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1)Van de redactie:
CORRECTIE: Helaas is er vorige keer een typefout in het mailadres van Helen Schepp gekomen.
Wie zich wil opgeven voor de nestkastenonderzoeken kan dat doen via hlschepp@gmail.com.
Daar is onterecht een m teveel in gekomen! De redactie schaamt zich diep en hoopt dat
geïnteresseerde leden zich nu alsnog gaan opgeven.
Verder is dit de laatste Nieuwsbrief van deze zomer. En wat een zomer: koud en nat. Maar
dankzij de afwisseling ten opzichte van de afgelopen warme en droge zomers, zeker interessant
voor de natuurliefhebbers en dat is te zien aan de mooie waarnemingen die we te melden
hebben. Zelfs de eerste paddenstoelen zijn al weer gespot. Een paar foto’s van het seizoen:

Bont zandoogje

klokjesgentiaan

dop- en struikheide

2)Agenda
LAATSTE KANS! 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

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

4)Waarnemingen en vragen.
- Theo de Grijs vond een paar kleine vlinders in zijn voortuin, maximaal 15 mm groot en vroeg
zich af wat dit is. Dankzij Heleen Medema weet ik (tvdv) sinds enkele jaren dat dit het
muntvlindertje is en nog wel in een paring. De roodachtige is de man, de vrouwtjes zijn wat
bruiner. Ze zijn echt heel klein en je vind ze inderdaad vaak op de munt. Ik zag er dit jaar maar 1
en heb die er ook maar even bijgezet. Het is een dagactieve nachtvlinder.

- Nog meer vlinderwaarnemingen, deze komt van Geert Giethoorn.
Niet op de rode lijst gelukkig en wordt vaker gespot in het noorden.
Ik had haar nog nooit mogen begroeten in mijn tuin maar vandaag was het raak!
Naast de ontelbare ; boomblauwtjes, atalantas, distelvlinders en dagpauwogen eindelijk een
koninginnepage.

-

Van Frank Huisman weer wat foto's die hij de afgelopen 30 dagen heeft geschoten in
Drenthe, met een toelichting.
Vanaf juli verschijnen ze weer massaal op natte stikstofrijke plaatsen zoals slotenkanten, akkers,
langs plassen op bospaden: Waterpeper. Deze eenjarige plant heeft een zachte rechtopstaande
stengel met grote middelgroene lancetvormige bladen met een gegolfde rand. De plant wordt 25
tot 60 cm hoog, de bloeiperiode strekt zich uit van juli tot september. De soort heeft slanke witte
bloempjes met een groenachtige schijn aan losse aren die uit oksels van de bovenste bladen
groeien en opzij hangen. Meestal zijn de bloemdekbladen bedekt met klierpunten. Het blad is
zeer scherp van smaak en kan gebruikt worden in salades.

Waterpeper

coloradokever

De coloradokever is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes. De kever wordt
ongeveer een centimeter lang en lijkt door zijn bolle en ronde lichaam wat op een
lieveheersbeestje. Het onderscheid is dat de coloradokever vijf zwarte strepen heeft op elk van
de dekschilden, die verder een geel tot geeloranje kleur hebben. De coloradokever voedt zich
uitsluitend met bladeren en bloemen van planten uit de nachtschadefamilie. De kever
overwintert onder de grond en in de lente leggen de vrouwtjes honderden eitjes. Hoewel de
kevers en hun larven giftig zijn, hebben ze in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied
verscheidene natuurlijke vijanden.
De soort kwam oorspronkelijk alleen voor in zuidelijk Noord-Amerika. Vanaf 1850 is de
coloradokever meegereisd met de aardappelplant, toen die over een groot deel van de wereld
verspreid raakte.
In die nieuw gekoloniseerde gebieden komen geen vijanden voor, waardoor de coloradokever
zich daar zeer snel kan vermenigvuldigen. De kevers kunnen in deze gebieden een geduchte
plaag vormen voor onder andere de aardappelteelt. Met name de larven zijn erg vraatzuchtig en
kunnen aardappelvelden geheel ontbladeren. Men heeft op uiteenlopende manieren getracht
om de kevers uit te roeien, bijvoorbeeld door natuurlijke vijanden van de coloradokever te
introduceren en door het leger, kinderen en werklozen in te zetten om de insecten te
verzamelen en te vernietigen, maar deze pogingen hebben zonder uitzondering gefaald.
De Nederlandstalige naam 'coloradokever' slaat op de Amerikaanse staat Colorado. Men dacht
lange tijd dat de kever hier oorspronkelijk vandaan kwam, maar in werkelijkheid kwam de soort
zuidelijker voor. De naam coloradokever was echter ingeburgerd en wordt ook in de Engelse taal
gebruikt. Andere Engelstalige namen zijn 'ten striped spearman', 'Colorado potato beetle' en
'potato bug'. (bron: Wikipedia)

-

Veel meer waarnemingen van Frank Huisman met foto’s:

Watersnuffel*

bleke franjehoed

grote stinkzwam

*Commentaar van uw redacteur: Wat is het verschil tussen de watersnuffel en de
azuurjuffer? De breedte van de strepen op het borststuk verschillen, maar dat is lastig te zien als
je ze niet naast elkaar hebt. Duidelijker is dat op het 2e deel van het achterlijf (S2 noemen ze dat),
bij de watersnuffel een paddenstoeltje te zien is en bij de azuurjuffer een U-tje. En ja, daarvoor
moet je ze toch meestal eerst op de foto zetten. Dankzij de cursus “libellen en juffers” en de
stimulans van Hans Schinkel kom ik daar nu een beetje mee uit de voeten.

Gewone boomwrat

Schijnaardbei

gewone heksenboleet

roodgerande houtzwam

-

Heleen Medema zag op het Hingstveen tijdens het vogelen een Bruine Vuurvlinder op
Koninginnekruid. Klein vlindertje dat op de rode lijst staat. (Deze is een vrouwtje)
Vlindertje was al enige jaren niet waargenomen op Hingstveen vertelde Pauline Arends.
Dat maakt zo’n waarneming dubbel leuk!

-

Heleen zag ook kraanvogels langs de randen van het Fochteloërveen, met jongen,
trompetterend, wel 40 bij elkaar!

-

Hero Moorlag stuurt ons elke maand een kopie van “Groen en Doen” in de Hoogeveensche
Courant in pdf. Met wat kunst en vliegwerk plaats ik delen hiervan. De opmaak is dan helaas
niet aan te passen. Deze maand over pijlstaartvlinders. Een kleine correctie: De foto van de
rups is namelijk van Edwin de Weerd en niet van Hero Moorlag.

-

En als we het toch over pijlstaartvlinders hebben: Uw redacteur vond op de Boerenlaan
achter Smilde een pijlstaartrups die bij nader onderzoek de rups van het Avondrood bleek te
zijn. De vlinder staat hierboven. Ik kreeg meer meldingen van deze rups dit jaar. Hij is
ongeveer zo groot als een pink!

6)De Pen:
De pen is deze maand voor Frits de Bos.
Mijn wieg stond in Rekken, een klein dorpje tegen de Duitse grens in de Achterhoek.
Van jongs af aan ben ik daar midden in de natuur opgegroeid. Het was een streek met toentertijd
zeer kleinschalige landbouw en veehouderij.
In mijn herinnering komen zo wat herinneringen naar boven: hoe de aardappelen met de hand
gerooid werden, het hooi in schoven werd opgebonden en vervolgens met paard en wagen werd
opgehaald. Het varken geslacht op een trap gebonden bij boerderijen hing. De beer, het
mannelijke varken, door het dorp naar de zeug werd geleid. Maar ook, de kadaverbak waar we
als kind langsfietsten van en naar school. Met de werkzaamheden werd niet gewacht tot we uit
het zicht verdwenen waren. Beelden die mij waarschijnlijk zijn bijgebleven omdat het voor mijn
ouders ook bijzonder was dat te zien.
Mijn ouders geboren en getogen Amsterdammers, waren absoluut niet opgegroeid in de natuur.
Zij waren werkzaam in, wat toen heette de kinderbescherming. Van daaruit runde mijn vader
ook een kinderboerderij, een paar koeien en varkens , wat kippen en eenden. Fazanten, pauwen
kortom een bonte verzameling. Het omgaan met de dwarse geiten is één van mijn jongste
jeugdherinneringen,. Als jong kind was ik daar dagelijks bezig, het was ook mijn speelterrein.
In mijn jeugd heb ik geen herinneringen aan mensen die mij vertelde over de dingen die er
gebeurde of te zien waren in de natuur. Mijn ouders genoten ervan er werd veel gewandeld en
gefietst, dat positieve en dat mogen genieten daarvan
hebben ze zeker overgebracht.
Vanaf mijn dertiende heb ik als jonge jongen in Assen
gewoond en heb daar mijn schoolopleiding gevolgd.
Als jonge twintiger heb ik vijf jaar in Arnhem gewoond,
een periode dat ik heel veel op de fiets de veelzijdige
streek rond die stad heb leren kennen.
Als midden twintiger inmiddels samen met Nel en
kinderen vele jaren naar de Waddeneilanden en
Zeeland op vakantie. Daar ging ik met meer
belangstelling kijken naar de natuur. Genieten zeer
zeker maar merkte ook dat ik er weinig kennis van
had. Uit nieuwsgierigheid en verlangen naar kennis
vele malen op excursie mee met de boswachter. Er
kwamen meer natuurboeken in huis. Er ging daar een
wereld voor me open. Met name het gegeven dat
dingen zo afhankelijk zijn van elkaar en verbonden
zijn met elkaar vind ik fascinerend om te horen.
Ergens in de jaren 90 ontdekte ik dat er ook in Drente dat soort excursies werden georganiseerd,
daar ging ik aan meedoen en zo ontdekte ik meer en meer de bijzonderheid van met name het
Drentse AA gebied. Mensen als Louis de Jong. Wijtse Wijbenga en Johannes Mateboer hebben
mij veel geleerd. Zij waren het ook die mij begonnen te stimuleren om ook zelf deel te gaan
nemen aan een natuurgidsencursus.
En zo geschiedde in 2005. Twee hele leuke jaren, waaraan met veel genoegen op terug kijk. Het
belangrijkste wat ik daar geleerd is samen te vatten als: beter leren kijken. Met veel dank aan
medecursisten en begeleiders! Na deze cursus kwam de vraag om zelf te gaan gidsen. Daarvoor
moest ik wel een drempel over, het gevoel weinig kennis te hebben heeft me lang bezig
gehouden. Via meelopen met de wandelingen op de Berenkuil zelf gaan gidsen en zo vertrouwen
opgebouwd om verder te gaan. Ook aan het gidsen voor het Drents landschap samen met
Diliana, Wil en Alex bewaar ik goede herinneringen.

Voor het IVN doe ik ook nu nog het gidsen op de Berenkuil in de vakantieperiode en de
wandelingen op Overcingel in de krokustijd. Verder ben ik regelmatig aan het gidsen voor
Staatsbosbeheer rond het Boomkroonpad.
Maar ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje ,in mijn eigen tempo, rond te struinen in onze
mooie omgeving. In een veel lager tempo dan vroeger, maar de beleving is intens.
Voor de volgende keer heb ik Paul Schurink bereid gevonden de pen over te nemen.

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 september sturen aan: nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com

De redactie,
Ton van de Vis en Theo de Grijs

