Juli 2021

1)Van de redactie:
Door een misverstand is de Nieuwsbrief vorige maand iets te snel verstuurd, waardoor niet alle
kopij meegenomen kon worden. Die vindt u in deze uitgave. De verzenddatum voor uw bijdragen
blijft de 22e van de maand.
Inmiddels gaat de zomer verder, de eerste klokjesgentianen zijn alweer gezien en binnenkort
begint de heide te bloeien. Drenthe is onverminderd populair bij toeristen, fijn dat die ook van
onze prachtige leefomgeving kunnen genieten. Laatst fietsten we een rondje Dwingelderveld. Op
een terras in Ruinen spraken we mensen uit Zwijndrecht en Alkmaar die het zo heerlijk rustig
vonden. Wij vonden het maar druk, we kwamen meer dan 10 fietsers tegen!

2)Agenda
Hoera, we hebben weer een agenda! Wandelen, fietsen, libellen en juffers en nog meer kan
allemaal weer gepland worden.
Kort:
• Werkweek voor jongeren van 2 t/m 6 augustus.
• Fietsexcursie van Hunze naar Drentsche Aa op zondag 8 augustus
• Libellenexcursie en een wandelexcursie op zondag 22 augustus
• Wandelexcursie ‘struinen door De Heest’ op 2 september
Werkweek voor jongeren van 2 t/m 6 augustus.
Bericht van Ruud Maarschall (vz. afd. Alkmaar-Den Helder) Tel. 0653456344:
Al deze zomer starten we als KNNV met een veldbiologische werkweek Ecologie en Landschap
voor de leeftijdsgroep 18-35 jr. in de omgeving van Mook.
In deze week verkennen we lopend en fietsend de aantrekkelijke en natuurrijke omgeving van
Mook met veel verschillende biotopen en landschappen op en rond de stuwwallen.
Er zijn lokale (afd. Nijmegen) en landelijke specialisten die zorgen voor een gevarieerd
programma. Ook wordt inbreng van deelnemers zeer gewaardeerd.
Deelnemers kamperen of slapen in de gebouwen op het terrein van scoutingvereniging Don
Bosco in Mook.
Er is ruimte voor maximaal 35 deelnemers, dus snelle aanmelding is gewenst.
Deelnemers die nog niet lid zijn kunnen een forse korting krijgen, als ze lid worden van een van
onze KNNV-afdelingen.
Dankzij een bijdrage uit het Ger van Zanenfonds blijft de deelnemersbijdrage betaalbaar.
Dus, hebt u kinderen, kleinkinderen, kent u jongeren geïnteresseerd in natuur en landschap, kent
u studenten biologie, fysische geografie of andere groene opleidingen, laat ze weten van deze
aantrekkelijke week. Hun kans om samen met leeftijdsgenoten op een informele manier en in
een prachtig landschap veldkennis en ervaring op te doen.
Meer informatie een aanmelden: https://kampeervakanties.knnv.nl/jongerencursus/

Fietsexcursie van Hunze naar Drentsche Aa op zondag 8 augustus
Vier deelnemers aan de IVN-Natuurgidsenopleiding Drenthe ontwikkelen een fietstocht, als
eindopdracht van hun opleiding. Op zondag 8 augustus is er gelegenheid om, onder hun
begeleiding, deze tocht te fietsen. De route gaat over de Hondsrug, langs de Hunze en door het
stroomgebied van de Drentsche Aa. Op de website https://www.vanmustotgras.nl/staat de hele
route beschreven, met veel achtergrondinformatie en mooie natuurfoto’s. De fietsroute is circa
29 kilometer lang en onderweg is ook een korte wandeling gepland.
Op zondag 8 augustus verzamelen we vanaf half elf bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in
Gasteren. Daar vertrekken we om 11.00 uur in 2 groepen van ieder maximaal 10 personen. De
twee groepen ontmoeten elkaar dan weer halverwege op de picknickplek ‘de Duunsche Landen’.
Daar lunchen we gezamenlijk. Neem je eigen lunchpakket en drinken mee.
De fietstocht eindigt rond 15.00 uur bij Brinkzicht in Gasteren. Daar sluiten we de fietstocht af
met een consumptie, op kosten van IVN-KNNV Assen.
Deelname staat open voor leden en hun partner/huisgenoot en is gratis. Omdat er een
maximumaantal deelnemers is, is aanmelding verplicht. Dit kan via secretaris@ivnassen.nl.
Marga, Frank, Esther en Jaap hopen dat je meefietst.
Libellenexcursie en een wandelexcursie voor onze leden.
Op zondag 22 augustus neemt libellenkenner Gerard Abbingh ons mee op een zoektocht naar
libellen in de buurt van Assen.
Welke libellen kunnen we verwachten? Gerard: “Ik kan natuurlijk niets beloven, maar ik heb met
De Haar een gebied uitgezocht waar kans is om verschillende libellen te spotten; bijvoorbeeld
diverse heidelibellen, pantserjuffers en glazenmakers. Wat we zien, hangt natuurlijk ook af van
de weersomstandigheden. Zelf doe ik aan libellenmonitoring voor De Vlinderstichting en ben ik
(co)-auteur van diverse libellenpublicaties, o.a. van de Drentse libellenatlas. Naast volwassen
libellen ben ik vooral bezig met de larvenhuidjes van libellen.”
De excursie start om 12.00 uur. Zorg voor waterdichte schoenen (of laarzen) en neem je
verrekijker en fotocamera mee.
Deelname is gratis voor leden van IVN-KNNV Assen. Opgeven is verplicht via:
secretaris@ivnassen.nl
Het maximale aantal deelnemers is 10. In de bevestiging van deelname staat vermeld vanaf
welke plek de excursie vertrekt.

Paardenbijter foto Gerard Abbingh

blauwe breedscheenjuffer foto Ton van de Vis

Wandelexcursie ‘struinen door De Heest’ op 2 september
Leah Groeneweg, deelnemer aan de IVN-Natuurgidsenopleiding Drenthe, heeft voor de
opleiding een jaar lang onderzoek gedaan in het natuurgebied De Heest bij Gasteren. Een
beekdalgebied dat wordt ingeklemd door twee diepjes uit het Drentsche Aa stelsel: het
Taarlosche Diep en het Gasterense Diep. Leah wil leden van IVN-KNNV Assen laten meegenieten
van dit schitterende gebied en heeft een wandelexcursie voorbereid. Het accent ligt op (eetbare)

planten en bloemen, maar in het gebied zijn ook sporen van bevers en otters te vinden. De
wandeling is op donderdagavond 2 september en start om 19.00 uur bij de parkeerplaats
Galgenriet aan de noordkant van het Balloërveld. Rond 20.30 uur zijn we weer terug op de
parkeerplaats.
Het gebied is op sommige plekken erg drassig, daarom zijn laarzen handig (en eventueel
bescherming tegen de muggen).
Deelname staat open voor leden en hun partner/huisgenoot en is gratis. Omdat er een
maximumaantal van 10 - 12 deelnemers is, is aanmelding verplicht. Dit kan via
secretaris@ivnassen.nl

Moerasbos in de Heest

Open stuk bij beverburcht, foto’s Leah Groeneweg

3)Verslagen van afgelopen activiteiten.(de redactie houdt zich het recht voor uw
bijdragen in te korten in het belang van de leesbaarheid)
De Vlinderwerkgroep Drenthe heeft weer een Nieuwsbrief met bijzondere waarnemingen en
adviezen voor vlinder in de tuin. Voor de jaarlijkse vlindertelling komt deze Nieuwsbrief helaas te
laat. Lees vooral verder op https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/
Verslag van het Nestkastenonderzoek in het Asserbos
Door: Helen Schepp

LET OP DE OPROEP AAN HET EIND!

Al jarenlang worden de kasten in het Asserbos gecontroleerd op broedvogels. Vorig jaar ben ik
aangesloten bij de nestkasten groep en al in 2021 heb ik het stokje overgenomen van Frank
Huisman. Her en der heb ik wat hulp kunnen regelen om de bezoeken dit jaar rond te krijgen. Het
zijn in totaal 83 kasten die allemaal in ieder geval 1 keer bekeken worden. Een deel van de kasten
bezoek ik ook vaker om de ouders en hun jongen te kunnen ringen. Vorig jaar ben ik hiermee
begonnen. Door dit jaarlijks te doen kan je een beeld krijgen van het broedsucces en de
verspreiding van de nestkastbroeders in de omgeving. De eerste ronde, op 5 mei, heb ik samen
met Frank Pardoel gelopen. In het grootste deel van de pimpelmees en koolmees nesten lagen
eieren. De boomklevers liepen iets voor en hadden al jongen evenals de spreeuwen. De tweede
ronde, op 13 mei, werd ik vergezeld door aantal leden van de KNNV bmp-groep 1b. Ook deze
ronde veel eieren. De natuur kwam duidelijk wat later op gang dit jaar. In één van de nestkasten
lagen bonte vliegenvanger eieren. Een leuke verassing! Een tweetal mezennesten leek
gepredeerd. Het was niet helemaal duidelijk door wat. Het kan ook een uit de hand gelopen
gevecht om de nestkast zijn geweest tussen twee rivaliserende mannetjes. Ook het bonte
vliegenvanger nest bleek op 23 mei verstoord. Hier een zelfde beeld als bij de pimpel- en
koolmees nesten, vermoedelijk ook door andere vogels verstoord.

Jonge mezen

Boomklever jongen

Tijdens de derde ronde konden al wat jongen
geringd worden. De jongen worden elk
geringd met een uniek nummer. Van elk jong
wordt de soort genoteerd, de leeftijd
bepaald en het gewicht opgemeten. Als er
een volwassen vogel wordt geringd wordt
tevens de vleugelengte opgemeten en het
geslacht genoteerd. De vierde ronde heb ik
alleen gelopen. Tijdens deze ronde waren de
meeste jongen al uitgevlogen of stonden op
het punt van uitvliegen. Een mooi gezicht.
Jonge pimpelmezen al goed in de veren
Bezetting Nestkasten 2021
Dit jaar waren 43 kasten bezet en 28 kasten leeg. Acht kasten zijn niet gecontroleerd. Van de
gecontroleerde kasten was daarmee 67% bezet. Een aantal kasten zoals van de bonte
vliegenvanger zijn niet verder dan de ei-leg gekomen. Bij het overgrote deel van de kasten de
jongen wel uit het ei gekropen. Alleen tijdens 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 kasten195 jongen geteld.
Vogelsoort
Pimpelmees
Koolmees
Spreeuw
Boomklever
Bonte vliegenvanger
Lege kasten
Niet gecontroleerd

Aantal kasten
15
17
3
7
1
28
8

koolmees

pimpelmees

Ringen
In totaal zijn er dit jaar 92 jongen en 15 ouders geringd. Niet alle jongen konden geringd worden.
De jongen kunnen alleen op de leeftijd van 7 tot 12 dagen worden geringd. Alleen de jongen die
in het weekend of op een vrije feestdag deze leeftijd bereikten hebben een ring gekregen.
Daarnaast zijn de boomklevers niet geringd omdat deze vogels over het algemeen hun nest
volledig dichtmetselen.
Van de 15 ouders die zijn geringd hadden er vijf vogels al een ring om. Twee daarvan had ik zelf
geringd vorig jaar in het Asserbos, twee waren geringd door een andere ringer in Baggelhuizen
en één was geringd in Dwingerloo. Dat geeft 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.
Ringvangsten Asserbos 2021

Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
totaal

totaal
54
49
4
107

Waarvan nestjong
47
41
4
92

Terug-vangsten
1
4
0
5

Nieuwe hulptroepen gezocht
Om dit project voort te kunnen zetten 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 altijd! Het zijn actieve 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. Hierbij wordt gefocust op de kasten rondom het duurzaamheidscentrum,
omdat het ringen redelijk wat tijd 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: mhlschepp@gmail.com.
Je vraagt je misschien af, maar wie ben jij eigenlijk? Een terechte vraag. Mijn naam is Helen
Schepp, 36 jaren jong. Ik ben ecoloog van beroep en een echte natuurliefhebber, ik houd van
wandelen, fietsen, vogels kijken en allerlei andere leuke dieren zoals vlinders, libellen en kevers.
Daarnaast kan ik erg genieten van mooie zonsopkomsten en zondondergangen. Buiten de natuur
houd ik ook van sporten zoals tennis en ben ik graag actief bezig.
Ik ben van mening dat vrijwilligerswerk nooit als werken moet voelen. Het is meer een hobby. Je
doet het tenslotte omdat je het leuk vind. Dat geldt ook voor dit project.
Ik hoop van jullie te horen!
Van Heleen Medema 2 foto’s gemaakt door Dick van den Brand. In Drenthe zijn dit jaar veel
ooievaarsnesten met jongen. Afwisseling van regen en drogere perioden geeft genoeg voedsel en
daarmee een goede start voor de jonge vogels.

4)Waarnemingen en vragen.
Van Martin Morsman wat plaatjes van een merkwaardige gebeurtenis.
Oorlog in Diependal.
In Diependal verblijven zo’n vijf paren roodhalsfuut. Vanuit de kijkhut is het paar goed te volgen.
We hebben de balts kunnen waarnemen, de nestbouw en nu ook met één pul. Het was een
kalme avond; de ene ouder dobberde rustend rond met het jong op de rug, terwijl andere ouder
regelmatig een vangst afleverde.
Deze idylle werd ruw verstoord toen uit het niets een wilde zwaan kwam aangevlogen die erg
geagiteerd en luid roepend landde en vrijwel direct de aanval inzette op de futen. Het was een
heftige confrontatie, maar de futen lieten niet zomaar verjagen, ze vochten dapper terug, ook
van onder water hingen ze de zwaan aan de poten . Dit leek hem alleen maar meer op te winden.
Tot vijf keer toe viel de zwaan opnieuw aan. Die avond bleef onduidelijk of het jong nog wel in
leven was. Een paar dagen later bleek dat gelukkig wel het geval. De partner van de wilde zwaan
had zich erbij gevoegd, waarbij het bij kleine schermutselingen bleef.
Mogelijk heeft dit zwanenpaar zelf geen jongen heeft voortgebracht. Zou dat tot jaloezie op het
futen geluk hebben geleid?

Er zijn maar enkele broedparen van de roodhalsfuut in Nederland, allemaal in Drenthe. Je vind
vooral in Noord- Oost Europa. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich diep in Duitsland. Het
oorspronkelijke broedgebied van de wilde zwaan ligt zelfs nog noordelijker.

Helaas speelde zich alles ver weg af, dus geen fraaie foto’s, maar “bewijsplaatjes”.
Marian Blom zag bijzondere vogels:
Als actief vogelaar kom ik soms opmerkelijke waarnemingen tegen. Zo zag ik onlangs een Merel
die er echt ‘mottig’ uitzag. Het blijkt een voorbeeld van leucisme. De kleuring van veren bij vogels
wordt veroorzaakt door melanine. Dit is het natuurlijke pigment van het lichaam (ook bij de
mens dus). Bij vogels met leucisme wordt melanine wel aangemaakt en is het pigment wel
aanwezig. Het komt alleen niet tot uiting in alle veren door een gemis aan bepaalde eiwitten. Het
gevolg is een verenkleed met witte veren waar normaal gesproken bij die soort een andere kleur
te zien zou zijn. ((Er is een verschil met albinisme, waarbij het melanine geheel ontbreekt en dus
ook elke kleur. Resultaat daarvan is een geheel witte vogel met rode ogen)) De Merel lijkt door
zijn wit-zwarte verenkleed niet gehinderd in de broedperiode: hij heeft zijn snavel vol voer voor
de jongen.

Een andere opmerkelijke waarneming betreft een van de Huiszwaluwen die broedt in een van de
kunstnestjes aan ons huis. Het beestje heeft waarschijnlijk een onfortuinlijke aanvaring gehad
met een Gaai. De Gaai zag ik al eens eerder bij de nestjes; het is een ‘rover’ die het op de
Huiszwaluwen voorzien heeft. De Huiszwaluw heeft bij die aanvaring zijn staartveren verloren.
Hij blijkt overigens geen last te hebben van dat gemis aan staartveren: hij vliegt als een acrobaat
en foerageert voor de jongen als tevoren, zoals te zien is op de foto. Ik reken er op dat de
staartveren na de rui gewoon weer aangroeien. En dus hoop ik maar dat hij de vliegreis naar
Afrika naar zijn winterverblijf probleemloos kan maken én terug, weer naar het nestje aan ons
huis.
Frank Huisman zag van alles maar vooral…
…..de bestrijding van de invasieve exoot reuzenberenklauw door begrazing van schapen. Schapen
zijn bestand tegen de sappen die bij mens en dier brandwonden kunnen veroorzaken en zijn dol
op de bladeren en stengels. Op de foto zie je het resultaat in drie weken tijd.(de plaats is
iedereen bekend die wel eens over de A28 bij Beilen rijdt, red.)

Nog een paar bijdragen van Frank Huisman:

braakrussula

gewone smalboktor

slanke roodbruine amaniet

5)Over voorgaande vragen.
Van Ton van de Vis: Joke de Grijs zag inderdaad een platbuik en wel een man. De vrouw heeft
een geel achterlijf. Kenmerkend zijn ook de 4 driehoekige donkere vlekken in de vleugels tegen
het lichaam aan.

Platbuik man
platbuik vrouw
Bij vijvers is dit een algemene soort, maar wel een heel mooie en ze blijven vaak ook goed
stilzitten.
Jeannet Spronk zag een rups:
Hierbij een foto van de rups van de walstropijlstaart, gemaakt
op Diependal.

6)Mededelingen van het bestuur.
Van het IVN bestuur:
Op 30 maart 2021 zijn de Jaarvergaderingen van IVN en KNNV
niet doorgegaan vanwege Corona. Vorig jaar november is een
schriftelijke raadpleging gehouden ter vervanging van de
Jaarvergadering.
Maar dit jaar willen we weer proberen om elkaar tijdens een
echte Jaarvergadering te ontmoeten. Beide afdelingen zullen de jaarvergadering op een eigen
moment houden, dus niet gezamenlijk. Dit om zodoende de 1,50-meter afstand te kunnen
bewaken.
Door IVN-Assen is als datum voor de Jaarvergadering 2021 gekozen voor dinsdag 5 oktober in
het Duurzaamheidscentrum. De leden krijgen daarvan natuurlijk nog een bericht en de
jaarstukken zullen nogmaals worden verstrekt. Dus noteer alvast dinsdagavond 5 oktober, om
19.30 uur in uw agenda.
Van het KNNV-bestuur:
Voor KNNV-Assen geldt, dat de datum voor de Jaarvergadering 2021 is bepaald op
donderdagavond 7 oktober vanaf 19:30 uur, ook in het Duurzaamheidscentrum. De leden
krijgen hiervoor nog een formele uitnodiging met daarbij de benodigde stukken (deze waren
overigens grotendeels al gepubliceerd).
Eerste diploma voor Natuurgids
Eind januari 2020 startte de opleiding voor Natuurgids en oorspronkelijk zouden de diploma’s
deze maand worden uitgereikt. Maar vanwege Corona zijn veel buitenlessen (excursies)
uitgesteld, waardoor de diplomering van deze IVN-natuurgidsen nu pas begin november is
voorzien.

Toch hebben we op zaterdag 10 juli in het Arboretum te Assen een eerste diploma verstrekt aan
ons lid Janet Wijsman-van der Ven. Janet vertrekt namelijk in augustus met haar gezin voor
enkele jaren naar het buitenland. In de afgelopen maanden heeft Janet extra webinars gevolgd
en op 10 juli heeft de groep van Janet alvast de afsluitende presentatie gehouden over hun
Educatieve Eindopdracht. De groep heeft een speurtocht in het Arboretum ontwikkeld voor
jongeren van de hoogste klassen van de basisschool.
Janet is in de afgelopen periode begeleid door Cees van Roozendaal en in de
kennismakingsperiode met onze afdeling door Maurice Hummel en Birgitta Marijnissen.
We feliciteren Janet van harte met haar IVN-Natuurgidsdiploma en we hopen natuurlijk dat
Janet, als ze weer terugkomt in Assen, haar opgedane kennis en vaardigheden bij de afdeling wil
inzetten.
Werkgroep Beleidsnota
De belangrijkste doelen die onze verenigingen in hun statuten hebben opgenomen lijken sterk op
elkaar. Samengevat luiden deze:
IVN Assen
De vereniging heeft ten doel om activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving,
natuureducatie en duurzaamheid die zoveel mogelijk met deelname van de afdelingen en
werkgroepen worden uitgevoerd en waarmee de bevolking van het werkgebied wordt bereikt.
KNNV Assen
Het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze
kennis. Het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats
onder haar leden doch ook buiten de vereniging; Het oprichten en instandhouden van
werkgroepen, het organiseren van excursies, lezingen, kampen en reizen
Om deze doelen zo goed mogelijk te realiseren is begin dit jaar - in overleg met het bestuur - de
Werkgroep Beleidsnota opgericht. We willen het bestuur ondersteunen en handvatten geven
middels een beleidsnota. In die beleidsnota worden de voor de verenigingen belangrijke zaken
aangegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ledenwerving, het in kaart brengen van de behoeftes
van de leden, het verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere groene
organisaties. In de nota zal ook worden aangegeven hoe deze zaken het beste kunnen worden
gerealiseerd.
We hebben inmiddels al het één en ander op papier gezet. We hopen in de volgende nieuwsbrief
het concept te kunnen plaatsen zodat jullie hier kennis van kunnen nemen en hierop kunnen
reageren. Hiermee willen we een zo breed mogelijk gedragen stuk creëren. Na ontvangst van
jullie inbreng zullen we de nota aanpassen en ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.
Daarna begint het échte werk natuurlijk pas: De uitvoering. Hiervoor rekenen we ter zijner tijd op
jullie ondersteuning, maar daarover later meer.

Met vriendelijke groet,
De Werkgroep Beleidsnota
(Henk Blouw, Frank Huisman, Cees van Roozendaal en Diliana Welink)
PS: Willen jullie nu al reageren? Dat kan door een mail te sturen naar
frankhuisman@hotmail.com of te bellen/appen naar 06-25167246.

7)De Pen:
De pen is deze maand voor Jan Dekker.
Een bijzondere waarneming
Een poos geleden kreeg ik een enthousiaste app van mijn vriendin.
“Jan er zit ‘n eekhoorn in mijn tuin”.
Nou zeg, daar kan ik natuurlijk niet tegenop.
Bij mij volop vogels, trots op mijn eigengemaakte gierzwaluwkasten, minstens 3 zijn er bezet,
mussen volop, ‘n grote bonte specht die regelmatig langskomt, egeltjes die elkaar de tent
uitjagen en ruzie maken bij de pindakaas die ik elke avond voor ze neerleg. Harstikke leuk
allemaal maar een Eekhoorn is toch wel even iets van n andere orde. Gewoon in ‘n tuin aan de
Violenstraat. Vlak bij het station. Te gekke wijk toch wel dat Assen-oost.
Snel zo een pinda voerhuisje aangeschaft. Je weet wel. Zo’n kastje met glazen voorkant
waardoorheen je de pinda’s ziet zitten. Het beestje moet dan wel zelf zien uit te vinden hoe hij
(of zij?) bij die pinda’s kan komen. Het duurde maar even of hij had in de gaten dat het dekseltje
aan de bovenkant open kon.
De pinda’s verdwenen in rap tempo. Niet om ze gelijk allemaal op te eten hoor. Ze werden één
voor één netjes in de tuin verstopt. Een genot om dat allemaal te aanschouwen.
Leuk ook om te zien hoe gaaien en kauwtjes naar de pinda’s op zoek gingen. Beetje getik tegen
het glaasje maar verder kwamen ze niet. Toch niet de domste vogels maar dit was voor hen toch
‘n brug te ver.

Maar daar zat ‘n teleurstellende adder onder het gras.
Enthousiast appte ik Cindy de Jonge een fotootje en filmpje van deze Eekhoorn.
Maar Cindy (waar heeft deze dame eigenlijk geen verstand van … ) wist me te vertellen dat het
hier niet om een inheemse Eekhoorn ging maar een Amerikaanse rode Eekhoorn. Niet zo
schadelijk en agressief als n grijze eekhoorn, die in Engeland bijna alle inheemse eekhoorns heeft
verdreven, maar toch.
Maar ja, hield ik mijzelf voor de gek, als ‘t er maar eentje is zal ‘t niet zoveel kwaad kunnen.
Op internet stond dat er waarschijnlijk maar 2 exemplaren in Nederland zijn op dit moment.
Achter de betreffende tuin staan ‘n paar forse bomen. Een paar keer hoorde ik “onze” eekhoorn
daar, hoog in de boom, allerlei geluidjes maken. Nooit geweten dat die beestjes over zo’n
uitgebreide woordenschat beschikken. Ik had ook de indruk dat hij verderop, buiten mijn
gezichtsveld, antwoord kreeg.
Als dat het geval was zou dat betekenen dat er meerdere zaten en wordt het pas echt ’n
probleem. Ben te rade gegaan bij de zoogdiervereniging. “of je mannetjes en vrouwtjes zowel op
uiterlijk als op geluid kan onderscheiden op afstand”.
Het antwoord was ontkennend. Maar of ze in de betreffende tuin ‘n val mochten plaatsen om
hem weg te vangen. Tja, daar had ik ‘n probleem. Mijn vriendin voelde daar dus niets voor. Het
beeld van ‘n eekhoorn, eenzaam en alleen, in ‘n kooitje in haar tuin stond haar toch wel erg
tegen. Dat het beestje inderdaad weg zal moeten is me duidelijk.
De zoogdiervereniging zou het doorspelen aan de provincie.
Inmiddels heeft de eekhoorn zich alweer zo’n 2 weken niet meer laten zien.
Ik ben reuze benieuwd of hij nu weggevangen is. Mocht er iemand zijn die hier meer van weet
dan hou ik mij aanbevolen!
Ik heb Frits de Bos bereid gevonden om de pen van mij over te nemen. Mijn dank daarvoor.
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