel	met	mijn	ouders	de	natuur	in	en	Ijdens	de	vakanIe	werden	er	
veelal	lange	wandelingen	in	de	bergen	gemaakt.	Op	mijn	derde	jaar	stond	ik	al	op	de	
Grossglockner,	natuurlijk	niet	helemaal	op	de	spits	van	de	berg.	Als	klein	jongentje	kon	ik	tranen	in	
de	ogen	krijgen	als	we	aan	het	einde	van	de	vakanIe	de	bergen	achter	ons	zag	verdwijnen	op	de	
Autobahn.
Rond	mijn	16de	ben	ik	lid	geworden	van	de	vogelwerkgroep	“de	Koperwiek”	in	Assen.	Met	deze	
club,	van	meest	generaIegenoten,	gingen	we	dan	ook	wel	op	excursie	om	vogels	te	spo[en.	Dat	
deden	we	toen	ook	al	in	het	Lauwersmeergebied,	Oostvaardersplassen,	de	haven	van	Delfzijl	met	
Nieuw	Statenzijl	en	soms	naar	Duitsland,	het	Börker	Paradies	en	Hasbrucker	Urwald.	In	diezelfde	
Ijd	deden	we	ook	winterinventarisaIes	op	het	Esmeer	met	dito	verslagen.	Echter	op	oudere	
lee?ijd	viel	de	club	uit	elkaar	door	studie	en	verhuizingen.
Door	het	gezinsleven	en	een	drukke	baan	kwam	dit	voor	mij	ook	ten	einde.	Natuurlijk	trokken	we	
er	Ijdens	de	vakanIe	op	uit,	de	natuur	in.	Maar	de	regelmaat	was	weg.	Wel	ben	ik	me	toen	steeds	
meer	gaan	bezig	houden	met	natuurfotografie.	Ik	kreeg	een	steeds	bredere	belangstelling	in	alles	
in	de	natuur.	Er	is	ook	zoveel	moois	te	zien,	dichtbij	huis	en	verder	weg.	Nadeel	was	wel	dat	door	
de	bredere	interesse	je	overal	wel	wat	van	weet,	maar	ook	vaak	weer	zaken	vergeet.	Tenminste	zo	
gaat	het	bij	mij.

																		Boswilg																																											Zwarte	Els	 																				Boeren	Krokus



Rond	mijn	55e	kreeg	ik	weer	meer	Ijd	en	via	mijn	vader	en	twee	generaIegenoten	van	hem,	
kwam	ik	in	contact	met	het	KNNV	en	werd	lid.	En	Ijd	om	de	vogelinventarisaIe	weer	op	te	pakken,	
ondanks	dat	het	met	geluiden	van	zang,	was	weggezakt.	Gelukkig	mocht	ik	meedoen	met	drie	
ervaren	mensen,	Peter	Klomp,	Marian	Blom	en	Willy	Boon.	Hiermee	kan	ik	nog	steeds	mijn	kennis	
weer	wat	opvijzelen.
Voor	ongeveer	2	jaar	terug	ben	ik	toegetreden	tot	het	bestuur	van	de	KNNV.	Er	was	toen	behoe?e	
aan	nieuwe	bestuursleden.	Dat	is	tot	op	heden	nog	steeds	zo,	dus	wie	weet	is	er	iemand	die	dit	
leest	wel	belangstellend.	Zoveel	werk	is	het	nu	ook	weer	niet.	Daarnaast	ben	ik	toch	het	pad	van	
de	bredere	belangstelling	voor	de	natuur	weer	ingestapt.	Ik	ben	nu	ook	lid	geworden	van	onze	
KNNV	plantenwerkgroep	en	natuurfotografie.		

Op	Facebook	heb	ik	onder	mijn	eigen	naam	al	heel	
veel	natuurfoto’s	weg	gezet.	Maar	het	lijkt	mij	mooi	
om	meer	uit	te	kunnen	wisselen	met	anderen	hoe	
zij	dit	doen	en	hun	ervaringen.	Voor	deze	club	
natuurfotografen	heb	ik	voorgesteld	om	in	maart	
naar	het	landgoed	ValkensIjn	te	gaan	om	daar	de	
sInzenplanten	te	gaan	fotograferen.	Mede	omdat	ik	
samen	met	vele	andere	mensen	uit	de	wijk	dit	
landgoed	mag	beheren.

Hopelijk	kan	ik	met	dit	stukje	nog	mensen	
interesseren	om	medebestuurslid	te	worden	
of	om	aan	te	sluiten	bij	een	werkgroep.	Want	
met	elkaar	maken	we	de	KNNV	tot	een	
vereniging,	die	niet	alleen	kennis	deelt,	maar	
ook	een	gezellige	en	toegankelijke	club	
mensen	is.
De	bijgaande	foto’s	zijn	van	sInzenplanten	
op	ValkensIjn

KNNV afd.Assen


Secr. Bert Evers


secretaris@assen.knnv.nl

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór 22 april 2022 sturen naar: 


nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com
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Secr. Jaap van Roon


secretaris@ivnassen.nl


de redactie,

Ton van de Vis & Theo de Grijs
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In de afgelopen twee jaarheeftHet
Drentse Landschap bijna geen ac-
tiviteiten kunnen organiseren.
Grote evenementen als het jaar-
lijkse Kinder Buiten Festival en de
Lammetjesdagen konden door
maatregelen rond Corona niet
doorgaan. Ook veel kleinere eve-
nementen die normaal gesproken
jaarrond worden georganiseerd
zoals onder andere concerten en
rondleidingen bij onze kerken,
molens en (erfgoed)locaties, wa-
ren niet mogelijk.
Ook excursies ‘in het veld’ waren
niet toegestaan. Gelukkig mogen
we inmiddels weer meer. Met veel
enthousiasme wordt er gewerkt
aan het opzetten van een activitei-
tenprogramma. Dit doen we sa-
menmet een grote groep vrijwilli-
gers en plaatselijke commissies.
De eerste activiteiten gingen het
afgelopen weekeinde al van start.
Enorm blij waren we dat de zoge-
noemde krokuswandelingen on-
der leiding van een gids op land-

goed Overcingel in Assen dit jaar
weer georganiseerd konden wor-
den.

Landgoed Oldengaerde
Een andere activiteit die met
enorm veel enthousiasme is op-
gepakt, heeft te maken met een
van de grootste erfgoedprojecten
van onze stichting: het meerjari-
ge revitalisatie- en restauratie-
project Landgoed Oldengaerde.
Het project is verdeeld in tien
deelprojecten. Daarvan is er nog
een die niet is uitgevoerd, de her-
inrichting van de tuin. Alle ande-
re deelprojecten zijn inmiddels
afgerond. Het meest ingrijpende
deelproject betrof het interieur-
en de herbestemming van het
hoofdgebouw. Die is vorig jaar
door de aannemer opgeleverd.
Vorig jaarhebbenweeenvirtuele
rondleiding laten maken, omdat
een traditionele rondleiding niet
mogelijk was. Door gebruik te
maken van 360 graden foto’s in

combinatie met videobeelden
kon er een virtueel kijkje geno-
men worden in het hoofdhuis.
We zijn ontzettend blij dat we nu

eindelijk de resultaten van het
grootschalig restauratie- en revi-
talisatieproject op landgoed Ol-
dengaerde ‘in het echt’ kunnen

laten zien. Dat doen we door een
reeks van rondleidingen in de ko-
mende maanden.
Geïnteresseerden kunnen op
zondag 6 maart van 14:00 tot
16:00 uur voor de eerste keer op
Oldengaerde terecht voor een
boeiende rondleiding waarbij in-
formatie wordt gegeven over de
havezate en de bijgebouwen van
het landgoed. Aansluitend is er
een mogelijkheid voor een wan-
deling door het naastgelegen bos
en door de beeklanden van het
Westeinde. Ook op 10 april, 22
mei, 26 juni en 24 juli van 14:00 –
16:00 uur worden er rondleidin-
gen verzorgd. Deelname is gratis,
al wordt een vrijwillige bijdrage
op prijs gesteld. Voor verdere de-
tails en onze andere activiteiten,
kijk opwww.drentslandschap.nl.
Locatie: Havezate Oldengaerde,
Westeinde 59, Dwingeloo. !

Paulien Zomer, Stichting Het
Drentse Landschap

Wees welkom bij Het Drentse Landschap op Landgoed Oldengaerde

Entree van Huize Oldengaerde bij Dwingeloo. Paulien Zomer

In Drenthe heet de gaai schrowak-
ster. Let dezemaandmaar eens op
de vreemde geluiden die deze vo-
gel maakt: krassen, schreeuwen
en krijsen. Normaal voor het voor-
jaar. Een teken dat de broedtijd
voor gaaien is begonnen. Nee,
geen Vlaamse gaai.
Alle kraaiachtigen broeden in
Hoogeveen: zwarte kraai, roek,
kauw, ekster en gaai. Overal staan
(laan)eiken. Roeken broeden in
een grote kolonie in het Gritten-
bos. Kauwtjes zoeken een holte in
bomen. Eksters bouwen een
enorm nest hoog in een eik, een
nest met een ‘dak’, zodat rovers er
niet bij kunnen.Hetnest vanzwar-
te kraai en gaai is platter. Meestal
zie je deze nesten in een eik. Om-
dat er nog geen blad aan de bomen

zit, zijn deze nesten goed zicht-
baar, zoals in het Steenberger-
park. Je ziet de kraai pontificaal op
het nest zitten.Hier zag ik inde zo-
mer van 2021 drie zwarte kraaien
spelen met een papieren brood-
zak.
De manier waarop ze met de zak
bezig waren, duidt op intelligen-
tie. Ze weten de broodkruimels te
vinden.Het filmpje staat hier: you-
tu.be/XqFuGL4g4fc. Die intelligen-
tie zie je zeker bij gaaien. De gaai
in onze tuin tilt het netje met pin-
da’s met een poot omhoog,

scheurt het met de snavel open,
haalt er een ongedopte pinda uit
en vliegt ermeeweg. Inmei zit een

gaai rustig op een tak in het Spaar-
bankbos, kijkt waarheen een vink
vliegt, wacht op de volgende
vlucht en volgt de vink. De gaai
vindt het nestje en eet eieren of
jongen op of neemt die mee naar
zijn eigennest. Omdit gedragwor-
den gaaien wel tuig genoemd.

Grootste bosbouwer
Het woord zegt het al, de zwarte
kraai is geheel zwart. De gaai is de
kleurigste van de kraaiachtigen.
Bruinbeige verenkleed, wit aan
staart en vleugels, zwarte baard-
streep en helderblauwe veertjes
op de vleugels. Fotogenieke vo-
gel. Als een jager vroeger een gaai
schoot, drukte hij de blauwe
veertjes in de rand van zijn hoed.
De blauwe veertjes worden ook
door flyvissers gebruikt. Tegen-
woordig is de gaai wettelijk be-
schermd. Logisch dat tot en met
het voorjaar niet alle verstopte ei-
kels door gaaien worden opgege-
ten. Soms zie je in het bos een
tiental kiemplanten van de eik
bijelkaar staan. Een gaai of een
eekhoorn heeft de voorraad niet
helemaal opgegeten. Vandaar dat

een gaai wordt beschouwd als de
grootste bosbouwer van de we-
reld. Hij verjongt het eikenbos op
een natuurlijke manier. Binnen-
kort bouwen beide partners het
nest. Het mannetje zorgt voor de
afwerking. Het vrouwtje legt vier
tot zeven eieren. En toch moeten
pa enmoeheel goeduitkijken. El-
ke drie dagen verlaat het vrouw-
tje voor ongeveer een kwartier
het nest. Ekster en zwarte kraai
liggen op de loer om de eieren te
stelen. Gaaien zelf kunnen wor-
den gegrepen door een havik of
een vrouwtje sperwer. In Finland
zagenwebijna elke dag een taiga-
gaai. Hij komt op de hand om
stukjes brood te eten. Probeer dat
eens bij onze gaai. Lukt vast
niet. !

Hero Moorlag

Zwarte kraai met papieren broodzak. Hero Moorlag

‘Babbelzieke eikelzoeker’ heet in Drenthe schrowakster

Rotzak, smeerlap en stinkerd zijn bijnamen voor
Garullus glandarius, gaai. Letterlijk betekent de
wetenschappelijk naam babbelzieke eikelzoeker,
maar wordt ook vertaald met voortdurend
krassende eikelzoeker.

!Kraaiachtigen zijn intelligente vogels in bos en bebouwde kom:

Gaai zoekt eikels langs de Zuidwoldigerweg. Hero Moorlag

De gaai is de
kleurigste van de
kraaiachtigen

Het mannetje
zorgt voor de
afwerking. Het
vrouwtje legt vier
tot zeven eieren.



Gesneuvelde fijnspar moet worden opgeruimd. Foto’s Hans Kruk

Het zal niemand ontgaan zijn dat
de stormen halverwege februari
veel schade hebben aangericht in
de Drentse bossen. Daags na het
noodweer bleek bij inventarisa-
ties pas echt hoe groot de ravage
was. In het Dwingelderveld waren
verspreid in een aantal vakken
veel fijnsparren gesneuveld. Dat
was echter nog niets vergeleken
met de enorme ravage in boswach-
terij Ruinen. In sommige vakken
was de helft van de opstand tegen
de vlakte gemaaid. Hoe komt het

dat de gevolgen van deze voor-
jaarsstormen zo groot zijn? Elke
herfst en voorjaar trekt er wel
noodweer over onze provincie.

Letterzetter
Allereerst hebben wij de afgelo-
pen vijftien jaar regelmatig een
uitbarsting van de letterzetter ge-
had. Dit kevertje vreet de fijn-
sparren aan, waardoor ze binnen
een jaar sterven (Groen & Doen 3
januari 2022). Door deze aantas-
ting zijn op veel plekken in de

boswachterij gaten ontstaan,
waardoor de randbomen sneller
worden getroffen door stormen.
Een tweede complicerende factor
was de grote hoeveelheid regen
die wij in februari hebben gehad.
In een groot deel van boswachte-
rij Ruinen zit keileem in de on-
dergrond. Op deze ondoordring-
bare laag stagneert het water,
waardoor de fijnsparren die op-
pervlakkig wortelen, “los” in de
grond staan. Gevolg: veel gezon-
de fijnsparren met volop naal-
den, werden met kluit en al om-
gegooid. De combinatie van
zwakke bomen, open vlaktes en
een met water verzadigde onder-
grond, heeft tot dit resultaat ge-
leid.

Positief voor biodiversiteit
Vanuit bosbouwkundig oogpunt
is er indeze situatie vooral sprake
van schade. Er is immers een aan-
zienlijkpercentagebomenomge-
waaid, waardoor er minder bo-
men in de toekomst kunnenwor-
den geoogst. Echter, vanuit na-
tuurlijk perspectief heeft een
stormook voordelen. Er ontstaan
open plekken, waar weer ruimte

is voor spontane bosontwikke-
ling, met inheemse boomsoor-
ten. De leeftijdsopbouw van het
bos wordt groter. Doordat omge-
waaide bomen blijven liggen,
komt er meer dood hout in het
bos. Dat trekt allerlei insecten,
die weer als voedsel dienen voor
vogels en andere bosdieren. Kort-
om, zo’n storm brengt verschei-
denheid, wat positief doorwerkt
in de biodiversiteit.
De eerste reactie na zo’n desas-
treuse storm is altijd: “Oh, wat

een ramp voor de natuur en het
bos”. Toch herstelt het bos zich
vaak sneller dan wij denken. De
laatste grote storm beleefden wij
met de downburst in 2007. In een
aantal stormvakken van toen
hebben zich natuurlijke bosjes
ontwikkeld, zeer gevarieerd en al
van aanzienlijke hoogte. De na-
tuur is veel flexibeler danwij den-
ken! !

Hans Kruk, boswachter
Staasbosbeheer

Meer stormhout door natte ondergrond in boswachterij Ruinen

Stormschade in boswachterij Ruinen.
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Het lijkt erop dat merels het dode-
lijke usutuvirus hebben overwon-
nen. De epidemie bereikte in 2016
Nederland. Toen waren al tiendui-
zenden merels in Duitsland ge-
storven. In 2017 bereikte het virus
Drenthe. In 2018 broedde nog een
merel in onze klimopheg. De jon-
gen stierven. Niet door de ziekte,
maar omdat de ouders door het vi-
rus geen kracht hadden de jongen
te voeren.
De laatste merel, een mannetje,
zat ineengedoken op het tuinpad
en stierf. In de herfst van 2018 be-
groef ik hem in de tuin. Nu zijn er

weer merels. Waar ze vandaan ko-
men? Geen idee.

Merelziekte
Vermoedelijk hebben trekvogels
de merelziekte uit Zuid-Afrika
meegenomen. Het virus is ver-
noemd naar de Usutu-rivier in
Swaziland en wordt overgedra-
gendoor steekmuggen. Een zieke
merel drinkt en eet niet, laat kop
en vleugels hangen en gaat ‘dik-
zitten’. De dood treedt na enkele
dagen in. Onontkoombaar. Dat
lijkt nu verleden tijd. Voor het
eerst sinds jaren stond de merel

weer in de top drie van de tuinvo-
geltelling van 29 en 30 januari.
De huismus staat nog steeds op
nummer één, de koolmees op
twee en de merel eindelijk weer
op drie. De pimpelmees staat op
nummer vier, de vink op zes en
de roodborst op tien. Wat mij be-
treft staan de drie merels in onze
tuin op nummer één. Huismus,
koolmees, pimpelmees, heggen-
mus en roodborst komen regel-
matig eten, maar de merels va-
ker. Let eens op een mannetje.
Hoe donkerder geel tot oranje de
snavel en de ring rond de ogen,
des te ouder de vogel. De merel
bij de pindakaaspot is een jong
mannetje. Vrouwtjes hebben een
bruin verenkleed, bruine snavel
en een onduidelijke gele ring om
de ogen.
Mannetjes zijn gitzwart. Daarom
wordt de merel zwarte lijster ge-
noemd.Demerel is demeest alge-
mene vertegenwoordiger van de

familie van lijsters. Zijn weten-
schappelijke naam is Turdus me-
rula. De soortnaam merula staat
voor merel. De zanglijster heet
wetenschappelijk Turdus philo-
melos.

Jaar van de Merel
Wat wil Sovon Vogelonderzoek
Nederland nu van ons weten in
2022, het Jaar van de Merel. In de
eerste plaats pleit Sovon voor een
groene tuin. Geen tegels, maar
struiken en een border waarin
geengifwordt gebruikt, ookgeen
slakkengif. Verder vraagt Sovon
denatuurmee te laten tellen in je
stemkeuze tijdens de Gemeente-
raadsverkiezing op 16 maart. Ex-
tra aandacht voor vergroening in
de stedelijke omgeving. Uiter-
aard zijn de onderzoekers be-
nieuwd naar het broedsucces.
Hoeveel eieren legt het merel-
vrouwtje in het nest in jouw tuin.
Meestal zijn dat vijf. Komen die

alle vijf uit. Kunnen mannetje en
vrouwtje in jouw tuin en de aan-
grenzende tuinen voldoende
voedsel vinden omhun jongen te
voeden.Welk voedsel brengen ze
naar het nest: wormen, larven,
rupsen en/of bessen (als die er
nog zijn). Of brengen ze bij ge-
brek aan wormen ander voedsel
naar het nest. En dan het belang-
rijkste: vliegen alle vijf jongenuit
en worden ze daarna nog steeds
gevoerd door de ouders. We we-
ten dat katten meer dan 80 pro-
cent van de jonge merels doden
en zelfs opeten. Vaak blijft er
slechts één jong over. Dat is al ja-
ren een vast gegeven. Maar één
mereltje dat de predatie van kat-
ten overleeft, zorgt al voor de in-
standhoudingvandemerelstand.
Doe in ieder geval mee aan het
onderzoek. Kijk eens op www.so-
von.nl/nl/content/jaar-van-de-
merel !

Hero MoorlagVrouwtje merel met modder om het nest te bekleden.

Na doodse stilte zijn merels terug in de tuin

De merel is terug van weggeweest.
Schoorvoetend begint een mannetje ’s
morgens te zingen op de dakgoot. Nog niet
luid, maar toch. Een jong mannetje is de eerste
die in het schemerdonker bij de pindakaaspot
in het voederhuis zit. Twee vrouwtjes zijn elke
dag aanwezig. We hopen op een broedgeval in
de klimopheg. Als vanouds.

!Merel weer in de top drie van de tuinvogeltelling

Jong mannetje merel bij de pindakaaspot. Foto’s Hero Moorlag




