IVN De Lege Midden
Beleef de natuur!

2e EDITIE 2019
IVN, Instituut voor natuur en educatie is een vereniging van vrijwilligers die mensen betrekt bij hun
(groene) leefomgeving, natuur, milieu en landschap. Het IVN wil door haar activiteiten laten zien wat er
(nog) is aan natuur, in de hoop dat bewustwording zal bijdragen tot het beschermen van de natuur. IVN
De Lege Midden organiseert activiteiten zoals wandelingen excursies en lezingen voor jong en oud. Ook
wordt ieder jaar meegedaan met de landelijke slootjesdagen. Verder heeft het IVN een vlindertuin
aangelegd in Oldeboarn, waar een werkgroep maandelijks bezig is met het onderhouden en verder
verfraaien van deze tuin.

Dit blad is het informatie blad van IVN De Lege Midden voor leden
en donateurs. Het blad is door en voor leden: Ingekomen ideeën ,
kopij, foto’s en tekeningen zijn van harte welkom. Overname van
artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur en
de redactie. En is alleen toegestaan met vermelding van de naam van
de auteur en vermelding van de naam van onze afdeling : De Lege
Midden.

Redactie:
Anneke Travaille, Reinie Piersma, Janke Snieder en Ineke Harte
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FOARWURDSJE

Hoe was het rijtje van de seizoenen ook alweer: winter, zomer herfst, voorjaar??
Het was heel onduidelijk wat het weer betreft de afgelopen tijd. Maar goed, we moeten het er mee doen.
Sneeuwklokjes bloeiden in december, narcissen in februari; de tulpen doen het nog even rustig aan. Het
voorjaar laat zich nu wel zien in al zijn pracht: madeliefjes in de tuin en klein hoefblad, speenkruid en hier
en daar een paardenbloem. Als de zon schijnt komende de vlinders als citroenvlinder, kleinen vos en
dagpauwoog even uit hun winterschuilplaats tevoorschijn. Vogels komen terug uit de
overwinteringsgebieden en laten zich horen om hun territorium af te bakenen (zwartkop, tjiftjaf, zanglijster
en al de vroeg zingende merel en roodborst). Spreeuwen, mussen, koolmezen en pimpelmezen plukken het
mos tussen het gras vandaan, om daarmee hun nest te bekleden. Wat is het toch spannend en leuk om dit te
bekijken.
Geniet van de natuur de komende tijd.
Een mooie zomer.
Reinie
Zwartkop.

Zijn muziek is niet van de lucht
van onder z’n zwarte pet
slingert deze keelvirtuoos
deze tomeloze toontovenaar

volkomen vanzelfzingend

pure poëzie parelt uit zijn keel
gevleugelde woorden
met geen pen te beschrijven

ik luister ademloos
fluister beschroomd z’n naam
en doe er het zwijgen toe

uit: Zolang er vogels zijn.
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Activiteiten komende maanden.
Zaterdag 20 april.
Gaan we kikkerdril in het water zoeken.
Hoeveel kikkerdril vinden we inde sloot? Of zien we al
jonge kikkertjes? En leven er ook nog andere beestjes?
We gaan met kinderen en hun (groot)ouders op zoek.
Door: IVN De Lege Midden.
Locatie: De beleef -en avonturentuin aan de Súdfinne in
Grou.
Tijd: 14.00 uur
Info en opgave : Reinie Piersma [ 0566-840503
Kosten: Geen

Zaterdag 18 mei
Libellen excursie in de Wyldemerk
De Wyldemerk in Gaasterland is een bekend libellen
reservaat.
Ep van Hijum libellen deskundige, gaat ons
rondleiden. Welke voorjaarssoorten komen we tegen ?
Door: IVN De Lege Midden en IVN Súdwesthoeke.
Locatie: Harich
Parkeerplaats Wyldemerk aan de Wyldemerkwei =
parralelweg Sudergoawei.
Tijd: 11.00 uur [ vertrek 10.00 uur P+R plaats NS
station Grou ]
Info en verplichte opgave : Reinie Piersma [0566840503
Kosten; Niet IVN leden € 2,50
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Zaterdag 15 juni.
Slootjesdag.
Met behulp van schepnetjes, loepjes en ander gereedschap kunnen kinderen met hun (groot)ouders op zoek
gaan naar wat er zoal in het water leeft, in een zijtak van het Nijdjip.
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Door: IVN De Lege Midden
Locatie: De beleef-en avonturentuin aan de Súdfinne, Grou
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Info en opgave: Anneke Travaille [ 0566-651008
Kosten: geen.

Zaterdag 6 juli
Tuinexcursie naar de siergrassentuin en kwekerij
in De Wilp.
Een bijzondere tuin van Lianne Pot.
Zij vertelt ons hoe haar tuin is ontstaan en welke
bijzondere grassen er zijn.
Door: IVN De Lege Midden
Locatie: Jan Gossewijk 31, 9367 TE, De Wilp
Tijd: 10.30 uur [ vertrek 9.30 uur carpoolplaats Akkrum]
Info en opgave: Reinie Piersma [ 0566- 840503
Kosten: € 5,00 ( inclusief koffie en thee)

Verslag van de Winterwandeling.
Op 23 februari gingen 26 mensen mee met de winterwandeling op de Dellebuurster heide van
14.00 tot 16.00 uur. Nou ja winter………eerder voorjaar. Onbewolkt, 14 graden en een zacht
zuidoostelijk windje. De verwachting was dat we veel vogels, vooral roofvogels zouden zien, maar dat was
helaas niet het geval.
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We volgden de blauwe route. Er waren een aantal plekjes waarover iets verteld kon worden, zoals over
de kraanvogels, het gentiaanblauwtje, libellen en ringslangen. Omdat de groep redelijk groot was, zag en
hoorde niet iedereen de verschillende vogels. Wel hoorden we allemaal de zanglijster, die nog wat “vals”
zong en wat aan zijn kenmerkende roep moest werken.
Ook zagen we een roodborsttapuit bovenin
een struik: die even opvloog en weer landde
op ongeveer dezelfde plek. Dit is een
typerend gedrag voor deze vogel. Er vlogen
veel kleine wintervlinders en bijtjes rond. De
boswachter vertelde dat er al kraanvogels
waren overgevlogen, dus wie weet gaan ze
ook dit jaar weer broeden op de
Dellebuurster heide. Na de wandeling reden
we naar “het Koepelbos” om de mooie dag af
te sluiten met snert, patat of soep.
We zagen en/of hoorden: buizerd, koolmees,
matkop, goudhaan, goudplevier (groepje),
groene specht, grote bonte specht,
roodborsttapuit, en een tonderzwam.
Reinie.
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Waarom krijgt een specht geen hoofdpijn?
Dit mag echt een wonder heten. In één broedseizoen ramt een specht immers, alleen al om zich bekend te maken,
zo’n 8.000 tot 12.000 keer tegen een stam. Daarna moet hij ook nog eens een nest uithakken; een klus die met een
snelheid van 25 km per uur gaat. Kop en lijf zijn perfect hierop aangepast. Zo is de hersenpan relatief dik. Tussen
de bovenkaak en schedel zit een sponsachtig weefsel dat als schokdemper werkt. De hersens zelf zijn in
verhouding klein en zitten strak opgesloten in de schedel. De hersens schudden daardoor niet zo gemakkelijk.
Bovendien is er relatief weinig hersenvocht. De schokgolven die bij het gehamer vrijkomen kunnen de hersenen
niet bereiken. En dan is er nog de ‘airbag’. Vlak voordat de spechtensnavel de boom raakt, trekt de vogel zijn
spieren samen. De klap wordt zo via de pezen door de veerkrachtige botten opgevangen. Vlak voor de snavel de
boom raakt, is er de laatste veiligheidsmiddel; het derde ooglid. Het knipvlies dat horizontaal voor de oogbol
beweegt, wordt gesloten. Vermoedelijk voorkomt de vogel zo dat de oogbol uit de kas schiet.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Onderstaand artikel kregen wij van Wies Hossele. Een stukje geschiedenis van het IVN en wel even de
moeite waard om dit in het Waarlamke op te nemen. Wij doen bij dezen een oproep aan alle andere IVN
leden, als iemand iets tegenkomt wat bijzonder of vermeldenswaardig is, om dit vooral naar de Redactie
op te sturen.
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Winterkoninkje
Alhoewel hij vrij algemeen in tuinen voorkomt is het winterkoninkje vaak moeilijk waar te nemen,
omdat hij met korte schichtige bewegingen in de buurt van dichte vegetatie rond jaagt. Hij is maar 9,5cm
groot. Ondanks zijn geringe grootte maakt hij doordringende,
muzikale hoge tonen, afgewisseld door hoge trilgeluiden. Het
mannetje bouwt verschillende bolvormige nesten uit grassen,
mossen en bladeren. Het vrouwtje inspecteert deze en voorziet
het van binnen met zachte veertjes. Als er voldoende voedsel
aanwezig is, kan het mannetje andere vrouwtjes overhalen om
in zijn afgekeurde nesten te leven.
Bron: Het vogeldagboek.
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30 JARIG JUBILEUM I.V.N. De Lege Midden 13 maart 2019

Ondanks het slechte weer, hadden wij als I.V.N. De Lege Midden- leden een uitstapje naar de
Fûgelhelling in Ureterp.
Dit uitstapje was i.v.m. het 30 jarig bestaan van I.V.N. De Lege Midden
Rond de klok van 13.00 uur vertrokken we naar de carpool in Grou om ons daar te verzamelen en samen
te rijden in enkele auto’s. Met 17 leden vertrokken wij naar de Fûgelhelling in Ureterp. Daar
aangekomen werden wij door twee medewerkers welkom geheten en naar de grote zaal begeleid. Toen
wij allen plaats hadden genomen werd er een uitleg gegeven over wat de Fûgelhelling allemaal doet. Van
opvang van gewonde dieren, tot dieren die uit het nest zijn gevallen of door de moeder zijn verstoten.
Teveel om op te noemen. De kleine dieren worden in couveuses gedaan, als dit nodig is, gevoerd en als
het nodig is geopereerd; deze operatie word gedaan door een erkende dierenarts. In vroegere tijden
werden gewonde dieren ook nog wel eens naar het dichts bijzijnde ziekenhuis gebracht; iets wat wij ons
vandaag de dag niet meer kunnen indenken. Inmiddels bestaat de Fûgelhelling volgend jaar alweer 45
jaar. Klein begonnen, inmiddels enorm uitgebreid.

Onder het genot van een kopje koffie/ thee en cake, werden wij in twee groepen verdeeld om zo het
terrein
te verkennen en nog betere uitleg te krijgen over het reilen en zeilen van dit enorme complex
de Fûgelhelling.

Nadat de ene groep naar de andere kant van de weg werd begeleid, bleven wij aan de kant met de
opvanghokken en de leuke buitenverblijven.

Na vele indrukken op te hebben gedaan, was het onze beurt om naar de overkant te gaan, waar het door
de vele regen enorm glibberig bleek te zijn. Daar was een groot natuurterrein met kijkhut en
ooievaarsverblijf te bezichtigen.
8

Er werd ondertussen wat verteld over wat voor vogels hier neerstreken die niet altijd hulp nodig hadden,
maar toch hun nesten bouwden of op doorreis waren. De wilde
planten werden benoemd en ook werd er verteld over de locatie
en hoe dit is ontstaan. Helaas ga ik dit niet allemaal benoemen,
om zo de mensen nieuwsgierig te maken over dit goede doelenproject om zelf een kijkje te gaan nemen. De I.V.N leden en ik
hebben in ieder geval genoten van deze bijzondere leerzame
middag.
Toen wij na enige tijd weer terug waren in de grote vergader
ruimte, was er nog koffie of thee. Het idee om bij het afsluiten
nog een leuke groepsfoto te maken werd door ieder toegejuicht.

Tot onze
verrassing kwam Reinie nog met een klein maar erg leuk
cadeautje voor ons allen vanwege het 30 jarig jubileum.

De tekst deed mij wel even de ogen openen, omdat daar de werkelijke betekenis van I.V.N. stond.
Vereniging voor natuur- en milieu-educatie. Omdat ik er nog niet heel lang bij ben, vertel ik vrienden en
familie dat I.V.N. betekend: Insecten Vereniging Nederland, zal het nu niet snel weer vergeten.
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Als afsluiting hebben vele aanwezige leden nog een leuk presentje gekocht in het bijbehorende winkeltje.
Deze opbrengsten worden weer in de Fûgelhelling gestoken. Om zo weer nieuw apparatuur aan te
schaffen en voer en andere benodigdheden.
Donaties zijn natuurlijk van harte welkom.
Na het slotwoord door Reinie en een bedankje aan de Fûgelhelling gingen wij weer huiswaarts . Nog
steeds druilerig weer en harde wind.
Tot de volgende keer.
Tineke v.d. Hoek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Voorjaar in de Eifel 2018

Mei 2018 trokken we na vele jaren weer
eens met ons gezin naar de Vulkaan
Eifel, een beetje jeugdherinneringen
ophalen, nu ook met kleinkinderen.
Vroeger kwamen we hier jaren achtereen
voor de prachtige ongerepte natuur, de
kratermeren met helder, diep, en koud
water, maar ook de oude burchten die
een enorme aantrekkingskracht op onze
kinderen hadden. Zo ook de hellingen
met hun gesteentes, een uitdaging om te
klimmen en te klauteren. De historie van
dit alles sprak ons aan, de naam Vulkaan
Eifel zegt het immers al. Een landschap
ontstaan door uitbarsting van moeder
aarde, zo ook al die oude kastelen met in
de zomer ridderfeesten etc. die de
geschiedenis weer doen herleven .

Zo heeft het plaatsje Manderscheid met zijn 2 Burchten de meeste indruk op ons gemaakt. De Niederburg
en de Oberburg. Zoals de namen al doen vermoeden ligt de Oberburg boven de Niederburg en deze
worden gescheiden door het riviertje de Lieser, die door Manderscheid stroomt. De Lieser vormde
vroeger de grens tussen het gebied van de aartsbisschop van Trier en de graven van Luxumburg.
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De Burchten dateren al uit 1173. Aan het begin van de dertig jarige oorlog in 1600 werd de Niederburg
verwoest. Na de verwoesting werd de burcht in Manderscheid weer opgebouwd maar tijdens de oorlog in
1794 werd het kasteel wederom door de Fransen verwoest. Daarna veranderde de burcht in een ruïne.

Deze ruïne’s waren dus een
uitdaging voor onze kinderen om
te klimmen en klauteren, maar
ook de tijden van sprookjes en
ridders herleefden in hun
fantasie. Voor mij ging er een
wereld van wilde natuur open, de
ongereptheid daar, in één woord
prachtig. Toendertijd was ik nog
geen ivn’er, maar de flora en
fauna heeft me van jongs af aan geboeid, zo ook de seizoenen. Nu waren we in het voorjaar, voorheen in
de zomer, en in die zomer van 1988…heb ik me verbaasd over de grote berenklauw aldaar met een
scherm vol bijen, een plaatje. Toen nog niet voorkomend in Nederland en nu doorgedrongen in onze
inheemse flora. Hij blijft mooi , maar ja, hij woekerd wel heel erg.

Nu, in hetvoorjaar met al dat ontluikend groen en een bloeiende brem is het ook weer een plaatje. En als
ik met kinderen op stap ga, zie ik altijd meer. Deze keer hadden ze een hagedis gespot, de muurhagedis.
En zo klommen we verder om de Niederburg te bestijgen wat weer mooie vergezichten gaf.
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Het was nu nog te koud om een duik
in een kratermeer te nemen. Maar
water blijft aantrekkingskracht
behouden en wat onze kinderen
vroeger deden, werd nu door de
kleinkinderen gedaan. Dammetjes
bouwen in een riviertje. Prachtig die
energie.

En de waterloop veranderen blijft
ook voor vaders leuk.

Onze vakantie zat er weer op en we namen afscheid van de Eifel met zijn vele leisteen hellingen en
dalen.
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Hier nog één keer de natuur van dichtbij met zijn mossen, varens een fris groen beukeblad etc.

Janke .
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Vlindertuin Oldeboorn

Maandag 18 maart, eindelijk weer eens een dag met goed tuinweer. Als vlindertuin werkgroep konden
we eindelijk weer in de vlindertuin achter het Andringa huis in Oldeboorn aan de slag. Gewoonlijk zijn
we op de 1ste maandag van de maand bezig, maar met het weer van de afgelopen tijd schoof het steeds op.
Gelukkig waren we in februari, toen het zulk mooi, zacht weer was, ook al eens geweest.
Daar hadden we nu veel plezier van. Want het
was de afgelopen weken dan misschien geen
tuinweer, maar wel groeiweer. Vandaag werd er
gesnoeid, werden stukken onkruidvrij gemaakt,
en nieuwe bloemen geplant. Ook moeten,
na zo’n 10 jaar te hebben gestaan, de
houtconstructies, het bijenhotel en het afdakje,
nodig gerepareerd worden. We zijn daarom ook
heel blij met onze nieuwe hulp Atze, die niet
alleen meehelpt met het tuinieren, maar straks
ook met het herstellen van het bijenhotel en het
afdak zodat alles er op termijn weer piekfijn
bijstaat.
Van één van de mensen van de nabijgelegen
volkstuin kregen we nog een aantal
Hortensia’s, niet echt vlinderplanten , maar
door hun lange bloeiperiode fleuren ze de tuin wel op, vooral als er verder niet zoveel in bloei staat.

Omdat het tuingedeelte waarop we de
vlindertuin begonnen zijn, nogal in de
schaduw ligt, wat niet zo’n goede
omstandigheid is voor vlinders, hebben we
gevraagd of we er een stuk grond bij
mochten hebben waar het veel zonniger is.
Dit is toegestaan , dus vorig jaar hadden
we voor het eerst een zonnige border,
ingezaaid met vlinderzaad wat we van de
vlinderstichting hadden gekregen als een
mooie aanvulling op het gedeelte tuin wat
we al hadden.
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Maar dit is natuurlijk ook weer méér werk, vandaar dat we nog wel wat uitbreiding van ons team kunnen
gebruiken. Dus als er iemand is, die het gezellig vindt om samen te tuinieren, die is van harte welkom om
onze groep te komen versterken. We zijn in de tuin bezig op de 1ste maandag van de maand vanaf 13.30
uur tot zo’n 16.00/ 16.30 uur.

Ook als iemand niet structureel kan meehelpen, maar wel af en
toe wil bijspringen, dan vinden we dat ook al fijn.
Voor degenen die niet tuinieren maar graag fietsen en daarbij ook
wel eens Oldeboorn aandoen, zeg ik, stap even af bij het
Andringahuis en ga eens in de tuin kijken. Het is een prachtige
plek, met die eeuwen oude beuk en een steeds mooier wordende
tuin.

Anneke

Volop voorjaar in de vlindertuin.
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Mededelingen uit het bestuur

In dit schrijven willen we als bestuur de ontwikkelingen die er gaande zijn in landelijk IVN een beetje toelichten.

Op onze jaarlijkse ledenvergadering is hier door Anja, regio consulente van en voor de afdeling Friesland
al het e.a. ter sprake gekomen. Tevens stond er in het tijdschrift Mens en Natuur, een artikel dat de
Stichting IVN en de Vereniging IVN er naar toe werken één Verenging te worden. Dit artikel plaatsen we
ook in ons vernieuwde Waarlamke zodat de donateurs en leden die dit blad niet ontvangen ook op de
hoogte zijn.
Wij als bestuur zijn niet voor één Vereniging daar veel betaalde krachten onder de Stichting vallen en
deze dan, “denken wij” ons vrijwilligers gaan aansturen en wij zo onze autonomie verliezen, ook is het zo
dat dan alle geldmiddelen van de verenigingen binnen de nieuwe organisatie samengevoegd worden
waardoor het maar de vraag is of men hier zelf nog enige zeggenschap over heeft. Dit is natuurlijk vooral
voor verenigingen met een fors vermogen een obstakel, die kunnen hier veel mee verliezen.
Wij als bestuur zijn al langer met bovenstaande perikelen bezig. Dit alles is enkele jaren geleden
begonnen met de ledenadministratie in een digitaal servicedesk/model. In het begin betrof het alleen de
ledenadministratie maar nu wil men vanaf 2020 ook het financiële deel overnemen . Hierbij verliezen wij
onze autonomie, dachten wij en hebben toen met andere Friese IVN afdelingen de koppen bij elkaar
gestoken. We plegen nu overleg met elkaar van hoe nu verder te gaan. In het anderhalve jaar dat we bezig
zijn met 5 Friese IVN verenigingen zijn we zo’n 5x bijeen geweest in onze Toekomstvisie groep, dit met
één of twee afgevaardigden per afdeling. Uit dit samenkomen en overleg blijkt wel dat we allen kampen
met weinig bestuursleden of weinig actieve leden. De één met één bestuurslid en veel gidsen, de ander wel
bestuur maar geen gidsen, een ander zonder penningmeester etc. Hieruit blijkt dat het ook verstandig zou
zijn meer samen te werken met de afdelingen onderling en zo elkaar te ondersteunen. Hierbij hebben we
natuurlijk wel de mening en goedkeuring nodig van onze leden. We hebben onze eigen statuten nog en
kunnen voorlopig zelfstandig handelen, en zoals jullie gehoord hebben stond Anja ook achter het
autonoom zijn van de Friese IVN afdelingen.
Janke.
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IVN DE Lege Midden.
Website : http://ivn.nl/afdeling/de-lege-midden
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Contributie
2019 is al weer een mooi eindje op weg, voor degenen onder jullie die nog niet de
lidmaatschapsbijdrage hebben overgemaakt hier nog even het bankrekeningnummer en de
tarieven.

Bankrekening

NL49RABO0145976122
Ten name van IVN vereniging voor natuur en
milieu.

Het lidmaatschap is € 20,00 per jaar
Huisgenootleden
€5,00 per jaar
Donateurs minimaal € 7,50 per jaar
Vrijwillig een hoger bedrag is natuurlijk zeer
welkom.

Leden die landelijk lid zijn betalen een
afwijkend bedrag.
Zij dienen het bedrag van minimaal € 24,00 over te maken naar het landelijk banknummer.

Bij voorbaat dank,
Het bestuur.
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