nieuwsbrief
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1)Van de redac e:
Vanmorgen was een typische herfstochtend, mis g en kouder. Ja, we zi en alweer in de
herfst. Het een verdwijnt en het ander verschijnt. Gelukkig kunnen we nu weer met elkaar op
ontdekkingstocht!
Ook is dit in deze Nieuwsbrief te herkennen en worden er weer allerlei ac viteiten genoemd.

2)Agenda

Paddenstoelenwandelingen
In oktober organiseert IVN-KNNV Assen voor zowel
leden als niet-leden twee paddenstoelenwandelingen:
Dwingelderveld
Op 16 oktober start er om 9 uur een ongeveer twee uur
durende wandeling door het Lheederzand; een gebied
met een grote verscheidenheid aan paddenstoelen.
Paddenstoelenkenner Okko Vos kent deze omgeving
goed en laat u daar graag op enthousiaste wijze
kennismaken met de wereld van de paddenstoelen.
Deelname is gra s, maar uitsluitend op inschrijving via secretaris@ivnassen.nl. Maximaal aantal
deelnemers: 10. Graag op jd verzamelen op de parkeerplaats bij het houten gebouwtje op adres
Achter het Zaand 1 in Dwingeloo.
Asserbos
Op 23 oktober start er in het Asserbos om 10 uur
een paddenstoelenwandeling van 1 á 2 uur.
Uw gidsen zijn Akkie van der Made en Alex
Knipping. Beiden zijn grote lie ebbers van
paddenstoelen en willen graag hun passie en
kennis over deze mooie, mysterieuze, bijzondere
en soms gevaarlijke zwammen met u delen.
Deelname is gra s, maar uitsluitend op
inschrijving via secretaris@ivnassen.nl. Maximaal
aantal deelnemers: 20 (2 groepen van 10). Graag
op jd verzamelen bij het Duurzaamheidscentrum
in het Asserbos, Bosrand 2 in Assen.

3)Verslagen van afgelopen ac viteiten
fotosafari’s omgeving Noordsche Veld / Kampsheide
Luit Staghouwer
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Tijdens ‘verschillende “fotosafari’s” in september zag ik weer
regelma g interessante onderwerpen. In de omgeving van het
Noordsche Veld ontdekte ik een kevertje dat de
viervlekschimmelvreter bleek te zijn. Volwassenen kevers
komen het hele jaar door voor.

De bijenwolf is een solitaire graafwesp die, met name aan
het eind van de zomer, vooral is aan te tre en op
zandgronden (zoals heide- en duingebieden). Het
bijenwolfvrouwtje lee een maand en maakt zo'n 5 tot 8
broednesten. Elke cel voorziet zij van 2-3 bijen voor een
mannelijke nakomeling, of van 3-6 bijen voor een
vrouwtje. Daar bovenop legt ze dan een eitje. Per dag kan
de wesp ongeveer en bijen vangen.

De larve van de helmkruidbladwesp lijkt op een rups van
een vlinder, maar is een bastaardrups en eet planten uit
de helmkruidfamilie. De larven zijn wit van kleur met vele
kleine zwarte s ppen, de pootjes en achterzijde zijn meer
geel van kleur, de kop is zwart en glanzend. Bij verstoring
nemen ze een typische S- vormige houding aan.

Twee keer zag ik een groene rups van het kroonvogeltje. Zeer recent zag ik een totaal andere
versie van de rups. Volgens de beschrijving van de Vlinders ch ng hee de rups een groenach g
wit tot bleek groen lichaam met over de rug een donker purperach g groene middenband. Op
segment elf hee de rups een witach ge of grijsach ge gevorkte bult met helderroze punten. De
kop is bruinach g wit met donkerbruine, V-vormige tekening. Beide rupsen voldoen niet aan deze
beschrijving, maar toch zijn het wel degelijk rupsen van het
kroonvogeltje.
In het randgebied van Kampsheide fotografeerde ik deze
moerassprinkhaan. Het is de bontst gekleurde soort die
in ons land voorkomt. De kleur is groengeel tot geel met
duidelijk helderrode achterheupen en een gele achterdij.
Op de achterdijen hee de sprinkhaan zwarte stekeltjes.
Soms komen rode vlekken voor op kop, lichaam en poten
waarbij ook de antennes roodach g kunnen zijn.
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Videoverslag Ameland
Hero Moorlag
Van Hero ontving de redac e een videoverslag die hij
maakte in de eerste hel van september 2021. Hierop
zijn veel trekvogels te zien: drieteenstrandloper,
strandplevier, kanoet, goudplevier, gru o, kluut,
tapuit, waterpieper en meeuwen.
( k op de foto)

4)Waarnemingen
Marian Blom:
In mijn tuin tref ik deze Tijger-/wespenspin.
Niet alleen het duidelijk zichtbare dikke vrouwtje,
maar ook het veel magerder mannetje op de
voorgrond..

Hero Moorlag

Op 30 augustus j.l. zag Hero Moorlag op een eik
aan de Kinholtsweg in Hoogeveen deze
Harkslakzwam, bepoederd met z’ eigen bruine
sporen. Toch weer een redelijke zeldzame
boomzwam. Ook staan daar weer Groene
knolamanieten en een groepje Zwartpuperen
russula’s

Familie Middelburg
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Tijdens een wandeling in het Asserbos spo en
zij deze rups.
Na onderzoek bleek het de rups van het Groot
avondrood te zijn.
Levenscyclus
Rups: juni-oktober. De rups foerageert ´s
nachts maar komt op mooie dagen soms
ook in de namiddag tevoorschijn om op
een stengel te rusten en valt dan goed
op. Rupsen die op zoek zijn naar een
plaats om zich te verpoppen, vallen op
door hun groo e en door de opvallende
oogvlekken. De soort overwintert als pop
in een losse cocon in de strooisellaag.
Waardplanten
Vooral wilgenroosje, maar ook
springzaad, wijnstok, waterdrieblad,
ka enstaart en teunisbloem; in tuinen
geregeld fuchsia. (bron;vlinders ch ng.nl)

Groeiplan IVN_KNNV Assen

Sinds 2009 werken het IVN Assen en de KNNV Drenthe samen.
Ons doel is het verbinden van mens en natuur door deze samen te ontdekken, beleven en te
beschermen.
Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de natuur.
Dit doen we door het organiseren van allerlei ac viteiten, zoals wandelexcursies, lezingen,
workshops, cursussen etc.
Maar ook door het mogelijk maken van natuurstudie en onderzoek naar bijvoorbeeld broedvogels,
planten en insecten.
Het idee is dat als je ziet en ervaart hoe mooi en interessant de natuur is, je dit moois ook wilt
beschermen.

En daar hebben we u bij nodig !

Een aantal mensen binnen onze verenigingen hebben dit jaar de koppen bij elkaar gestoken en
nagedacht over hoe wij kunnen groeien, zodat we ons nóg meer kunnen inze en voor al het moois
in de natuur.
Hieruit is onderstaand Groeiplan ontstaan, waarin een aantal doelen staan beschreven. Deze
willen we graag samen met u verder gaan invullen en nastreven.
En nu vragen wij aan u:
Zit er een doel bij waar u zich voor zou willen inze en? Of hee u andere goede ideeën waar onze
verenigingen bij gebaat zijn?
Bijvoorbeeld omdat u bepaalde kennis, ervaring of vaardigheden hee op dat gebied. Of omdat u
graag wilt bijdragen aan het verder uitwerken van een idee wat uw interesse hee .
Dat zouden we enorm op prijs stellen!
U hoe dit natuurlijk niet alleen te doen. We hopen dan ook op veel betrokken deelnemers. En
uiteraard staan de werkgroep leden klaar voor hulp en adviezen.
Als u zich wilt aanmelden, of u hee nog vragen, neemt u dan contact op met Frank Huisman,
telefonisch via 06-25167246 of via de mail op frankhuisman@hotmail.com
In verband met de voortgang van het Groeiplan ontvangen wij graag vóór 15 oktober uw reac e.
We zien u ook graag op de komende jaarvergaderingen (IVN: 5 oktober / KNNV: 7 oktober); dan
kunt u daar met de aanwezige werkgroep leden praten over de plannen.
Graag tot ziens!
De Werkgroep Groeiplan
=================================

HET GROEIPLAN : Samen groeien voor de natuur !
Sinds 2009 werken het IVN Assen en de KNNV Drenthe samen.

Ons doel is het verbinden van mens en natuur door deze samen te ontdekken, beleven en te
beschermen.
Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de natuur.
Dit doen we door het organiseren van allerlei ac viteiten, zoals wandelexcursies, lezingen,
workshops, cursussen etc.
Maar ook door het mogelijk maken van natuurstudie en onderzoek naar bijvoorbeeld broedvogels,
planten en insecten.
Het idee is dat als je ziet en ervaart hoe mooi en interessant de natuur is, je dit moois ook wilt
beschermen.

Dit willen we bereiken door de volgende doelen na te streven:
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Doel 1. Duidelijke omschrijving van de overeenkomsten én de verschillende karakters van
beide verenigingen.
Het IVN is vaak op educa eve wijze bezig voor een breed publiek, de KNNV richt zich vooral via
studies op bepaalde specialismen zoals vogels, planten of insecten.

Middelen:

Via duidelijke content op bestaande en nieuwe mediakanalen

Doel 2 Groei van het aantal leden (met speciale aandacht voor ac eve en jongere leden)
Middelen:
Ac eve ledenwerving jdens en na ac viteiten, regelma ge vertegenwoordiging bij
groene evenementen in en rond Assen, het jdig aankondigen en delen van
ac viteiten middels de mediakanalen, het lidmaatschap aantrekkelijker maken en
de voordelen goed ommuniceren. Het ondersteunen/begeleiden van leden die een
bestuursfunc e ambiëren.
Doel 3 Het uitbreiden van ac viteiten voor scholen, kinderen en de jeugd
Middelen:
Het opnieuw leven inblazen van Scharrelkids - de jeugdafdeling van het IVN_KNNV
Assen - met tal van interessante en leuke evenementen, het aanbieden van lezingen
en ac viteiten voor scholen als aanvulling op het Duurzaamheids Educa e
lesprogramma van het DCA.
Doel 4 Het oprichten van meer werkgroepen
Middelen:
Leden de mogelijkheid geven om hun passie met anderen te delen in werkgroepen
voor bijvoorbeeld paddenstoelen, natuurfotogra e of vlinders. Zorgen voor
con nuïteit door minimaal twee 'trekkers/doeners’ per werkgroep te vinden.
Periodiek overleg van de werkgroepen met het bestuur/bestuursleden.
Ondersteuning vanuit het bestuur voor goede ini a even.
Doel 5 Meer samenwerking en contact met de groene verenigingen/organen in Assen en
omgeving
Middelen:
Het opstellen van een gezamenlijke groene agenda, het houden van regelma g
contact en mogelijk uitwisseling/ondersteuning van elkaars ac viteiten/doelen/
thema's,
Doel 6 Meer ac viteiten organiseren waar onze doelgroepen behoe e aan hebben
Middelen:
Het in stand houden van succesvolle ac viteiten, het herhalen van succesvolle
ac viteiten uit het verleden (zoals de natuuracademie) én het toevoegen van goede
ideeën die worden aangedragen, met een brede benadering tot op wijk- of
straatniveau. Inspira e moet vooral voortkomen uit een grootschalige enquête die
op de planning staat.
Doel 7 De communica e verbeteren en uitbreiden
Middelen:
De bestaande communica e uitbreiden met moderne sociale media door het
opstellen van een mediaplan met goede, actuele, regelma ge en afwisselende
content. Hiermee moeten vooral kinderen en de jeugd beter bereikt worden. De
mediakanalen moeten laagdrempelig, toegankelijk en reac ef gemaakt worden.
Doel 8 Voortgang van dit Groeiplan bewaken (taak van bestuur)
Middelen:
Per doel jdelijke werkgroepen aanstellen om de genoemde doelen te bereiken. Het
voorlopig opnemen van het Groeiplan als vast agendapunt in de
bestuursvergaderingen tot de doelen gerealiseerd zijn.

5) En verder…….
Onverwacht Bloeddropje
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Op 6 september had Michiel Elderenbosch een
bijzondere ervaring: "Tijdens wat werkzaamheden op 6
september in mijn tuin in Assen viel mijn oog op een
Sint-jansvlinder. Hij was anders dan degene die ik ken en
met hulp van een vriend kwamen we erachter dat het
gaat om een Oogvlek-sint-jansvlinder (Zygaena
carniolica). Die soort kwam/komt vooralsnog niet voor
in Nederland." Nadat Gerrit Tuinstra de vlinder bekeken
had, kwam hij tot een andere naam: een Zygaena
fausta.
Voor het hele verhaal en meer foto's kunt u op
de website kijken.

6x Dennenbandspanners in Bosch en Vaart

Wil Folkers uit Vries meldde de wel zeer opmerkelijke waarneming van maar liefst zes exemplaren
van de Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) op landgoed Bosch en Vaart. Zij zag daar op
9/10 september drie exemplaren op het laken en vond er later ook nog eens drie in haar val. Meer
bijzonderheden en foto's vindt u op de website.
(bron: Vlinderwerkgroep Drenthe)

5) De Pen

Helaas hee de redac e deze maand geen bijdrage ontvangen!

Einde nieuwsbrief

KNNV afd. Assen
Secr. Bert Evers
secretaris@assen.knnv.nl

IVN Assen
Secr. Jaap van Roon
secretaris@ivnassen.nl

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

