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1)Van de redac e:
Het voorjaar o ewel de lente is begonnen. Een periode in het jaar waar van alles gebeurt:
de bomen krijgen hun bladeren, diverse bloemen laten hun pracht zien en de vogels zoeken een
nestplaats. Normaal een periode waarin de
temperatuur iets oploopt. Maar helaas wordt
dit sterk getemperd door de niet a atende
noordenwind waardoor het naar buitengaan
sterk wordt afgeremd. Aan de andere kant
hebben we nu wel weer een week gehad vol
met zonlicht. Dus dan toch maar naar buiten.
Om je te verleiden dit laatste te doen zet ik
hierbij een foto van onze Do erbloemen bij
de vijver. En wil je hiervan genieten dan sta je
buiten voor je het weet.

2)Agenda
De redac e hee geen gegevens voor de agenda ontvangen.
Wel kan ik het volgende melden:
Film en fotoboek: Wild port of Europe - De nieuwe wildernis 2.0
In september brengt de KNNV Uitgeverij het boek: "Wild port
of Europe, De nieuwe wildernis 2.0 uit. het boek wordt
gemaakt in samenwerking met de lmproducent van de
gelijknamige lm. Zij zijn bekend van eerdere lms als De wilde
stad en De nieuwe wildernis. De lm en het boek gaan over de
verrassende natuur in de Ro erdamse haven, het is
pioniersgebied. En ook over het gebied er omheen. KNNV
afdeling Hollandse Delta hee meegeholpen bij het vinden van
mooie loca es voor de lm.
foto Wild Port of Europe
Lees meer over het boek:
h ps://knnvuitgeverij.nl/ar kel/wild-port-of-europe.html
Fotoboekwedstrijd
Voor het boek is de KNNV Uitgeverij op zoek naar foto’s. Er is een fotowedstrijd georganiseerd
i.s.m. Kamera Express.
We denken dat onder KNNV leden goede fotografen zijn die misschien willen meedoen. De
wedstrijd loopt tot 30 juni 2021
Lees meer over de fotoboekwedstrijd: h ps://www.kamera-express.nl/wild-port-of-europe

Werkgroep Nestkasten zoekt snel versterking
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Ik ben helaas fysiek niet meer in staat om nestkastjes te
inventariseren voor de Werkgroep Nestkasten. Ook mede
werkgroeplid Rene Reintjes lukt dat in (ieder geval dit jaar) niet om
fysieke redenen. Ben je t en lijkt het je leuk om vogels te

inventariseren in en om het Asser bos? Of weet je iemand die dat leuk zou vinden? Neem dan
z.s.m. contact op. De eerstvolgende inventarisa e zal namelijk al plaats vinden in de eerste week
van mei.
Wat houdt de inventarisa e precies in?
Er hangen in en om het Asserbos 83
genummerde nestkastjes. Deze worden in maart
schoongemaakt of vervangen (indien kapot of
verdwenen). In de eerste week van mei worden
de kastjes voor de tweede keer bezocht, deze
keer om de soorten, het aantal eieren en jongen
te noteren.Deze gegevens moeten vervolgens
via de computer aan SOVON worden
doorgegeven, die op deze manier op landelijk
niveau bijhoudt hoe het gaat met de vogels in
Nederland.

Ringen
Sinds 2020 is Helen Schepp aangesloten bij de Werkgrop
Nestkasten. Zij ringt de in de nestkast aanwezige ouders
en (indien groot genoeg) ook de jongen. Daarnaast
worden de vogels gewogen en opgemeten. Ook deze
gegevens worden weer doorgegeven aan een centraal
meldpunt.
Ook Helen kan dit niet alleen doen en hee hulp nodig
van één of twee enthousiaste mensen.

Achtergrond informa e
De nestkasten route is ongeveer 5 kilometer lang. Start en eindpunt is het Duurzaamheids
Centrum in Assen. Er is een aluminium IVN ladder
beschikbaar, een tweewielige kruiwagen kan geleend
worden van de kinderboerderij. Hier kan de ladder ook
op gelegd worden jdens het verplaatsen.
Het inventariseren kan gelijk jdig met, of los van het
ringen gebeuren. Dit hangt o.a. af van het aantal
mensen, de gemiddelde condi e en de wens van de
werkgroepleden.
De meest voorkomende soorten zijn de pimpelmees en
de koolmees. Daarna komt de boomklever. Af en toe
broedt de bonte vliegenvanger, de ringmus of de gekraagde roodstaart in de kastjes. In door
spechten aangetaste kasten zien we ook weleens spreeuwen en sinds vorig jaar hangen er goede
spechtenkasten, waarvan er in ieder geval één al bezocht is door een specht.
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Helen en ik zullen zorgen dat je goed wordt geïntroduceerd in de werkgroep
en werkzaamheden.

Als je vragen hebt, bel of mail één van ons gerust op!
Onze contactgegevens:
Frank Huisman
06-25167246
frankhuisman@hotmail.com

Helen Schepp
06-13770015
hlschepp@gmail.com

3)Verslagen van afgelopen ac viteiten
Hero Moorlag hee wederom een lmpje op YouTube gezet waar u de volgende dieren kunt
bewonderen: de Blauwborst, de Adder, de Boomklever en de Pad. O ewel Lente 2021.
Opgenomen in Bargerveen

Heleen Medema stuurde ons de volgende foto’s toe:
Blauwborst

Pimpelmees

Roodbors apuit

Roodhalsfuut

4)Berichten uit andere bronnen
Kijk op Exoten / Februari 2021
Waaiermos, een nieuw tropisch mos verwilderd in Nederland
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Henk-Jan van der Kolk, BLWG

Geregeld worden er exo sche soorten mossen en korstmossen aangevoerd met stenen en
bomen uit het buitenland. De meeste soorten kunnen niet overleven in het Nederlandse klimaat
en sterven snel af. Ook voor het tropische waaiermos (Hypopterygium tamarisci) leek het niet
mogelijk om ‘in het wild’ in Nederland stand te houden, totdat er recent een groeiplaats in
Baarn werd ontdekt, waar het waaiermos al bijna 40 jaar in de buitenlucht groeit. Waar komt
dit mos vandaan en zou deze soort zich de ni ef in Nederland kunnen ves gen?
Herkenning en oorsprong
Het waaiermos is een opvallend bladmos dat zijn Nederlandse naam dankt aan zijn waaiervormige
groeiwijze. Vanuit de hoofdas van het mosje ontstaan er aan weerszijden bebladerde zijtakjes,
waardoor het geheel op een waaier lijkt. De blaadjes liggen in twee rijen in een plat vlak op de
mostakjes, en aan de onderkant bevindt zich nog een rij met kleinere onderblaadjes. De soort doet
– van de inheemse Nederlandse mos ora – nog het meest denken aan andere soorten bladmossen
die een afgepla e en min of meer vertakte groeiwijze hebben, zoals spatelmos (Homalia
trichomanoides) en glad kringmos (Neckera complanata). Het waaiermos komt wereldwijd in
tropische gebieden voor. De soort groeit daar op voch geplekken op stenen en boomvarens, maar
ook op andere substraten als bomen en ro end hout.
Waaiermos in Nederland

Waaiermos wordt in Nederland met tropisch materiaal,
waarschijnlijk meestal boomvarens, aangevoerd in kassen en
overdekte tuinen. Zolang het klimaat warm en luchtvoch g is,
kan de soort daar goed standhouden. Zo werd in 2015 door Kim
Lo erman een grote groeiplaats ontdekt in Burgers' Bush, de
overdekte jungle in dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. In 2017
werd waaiermos gevonden door Maarten Costerus op stenen in
de Hortus botanicus Leiden, een oude botanische tuin. De stenen
waarop waaiermos hier groeide waren waarschijnlijk een paar
maanden daarvoor naar de tuin verplaatst vanuit de kas. Het is
niet bekend of waaiermos nog steeds op deze stenen groeit.
Het eerste bewijs dat waaiermos voor langere jd in de Nederlandse buitenlucht kan overleven
werd gevonden in Baarn. In het voorjaar van 2020 vond Miranda Engelshoven een groeiplaats op
stenen muurtjes in het Cantonspark. Deze muurtjes zijn overgebleven keermuurtjes van een
orchideeënkas, die begin jaren ’80 werdafgebroken. Het waaiermos weet zich hier nu al 40 jaar te
handhaven.
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Kan de soort in Nederland inburgeren?
De vondst in Baarn roept de vraag op of het waaiermos op meer plekken in Nederland in de
buitenlucht voorkomt. De meest kansrijke loca es om de soort te vinden zijn waarschijnlijk loca es
rond (voormalige) tropische kassen, botanische tuinen en andere plekken waar tropisch materiaal
aangevoerd is. Het is vooralsnog onwaarschijnlijk dat het waaiermos een invasieve soort zal
worden in Nederland. In Europa is de soort verder alleen verwilderd bekend van Portugal en Italië,
maar ook in deze landen is het voorkomen beperkt tot botanische tuinen. Het ontbreken van
voortplan ngsstructuren in het Nederlandse materiaal wijst er ook op dat het waaiermos zich niet
makkelijk zal verspreiden. Het lijkt er dus op dat waaiermos incidenteel kan overleven op loca es
waar de soort is aangevoerd, maar dat de soort vooralsnog geen poten e hee om zich verder te
verspreiden. Mogelijke nieuwe vondsten van waaiermos kunnen via waarneming.nl
worden doorgegeven.
Verder lezen
Engelshoven, M. & A. van der Pluijm, 2021. Hypopterygium tamarisci (waaiermos), een tropische
ontdekking
in Baarn. Buxbaumiella 120: 1-6.
Groen & Doen, Hoogeveensche Courant 26 maart 2021
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■ Tips voor balkon, voor- en achtertuin en openbaar groen
Henri Moorlag
De eerste citroenvlinder vliegt, op zonnige dagen al in februari. In onze tuin hee hij in de
klimopheg als vlinder overwinterd of onder afgevallen bladeren. Voor deze soort is
het van belang bladeren en ander plantaardig afval de hele winter te laten liggen.
Als de zon langdurig op de heg schijnt en het is winds l, komt het citroentje tevoorschijn voor de
warming-up. De mannetjes zijn geelgroen, de vrouwtjes vrijwel wit. De mannetjes patrouilleren in
de tuin op zoek naar een vrouwtje. Op de foto zit een mannetje op een braamblad in de nazomer,
een teken dat je citroenvlinders het hele jaar kunt zien, ook in de tuin. Maar dat is dan de tweede
genera e. Vorig jaar verscheen het boomblauwtje ook vroeg. Hij hee als p[op overwinterd. Je zag
boomblauwtjes tot in de herfst. Hoe kunnen we deze vlinders, bijen en hommels helpen in eigen
tuin. De Vlinders ch ng in Wageningen gee ps en wijst op struiken als de vuilboom
(sporkehout) .
Even geen gejeremieer over de erns ge terugloop van insecten. De feiten zijn bij iedereen
genoegzaam bekend, ook de oorzaken. Laten we in het
voorjaar van 2021 eerst eens serieus werk maken van
een tuin, bedrijfstuin of balkon met drachtplanten voor
vlinders, bijen en hommels.
Ga naar de site van de Vlinders ch ng en download
gra s de brochure “Aan de slag voor insecten”. Het eerste
advies van de vlinders ch ng is: gebruiken geen
chemische bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld
luizen. Mezen, lieveheersbeestjes en sluipwespen helpen
bij de bestrijding van plaaginsecten en hun rupsen. Dan
moet je wel geduld uitoefenen want de natuur hee even
jd nodig om op plaaginsecten te reageren. Desnoods maak je een oplossing van afwasmiddel en
spiritus in water en bespuit de planten daarmee. Vermijd een vlooienband. Via haar komt dit gif in
de natuur terecht. De dierenarts hee pillen die de hond van binnen uit beschermen tegen vlooien
en teken. Koop een bijenhotel of maak er zelf een. Wat een plezier beleef je aan zo'n hotelletje.
Vanaf april beginnen de rose metselbijen al nesten in de bamboestengels te maken en dan de
planten. Koop inheemse planten: teunisbloem (nachtvlinders!), Wilde marjolein, lavendel,
vingerhoedskruid, ijzerhard (verbena voor alle insecten!), lange ereprijs en struiken als klimop,
zoete kers en vuilboom.
Een nectarkroeg
Vuilboom op sporkehout is geen boom, maar een struik. Pluk je in
mei een toptakje met verse blaadjes en ga je daar op kauwen, dan
moet er een toilet in de buurt zijn. Het verse takje werkt als
laxeermiddel. Is er geen toilet in de buurt, dan is de kans groot dat
je je bevuilt, vandaar vuilboom. Belangrijker is dat deze struik het
hele seizoen bloeit met nie g bleekgroene bloemen die veel nectar
leven. Een vuilboom is een nectarkroeg voor alle insecten,
waaronder dagvlinders en nachtvlinders. Ook als er al bessen aan
de struik hangen, blijven er bloemen komen. De bessen verkleuren
van groen naar rood en worden uiteindelijk zwart. Ze zijn gi ig
maar je moet er heel veel van eten om echt ziek te worden. Imkers
planten graag vuilbomen aan. Het is een super
drachtplant die veel bijen trekt. Op de foto van de Eikenpage zie je
dat de vlinder de roltong in een bloem van vuilboom steekt. De
Vlinders ch ng gee ook adviezen voor een daktuin, een
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Handleiding om insecten duurzaam te helpen

natuurlijke “schu ng” (klimop) en de aanleg van een natuurlijke vijver. Lees daarna eens de
adviezen voor openbaar groen in stad en dorp, in het agrarisch gebied en in natuurgebieden. Ruim
veer g pagina’s met adviezen en illustra es, compleet met assor ment struiken en een
trefwoordenlijst. Als iedereen deze adviezen opvolgt, zoemt en addert het in 2021 in onze tuinen.
Dagblad van het Noorden 22 april 2021

Eikenboom bespoten in strijd tegen rups

Emmen Ruim 7000 eikenbomen in de gemeente
Emmen worden vanaf vandaag bespoten zodat
eikenprocessierupsen geen nest meer kunnen maken.
De uitvoerende aannemer gaat daarvoor niet alleen
de komende weken overdag de weg op, maar ook ’s
nachts. De rupsen eten het bespoten blad, worden
ziek en gaan vervolgens dood.
Dit jaar steekt Emmen een halve ton extra in de
bestrijding van de rupsen. Dat is nodig, want in
tegenstelling tot de duizend bomen van vorig jaar worden dit jaar ruim zevenduizend bomen
bespoten, ongeveer 12 procent van alle eikenbomen.
Het gaat om bomen in gebieden met een hoog risico, zoals bij drukke winkelcentra, scholen,
kinderopvangcentra of drukbezochte ets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang en
vallen niet onder de Wet natuurbescherming.
Bepaalde plekken zijn aangewezen als beschermde leefomgeving. Op die plekken spuit de
gemeente niet.
De rupsen zijn te bestrijden vanaf dat zij hun brandharen krijgen tot het moment dat de rups een
vlinder wordt – dat is vanaf begin mei tot en met juli.
———Reac e van Joke de Grijs
Hoe kan het zo zijn dat er overal nestkastjes opgehangen worden voor een natuurlijk beheer
(rupsjes vogelvoer) en dat in de periode dat de vogels de rupsen nodig hebben de eikenbomen al
bespoten worden ter voorkoming dat de rupsen uitkomen. Mijns inziens een zeer zorgelijke
ontwikkeling!

Podcast Tips van Heleen Medema

De Vogelspotcast podcast - Online luisteren
De Vogelspotcast zorgt ervoor dat je vanaf nu wat vaker omhoog kijkt!
Wereldrecordhouder vogels kijken Arjan Dwarshuis gaat wekelijks op
vogelsafari met jeugdvriend Gisbert van Baalen, die nog geen kraai van
een ekster kan onderscheiden. Samen ontdekken ze de meest
uiteenlopende vogelsoorten, aangevuld met veel beginnersvragen en
mooie anekdotes. Van de meest spannende natuurgebieden tot het park
waar je dagelijks doorheen wandelt. Volg de Vogelspotcast ook op
Instagram: h ps://www.instagram.com/vogelspotcast
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Fwiet! Fwiet! Is een depodcastover vogels in de Lage Landen van Begijn
Le Bleu die enthousiast werd onthaald door media en publiek.Nu gaat de
comedian de baan op om te vertellen over de kick van het vogelspo en,
over de waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten en over zijn
reis naar Batumi, Georgi, waar in n maand jd meer dan een miljoen
roofvogels passeren. Een gepassioneerd verteller over zijn muze: de
natuur.
h ps://podcastluisteren.nl/pod/Fwiet-Fwiet

5) De Pen

De pen is deze maand voor Wytze Wijbenga
Daartoe uitgenodigd door Bert Broekman probeer ik deze keer iets over mij zelf te vertellen.
Ik ben in 1937 geboren in Drachten en reeds daar probeerden mijn moeder en enkele tantes mij de
liefde voor de natuur bij te brengen, maar dat wilde toen nog niet echt beklijven. Pas toen ik in
1968 in Assen kwam wonen kreeg ik daar meer oog voor. Met behulp van een plantenboekje
probeerde ik mij zelf en mijn drie dochters wat wijzer te maken.
Ik werkte toen bij de Regas en daar leerde ik Harrie E ema kennen. Hij was een beproefd IVN-er en
hij vertelde mij dat hij na twee zondagen zoeken het zeldzame plantje de Zweedse kornoelje
gevonden had. Dat vond ik erg interessant en dus ben ik ook gaan kijken. Hij hee me dus ook
overgehaald om mee te gaan doen met de gidsencursus van het IVN.
Na deze cursus ben ik direct mee gaan doen met crocus excursies op over Overcingel en al snel
volgden andere excursies zoals in het Asser bos, de Berenkuil en Wi erzomer. Ook heb ik mogen
mee werken om nieuwe gidsen op te leiden.
Toen het Na onaal Park De Drentse Aa in beeld kwam ben ik ook hier voor de cursus gaan volgen.
Talloze excursies heb ik dus gegeven zodat ik mijn hobbies wandelen, natuur en de geschiedenis
van dit gebied in prak jk kon brengen. Helemaal doordat ik met 55 jaar al kon stoppen met
werken. Hier door kon ik ook veel reizen in het buitenland gaan maken, waaronder ook veel
wandelreizen.
De laatste jaren ben ik al wat gaan a ouwen doordat de lee ijd gaat meetellen. Door de corona
perikelen is alles een beetje s l komen te liggen. Momenteel doe ik nog wat vrijwilligers werk op
Overcingel , nu voor Het Drentse Landschap.
Enkele jaren geleden heb ik samen met Johannes Mateboer de wandelclub De Vrijbuiters
opgericht, aanvankelijk vooral voor leden van KNNV en IVN, maar later kwamen er ook veel
anderen bij. Nadat Johannes is overleden ben ik hier alleen mee doorgegaan. Door corona ligt ook
dit nu s l.
Als de gezondheid het toe laat hoop ik nog een jdje door te gaan, want ik heb aan deze hobby’s
erg veel plezier beleefd.
Ik geef de pen door aan Einbert van Rees

Einde nieuwsbrief
KNNV afd. Assen

IVN Assen

Secr. Bert Evers

Secr. Jaap van Roon

secretaris@assen.knnv.nl

secretaris@ivnassen.nl

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór 22 mei
sturen aan: nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com
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De redactie, Ton van de Vis en Theo de Grijs

