IVN De Lege Midden
Beleef de natuur!

2e EDITIE 2020
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.
Nadat een aantal excursies niet door konden gaan door de coronacrisis, is er nu gelukkig weer wat
meer ruimte. Hopelijk blijft het zo en kunnen we binnen de regels weer met elkaar de natuur in. We
mogen blij zijn dat wij niet in een stedelijk gebied wonen en wel kunnen genieten van alles wat er
leeft en bloeit in onze tuinen, of zicht hebben op de mooie wolkenpartijen die we de afgelopen tijd
konden bewonderen. Hoe je ook naar natuur kijkt: het blijft boeiend! De vlinderstruiken trekken nu
veel vlinders, hommels, bijen, zweefvliegen en andere insecten, nadat er in juni (zoals gewoonlijk)
een vlinderdip is. Op de valeriaan kwam een kolibrievlinder zijn/haar nectar halen. Een geweldig
gezicht, maar veel te vlug heen en weer schietend om er een foto van te maken. Gelukkig lukt dat wel
met andere vlinders en libellen. In de vangbak voor nachtvlinders zat een lindepijlstaart, een
nachtvlinder die ik maar een paar keer eerder (en dan niet in Grou) heb gezien. Overdag vliegen er
ook wel nachtvlinders en heten dan dagactieve nachtvlinders, zoals het gamma-uiltje, die snel van de
ene naar de andere bloem vliegt en ook bijna niet te fotograferen is.
Juli is een rustige maand voor vogels in de zin van: er wordt niet veel meer gezongen omdat er geen
vrouwtjes meer gelokt hoeven te worden of een territorium afgebakend. Wel horen en zien we
groepen kraaien en kauwen en soms spreeuwen die “vergaderen”. De trek van de gierzwaluwen is al
begonnen en zo langzamerhand trekken er al meer vogels naar het zuiden en komen vogels uit het
noorden hier naar de kust om op te vetten en dan verder te trekken.
Natuur is en blijft een wonderlijk schouwspel, tijdens welke crisis dan ook. Denk om u zelf en
anderen.
Tot ziens in de natuur.
Reinie
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Activiteiten komende maanden.

Zaterdag 19 september
Paddenstoelen in Oranjewoud

Janke Snieder vertelt ons alles over de paddenstoelen die in Oranjewoud in het bos staan. Welke
vreemde vormen hebben ze, en welke opvallende kleuren? Of juist niet en staan ze verscholen.
Door: IVN De Lege Midden
Locatie:Parkeer terrein aan Tjaarda’s laan,
Oranjewoud
Tijd: 10.30 uur. [vertrek 10.00 uur carpoolplaats
Akkrum]
Info en opgave: Janke Snieder [0566 653051]
Kosten: Niet IVN leden € 2,50

Zaterdag 24 oktober.
Trekvogels in het Lauwersmeer.
Een vaste activiteit in ons
jaarprogramma.
Welke trekvogels zijn al
aangekomen uit het hoge noorden?
Ga met ons mee om het te
ontdekken.
Locatie: Dokkumer Nieuwe Zijlen,
parkeerplaats bij brug/sluis aan de
N358
Tijd: 10.00 uur [vertrek P+R NS-station Grou ]
Info en opgave: Reinie Piersma [0566 840503 ]
Kosten : Niet IVN leden € 2,50
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De Libellen excursie.
Zaterdag 18 juli waren we op Libellen excursie in de Linde vallei.
Het aantal deelnemers aan deze excursie was niet groot, buiten het bestuur waren er nog 3
deelnemers. Reinie was een dag eerder al gaan kijken of er wel libellen waren en vond dat het
tegenviel, maar wij vonden het wel meevallen ,
want zij somde een hele lijst op.
Bij de ingang van het gebied eerst ons
gebruikelijke kopje koffie, terwijl we wachten op
Edwin die zich bij ons zou voegen. Toen hij na een
tijd wachten niet kwam opdagen zijn we het gebied
ingegaan en hebben voor hem een briefje achter
gelaten waarop stond aangegeven welke kant we
opgegaan waren. Later bleek dat hij zich via de
mail had afgemeld, omdat helaas één van zijn
honden overleden was.
Reinie had voor ons een mooie route uitgestippeld
met veel variatie in het landsschap. Heel opvallend
waren de grote aantallen soldaatjes op de bloeiende planten, daar was het ons natuurlijk niet om te
doen, maar het viel wel op. Ook aan vlinders geen gebrek, naast de gebruikelijke soorten als atalanta,
dagpauwoog en koolwitje, ook veel landkaartjes, bonte en bruine zandoogjes, citroenvlinders,
koevinkjes, het klein geaderd witje, gehakkelde aurelia en boomblauwtjes en ook nog een
nachtvlinder, de gewone bandspanner.

Ook een behoorlijk aantal libellen gezien, helaas geen grote
keizerlibel, heel jammer, want die heb ik nog nooit gezien.
Maar er komen hopelijk nog meer excursies, dus ik geef de
moed niet op.
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Wat we wel gezien hebben, waren: het lantaarntje,
de bloedrode heidelibel (het vrouwtje) de gewone
oeverlibel (mannetje en vrouwtje) de grote
roodoogjuffer, de watersnuffel, de bruine
glazenmaker en zwarte heidelibel.

Naast alle vlinders, libellen en andere insecten,
o.a. verschillende soorten sprinkhanen, hebben we
ook erg genoten van het mooie landschap om ons
heen, en van het prachtige weer, al werd het na
een paar uur lopen wel wat heet, zodat we er de
voorkeur aan gaven de route wat in te korten en
door een meer bosachtig stuk te lopen waar meer
schaduw was.
Het was een mooie excursie in een heel mooi gebied, onder ideale omstandigheden. Heel veel dank
aan Reinie die ons weer veel geleerd heeft, voor de koffie gezorgd heeft en de excursie voorbereid.
Het was de moeite waard!
Anneke
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De vlinder ydille bij Franeker

Een aantal waarlamkes terug stond een stukje over de vlinder ydille bij Franeker, die daar
door de vlinderstichting was aangelegd.

De bedoeling daarvan was, om vooral voor de Argusvlinder die al in die buurt gesignaleerd
was, een voor hem gunstige biotoop te creëren.

Dat is gelukt, want al in het eerste jaar werd deze vlinder daar gezien. En natuurlijk profiteren
ook andere vlinders van alle planten die daar aanwezig zijn.
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Ik ben daar laatst weer even geweest en ik vond het er prachtig, een zee van bloemen. Te mooi
om er niet meer mensen van te laten genieten, vandaar dat ik er hier even op terug kom.
Anneke
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Door Coronatijdperk de liedjes van de koolmees
herkennen.

Een koolmees kent drie tot negen liedjes. Zijn zang bestaat
meestal uit herhalingen van een aantal liedjes. Hoe ouder de
vogel, des te meer liedjes hij kent. En dat is de belangrijkste
informatie voor de vrouwtjes. Een oude man lukt het dus blijkbaar goed om te overleven. Dat
betekent dat hij een gunstig voedselterritorium heeft en dit goed kan verdedigen. Zo’n man is
dus een aantrekkelijke partner. Ook de duur van het zingen is van belang. Veel tijd kunnen
besteden aan zingen, betekent immers dat een man weinig moeite heeft met het verdedigen
van zijn territorium en het vinden van voedsel. Lang en ingewikkeld zingende mannen bieden
de beste kansen. Toch kiest het vrouwtje niet alleen op grond van de zangcapaciteiten. Ook het
uiterlijk telt. Een glanzend verenpak met een brede donkere borststreep maakt de potentiële
partner extra aantrekkelijk.
Bron: Vogelbescherming.

Onderstaande: mijn reactie op het maaien van de Leppedyk.
Antwoord: Gemeente Heerenveen.

Beste Janke Snieder,
U heeft ons de volgende mail gestuurd:
Beste mensen van afd. Groenbeheer.
Sinds 4 jaar inwoner van Akkrum en fiets meerdere keren per week naar Grou over de Leppedyk,
genietend van het weidse landschap en water.
De eerste jaren nog met kale bermen maar vorig jaar, na het plaatsen van damwanden aan de
Leppedyk, ingezaaid met wild zaad een lust voor het oog, het trok niet alleen meer mensen naar
onze mooie Leppedyk maar ook vele insecten, waaronder vlinders, bijen , hommels , nachtvlinders
etc. te veel om op te noemen.
De vlinders zetten weer eitjes af op hun waardplanten die aanwezig waren om voor de 2de lichting
vlinders te zorgen. Ik dacht gemeente Herenveen wat ben je goed bezig voor de biodiversiteit langs
de Leppedyk. Ook dit voorjaar weer schitterende bermen daar vorig jaar pas na de zaadvorming is
gemaaid, hulde!
Wat schrok ik afgelopen vrijdag ?
Ben er nog stil van, gister weer langs die kort gemaaide bermen gefietst.
Gemeente waarom?
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Dag vlinders, bijen, hommels etc. de planten waren nog lang niet uitgebloeid en hebben niet eens
zaad kunnen vormen.
Het trok vele Akkrumers die in deze corona tijd al wandelend graag even de Leppedyk opzochten en
genoten van de kleurenpracht van mosterdplanten, klaprozen, cichorei, korenbloemen, kamille,
margrieten nou ja te veel om op de noemen.
In het voorjaar geel van het koolzaad en vorige week liep of fietste je nog door een kleurrijke heg
van bloemen.
Gemeente wat heb je gedaan, waar ben je mee bezig, nu volgend jaar waarschijnlijk weer kale
bermen?

Vraag: hoe zorgt U ervoor dat we volgend jaar weer door een bloemenhaag kunnen lopen of
fietsen?

Gaarne uw reactie op bovenstaande.
Met vriendelijke groet,

Janke Snieder.

IVN afd. DE Lege Midden
Tel.0657268060

Hierbij reageer ik op uw mail. Ik begrijp uw reactie. Ik ben enkele weken geleden (17 juni) bij de
locatie geweest en heb gezien hoe mooi het er bij stond. Ik heb hieronder geprobeerd toe te lichten
waarom wij er toch voor gekozen hebben om hier te maaien.

Situatie
De Leppedyk is een smalle weg, dwars door het landschap tussen Akkrum en Grou-Irnsum. De weg
biedt toegang tot de aanliggende woningen en tot landbouwpercelen. Dit betekent dat er regelmatig
zwaar verkeer over de weg gaat. Dit verkeer neemt daarbij vrijwel de hele breedte van de weg in
beslag. Daarnaast is de weg geliefd bij wandelaars en fietsers. Het veilig elkaar kunnen passeren op de
weg is hiermee een belangrijk punt van aandacht. Hiervoor moet men kunnen uitwijken naar de berm.

Aangebrachte grond
Door verdroging en inklinking was de berm lager komen te liggen dan de weg. Dit leidde tot onveilige
situaties en schade. Daarom is twee jaar geleden de berm direct naast de weg aangevuld met grond.
In deze grond zaten bloemenzaden die de afgelopen twee jaren uitbundig tot bloei kwamen. Denk
hierbij aan klaprozen, korenbloemen, margrieten, mosterdzaad en akkerdistel.
Dit geeft een schitterende bloemenpracht en het liefst zouden wij dit niet wegmaaien, maar het ligt
helaas op de verkeerde plaats, namelijk tegen de rand van de weg en daarmee in de uitwijkstrook.
Doordat de planten zo dicht op de weg staan en erg hoog worden, gaan ze overhangen op de weg en
met regen en wind slaan ze uiteen. Het gevolg is dat de weg en de uitwijkmogelijkheden belemmerd
worden. Ook belemmert het op een aantal plaatsen het zicht.
Daarnaast gaat het om niet gebiedseigen soorten en verstoort het mogelijk de natuurlijke
bermbegroeiing.
9

Veiligheid
Als weg- en bermbeheerder heeft de gemeente een taak in veiligheid. Mensen moeten kunnen
uitwijken op het moment dat er (zwaar) verkeer langs komt. Daarom is onze regel dat we de meter
naast de weg vrijhouden, door deze af en toe te maaien.
Richting de slootkant en op bredere stroken en overhoekjes mag de natuur meer zijn gang gaan. Het
zou dan ook niet onze keus zijn om in die eerste meter bloemen in te zaaien. De Leppedyk is in dit
geval een bijzondere situatie. De zaden zaten in de aangevulde grond meteen langs de weg. Bij het
maaien voor veiligheid kunnen we niet anders dan deze strook wegmaaien. Er zijn hierbij de volgende
overwegingen gemaakt:
 De bloemen zijn zo lang mogelijk blijven staan, zodat er wel zaad gezet is
 Het maaisel is eerst blijven liggen om het zaad te laten vrijkomen
 Maaien geeft vaak een tweede bloei, we verwachten niet dat de bloemen niet meer
terugkomen
 Waar bloemen konden blijven staan is niet gemaaid
 Clusters van distels zijn wel gemaaid in verband met overlastsituaties achterliggende
landbouwgronden

Keuzes in bermbeheer:
Voor het bermbeheer kiezen we er over het algemeen voor om uit te gaan van het natuurlijk kapitaal,
vaste planten die in de berm thuishoren leveren misschien minder spectaculaire beelden op maar zijn
beter voor de soortenrijkdom dan ingezaaide bloemenmengsels. Ook door natuurorganisaties wordt
steeds meer opgeroepen om niet overal in te zaaien omdat dit leidt tot soortenverdringing.
Op plaatsen waar wel gekozen wordt voor een bloemenmengsel doen we dit niet in de eerste meter
van de berm in verband met de veiligheid en overlast.

Overweging voor toekomst:
Er is nu gekozen om het mengsel zo lang mogelijk te laten staan, met als gevolg dat de bloemen erg
hoog zijn geworden, hierdoor moest er nu ook meer weggemaaid worden
We kunnen ervoor kiezen om de veiligheidsstrook regelmatiger te maaien en deze strook iets smaller
houden. Het is een kwestie van uitproberen dat voor deze situatie het beste werkt.
Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb kunnen beantwoorden. Mocht u nog wel vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,

Ragna van Sonsbeek
Projectleider Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Mobiel: 06 53488873
Werkdagen: ma, di, wo en do
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Contact | website | Mail | Linkedin’ | 14 0513
Bezoekadres | gemeentehuis | Crackstraat 2 | 8441 ES Heerenveen

Met de boot door de Friese wateren.
2020. Het jaar dat corona zijn intrede deed en wij nog blijer waren met onze boot als
voorheen.
Het gaf ons een vrij gevoel,
varen op het water, en we
genoten nu nog meer van de
natuur, die zich gelukkig niks
aantrok van Covid19.
We begonnen eind april te
varen, en waren vaak een aantal
dagen onderweg .

Natuurlijk regelmatig richting onze roots via de Zwette op naar de Boazumervaart en
hier was het echt voorjaar, de meidoorns in al hun glorie en ’s avonds genieten van de
ondergaande zon.

Een volgende vaartochtje bracht ons richting Gaastmeer, daar op de zandmeren is het
prachtig afmeren aan eilandjes. Eenmaal aangelegd is het een feest als je de steiger
afloop en een veld bloemen binnen loopt omzoomd door fluitenkruid.
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Dit stukje wordt gemaaid door de
Marrekrite maar verder lopend aan de
randen van het water, kom je van alles
tegen o.a. smeerwortel, gele lis,
nachtschades e.a. Ook vele hommels
die de bloeiende bloemen bezoeken.

Genietend van een kop thee aan
boord zitten we binnen in onze
“kijkhut” te genieten van de vele
rietvogels, de karekiet, rietzanger
en deze keer ook een rietgors. De
vogels zijn nu nog goed te spotten
daar het nieuwe riet nog moet
opkomen.
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Inmiddels is het zomer en begint het bij mij te kriebelen, dan gaat onze boot vaker
richting oude venen. Het begint er dan zo heerlijk te ruiken naar al die kruiden, tevens
kleuren de velden geel door de ratelaar.

Een zeer zeldzame plant, maar is daar in overvloed aanwezig. Voor mij nog steeds een
stukje nostalgie daar ik deze plant pas voor het eerst zag toen ik met mijn schoonvader
de zompige velden in trok rond Joure en zelf nog op de Utrechtse Heuvelrug woonde.

13

Deze plant kende ik amper, en echt als ie uitgebloeid is, ratelt ie door de wind. Op de
foto zijn ze nog niet uitgebloeid dus binnenkort wederom richting oude venen en
afmeren in de Geau aldaar.
De Kromme Ie heeft ook zo’n mooi afmeer plekje, gelukkig varen de meeste boten
hieraan voorbij, daar het net achter een wilgenbosje ligt.

Hier tref je vele planten op
ongeveer een lengte van 100 meter
aan.
Een lust om op de steiger te lopen
en de prachtig paarse
kattenstaarten te zien, bezocht door
bijen.

De lisdodde die al bruin siert, net boven het water ontwaar ik ook de egelskop en op het
water drijven pompeblad en waterlelie.
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Libellen laten zich ook zien maar fotograferen lukt me meestal niet daar ze dan
wegvliegen. Zo varen wij weer richting thuishaven, deze keer met vele foto’s om jullie
mee te laten genieten.
Janke
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De vlindertuin tijdens de corona pandemie.
Afgelopen voorjaar was het ook in de vlindertuin aangepast werken, omdat in het begin de
corona regels nog streng waren. Aangezien de natuur aan corona geen boodschap had en
gewoon haar eigen gang ging, moest er
natuurlijk wel het nodige gebeuren.
Omdat niet altijd de hele groep
aanwezig was, lukte het goed om
aangepast aan het werk te zijn, ieder op
een eind, zelf allemaal drinken
meenemen en netjes op afstand zitten
tijden het koffie/thee drinken.
In het voorjaar stond alles prachtig in
bloei, het was, als altijd weer nodig om
het zevenblad in toom te houden en
alle esdoorn zaailingen te verwijderen
om te voorkomen dat het een bos, in
plaats van een tuin zou worden.
Onze tuintimmerman Atze heeft het
bankje, wat helemaal ingestort was,
weer prachtig hersteld. Dit werd ook al
benut door mensen die een fietstocht
maakten en vanwege de corona
maatregelen niet bij de horeca terecht
konden, zij gebruikten het bankje om
een hapje en drankje te nemen. Men
vond het een mooie plek. En dat is natuurlijk iets wat wij graag horen.
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Er wordt nu door Atze hard gewerkt aan het kraampje, dit is na zoveel jaar ook aan reparatie
toe. Ondertussen proberen wij met z’n allen de tuin toonbaar te houden. Dat is vooral
uitgebloeide bloemen verwijderen, nieuw opkomende planten ruimte te geven en al te
uitbundig bloeiende planten wat in te tomen.
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Stond in het voorjaar alles prachtig in bloei, kwam daar helaas een droge periode achteraan,
wat vooral de planten, die onder de bomen stonden geen goed gedaan heeft. Nu het weer wat
meer regent fleurt alles hopelijk weer wat op.

Door de nieuwe strook bloemen, die
meer in de zon ligt, is het
vlinderbezoek wel toegenomen, al
bestaat dit grotendeels uit de gewone
soorten als koolwitje, atalanta,
dagpauwoog en kleine vos. En in het
voorjaar veel oranjetipjes.
We hopen dat ook de wat bijzondere
soorten de tuin weten te vinden, dat
zou wel héél geweldig zijn.
Anneke
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Fazanten.
Fazanten komen oorspronkelijk uit Azië en werden in Europa door de Romeinen geïntroduceerd. De
mannelijke vogels zijn bont gekleurd en hebben een 45 centimeter lange staart, waarbij de vrouwtjes
in verhouding saai afsteken.
Alleen het vrouwtje brengt de kuikens groot en haar bruine schutkleur komt mooi overeen met de
varens en begroeiing rond het nest.

Er worden door jachtopzieners veel fazanten gefokt
omdat zij gewilde jachtvogels zijn, maar ook de
wilde vogels broeden met succes in heidevelden en
andere gronden.

Zij vliegen aarzelend en als ze opgeschrikt worden
stijgen ze met snelle vleugelslagen haast verticaal
op. Als ze voldoende hoogte hebben bereikt,
glijden zij in een rechte lijn weg.

Bron: Het vogeldagboek.
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Contributie
Over te maken
Naar:
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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