
	

	

		

De	lente	komt	eraan	
een	nieuwe	start	
ons	hart	dat	sneller	slaat	
een	prach1ge	lente	bloesem	komt	eraan	
de	natuur	verandert	
begint	te	leven	
vogels	fluiten	in	vroege	morgen		
alles	is	zo	fris	zo	fijn	
we	zagen	uit	naar	de	lente	
verlangen	naar	de	zon	
de	terrassen	raken	vol	
mensen	wat	fijn	
weer	in	de	lente	te	zijn	
geniet	ervan	
Van	Hees	Annie	

	

Vrijdag	3	maart	en	zaterdag	4	maart	
Krokuswandelingen	Landgoed	Overcingel	

Misschien	heb	je	al	gezien	dat	de	krokussen	op	Landgoed	
Overcingel	(gaan)	bloeien.	Tijd	dus	voor	de	jaarlijkse	krokus	
wandelingen.	Gidsen	van	IVN	Assen	en	Het	Drentse	Landschap	
vertellen	over	de	geschiedenis	van	het	landgoed	en	over	de	
krokussen	en	andere	s1nzenplanten.		
De	wandelingen	zijn	op	3,	4	en	11	maart.	Aanmelden	is	niet	nodig.	
De	wandelingen	starten	om	14:00	uur	bij	het	toegangshek	van	
Landgoed	Overcingel,	Oostersingel	27	in	Assen.	
Voor	meer	informa1e	kijk	op	de	website	van	Het	Drentse	
Landschap:	

3	maart	Krokuswandeling	Overcingel	-	(drentslandschap.nl)	
4	maart	Krokuswandeling	Overcingel	-	(drentslandschap.nl)	

Dinsdagavond	7	maart	2023																																																																																																																														
-		Schepping,	een	halve	eeuw	natuurontwikkeling	op	eigen	land			
																																																										
Eef	Arnolds,	bioloog	en	schrijver,	geeT	een	boeiende	lezing	in	het	Duurzaamheidscentrum	in	
Assen.	
Eef	vertelt:	“Schepping	is	een	par1culier	natuurgebied	in	de	buurtschap	Holthe	bij	Beilen,	
grotendeels	gesitueerd	op	voormalige	landbouwgrond.	Het	heeT	vanaf	1974	in	vier	fases	zijn	
huidige	omvang	gekregen	van	8,4	ha.	Het	was	mijn	bedoeling	om	een	goede	uitgangssitua1e	te	
scheppen	voor	het	ontstaan	van	een	mooi,	afwisselend	landschap	met	een	hoge	biodiversiteit	en	
kansen	voor	bijzondere	soorten.	De	natuur	doet	vervolgens	het	eigenlijke	werk.		

nieuwsbrief

maart 2023

Agenda

https://www.drentslandschap.nl/event/krokuswandeling-overcingel-2
https://www.drentslandschap.nl/event/krokuswandeling-overcingel-3


In	mijn	voordracht	volg	ik	de	ontwikkeling	van	landschap	en	natuur	in	Schepping	aan	de	hand	van	
foto’s.	De	uitgangssitua1e	verschilt	per	deelgebied	en	daarom	zijn	ze	op	verschillende	manieren	
ingericht,	waaronder	uitgebreide	graafwerkzaamheden.		

Ook	de	verschillende	vormen	van	beheer	komen	ter	sprake,	zoals	maaien,	begrazen,	bemesten,	
bekalken,	snoeien	en	zagen	van	bomen.	De	effecten	hiervan	op	de	uiteenlopende	
levensgemeenschappen	komen	aan	de	orde.		
Momenteel	bestaat	Schepping	uit	een	kleinschalig	mozaïek	van	bos,	grasland,	moeras	en	open	
water.”	

“De	ontwikkeling	van	verschillende	soorten	en	groepen	sinds	het	ontstaan	van		Schepping	is	
uitgebreid	gedocumenteerd	en	laat	zien	dat	op	een	klein	terrein	een	zeer	hoge	diversiteit	kan	
worden	gecreëerd.	In	de	loop	der	jaren	zijn	er	54	soorten	broedvogels	vastgesteld,	470	vaatplanten	
(deels	geïntroduceerd),	30	dagvlinders,	420	nachtvlinders	en	730	paddenstoelen.	Tal	van	
opmerkelijke	soorten	zullen	de	revue	passeren.	Daarnaast	sta	ik	s1l	bij	natuurbeleving	in	Schepping	
gedurende	verschillende	jaarge1jden”.	

Opgave via activiteiten@ivnassen.nl 

Excursie 
Op	zaterdag	20	mei	is	er	’s	middags	een	excursie	op	Schepping.	Gedurende	dit	veldbezoek	zullen	
onder	leiding	van	Eef	Arnolds	verschillende	delen	van	Schepping	bezocht	worden,	met	aandacht	
voor	geschiedenis,	inrich1ng,	beheer,	levensgemeenschappen	en	bijzondere	soorten.	Er	geldt	een	
maximum	van	20	personen.		

Opgave	via	ac1viteiten@ivnassen.nl	
Gegevens	lezing:	

Datum:	 Dinsdagavond	7	maart	2023	
Aanvang:	 19.30u	(tot	ca.	21.30u)	
Loca1e:	 Duurzaamheidscentrum	Assen,	Bosrand	2,	Assen	
Kosten:	 Gra1s	voor	IVN	en	KNNV	leden	en	€5	voor	niet-leden	
Inschrijven:	 ac1viteiten@ivnassen.nl	
Parkeren:	 Gra1s,	op	parkeerplaats	Stadsbroek	bij	de	wielerbaan.	Wilt	u	graag		 	 	
	 	 komen	maar	bent	u	slecht	ter	been?	Vermeld	u	dit	dan	even	bij	uw		 	 	
	 	 aanmelding.	We	zorgen	er	dan	voor	dat	u	de	lezing	toch	kunt	bezoeken.	
Gegevens	excursie:	
Datum:	 Zaterdagmiddag	20	mei	2023	
Aanvang:	 14.00	uur	(tot	ca.	16.30u)	
Adres:	 	 Holthe	21,	9411	TN	Beilen	
Kosten:	 Gra1s	voor	IVN	en	KNNV	leden	en	€5	voor	niet-leden	
Inschrijven:	 ac1viteiten@ivnassen.nl	
Parkeren:	 Aan	de	Holthe	in	de	berm	
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Zaterdag	11	maart	
Krokuswandelingen	Landgoed	Overcingel	

Misschien	heb	je	al	gezien	dat	de	krokussen	op	
Landgoed	Overcingel	(gaan)	bloeien.	Tijd	dus	voor	de	
jaarlijkse	krokus	wandelingen.	Gidsen	van	IVN	Assen	
en	Het	Drentse	Landschap	vertellen	over	de	
geschiedenis	van	het	landgoed	en	over	de	krokussen	
en	andere	s1nzenplanten.		
Aanmelden	is	niet	nodig.	De	wandeling	start	
om	14:00	uur	bij	het	toegangshek	van	Landgoed	
Overcingel,	Oostersingel	27	in	Assen.	

Voor	meer	informa1e	kijk	op	de	website	van	Het	
Drentse	Landschap:	
11	maart	Krokuswandeling	Overcingel	-	(drentslandschap.nl)	

Zaterdag	11	maart	
DCA-tuin	voorjaarsschoonmaak	11	maart	

Na	de	winterstop	is	het	1jd	om	de	tuin	bij	het	Duurzaamheidscentrum	Assen	weer	te	laten	bloeien.	
Afgelopen	herfst	hebben	we	de	tuin	zoveel	mogelijk	schoongemaakt.	Maar	
de	winter	was	niet	erg	koud	waardoor	ongewenste	plantengroei	is	ontstaan.		
Op	zaterdag	11	maart	van	10.00-12.00	uur,	in	het	kader	van	NL-Doet,	maken	
we	een	start	met	het	opruimen	van	ongewenste	begroeiing.	De	oude	opslag	
wordt	verwijderd	en	de	voorjaarsbloeiers	mogen	hun	kopjes	weer	laten	zien.		
Vorig	jaar	hebben	we	met	een	wisselende	groep	vrijwilligers	maandelijks	de	
tuin	onderhouden.	We	zoeken	nog	versterking	voor	ons	team,	misschien	vind	
je	het	na	deze	ene	keer	een	leuke	ac1viteit	en	heb	je	nog	wat	1jd	over	om	
ons	verder	het	jaar	te	helpen.	

Aanmelden	voor	de	ac1viteit	kan	via	het	Oranjefonds		NLdoet.	

Dinsdag	21	maart	2023	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Film:	“Onder	het	maaiveld”																																																																																																										
Ontdek	de	onbekende	wereld	onder	onze	voeten		

IVN	/	KNNV	afdeling	Assen	organiseert	op	dinsdag	21	maart	in	samenwerking	
met	theater	De	Nieuwe	Kolk	in	Assen	een	speciale	filmvoorstelling.		
Het	gaat	om	de	80	minuten	durende	nieuwe	natuurfilm	“Onder	het	maaiveld”,	
van	de	makers	van	de	bekende	produc1e		“De	Nieuwe	Wildernis”.	
Het	betreT	een	publieke	voorstelling,	waar	leden	van	het	IVN/KNNV	voor	een	
speciale	prijs	van	€8,50	naar	binnen	mogen	(voor	meer	informa1e	zie	onder).	
Toelich1ng	over	de	film:	
Naast	de	wereld	boven	de	grond	bevolkt	door	planten,	insecten	en	vogels,	
maar	vooral	door	mensen,	bevindt	zich	een	tweede	wereld:	een	ondergrondse	
gemeenschap	van	wortels,	larven,	wormen,	schimmels,	bacteriën,	amoeben	en	
geleedpo1gen.	Het	bestaan	van	deze	wereld	zal	niemand	verrassen,	maar	dat	al	
het	leven	in	die	microkosmos	druk	met	elkaar	communiceert	is	ronduit	
verbazingwekkend.		

Er	zijen	meer	levende	wezens	in	één	theelepel	gezonde	grond	dan	er	mensen	op	aarde	zijn.	De	
film	vertelt	het	verhaal	en	de	ontwikkeling	van	een	groepje	stedelingen	die	op	een	klein	stukje	
grond,	net	buiten	de	grote	stad,	aan	de	slag	gaan	met	het	realiseren	van	een	droom.	Werkend	in	de	
tuin	vangen	ze	slechts	een	glimp	op	van	deze	verborgen	wereld.	Het	blijT	las1g	om	er	volledig	in	
door	te	dringen.		

https://www.drentslandschap.nl/event/krokuswandeling-overcingel-4
https://www.nldoet.nl/kaart?filters%255B0%255D%255Bidentifier%255D=area_name&filters%255B0%255D%255Bvalue%255D=Assen&filters%255B1%255D%255Bidentifier%255D=radius&filters%255B1%255D%255BgeoRadius%255D%255Bradius%255D=5000&filters%255B1%255D%255BgeoRadius%255D%255Bcenter%255D%255Blat%255D=53.00127299&filters%255B1%255D%255BgeoRadius%255D%255Bcenter%255D%255Blon%255D=6.55246631&filters%255B2%255D%255Bidentifier%255D=fake_box&filters%255B2%255D%255BgeoBoundingBox%255D%255BtopLeft%255D%255Blat%255D=53.06192&filters%255B2%255D%255BgeoBoundingBox%255D%255BtopLeft%255D%255Blon%255D=6.48395&filters%255B2%255D%255BgeoBoundingBox%255D%255BbottomRight%255D%255Blat%255D=52.93251&filters%255B2%255D%255BgeoBoundingBox%255D%255BbottomRight%255D%255Blon%255D=6.63264


Terwijl	je	met	je	handen	in	de	grond	zit	kom	je	tot	nieuwe	inzichten	en	met	de	geur	van	verse	aarde	
in	je	neus	begin	je	te	beseffen	dat	er	onder	je	voeten	misschien	nog	wel	meer	tuin	is	dan	
daarboven.	Sterker	nog:	zonder	dat	wemelende	leven	onder	het	maaiveld	zou	het	bovengrondse	
leven	helemaal	niet	bestaan.	

De	trailer	van	de	film	kan	hier	bekeken	worden:	hjps://youtu.be/cPCG5_G0HYk	

Gegevens	film:	

	 Datum:	 Dinsdagavond	21	maart	2023	
	 Aanvang:	 19.30u	(duur:	80	minuten)	
	 Loca1e:	 Cultureel	Centrum	DNK,	Weiersstraat	1,	9401	ET	Assen	
	 Kosten:	 €	8,50	(speciale	prijs	voor	leden	van	IVN	en	KNNV)	
	 Inschrijven:	 Stuur	een	e-mail	naar	ac1viteiten@ivnassen.nl	
	 	 	 Je	krijgt	dan	een	kor1ngscode	waarmee	online	kaarten	gekocht		 	 	 																						
	 	 	 kunnen	via	hjps://www.dnk.nl/agenda-1ckets/?soort=films	
	 Parkeren:	 Naast	cultureel	centrum	DNK	is	een	parkeergarage.	Er	zijn	liTen.	

Dinsdag		28	maart		
Jaarvergaderingen	IVN	en	KNNV	

De	besturen	van	IVN	en	KNNV	nodigen	u	uit	voor	de	Jaarvergadering	op	
dinsdag	28	maart	2023	om	19.30	uur	in	het	Duurzaamheidscentrum	
Assen.	Medio	maart	ontvangt	u	per	mail	de	stukken	voor	de	vergadering.	

Na	afloop	van	de	jaarvergaderingen	van	KNNV	en	van	IVN	Assen	op	
dinsdagavond	28	maart	(om	ongeveer	21	uur),	houdt	Sjaak	van	Iwaarden	
een	lezing	over	de	mol.	De	mol	is	een	bijzonder	nurg	dier,	maar	soms	
ook	ongewenst.	Je	ziet	meestal	alleen	de	molshopen	en	gangen,	maar	het	
diertje	zelf	niet.	Sjaak	weet	als	mollenvanger	veel	te	vertellen	over	het	
onderaardse	leven	van	de	mol:	wat	eten	ze,	waar	en	hoe	graven	ze,	hoe	
ver	kunnen	ze	graven,	hoe	zijn	de	familiebanden?	Hij	is	al	lang	lid	bij	IVN	
Aa	en	Hunze	en	is	verheugd	dat	hij	zijn	kennis	over	de	mol	met	ons	kan	
delen.		
Ook	niet-leden	zijn	welkom	bij	de	lezing.	Deelname	is	graZs	en	
aanmelding	is	niet	nodig.	

Zaterdag	1	april		

Sjaak	van	Iwaarden	verzorgt	een	excursie	over	mollen.	
 
Op	zaterdagochtend	1	april	geeT	Sjaak	een	excursie	in	de	
omgeving	van	de	Schaapskooi	in	Balloo.	Hij	laat	zien	waar	en	hoe	
mollen	leven	en	hoe	zij	een	mollenburcht	(nest)	maken.		
We	vertrekken	om	10.00	uur	vanaf	de	parkeerplaats	bij	de	
wielerbaan	Stadsbroek	in	Assen.		
De	excursie	start	om	ongeveer	10.30	uur	bij	de	Schaapskooi,	
Crabbeweg	2	in	Balloo.		
Op	de	jaarvergadering	en	de	aansluitende	mollenlezing	van	Sjaak	
bent	u	als	lid	uiteraard	van	harte	welkom	en	hiervoor	is	geen	
aanmelding	nodig.	Wilt	u	de	excursie	op	1	april	bijwonen,	dan	
meldt	u	zich	aan	via	ac1viteiten@ivnassen.nl.	
De	excursie	is	graZs	voor	leden	van	IVN-KNNV	Assen;	niet-leden	betalen	€	5,-.	

https://youtu.be/cPCG5_G0HYk
mailto:activiteiten@ivnassen.nl
https://www.dnk.nl/agenda-tickets/?soort=films
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Dinsdag	11	april	
De	bever	in	Noord-Nederland;	van	herintroducZe	naar	beverbeheer	

Cindy	de	Jonge-Stegink	is	ecologisch	medewerker	'dossier	
bever'	bij	de	Provincies	Groningen	en	Drenthe.	Op	
dinsdagavond	11	april	vertelt	ze,	op	uitnodiging	van	
natuurorganisa1e	IVN-KNNV	Assen,	over	de	consequen1es	
van	de	herintroduc1e	van	de	bever	in	Nederland.	Hoe	
verloopt	de	interac1e	tussen	mens	en	bever?	De	lezing	is	in	
het	Duurzaamheidscentrum	in	het	Asserbos	en	begint	om	
19.30	uur.	
Een	paar	honderd	jaar	geleden	was	de	bever	één	van	de	
belangrijkste	sleutelsoorten	in	de	naje	natuurgebieden.	De	
beverpopula1e	is	wereldwijd	ternauwernood	aan	
uitsterven	ontsnapt	na	een	periode	van	intensieve	jacht	met	

name	om	hun	vlees	en	vacht.	Na	succesvolle	herintroduc1es	wereldwijd	is	de	bever	ook	in	
Nederland	weer	teruggekeerd.		
Maar	ons	land	is	in	de	jaren	dat	er	geen	bevers	voorkwamen	flink	veranderd.	Door	het	natuurlijke	
gedrag	van	de	bevers	liggen	nu	allerlei	conflicten	op	de	loer.	Zo	ondergraven	bevers	op	sommige	
plekken	de	spoordijk	en	veranderen	ze	de	waterlopen	met	de	bouw	van	hun	beverdammen.	Hoe	
gaan	we	in	Noord-Nederland	hiermee	om?		
Deelname	is	gra1s	voor	leden	van	IVN-KNNV	Assen	en	kost	€	5,-	voor	niet-leden.	Aanmelden	via	
ac1viteiten@ivnassen.nl	

Agenda:	 	 Lezing	over	bevers	in	Noord-Nederland	
Datum	en	1jds1p:	 Dinsdag	11	april	om	19.30	uur	
Loca1e:	 	 Duurzaamheidscentrum,	Bosrand	2,	9401	SL	Assen	
Aanmelden:	 	 ac1viteiten@ivnassen.nl	
Kosten:	 	 Gra1s	voor	leden	IVN-KNNV	Assen	en	€	5,-	voor	niet-leden	(contant	of	pin)	
Parkeren:	 	 Gra1s,	op	parkeerplaats	Stadsbroek	bij	de	wielerbaan.		

Wilt	u	graag		 komen	maar	bent	u	slecht	ter	been?	Vermeld	u	dit	dan	bij	uw	aanmelding.	We	
zorgen	er	dan	voor	dat	u	de	lezing	toch	kunt		 bezoeken.	

28	januari	2023	
verslag	snertwandeling	HolZngerveld	
Op	28	januari	2023	was	het	weer	1jd	voor	de	tradi1onele	snertwandeling	voor	leden.	Aspirant	IVN	
bestuurslid	Ger1ena	Michaëlis	organiseerde	de	wandeling	dit	jaar	en	had	hiervoor	het	
Hol1ngerveld	uitgekozen	nabij	Havelte.		
Frank	Huisman	

		

De	opkomst	was	met	23	mensen	prima	en	het	weer	zat	erg	mee.	Het	was	zonnig,	bijna	winds1l	en	
de	temperatuur	was	een	paar	graden	boven	nul.	

Verslagen	van	de	afgelopen	acZviteiten	
(de	redac1e	houdt	zich	het	recht	voor	je	bijdrage(n)	in	te	korten	in	het	belang	van	de	leesbaarheid)

mailto:activiteiten@ivnassen.nl
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Ger1ena	wist	van	grote	afstand	een	Ruigpootbuizerd	
vast	te	leggen.	

Het	natuurgebied	is	in	totaal	bijna	1.800ha	groot	en	
bestaat	uit	meerdere	gebieden	die	samen	het	
Hol1ngerveld	vormen.	Je	vindt	er	sterk	gevarieerde	
landschappen,	met	verschillende	func1es	en	beheerders.	
Er	zijn	veel	sporen	uit	de	voorlaatste	ijs1jd	en	de	Tweede	
Wereldoorlog	te	zien.	

																			De	eikentrilzwam	werd	uiteraard	waargenomen	door	iemand		
	 	 	 	 	 van	de		Paddenstoelen	Werkgroep.		

Ger1ena	legt	uit	dat	In	de	
bomkraters	op	het	Hol1ngerveld	Kamsalamanders	leven.	De	
Kamsalamander	heeT	in	de	Rode	lijst	de	status	‘kwetsbaar’.		

	 Bij	een	sloot	is	de	in	de	voorlaatste		 	
	 ijs1jd	gevormde	leemlaag	goed	te	zien.	

	
De	“genieput”,	ook	een	
overblijfsel	uit	de											
Tweede	Wereldoorlog.	

Na	zo’n	2	uur	wandelen	kregen	wij	honger.	In	het	
Hunenhuis	werd	samen	koffie	gedronken	en	heerlijke,	vers	
bereide	snert	gegeten,	gemaakt	door	vrijwilligers	van	het	
NIVON.	Het	was	een	bijzonder	geslaagde	dag.	
	

2	februari	2023		verslag	plantenwerkgroep	

Donderdag	2	februari	kwam	de	plantenwergroep	bijeen	om		
ervaring	op	te	doen	bij	het	determineren	van	grassen	en	aan	
grassen-verwante	soorten.	Het	is	een	vaste	winterac1viteit	van	
de	plantenwerkgroep	om	een	een	prac1cum	te	wijden	aan	een	
specifiek	thema.	Mensen	werken	dan	samen	om	plantmateriaal	
te	analyseren.	Net	als	andere	jaren	was	dit	weer	een	leerzame	
maar	vooral	ook	een	gezellige	bijeenkomst.		
Dick	Vuijk	

https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Rapporten/Basisrapport%2520RL%2520Amf%2520%2520Rept.pdf


14	februari	2023	verslag	lezing	“Bijen	en	
biodiversiteit”	

Op	14	februari	hield	imker	en	Ambassadeur	
van	de	Imkervereniging	Gert	Jan	Praas	voor	
23	aanwezigen	een	lezing	over	de	invloed	van	
bijen	op	de	biodiversiteit	en	andersom.	
Gert	Jan	maakt	al	snel	duidelijk	dat	die	
biodiversiteit	onder	druk	staat	door	onder	
meer	de	klimaatverandering,	de	intensieve	
landbouw	en	de	woningbouw.		
De	lathyrusbij	(Foto:	Frank	Huisman)	

Ook	een	bedreiging,	voor	met	name	de	wilde	bij,	zijn	de	zonneparken.	Vooral	
wanneer	deze	vlak	naast	elkaar	zijn	geplaatst	en	geen	ruimte	laten	voor	
bloemen	die	belangrijk	
zijn	voor	de	wilde	bij.	Een	
bijenkast	plaatsen	bij	zo’n	
groot	zonnepark	
betekent	dat	de	wilde	bij	
er	bijna	kansloos	is.	
	

Een	zwerm	Honingbijen	op	zoek	naar	huisves1ng.	Zo’n	zwerm	kan	
alleen	in	een	bijenkast	gekregen	worden	als	de	koningin	wordt	
gevonden	en	in	de	kast	wordt	geplaatst	(Foto:	Frank	Huisman)	

	

Vooral	door	de	klimaatverandering	zijn	er	voor	een	sommige	
bestuivers	geen,	te	weinig	of	niet	de	juiste	soorten	bloeiende	
planten	aanwezig	wanneer	ze	nodig	zijn	voor	de	energie	van	
die	bestuivers.	



2022	verslag	Nestkastencontrôle  Asserbos  
Door: Kris Schepp 

Een	wat	verlaat	bericht.	De	winter	is	al	over	de	helT	en	het	voorjaarszonnetje	
begint	al	aardig	warm	te	worden.	Het	verslag	van	de	nestkast	controle	was	nog	
niet	naar	de	nieuwsbrief	verzonden.	Inmiddels	zijn	de	voorbereidingen	voor	
2023	alweer	begonnen.	Hierbij	alsnog	het	verslag	van	2022.		

Zoals	elk	jaar	zijn	ook	dit	jaar	(2022)	de	nestkasten	in	het	Asserbos	
gecontroleerd.	Het	betreT	de	kasten	waar	IVN	op	staat.	Die	hangen	tussen	de	
Wijerstraat	en	de	Roldertorenlaan,	voornamelijk	langs	de	bosrand.	Om	het	
werk	wat	behapbaar	de	houden	is	het	aantal	kasten	dit	jaar	terug	gebracht	tot	
van	83	naar	61	kasten.			
Op	12	maart	heb	ik	met	Herman	de	kasten	schoongemaakt.		
Het	was	mooi	lenteweer	en	de	vogels	lieten	al	goed	van	zich	horen.	Als	het	zo	
blijT	wordt	het	een	mooi	broedseizoen.		

In	de	winterperiode	zijn	bomen	in	het	Asserbos	gekapt.	Hierdoor	bleken	er	ook	een	aantal	kastjes	
te	zijn	gesneuveld.	Gelukkig	staan	er	voorlopig	geen	kapwerkzaamheden	meer	op	het	programma.	
Zoals	elk	jaar	bleken	een	aantal	kasten	flink	te	grazen	te	zijn	genomen	door	de	spechten	in	het	bos.	
We	hadden	niet	genoeg	kasten	op	alles	te	vervangen.	Hierdoor	kunnen	jullie	nog	wat	kapoje	
kastjes	tegenkomen.	Deze	worden	na	de	winter	alsnog	vervangen.		

Een	van	de	mooie	nieuwe	kastjes	bleek	een	doel	voor	vandalisme.	Deze	is	op	
de	grond	teruggevonden.	Een	oplejende	wandelaar	ajendeerde	ons	op	het	
gevallen	kastje.	Helaas	met	een	nestje	vol	eitjes.	Herman	heeT	het	kastje	
kunnen	repareren.	Wij	hebben	hem	weer	terug	gehangen	maar	voor	het	
nestje	was	het	te	laat.	Het	kastje	is	de	rest	van	het	seizoen	niet	meer	gebruikt.	
Hopelijk	zit	er	volgend	jaar	weer	een	vogel	in!	

Op	8	en	9	mei	heeT	de	eerste	controle	plaatsgevonden.	De	kasten	waren	goed	
gevuld.	Door	het	mooie	weer	zijn	de	meeste	vogels	duidelijk	vroeger	
begonnen	met	broeden	dan	vorig	jaar	toen	het	een	nat	en	fris	voorjaar	was.	
We	konden	zelfs	al	de	eerste	jongen	ringen!	De	jongen	die	oud	genoeg	zijn	
(7-12	dagen)	worden	elk	geringd	met	een	uniek	nummer.	Van	elk	jong	wordt	
de	soort	genoteerd,	de	leeTijd	bepaald	en	het	gewicht	opgemeten.	Als	er	een	
volwassen	vogel	wordt	geringd	wordt	tevens	de	vleugelengte	opgemeten	en	het	geslacht	
genoteerd.		

Op	15	en	22	mei	zijn	de	kasten	nogmaals	bezocht.	De	jongen	zagen	er	allemaal	gezond	en	sterk	uit.	
Blijkbaar	is	er	voldoende	voedsel	te	vinden	in	het	bos!	Ondanks	dat	enkele	kastjes	grote	gaten	
hadden	door	het	gehak	van	de	spechten	bleek	dit	voor	sommige	vogels	geen	probleem.	In	één	kast	
met	een	groot	gat	in	de	wand	en	het	dak	zat	een	pimpelmees	met	13	kerngezonde	jongen!	
Gelukkig	voor	hen	was	het	een	droog	voorjaar.		

Het	was	de	bedoeling	de	kasten	nog	een	laatste	maal	te	bezoeken	op	28	of	29	mei	maar	helaas	
regende	en	waaide	het	die	dagen	hard.	Daardoor	is	dit	jaar	de	laatste	ronde	overgeslagen.		

Bezebng	Nestkasten	2022	
Dit	jaar	waren	42	kasten	bezet	en	19	kasten	leeg.	Van	de	gecontroleerde	kasten	was	daarmee	69%	
bezet.	Een	aantal	kasten	zoals	zijn	niet	verder	dan	de	ei-leg	gekomen.	Bij	het	overgrote	deel	van	de	
kasten	de	jongen	wel	uit	het	ei	gekropen,	koolmezen	legden	tussen	de	6	en	9	eieren	en	
pimpelmezen	tussen	de	10	en	13	eieren!.	De	boomklever	met	5-6-	eieren	en	de	spreeuw	met	3-4	
eieren	doen	het	een	stukje	rus1ger	aan.	Alleen	1jdens	de	eerste	ronde	zijn	alle	kasten	bekeken,	
hierna	zijn	alleen	de	(circa	40)	kasten	rondom	het	Duurzaamheidscentrum	in	de	gaten	gehouden.	In	
totaal	zijn	er	in	deze	kasten	221	jongen	geteld.		



	

Ringen	
In	totaal	zijn	er	dit	jaar	101	jongen	en	12	ouders	geringd.	Niet	alle	jongen	
konden	geringd	worden.	De	jongen	kunnen	alleen	op	de	leeTijd	van	7	tot	
12	dagen	worden	geringd.	Alleen	de	jongen	die	in	het	weekend	of	op	een	
vrije	feestdag	deze	leeTijd	bereikten	hebben	een	ring	gekregen.	Daarnaast	
zijn	de	boomklevers	niet	geringd	omdat	deze	vogels	over	het	algemeen	
hun	nest	volledig	dichtmetselen.		

Één	geringde	koolmees	had	al	een	ring	om.	Deze	had	ik	vorig	jaar	zelf	in	
het	Asserbos	geringd.	Vorig	jaar	had	ik	5	terugvangsten.	Twee	uit	het	
Asserbos,		twee	waren	geringd	door	een	andere	ringer	in	Baggelhuizen	en	
één	was	geringd	in	Dwingel-oo.	Dat	geeT	al	een	leuk	eerste	resultaat	van	
herkomst	van	de	vogels	in	het	Asserbos.	Er	zijn	nog	geen	meldingen	
binnen	gekomen	van	vogels	die	ik	geringd	heb	die	elders	zijn	gevangen.	
Hopelijk	kan	ik	hierover	volgend	jaar	meer	vertellen.	

Nieuwe	hulptroepen	gezocht	
Om	dit	project	voort	te	kunnen	zejen	kan	ik	voor	het	controleren	en	
onderhoud	van	de	kasten	en	het	ringen	van	de	jongen	nog	wel	wat	
hulp	gebruiken.	Hierbij	geldt	hoe	meer	zielen	hoe	meer	vreugd.	Het	
zou	fijn	zijn	als	er	een	aantal	mensen	zijn	die	mij	één	of	twee	dagen	per	
jaar	kunnen	helpen.	Meer	mag	natuurlijk	al1jd!	Het	zijn	ac1eve	dagen.	
De	route	waarlangs	de	kasten	hangen	is	ongeveer	5km	lang.	De	kasten	
hangen	allemaal	op	3-4	meter	hoogte,	ze	worden	met	de	ladder	
geïnspecteerd.	Voor	het	sjouwen	van	de	spullen	mogen	we	van	de	
kinderboerderij	een	kruiwagen	lenen.	Dat	scheelt	een	hoop!	Er	worden	
jaarlijks	een	aantal	bezoeken	uitgevoerd.	In	maart	nog	voor	het	
broedseizoen	start	worden	de	kasten	schoongemaakt	en	zo	nodig	
vervangen	(deze	ronde	kan	eventueel	ook	in	de	herfst	plaatsvinden).	
Begin	mei	vindt	de	eerste	broedvogelcheck	plaats.	De	kasten	met	
eieren	en	jongen	worden	hierna	nog	2-4	keer	bezocht	om	de	jongen	te	
ringen.		

Vogelsoort
Aantal 

broedsels

Pimpelmees 17

Koolmees 22

Spreeuw 2

Boomklever 2

Ringvangsten	Asserbos	2022

totaal
Waarvan	
nestjong

Terug-
vangsten

Koomees 28 21 1

Pimpelmees 81 76

0

Spreeuw 4 4 0

totaal 113 101 1



Hierbij	wordt	gefocust	op	de	kasten	rondom	het	duurzaamheidscentrum,	omdat	het	ringen	redelijk	
wat	1jd	kost	worden	de	overige	kasten	buiten	beschouwing	gelaten.	
Heb	je	interesse	om	te	helpen	of	lijkt	het	je	wel	leuk	maar	weet	je	het	nog	niet	zeker?	Dan	kan	je	
volgend	jaar	gewoon	een	dagje	meelopen	om	het	eens	te	ervaren.	In	beide	gevallen	kan	je	contact	
met	mij	opnemen	via	de	mail:		krisschepp@gmail.com	.		
Ik	hoop	van	jullie	te	horen!	

De	
nieuwe		
Website	
IVN	
Assen	

Wie	regelma1g	onze	website	bezoekt	is	het	sinds	februari	misschien	al	wel	opgevallen.		
Het	ziet	er	ineens	heel	anders	uit!	En	dat	klopt	helemaal,	want	wij	hebben	sinds	kort	een	nieuwe	
website!	

Al	sinds	vorig	jaar	oktober	waren	IVN	(landelijk)	i.s.m.	de	afdelings	-webmasters	op	de	achtergrond	
bezig	met	de	ontwikkeling	en	realisa1e	van	een	geheel	nieuwe	website	en	hos1ng	pla|orm.	
Belangrijkste	reden	voor	dit	project	was	dat	de	gebruikte	soTware	van	de	huidige	website	
verouderd	was	en	op	termijn	geen	security	updates	meer	krijgt.	Daarnaast	werd	dit	aangegrepen	
om	de	website,	en	ook	alle	afdelingen	websites,	beter	te	structureren	en	beter	vindbaar	te	maken	
en	het	pla|orm	meer	toekomst	bestendiger	te	maken.		
De	nieuwe	website	is	gebouwd	door	een	ander	extern	bedrijf	dan	degene	die	de	huidige	website	
had	gemaakt	en	beheerde.	Ook	wordt	er	nu	een	ander	soTware	pla|orm	gebruikt,	namelijk	het	
tegenwoordig	veelgebruikte	pakket	Wordpress.	

Als	

webbeheerder	van	IVN-KNNV	Assen	ben	ik	betrokken	geweest	bij	de	omzerng	naar	de	nieuwe	
website.	In	eerste	instan1e	natuurlijk	ter	informa1e,	maar	de	laatste	periode	ook	voor	het	nemen	
van	de	nodige	maatregelen	om	de	overgang	van	oud	naar	nieuw	te	kunnen	uitvoeren.	Ik	heb	
geprobeerd	er	een	mooi	en	overzichtelijk	geheel	van	te	maken.		

Net	als	bij	de	oude	website	is	de	lay-out	als	standaard	bepaald	door	IVN-landelijk	en	kunnen	de	
afdelings-webmasters	alleen	binnen	die	kaders	werken.	Zo	liggen	zaken	als	lejertype	en	grooje	
etc.	grotendeels	vast,	maar	ten	opzichte	van	de	vorige	site	is	het	wel	flexibeler.	

Voor	bezoekers,	o.a.	jullie	dus,	zal	het	vooral	in	het	begin	even	wennen	zijn	aan	een	nieuw	uiterlijk,	
een	nieuwe	menustructuur	en	indeling,	maar	het	resultaat	mag	er	zijn	en	je	bent	er	zo	weer	aan	
gewend!		

mailto:krisschepp@gmail.com


Neem	de	eerste	keer	even	de	1jd	om	de	site	goed	te	bekijken	en	scroll	eens	
door	de	home-pagina	en	bekijk	de	verdere	op1es	in	het	menu.	Nieuwsgierig	
geworden?	Neem	vooral	eens	een	kijkje	via:	
hjps://www.ivn.nl/afdeling/assen	
Om	de	con1nuïteit	van	beide	websites	van	onze	afdeling	te	borgen,	zoeken	
wij	voor	beide	verenigingen	mensen	die	met	een	computer	overweg	
kunnen	en	het	leuk	vinden	om	onze	afdelingspagina’s	te	beheren.		
Hierop	staan	onder	meer	onze	contactgegevens,	informa1e	over		
de	afdelingen	en	kondigen	wij	de	komende	ac1viteiten	aan.	Ook	doen	wij	er	
verslag	van	die	ac1viteiten.	Je	hoeT	deze	teksten	niet	zelf	te	schrijven.	Het	
kost	niet	veel	1jd	om	deze	berichten	te	plaatsen,	zijn	er	evt.	goede	
handleidingen	beschikbaar	en	als	je	er	niet	uit	komt	en	hulp	nodig	hebt,	
word	je	prima	ondersteund	en	geholpen	door	vrijwilligers	van	het	landelijke	
websupport.	Natuurlijk	zorgen	wij	voor	een	goede	overdracht.	

Voel	je	hier	iets	voor?	Stuur	dan	een	mail	naar	Niels	(IVN)	
of	Paul	(KNNV)	
Niels	Grobben	
Tijdelijke	webbeheerder	van	IVN-afdeling	Assen	
webmaster.assen@ivn.nl		

noot	van	de	redac+e:	In	de	vorige	Nieuwsbrief	staat	een	verkeerd	emailadres	van	
Paul	Troost	

Zijn	emailadres	moet	zijn	webmaster@assen.knnv.nl		

Voor	een	insectenlie}ebber	is	dit	niet	de	meest	interessante	1jd,	maar	in	de	
eerste	helT	van	februari	had	ik	toch	enkele	leuke	'ontmoe1ngen'.		
Op	4	februari	zag	ik	op	een	boom	op	de	Zuiderbegraafplaats	in	Assen	een	
mannetje	Perentak.	Het	is	in	het	hele	land	een	gewone	soort.		
De	mannetjes	van	deze	vlinder	vliegen	vanaf	begin	januari	tot	eind	april.	De	
vrouwtjes	zijn	vleugelloos	en	kunnen	dus	niet	vliegen.	Door	middel	van	
feromonen	(in	de	vorm	van	een	vloeistof	of	als	een	vluch1ge	geur)	lokken	
ongevleugelde	vrouwtjes	een	mannetje.	Feromonen	zijn	stoffen	die	
boodschappen	overbrengen	tussen	individuen	van	dezelfde	soort.		
Het	mannetje	perentak	vangt	die	boodschap	op	met	zijn	geveerde	(en	behaarde)	antennes.	
Mannetjes	van	sommige	vlindersoorten	zijn	in	staat	de	geur	van	een	vrouwtje	op	kilometers	
afstand	waar	te	nemen.	De	Nederlandse	naam	van	de	perentak	verwijst	naar	de	rups	(april-juni),	
die	in	rust	wat	op	een	boomtakje	lijkt.	De	soort	brengt	een	deel	van	de	winter	door	als	pop	in	een	
cocon	in	de	grond.	

Op	10	februari	kwam	ik	min	of	meer	per	toeval	langs	het	hunebed	
bij	Eexterveen.	Een	mooie	gelegenheid	om	te	speuren	naar	
korstmossen.	Ik	had	geluk,	op	een	van	de	keien	zat	tussen	het	
lichtgrijze	granietschildmos	en	het	groene	gesnaveld	klauwtjesmos	
een	kleine	rups.	Het	was	de	rups	van	de	huismoeder.		
De	rups	van	de	huismoeder	komt	voor	van	september	tot	begin	
mei.	Er	is	zowel	een	groene	als	een	bruine	vorm.	Toen	ik	de	rups	
fotografeerde	kwam	er	ook	nog	een	jonge	renspin	in	beeld.	Die	had	

echter	geen	belangstelling	voor	de	rups.	De	rups	verbergt	zich	gewoonlijk	overdag	in	de	grond	en	
komt	1jdens	milde	winternachten	vaak	tevoorschijn	om	te	foerageren.	Zo	staat	het	vermeld	op	de	
site	van	de	Vlinders1ch1ng,	maar	daar	heeT	deze	rups	blijkbaar	geen	boodschap	aan.	De	
huismoeder	vliegt	in	de	periode	eind	mei	tot	begin	oktober.	

Bij	mijn	bezoek	aan	de	Hortus	op	19	februari	zag	ik	twee	Bremschildwantsen.	Niet	op	de	brem,	
maar	op	een	struik	met	zijn	'roots'	(waarschijnlijk)	in	Azië.	De	wants	is	vrij	verwant	aan	de	groene	
schildwants,	ze	zijn	ongeveer	even	groot	(12-14	mm).		
Om	minder	op	te	vallen	is	de	groene	schildwants	is	in	de	winter	bruin.	Ook	de	bremschildwants	
verkleurt.	Bij	verse	volwassen	bremschildwantsen	(augustus-oktober)	zijn	halsschild	en	corium	(het	
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middelste	deel	van	de	voorvleugel)	donkerrood	en	groen,	voor	de	
overwintering	worden	ze	bruingroen	en	in	het	voorjaar	kleuren	de	
wantsen	vrij	egaal	groen	/	groengelig.	De	antennes	echter	zijn	al1jd	
roodach1g,	de	rand	van	het	lichaam	is	bij	de	volwassen	wants	
éénkleurig.	Onder	op	de	foto	is	vaag	een	rotsheidenetwants	zichtbaar.	
Deze	wants	komt	oorspronkelijk	uit	Japan.	
Luit	Staghouwer	

Twee	video’s	van	Hero	Moorlag	op	Youtube	

- Mepper	Hooilanden:	hjps://youtu.be/SND9P98lldU		

- Kiersche	Wijde:	hjps://youtu.be/UY60VgMhVek	

Ben	jij	dol	op	kikkers,	slangen,	salamanders	en	hagedissen?	

Laat	dit	dan	aan	ons	weten!		
Bij	voldoende	animo	willen	we	namelijk	starten	met	een		
Werkgroep	Amfibieën	en	RepZelen.		
Hiervoor	hoef	je	geen	deskundige	te	zijn,	maar	het	mág	wel.	Interesse	
in	deze	bijzondere	groep	dieren	en	de	bereidheid	je	enthousiasme	en	
kennis	met	de	werkgroep	te	delen	is	voldoende.	
Als	er	zich	minimaal	vijf	leden	hebben	gemeld,	zal	er	door	een	
bestuurslid	een	eerste	mee1ng	gepland	worden.	Daar	kan	er	dan	
kennis	met	elkaar	gemaakt	worden	en	ideeën	over	de	invulling	van	de	
werkgroep	worden	uitgewisseld.	
Je	kunt	je	aanmelden	maar	ook	vragen	stellen	via	
voorzijer@ivnassen.nl		

Wie ben ik? 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over mijzelf. En wel omdat 
ik penningmeester van de KNNV-afdeling Assen ben.

Of het toeval is of niet, maar mijn bestuursfunctie loopt juist deze 
maand af.

Wie toch nog een kleine nadere kennismaking met mij wil, leze dit 
stukje.

In 2004 zijn mijn man Hans en ik hier in Drenthe / Assen 
neergestreken na een werkend leven in het Westen. Voor mij 
betekende dit de afsluiting van een 26-jarige periode bij de afdeling 
Pathologie van het LUMC in Leiden. 

Bij de eerste snertwandeling die ik meemaakte bleek dat de afdeling 
een nieuwe secretaris nodig had (toen ook al!). Of dat niet wat voor 
mij was, vroeg toen Jan Klever, eminent lid van de Vogelwerkgroep en toenmalig penningmeester. 
Als jonge pre-pensioener leek mij dat wel wat. Het was een mooie manier om er hier goed in te 
komen.

Inmiddels zijn we 18 jaar verder en kom ik aan het eind van een 5-jarige periode als 
penningmeester / ledenadministrateur.

Het leven in Drenthe bevalt heel goed, we stappen zó het Drentse Aa-gebied in en hopen nog lang 
te genieten van wat de natuur ons biedt.

Een foto van mij is al geplaatst in de Nieuwsbrief van januari 2023. Daarom heb ik nu gekozen voor 
een andere illustratie bij dit stukje: een Doronicum met insecten, gezien en gefotografeerd op de 
KNNV-reis naar Monts du Forez in 2022.


Ellen Kerkhof 
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