Mei 2021

1)Van de redactie:
Genieten in eigen land, dat is nog steeds de norm. Maar met de koudste april in 35 jaar en zo het
zich laat aanzien, hetzelfde voor mei, valt dat niet altijd mee. Gelukkig gaat het met de
grondwaterstand de goede kant op en profiteren de weidevogels van het noodgedwongen laat
maaien van de eerste snee gras. Toevallig deze keer dus ook veel water- en weidevogels!

2)Agenda
Omdat de agenda nog steeds niet zoveel te melden heeft, een vooruitblik voor de komende
maand, zodat iedere lezer alvast plannen kan maken om de tijd in Nederland zo goed mogelijk te
besteden! Bijvoorbeeld libellen zijn nog mondjesmaat te zoeken, maar dat gaat beslist komen:

De bonte vliegenvanger komt als één van de laatste zangvogels terug uit het Zuiden, een hommel
als bestuiver op de rietorchis aan de Houtlaan in Assen en azuurjuffers die eitjes afzetten in mijn
vijver.

3)Verslagen van afgelopen activiteiten.(de redactie houdt zich het recht voor uw
bijdragen in te korten in het belang van de leesbaarheid)

Geoorde futen in
de Onnerpolder
(Heleen Medema)

Heleen Medema ging op excursie in de Oostpolder bij Zuidlaren en in de Onnerpolder en
plaatste haar foto’s op Facebook. Vooral voor weidevogels een erg mooi gebied, maar ook de
zeearend wordt er waargenomen.

Grauwe gans, tureluur, kemphaan

zeearend

4)Waarnemingen en vragen.
Joke en Theo de Grijs melden:
“Onze” holenduiven die dagelijks in onze tuin een graantje meepikken.

Hero Moorlag was (zoals altijd) weer erg actief en stuurde dit filmpje:
https://youtu.be/h4oLQGvlyyA

…en een foto van een
meerkoet die haar
jongen beschermt
tegen het vrolijke weer
van deze meimaand:

En daarna nog deze spectaculaire jacht van de boomvalk: boomvalk jaagt libellen

Een dubbele waarneming: Heleen Medema zag reeën aantoonbaar eten van de tulpen bij
Hooghalen en Ton van de Vis zag het zelfde in Noord-Friesland!

Martin Morsman stuurt weer bijzondere foto’s van de Lammergier bij de Archumerberg, een
Roodpootvalk in het Bargerveen, “maartse” hazen en de bever in de Zoersche landen. Er staan
meer foto’s op de fotogalerij van de website: klik hier

Lammergier

Bever

hazen

roodpootvalk

Joke de Grijs zag een hazelworm en raadpleegde Wikipedia:
Hierbij een, door mij, gemaakte foto van een hazelworm die ik gespot heb op 13 mei j.l. in
Hingsteveen.
Ook hierbij de info van Wikipedia.
----------------------------De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis uit de familie hazelwormen (Anguidae).[1]
De hazelworm heeft een grote verspreiding binnen Europa en is daar een van de meest
voorkomende reptielen.[2] Ook in België en Nederland komt deze hagedis voor. De hazelworm is
een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de bladeren en takken in de
strooisellaag. Hij eet kleine ongewervelden, voornamelijk regenwormen en naaktslakken.
De hazelworm is doorgaans bruin van kleur en kan een lengte van ongeveer 45 centimeter
bereiken. Jongere dieren zijn lichter van kleur en hebben donkere lengtestrepen, oudere
exemplaren zijn soms gevlekt. Net als andere soorten uit de familie hazelwormen lijkt de
hazelworm oppervlakkig meer op een slang dan op een typische hagedis. Het lichaam draagt
geen poten en is langwerpig en cilindrisch van vorm.
Door de gewoonte vaak de tong uit te steken wordt de
gelijkenis met een slang nog eens versterkt.
Belangrijke verschillen tussen een hazelworm en een
slang zijn de relatief stijve voortbeweging, de tong die
niet sterk gevorkt is, en de beweegbare oogleden van
de hazelworm. Net als andere Europese hagedissen is
de hazelworm volkomen ongevaarlijk en bovendien
erg schuw: bij verstoring vlucht het dier snel weg.
De hazelworm is eierlevendbarend, de jongen komen
in een dun vliesje ter wereld maar gaan direct hun
eigen weg. De hagedis kan in vergelijking met andere
reptielen erg oud worden maar heeft ook veel vijanden. Dieren die op de hazelworm jagen zijn
onder andere vogels, zoogdieren en andere reptielen.
(Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Hazelworm)
Uw redacteur was in het Noorden, van de Punt van Reide tot de vogelkijkhut Skrok bij Wommels
en dat resulteerde in een filmpje: https://youtu.be/7eG4apWy2p0
Een paar vogels uit die streken:

Blauwborst

gele kwikstaart

rietzanger

Graspieper

torenvalk

kemphaan

5)Mededeling over de organisatie IVN:
Op 22 april werden de vereniging IVN (de leden) en de stichting IVN (de beroepskrachten)
formeel samengevoegd tot één vereniging. Hierover hebben we jullie in eerdere vergaderingen
geïnformeerd.
De fusie is een logische keuze en maakt een einde aan de verwarrende situatie van twee IVN’s.
Verder is de organisatiestructuur aangepast aan de ondertussen gangbare bestuursvorm. De
landelijke raad heeft het besluit met grote meerderheid ondersteund.
Bij een dergelijke fusie moeten leden die het niet eens zijn met de samenvoeging en/of de
aangepaste organisatiestructuur in de gelegenheid gesteld worden om per direct en zonder
verdere consequenties hun lidmaatschap te beëindigen.

6)De Pen:
De pen is deze maand voor Einbert van Rees:
Mijn naam is Einbert van Rees. Sinds, ik denk 1982 lid van de IVN afdeling Assen. Ooit in Zwolle
opgeleid tot onderwijzer, maar vooral werkzaam geweest in de afdeling P&O van het Drenthe
College, als adviseur. Sinds 3 jaar elke dag vrij wegens pensionering. Mijn interesse voor natuur
werd gewekt door meester Visser in de 5e klas van de
lagere school in Genemuiden. Hij zette vaasjes met
bloemen, die hij plukte in de weilanden, aan
slootkanten en tussen straatstenen voor ons neer en
gaf ons een eenvoudige flora en de opdracht de
bloemen op naam te brengen met behulp van de
instructies in de flora. Het madeliefje dat ik natuurlijk
al wel van naam, althans de dialectnaam, meizeuntien,
kende bleek verdraait lastig te determineren.
Mijn interesse voor natuur bleef, maar na de
studieperiode waren er andere zaken die alle energie
en aandacht opeisten: werk, relatie, ook was ik actief
in de wereldwinkel. In 1975 ging ik in Assen wonen en
hoorde ik dat het gebied van de Drentse A erg mooi
was, qua natuur. Ik moest er wel even naar zoeken,

nergens vond ik op kaarten van Drenthe waar de Drentse A stroomde. Toen ik uiteindelijk
begreep dat de Drentse A in Drenthe bij elk dorp waar hij langs stroomt de naam van het dorp
krijgt begon ik het gebied te verkennen. Eerlijk gezegd vond ik het aanvankelijk maar een zielig
stroompje, ik was opgegroeid aan het Zwartewater en dat is wel even wat anders qua water.
Mijn buurman nam me rond 1982 mee naar de voorlichtingsavond over een op te starten
natuurgidsencursus van het IVN. Het leek me wel wat en ik gaf me op. Het werd een heerlijke
cursus. Ik leerde veel over de (drentse) natuur en het educatieve doel dat het IVN heeft sprak mij
(als onderwijzer) enorm aan. De natuurgidsencursus vroeg, en vraagt veel van de deelnemers.
Niet alleen zijn er 1,5 jaar lang een groot aantal bijeenkomsten, er moeten ook werkstukken
gemaakt worden, je moet observaties doen in een zelfgekozen terrein, presentaties geven en
een eindwerkstuk maken. Ik had daar eigenlijk nauwelijks tijd voor, maar kreeg uiteindelijk toch
het felbegeerde natuurgidsendiploma.
In de loop van de jaren heb ik me op allerlei manieren ingezet voor het IVN. excursies begeleid,
meegeholpen bij de organisatie en uitvoering van natuurgidsencursussen en andere kortere
cursussen, als bestuurslid, als stukjesschrijver en redactielid voor het
IVN clubblad Brummels. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan.
Nu ik gepensioneerd ben is er weer heel veel tijd om van de
schitterende natuur rondom Assen te genieten. Vrijwel dagelijks maak
ik samen met mijn partner, met familie en vrienden wel een wandeling
of een fietstochtje. Vaak in het stroomgebied van de Drentse A, want
daar ben ik in de loop van de tijd enorm van gaan houden. Een rondje
Scheebroekerloopje, een rondje bij Gasteren, bij Anloo, we lopen vaak
dezelfde routes. Om te kijken of de bosanemonen en de geelster al
bloeien, de prachtige bloem van het waterdrieblad ->
te zien, of de rapunzel er nog staat, de ijsvogel eindelijk weer eens te
zien. Het is altijd mooi, deze winter de sneeuw op de Heest, met alle
sporen van de dieren daarin, de gentianen op het Eexterveld in het
najaar.
Actief in het IVN ben ik eigenlijk niet meer. Mijn interesse ging altijd
vooral uit naar “het educatieve” mensen laten zien wat voor moois,
wat voor bijzonders de natuur in eigen omgeving heeft. Toen ik een
waterdrieblad
serie artikeltjes over de “geschiedenis” van het IVN in Assen schreef,
ontdekte ik dat er een ontwikkeling van natuurwacht, naar natuurgids
heeft plaatsgevonden. Ik denk dat er inmiddels nog een ontwikkeling is geweest: een groot deel
van het educatieve werk is overgenomen door gidsen van natuurorganisaties, bv Drents
Landschap, Nationaal Park Drentse A, het mooie natuurcentrum in het Asser Bos. Er is, als de
pandemie straks voorbij is, weer een enorm aanbod van excursies en activiteiten voor “het grote
publiek”. En dat is mooi en goed, want niets is zo goed voor het vergroten van het draagvlak
voor natuurbescherming en natuurherstel als zelf gaan kijken, met of zonder gids, denk ik nog
steeds.
Diliana Welink zal de volgende keer iets vertellen over zichzelf.
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