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HOOGEVEEN

Natuurlijke
kijkdoos
Woensdag 25 april van 14.30 tot
16.00 uur. In een kijkdoos je eigen
droomwereld bouwen, met natuurlijk materiaal dat jou het
meeste aanspreekt. Voor basisschoolkinderen. Vooraf aanmelden verplicht. Kosten IVN-leden
€ 1,50, niet-leden € 2,50. Locatie:
IVN-Struunhuus Steenbergerpark. Contact: Grietje Loof, hoogeveenivn@gmail.com

Werkgroep Huiszwaluwen
ijvert voor nestsucces
Binnenkort
komen ze terug uit Afrika,
huis- en boerenzwaluwen.
In Hoogeveen staat een actieve werkgroep van het
IVN klaar om ze een
broedplek te geven. Flyers
worden uitgedeeld in de
Erflanden en elders in de
gemeente.
HOOGEVEEN -

Hero Moorlag

HOLLANDSCHEVELD

Nachtvlinderexcursie
Vrijdag 20 april om 20.45 uur:
bos Schoonhoven, kruising
Schoonhovenweg en Jufferspad.
De nachtvlinderexcursies in 2018
staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden.
Op plekken waar de vallen worden opgesteld, is nog weinig over
nachtvlinders bekend. We werken mee aan de inventarisatie
van nachtvlinders wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe
Nachtvlinderatlas van Drenthe
over circa 8 jaar. Iedereen is welkom. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld
tot de zaterdag erna. www.natuurverenigingzuidwolde.nl

DE STAPEL

Snuffelcursus
imkeren
Donderdag 19 april om 19.30 uur
en zaterdag 21 april om 10.00 uur.
Altijd al willen weten of de imkerij iets voor u is? Dan is deze
minicursus een aanrader. Locatie: Informatiecentrum ’t Ende,
Stapelerweg 20 bij De Stapel.

Werkgroep Huiszwaluwen vertelt
dat met kleine aanpassingen huiszwaluwen weinig overlast veroorzaken of schade aan de woning.
Een mestplankje onder het nest
blijkt al voldoende. Je beleeft plezier aan deze nijvere vogels, vooral
wanneer er jongen in de nestkom
liggen. De snelle acrobatische
vlucht, het gekwetter en het uitvliegen van de jongen, je kunt het
allemaal vanaf je tuinstoel beleven
en met de camera vastleggen. Sovon Vogelonderzoek Nederland
en Vogelbescherming hebben
2018 uitgeroepen tot Jaar van de
Huiszwaluw. Men wil nou wel
eens precies weten hoe het per regio met de huiszwaluw is gesteld.
Broedsucces,
beschikbaarheid
van voedsel in verband met de
toepassing van insecticiden, het
aandeel van een
tweede legsel en
toe- of afname
moeten beter worden onderzocht.
In de folder Huiszwaluw zoekt (onder)dak geeft Vogelbescherming praktische tips
om deze vogels te helpen. Vraag
de folder aan bij Servicecentrum
Vogelbescherming, via e-mail info@vogelbescherming.nl, of via
www.vogelbescherming.nl.
Huiszwaluwen ‘plakken’ hun
nest onder dakgoten tegen de gevel of op hout onder een overstek.
In de buurt zoeken ze leem- of
kleiachtige modder, mengen dat
met speeksel en metselen hun

▶

Beeldhouwen
in hout
Zondag 29 april. Kunstenaar
Harm Echten haalt zijn inspiratie
uit het Dwingelderveld. Tussen
13.00 en 16.00 uur laat Harm zijn
werk zien en vertelt. Ter plekke
ontstaan houtsnijwerken onder
zijn handen in de vorm van dieren of objecten. Informatie via
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld

komvormige nest. Mochten poeltjes met lemige modder niet voorradig zijn, dan legt de werkgroep
die aan. Enkele leden hebben
kunstnesten gemaakt compleet
met mestplankje en vragen bewoners of ze die mogen plaatsen aan
hun huis. De zwaluwen bouwen
zelf het nest af, of negeren het
kunstnest en metselen hun eigen
nest. De werkgroep legt ook
zwaluwtillen aan
waarin een kolonie huiszwaluwen
kan nestelen. In
Krakeel staat een huiszwaluwtil en
in Pesse wil de werkgroep een til
bouwen. De leden ijveren voor
plaatsing van kunstnesten in Stuifzand, Kanaalweg, Blankenslaan
West en Herman Bavinckstraat,
industrieterrein Buitenvaart en de
Noorderweg in Tiendeveen. Gierzwaluwen is een ander verhaal.
Deze ware luchtacrobaten broeden onder oud-Hollandse dakpannen, onder speciaal voor hen

Wijk Erflanden telt
meeste kolonies
huiszwaluwen

gefabriceerde pannen en in gierzwaluwhotels. De laatste jaren
duikt in Nederland de roodstuitzwaluw op, die broedt in landen
rond de Middellandsezee. Sovon
vermoedt dat ze tijdens de trek
vanuit Afrika ‘te ver zijn doorgeschoten’ naar het noorden. Het is
niet waarschijnlijk dat de roodstuitzwaluw in Nederland gaat
broeden. Maar door de klimaatverandering weet je dat maar
nooit. Ze zijn met tientallen gezien
bij Breskens, op Texel en zelfs in de
Eemshaven. Deze soort is direct te
herkennen aan de rode stuit. Wat
zijn gedrag betreft lijkt hij op de
boerenzwaluw.
Cruciale informatie
Landelijk tellen zwaluwenwerkgroepen ieder jaar 1700 huiszwaluwkolonies. Over het nestsucces
en hoe dit wordt beïnvloed door
kenmerken van nestplek en omgeving, is in Nederland weinig bekend. Sovon acht die informatie
cruciaal om huiszwaluwen duurzaam te kunnen helpen. Zo schijnt
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het aantal tweede legsels sterk afhankelijk van het voedselaanbod
in de zomer. Vandaar het landelijke nestonderzoek in het Jaar van
de Huiszwaluw. Sovon vraagt in
die periode elke week een paar
nesten goed te observeren en de
bevindingen op een nestformulier
bij te houden. Het formulier is te
downloaden op www.sovon.nl/
huiszwaluwnestonderzoek. Huiszwaluwen zijn honkvast. Ze keren
ieder jaar naar dezelfde plek terug.
Enthousiaste bewoners van de Erflanden kijken daarnaar uit. Na het
bouwen van het nest volgt de paring. Het vrouwtje legt vier witte
eitjes en broedt twintig dagen.
Beide ouders verzorgen de jongen
gedurende drie weken. Dan blijkt
hun nut: met z’n tweeën vangen ze
tijdens die drie weken per dag
9000 muggen. De kant-en-klare
nestkommen kosten vijf euro per
stuk. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en te herplaatsen. Kijk op de
website van IVN-afdeling Hoogeveen onder ‘Werkgroepen’ voor
meer informatie.

Nieuwe natuurgidsen in aantocht
HOOGEVEEN - Vanaf 23 juni is

RUINEN

Huiszwaluwen verzamelen natte klei voor hun nestbouw.

Hoogeveen een aantal natuurgidsen rijker. Voor heel Drenthe zijn
dat enkele tientallen. Dit vergroot
voor iedereen de kans om onder
deskundige begeleiding de natuur
in te trekken.
Sinds januari 2017 volg ik de opleiding tot Natuurgids via IVN-afdeling Hoogeveen en loop mee
met excursies in het veld. Het verbaast me elke keer weer, hoeveel
mooie plekjes in de nabije omgeving van Hoogeveen nog nooit
door mij bezocht zijn. Al jaren fiets
ik rondjes vanaf Hoogeveen van
dertig à veertig kilometer en nog
steeds heb ik mijn voornemen niet
waargemaakt om verder te kijken
door de fiets op de auto mee te nemen. Dat blijkt namelijk helemaal

niet nodig. Ik ben nog helemaal
niet uitgekeken op Drenthe. En
wandelen is nu, zelfs voor mij als
verstokte fietser, een heel goede
aanvulling.
Als natuurgids hebben we leren
kijken, luisteren en stilstaan bij de
wonderen van de natuur. Leren
waarderen dat stilte, tijd en ruimte
gelegenheid geven aan dieren om
zich aan ons te tonen, waar we ook
zijn. En dat in alle seizoenen. Juist
ook in de winter kunnen mooie
plekken bezocht worden, die in de
lente met rust gelaten moeten
worden. Waarom ontwikkelt de
natuur zich zo? En. Wat zou iedereen met hart voor de natuur kunnen doen om deze ontwikkeling te
stimuleren in de gewenste richting? In het kleine Nederland heeft

iedereen recht op een goed leven,
waarbij elkaars waarden en
broodwinning
gerespecteerd
moeten worden. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor
dieren en planten. Zo kunnen we
een prachtige multicultureel ecosysteem creëren op een heel klein
stukje aarde.
In de nabije toekomst hoop ik
mensen mee te nemen, die weer
leren genieten van onze natuurlijke omgeving. Hoop ik mensen te
stimuleren om dichtbij huis te beginnen een overgang te maken
voor mens en dier naar een vriendelijke omgeving, waar geen
ruimte is voor harde woorden en
klappen. Ook ik ga niet als een
struisvogel mijn kop in het zand
steken. Ook ik kan niet ontkennen,

Een natuurlijke omgeving biedt ruimte en
stilte.
Marian Brouwer ©

dat respect, goed overleg en zorgvuldige afstemming nodig zijn om
het voor iedereen beter te maken.
Ook voor de natuur. Ik ga eraan
meewerken en heb er zin in!
Marian Brouwer,
IVN-afdeling Hoogeveen

