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Namens	de	besturen	van	IVN-Assen	en	KNNV-Assen	wens	ik	u	allen	een	goed	en	gezond	2021;	een	
jaar	waarin	we	hopen	dat	we	het	Corona-virus	onder	de	knie	krijgen.	En	we	elkaar	weer	kunnen	
ontmoeten	om	samen	te	genieten	van	en	in	de	natuur.	 	 	 	 	
Met	deze	wensen	is	meteen	ook	de	toon	gezet	voor	deze	Nieuwsbrief.	Beperkingen	gelden	voor	
ons	allen	in	de	eerste	maanden.	En	hopelijk	gloort	er	weer	meer	hoop	in	het	tweede	deel	van	het	
jaar.		

		Onze	gezamenlijke	acIviteiten	hebben	we	feitelijk	
stop	gezet,	in	ieder	geval	tot	1	april.	Maar	niets	staat	
ons	in	de	weg	om	deel	te	nemen	aan	de	telling	van	
de	tuinvogels	in	het	weekend	van	29	-31	januari.	
Geen	mini-cursus	met	goede	Ips	dit	jaar,	maar	wel	
kun	je	een	digitale	cursus	volgen	om	het	geheugen	
weer	wat	op	te	frissen.	
Ook	de	Natuurgidsen	Opleiding	hebben	we	tot	1	april	
opgeschort.	Maar	in	de	komende	maanden	zullen	de	
Natuurgidsen	in	opleiding	u	kennis	laten	maken	met	
het	gebied,	waarin	ze	nu	al	een	jaar	onderzoek	
hebben	gedaan,	te	beginnen	met	Frank	Pardoel.	En	
we	hopen	natuurlijk	dat	deze	gidsen	na	de	corona-
Ijd	ook echt	hun	gebied	aan	u	kunnen	laten	zien.	

In	februari	was	het	de	maand	van	de	Krokuswandelingen	in	het	park	Overcingel.		 	 	
Hoeveel	Assenaren	laten	we	jaarlijks	niet	genieten	van	dit	kleurrijke	spektakel!!	Dat	zal	nu	
(waarschijnlijk)	op	een	andere	wijze	plaats	vinden,	zie	het	arIkel	hierover	van	Bert	Broekman.	
Misschien	heb	je	nog	leuke	Ips	hoe	we	elkaar	“digitaal”	kunnen	ontmoeten	in	deze	Ijd.	Heb	je	
daarover	goede	ideeën,	stuur	die	dan	op	naar	BirgiXa	(via	PR@ivnassen.nl).	Wie	weet	waar	dat	toe	
leidt!	

Cees	van	Roosendaal	-	Ieder	jaar	houdt	de	koepelorganisaIe	voor	
plantenonderzoek	in	Nederland,	Floron,	begin	december	een	bijeenkomst	voor	
de	aangesloten	leden.	Afgelopen	jaar	is	deze	bijeenkomst	vanwege	alle	Corona	
maatregelen	een	digitale	Cees	van	Roosendaal	geweest.	De	lezingen	van	deze	
dag	zijn	vrijwel	allemaal	terug	te	vinden	via	de	website	van	Floron:	hXp://
www.floron.nl	of	via	het	Floron	kanaal	op	Youtube:		hXps://www.youtube.com/
user/FLORONNederland/videos	en	nu	dus	voor	iedereen	toegankelijk.	Alle	
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1)Van	de	redac9e:	De	feestdagen	achter	de	rug	en	
normaal	begin	je	vol	goede	moed	aan	een	nieuw	jaar	

met	misschien	allerlei	plannen.	Maar	die	kun	je	beter	even	
in	de	koelkast	zeXen	mits	je	die	plannen	in	je	directe	
omgeving	kunt	uitvoeren.	En	dan	liefst	met	het	toegestane	
aantal	personen.	
Ja,	wat	een	raar	begin!	 	 	

mailto:PR@ivnassen.nl
http://www.floron.nl/
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lezingen	op	één	na	zijn	in	het	Nederlands....	
Ik	vond	het	o.a.	bijzonder	om	te	horen	dat	Nederlandse	onderzoekers	een	groot	aandeel	hebben	
gehad	bij	de	bescherming	en	aankoop	van	een	aantal	hoogveengebiedjes	in	Ierland	(lezing	in	het	
Engels).	Ik	zou	zeggen,	ga	er	eens	voor	ziXen….


2)	agenda	

Digitale	ac9viteiten?	
De	agenda	met	acIviteiten	in	de	Nieuwsbrief	is	tot	1	april	nog	steeds	erg	leeg.	

Geen	natuurexcursies,	minicursussen	of	lezingen……	Wat	kan	er	nog	
wel	in	deze	Ijd	met	allerlei	beperkingen	vanwege	corona?		
Een	van	de	mogelijkheden	is	om	meer	digitale	acIviteiten	te	gaan	
organiseren.	Het	bestuur	van	IVN-KNNV	Assen	hoort	graag	van	haar	
leden	of	er	belangstelling	is	voor	het	volgen	van	een	online	cursus,	
lezing	of	excursie.	Dus	via	de	computer,	bijvoorbeeld	via	Zoom	
(beeldbellen).	Er	is	van	alles	mogelijk	in	de	vorm	van	filmpjes,	quiz,	
presentaIes	enzovoort.		

Spreekt	dit	je	aan?	Stuur	dan	een	mail	naar	pr@ivnassen.nl	met	daarin:	
•wat	voor	digitale	acIviteit	jouw	voorkeur	heek	

• welke	suggesIes	voor	een	thema	of	onderwerp	je	hebt.	

Aan	de	hand	van	jullie	reacIes	gaat	het	bestuur	aan	de	slag	om	een	coronaproof	digitale	acIviteit	
te	organiseren.	
Elders	
Overal	in	het	land	komen	al	digitale	natuuracIviteiten	van	de	grond.	En	het	handige	daarvan	is	dat	
het	volgen	van	een	dergelijke	acIviteit	niet	aan	plaats	gebonden	is.	We	hebben	daarom	alvast	
enkele	iniIaIeven	voor	je	op	een	rij	gezet,	waaraan	je	zou	kunnen	deelnemen	of	die	je	op	een	
eigen	gekozen	moment	kan	volgen.	Hebben	jullie	nog	leuke	suggesIes,	geef	ze	dan	door	aan	de	
redacIe.	Dan	maken	we	daarvoor	een	aparte	rubriek	in	de	Nieuwsbrief.	
• Op	ONS	IVN	(ons.ivn.nl)	staan	regelmaIg	aankondigingen	van	digitale	workshops	of	

trainingen	

• Door	samenwerkende	NatuurorganisaIes	is	een	website	met	korte	lessen	opgezet:	Leer	je	
Groen.	Deze	vind	je	via	de	link:	hXps://leerjegroen.nl/		

• Met	het	oog	op	de	tuinvogeltelling	is	de	online	cursus	van	de	vogelbescherming	misschien	
nog	een	idee?	
hXps://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen/
cursus-tuinvogels-in-nederland	

	
3)	waarnemingen	

Heleen	Medema	-	De	kou	en	sneeuw	in	Scandinavië	en	Rusland	
doet	de	Wilde	Zwanen	en	Kleine	Zwanen	(	Meer	zwart	op	de	
snavel	dan	geel,	en	iets	kleiner	dan	Wilde	Zwaan)	afzakken	naar	
het	zuiden.	Ook	in	onze	provincie	strijken	ze	neer.	Vaak	in	de	
buurt	van	Amen	en	Grolloo.	Zo	ook	nu	,	een	grote	groep	van	zo’n	
80	is	daar	neergestreken.	Ze	wisselen	af	en	toe	van	weiland.	
Tussen	de	Zwanen	bevindt	zich	ook	een	Zwarte	Zwaan	met	rode				
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	 snavel	en	een	wiXe	subterminale	band	(	volgens	de	vogelgids	in	de						
	 categorie	ingevoerde	of	ontsnapte	soort).	De	Zwarte	Zwaan	was	zo		
	 aardig	die	rand	even	uit	te	vouwen.		

Het	Hamsterreservaat;	luilekkerland	voor	roofvogels	

Mar9n	en	Tini	Morsman - Vanaf de jaren 70 kamperen we regelmatig in Zuid Limburg, omgeving 
van Wijlre, vlakbij het Gerendal.

We	waren	ook	al	in	juni	vorig	jaar	op	de	vaste	boerencamping,	waar	een	familie	Zwarte	roodstaart	
woont	en	de	Dassen	snoepen	van	de	afgevallen	kersen.	Langs	de	Geul	klinkt	’s	avonds	het	fluiten	
van	de	Vroedmeesterpad	en	ook	de	Geelbuikvuurpad	is	in	de	nabijheid	te	vinden.	

Half	oktober	sloten	we	hier	het	kampeerseizoen	af.	Op	7	kilometer	fietsafstand	ligt	het	
Hamsterreservaat	Sibbe.	Een	65	hectare	groot	gebied	
van	kleinschalige	akkertjes.	Bedoeld	om	de	hamster	
voor	uitsterven	te	behoeden.	
Het	gebied	is	een	paradijs	voor	uiteenlopende	
muizensoorten	en		dat	werkt	weer	als	een	magneet	op	
roofdieren,	waarvan	de	Wilde	kat	het	meest	bijzonder	
is.		
Volop	roofvogels,	Buizerds,	Torenvalken,	Blauwe	
kiekendieven,	Bruine	kiekendieven,	Rode	wouw	en		
zelfs	de	Grijze	wouw.	
Ook	opportunisten	als	kleine	Mantelmeeuw	en	
kraaiachIgen	hangen	er	rond.	
De	Torenvalken	(soms	wel	Ien	tegelijk)	leken	de	meest	acIeve	en	succesvolle	jagers.	Vlak	voor	me	
streek	een	Torenvalk	neer,	onthoofde	de	gevangen	muis,	at	de	kop	op	en	vloog	weer	weg.	Het	
opeten	van	alleen	de	kop	wel	bekend	in	de	broedIjd	als	de	man	prooi	aanlevert.		
Eén	keer	heb	ik	kunnen	waarnemen	dat	de	achtergelaten	prooi	werd	opgepikt	door	een	Raaf,	die	
direct	in	de	vlucht	door	een	kleine	Mantelmeeuw	bij	zijn	staart	werd	gepakt.	Daarop	verscheen	en	
tweede	Raaf	die	de	Meeuw	vervolgens	belaagde.	Het	voltrok	zich	allemaal	zo	snel	dat	ik	er	slechts	
een	paar	maIge	foto’s	van	kon	maken	van	dit	typische	gevalletje	kleptoparasiIsme.			
Een	zeldzame	waarneming	was	de	Grijze	wouw,	die	al	vanaf	augustus	in	het	reservaat	verbleef.	Een	
prachIge	vogel	met	een	doordringende	blik,	die	helaas	wat	op	afstand	bleef.	Deze	soort	breidt	zich	
geleidelijk	uit	naar	het	Noord	Europa.	Hij	jaagt	wat	hoger	in	de	lucht	biddend	om	zich	vervolgens	

als	een	baksteen	op	een	prooi	te	storten.		
Door	de	telescoop	was	de	Grijze	wouw	
prachIg	te	zien.	Waarbij	ik	me	niet	aan	
de	indruk	kon	onXrekken	dat	een	
gevangen	Europese	hamster	me	met	
bolle	wiXe	wangen	wanhopig	leek	aan	te	
kijken,	maar	dat	weet	ik	niet	helemaal	
zeker….	
Af	en	toe	leek	het	meer	een	
roofvogelreservaat;	soms	denk	ik	dat	
thuis	ook,	alsof	je	door	de	mussen	te	
voeren	de	sperwer	een	makkelijke	prooi	
voorzet.	



IJshaar	

Hero	Moorlag	-Vanmorgen	vroeg	Spaarbankbos	links	achter	het	monument.	Vorige	week	heek	
Elma	Koopman	hier	ijshaar	gevonden.	Op	haar	
foto’s	zijn	berken	te	zien.	Vanmorgen	was	het	daar	
-2.	En	inderdaad	het	ijshaar	staat	hier	op	liggende	
dode	berken.	Eigenlijk	komt	ijshaar	alleen	voor	op	
dode	beuken.	Het	verschijnsel	wordt	veroorzaakt	
door	de	schimmel	Rozeblauwig	waskorstje	
(Exidiopsis	effusa).	Het	korstje	perst	vanuit	het	
hout	vocht	naar	buiten	door	poriën.	Vriest	het,	dan	
bevriezen	de	mini-straaltje	en	ontstaat	ijshaar.	Echt	
uniek	dat	dit	op	dode	berken	gebeurt.	Wist	ik	niet.	
Is	in	het	Spaarbankbos	op	één	plek	te	zien.	Op	
beuken	in	het	Spaarbankbos	komt	geen	ijshaar	
voor.	Dat	het	op	berken	voorkomt,	is	m.i.	uniek.	

Doorgereden	naar	Lhee.	Ieder	jaar	staat	ijshaar	in	het	tweede	
beukenbos,	gezien	vanaf	Lhee	richIng	de	radiotelescoop.	Daar	
was	het	vanmorgen	om	half	Ien	-3.	Vijf	fotografen	waren	al	
bezig	ijshaar	te	fotograferen.	De	plukken	ijshaar	zijn	hier	
enorm	groot	en	staan	zelfs	op	staande	dode	beukentakken	tot	
5	meter	hoog.	

De	foto’s	heb	ik	genomen	in	het	Spaarbankbos:	ijshaar	op	
berken!	

Korstmossen,	mossen,	algen	
Johan Scheeres -  Wat zijn algen, mossen en korstmossen en wat doen ze, en wat hebben ze 
met elkaar te maken.

Korstmossen	zijn	in	een	adem	te	noemen	met	mossen	en	algen.	De	soorten	horen	echter	niet	bij	
elkaar	het	zijn	soorten	op	zich.	De	soorten	leven	wel	naast	en	met	elkaar.	
Korstmossen	bestaan	uit	twee	componenten	die	met	elkaar	samenwerken	(symbiose)	
Het	is	een	schimmel	(zoals	een	paddenstoel)	en	een	alg.	De	alg	zorgt	voor	aanmaak	van	suiker,	de	
schimmel	biedt	de	samenleving	bescherming.	Met	het	blote	oog	zijn	de	twee	componenten	niet	
apart	herkenbaar.	Korstmossen	groeien	vooral	op	extreme	standplaatsen:	op	kaal	zand	in	de	heide	
en	stuifzanden,	op	steen	van	bijv.	daken	bestraIng	en	hunebedden,	en	op	schors	van	bomen	en	
struiken.	De	korstmossen	die	voorkomen	op	de	stam	van	bomen	heten	epifyIsche	korstmossen.		
Algen,	mossen	en	korstmossen	leven	alleen	op	het	substraat,	zoals	een	boom	of	struik.	Van	de	
boom	of	struik	maken	ze	alleen	gebruik	om	zich	eraan	vast	te	hechten	ze	halen	geen	voeding	
stoffen	uit	de	bomen	of	struiken.	Alle	voedingstoffen	halen	ze	uit	de	lucht	en	het	regenwater.	
Struiken	en	takken	van	bomen	kunnen	wel	last	van	mossen	en	korstmossen	hebben,	ze	worden	
zwaar	als	de	mossen	veel	water	opnemen	en	de	tak	kan	bezwijken	door	het	gewicht.	Struiken	
kunnen	zo	dicht	begroeid	zijn	dat	ze	slecht	kunnen	uitlopen	in	het	voorjaar	en	zo	in	condiIe	achter	
uit	gaan	en	uiteindelijk	sterven	maar	dit	duurt	wel	jaren.In	Drenthe	zijn	de	korstmossen	op	
vrijstaande	bomen	langs	wegen	zeer	goed	ontwikkeld	en	zijn	bij	uitstek	geschikt	voor	monitoring.	
Met	het	monitoren	in	Drenthe	wil	men	onderzoeken	hoe	het	gaat	met	de	epifyten	korstmossen	op	
o.a.	bomen	en	hoe	de	lucht	kwaliteit	is	in	Drenthe.
Het	aantal	en	de	verschillende	soorten	geven	aan	hoe	het	is	met	de	lucht	en	neerslag	kwaliteit,	
nadelige	effecten	zijn	zwaveldioxide,	ammoniak	en	sIkstof.	



Wat	is	zwaveldioxide	en	hoe	komt	het	in	de	lucht?	Zwaveldioxine	kom	vrij	
na	het	verbranden	van	fossiele	brandstoffen,	zoals	steenkool,	aardolie,	
bruinkool,	hout.	Door	het	verbranden	ontstaat	smog	en	lucht	vervuiling.	Als	
het	regent	komt	het	neer	als	zure	regen.	
Wat	is	ammoniak	en	hoe	komt	het	in	de	lucht.	Ammoniak	komt	voor	90%	
van	de	landbouw	vroeger	kwam	het	vooral	vrij	bij	het	mestgieren	en	dat	
was	ook	goed	te	ruiken	(nu	moet	het	geïnjecteerd	worden).	Het	komt	
vooral	uit	dierlijke	mest,	het	kan	verschillende	chemische	processen	
aangaan.	
Wat	is	sIkstof	en	hoe	komt	het	in	de	lucht.	SIkstof	komt	vrij	na	het	
verbranden	van	verschillende	brandstoffen,	vooral	van	de	industrie,	

vervoermiddelen.	Het	komt	in	de	lucht	en	is	zeer	schadelijke	voor	mens	dier	en	planten.	
SIkstof	en	ammoniak	vormen	samen	sIkstofdeposiIe	wat	neer	slaat	op	allerlei	groei	vormen	en	
vormen	zo	een	verrijking	van	de	groeiomstandigheden.	Deze	verrijkte	groeiomstandigheden	zijn	
nooit	gewenst	en	de	meest	bijzondere	soorten	gaan	sterk	achteruit	in	groei	en	daarna	dood.	
Er	zijn	ook	soorten	die	tegen	lucht	vervuiling	en	toename	van	voedingstoffen	kunnen,	deze	soorten	
overgroeien	de	bijzondere	soorten.	
Drenthe	is	nog	zeer	rijk	aan	verschillende	soorten	korstmossen,	wat	dus	inhoudt	dat	de	lucht	
kwaliteit	nog	redelijk	goed	is.	
De	Wolden	en	Hoogveen	zijn	niet	de	schoonste	gemeenten	als	het	gaat	om	lucht	en	neerslag	
vervuiling.	De	aanwezige	korstmossen	geven	dit	weer.	
Ga	maar	eens	kijken	in	eigen	tuin	of	in	de	buurt	ze	komen	op	allerlei	materialen	voor	zoals	bomen,	
muren,	bestraIng,	bruggen,	lantarenpalen,	verkeersborden,	grafzerken,	speeltoestellen,	
slootkanten	enz.	
Je	kunt	zeggen	hoe	meer	soorten	korstmossen	je	ziet,	hoe	gezonder	de	lucht	en	neerslag	is.	
Kostmossen	groeien	dus	op	bijna	overal	op	of	aan,	ze	hebben	geen	wortels	en	geen	stengels	of	
bladeren.	De	alg	hecht	zich	vast	aan	het	materiaal	en	daarna	volgt	het	korstmos.	
Ze	leven	van	het	vocht	uit	de	lucht	samen	met	de	stoffen	die	daar	zijn	in	opgelost.	
Het	najaar	en	de	winter	zijn	de	beste	Ijd	om	ze	te	gaan	zoeken,	omdat	ze	dan	goed zichtbaar zijn 
en door het vele vocht groot en mooi op kleur.
Op	deze	sites	kun	je	meer	informatie	vinden.	
www.verspreidingsatlas.nl	
www.blwg.nl	
www.google.nl	korstmossen.	

Soorten:	

Groot dooiermos is geel/groen van kleur en lijkt wel op eigeel van 
een ei. Je kunt het overal vinden op daken, muren, bestrating en 
bomen. Komt veel voor in vervuilde gebieden.


Kapjesvingermos is grijs van kleur en lijkt 
op vingertjes, is erg vertakt. Je komt het 
overal op tegen. Komt voor in vervuilde 
gebieden.


Melig takmos is grijs/groen van kleur en lijkt 
op een trosje grijs mos. Veel te vinden op 
bomen langs de weg.


http://www.verspreidingsatlas.nl/
http://www.blwg.nl/
http://www.google.nl/


Open	rendiermos	is	grijs	van	kleur	erg	vertakt.	Veel	te	vinden	op	
stuifzanden	in	heidevelden.


Rode heidelucifer Is van onderen grijs met 
een rood kopje. Te vinden tussen de hei op 

heidevelden.


Melig	takmos	is	grijs/
groen	van	kleur	en	
lijkt	op	een	trosje	grijs	
mos.	Veel	te	vinden	
op	bomen	langs	
de	weg.	

	 	 	 	 	 	 En	verder……	
	 	 	 	 	 	 Frietzak-bekermos			
	 	 	 	 	 	 grijs/groen	van	kleur.		
	 	 	 	 	 	 	
Het	lijkt	op	een	frietzak.	Te	vinden	op	de	grond	in	bermen	en	steile	kantjes.	
Stoeprandvingermos	is	grijs	van	kleur	en	lijk	vaak	op	vogelpoep	op	de	bestraIng.	Te	vinden		 	
in	de	stad	op	de	verharding.	Oranje	dooiermos	is	oranje/geel	van	kleur	lijkt	wel	op	eigeel	uit	een	ei.	Te	
vinden	op	stenen	en	bomen.	Witgerande	stoTorst	grijs/blauw	met	een	wiXe	rand.	Te	vinden	muren	en	
bomen.	Gewoon	schriVmos	wiug/grijs	lijkt	op	stovorst	waarin	gekrast	is.	Zeldzaam in Nederland op 
beuken.


4)	en	verder…..	

Ook	vogelbescherming	geek	
een	korte	cursus	voor	
geïnteresseerden:	Cursus	
Tuinvogels	in	Nederland	|	
Vogelbescherming	
Wil	je	vooraf	je	kennis	over	
vogels	nog	verbreden?	Kijk	
dan	hier	voor	een	graIs	cursus	
Tuinvogels	in	Nederland.	In	
deze	vogelcursus	leer	je	in	Ien	
vogellessen	veel	tuinvogels	en	
hun	geluiden	herkennen	

hXps://
www.vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling	
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Per	1	januari	heek	de	provincie	
Drenthe	weer	subsidie	beschikbaar	
voor	groene	bewonersiniIaIeven	in	
Drenthe.	Bewoners-	en	
vrijwilligersgroepen	kunnen	subsidie	
aanvragen	voor	plannen	die	een	
bijdrage	te	leveren	aan	het	
verbeteren	van	de	
leefomstandigheden	voor	vlinders	en	
bijen.		
Meer	informaIe	is	te	vinden	op	Heel	
Drenthe	Zoemt	en	de	website	van	de	
provincie.	
Hierbij	een	link	naar	het	overzicht	
van	Drentse	vlinders	in	2019	en	

2020:	hXps://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020b.pdf		
(zie	daar	op	pagina	7)	

Krokuswandelingen	op	park	Overcingel	
Bert	Broekman	-	Door	de	onzekere	omstandigheden een onzeker bericht over de 
krokuswandelingen 2021.

Zoals	het	er	nu	voor	staat	zou	het	organiseren	van	de	tradiIonele	rondleidingen	wel	eens	een	
lasIge	opgave	kunnen	worden.	Van	de	geldende	Corona-maatregelen	zal	axangen	of	we	groepen	
over	het	landgoed	mogen	rondleiden	en	hoe	groot	die	groepjes	mogen	zijn.	
Wie	met	deskundige	gidsen	de	tuin	van	het	landgoed	wil	verkennen,	moet	zich	aanmelden	voor	
een	excursies.	De	data	en	Ijden	staan	op	www.drentslandschap.nl/acIviteiten.	Aanmelden	is	
vanwege	de	beperkende	maatregelen	noodzakelijk.	

Naast	eventuele	rondwandelingen	zal	het	landgoed	gedurende	het	krokusseizoen	voor	iedereen	
toegankelijk	zijn,	uiteraard	met	inachtneming	van	de	Coronaregels.	Om	dat	in	goede	banen	te	
leiden	zal	er	-vanaf	het	moment	dat	de	krokussen	bloeien-	een	korte	looproute	met	
éénrichIngsverkeer	worden	uitgezet.	De	route	zal	niet	het	hele	landgoed	Overcingel	bestrijken	
maar	grofweg	het	gebied	tussen	huis	en	staIonsgebied.	Het	bosgebied	wordt	dus	niet	in	de	route	
opgenomen.	

https://vlinderwerkgroep-drenthe.email-provider.nl/link/z5voggxfm3/ha0ybsesgu/pbwjxooswy/z1dovbf0pu/qgidknsdse
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Diersporen	met	inhoud	

Cindy	de	Jonge-Stegink	-		Voor	het	in	kaart	brengen	van	de	oXer-populaIe	in	Drenthe	speur	ik	
menig	watergang	af	op	zoek	naar	zijn	of	haar	sporen.	Vaak	zijn	dit	prenten	en	spraints	(oXer-poep)	
Tijdens	zo’n	zoektocht	vonden	Jan	Dekker	en	ik	naast	meerdere	spraints	dé	‘oXerpoep-	look-alike’.	
Zeker	net	zo’n	gave	vondst.	Schubben	en	graatjes,	in	een	bepaalde	vorm	gedeponeerd	netjes	langs	
de	oever	van,	in	dit	geval	een	stadsvijver	in	Hoogeveen.	
VisachIg	geurtje,	maar	de	karakterisIeke	(niet	onaardige)	
oXer-geur	ontbrak.	Omhoog	kijkend	werd	het	plaatje	
compleet.	Eén	solitaire	struik	met	twee	takken	hangend	
boven	het	wateroppervlak.	
De	oXer	had	al	laten	zien	hoe	visrijk	dit	plekje	was.	Onderaan	
de	tak	lagen	meerdere	braakballen.	
Klein	en	teer.	Van	een	ijsvogel. Eén	viel	op	door	zijn	kleur.	De	
meeste	ijsvogel-braakballen	die	ik	vind	zijn	perfect	schoon	
en	vallen	op	doordat	ze	bijna	kristal-wit	zijn	door	de	
overgebleven	visresten.	
Thuis	toch	maar	even	onder	de	microscoop.	
Na	een	zoektocht	(in	de	braakbal)	vond	ik	divers	organisch	
materiaal,	modder,	bladresten,	steentjes.	Ineens	kwamen	er	
pootjes	voor	de	lens,	én	een	licht	gehavend	koppie	met	
prachIge	facetogen.	Deze	ijsvogel	had	waarschijnlijk	de	
resten	van	een	kleine	libelle	larve	uitgebraakt.	

Naast	de	rest	van	de	inhoud	van	deze	braakbal	roept	het	bij	mij	dan	
toch	het	beeld	op	van	een	ijsvogel	die	in	z’n	duik	een	hap	vijverbodem	
heek	meegepakt	in	de	geslaagde	poging	een	libelle-larve	te	vangen.	
Noem	het	een	‘peIzour’		Ik	schat	de	larve	namelijk	op	zo’n	1.5	cm	
De	andere	braakballen	waren	wel	een	stuk	lichter	van	kleur	en	waren	
duidelijk	alleen	gevuld	met	kraakheldere	restanten	van	visjes.	
Maar	misschien	zit	het	toch	anders,	een	voorbeeld	van	een	
voedselpiramide.	
Larve	eet	klein	materiaal	–	roofvisje	eet	larve	–	ijsvogel	eet	visje,	en	
doordat	de	vijver	na	bladval	in	de	herfst	nog	wat	troebel	is	blijk	er	het	

een	en	ander	hangen…	wat	er	ook	weer	uit	komt.	
Die	mooie	wiXe	braakballen?	Die	komen	van	elders…	die	heldere	beek	verderop	bijvoorbeeld.	
Die	dan	ook	weer	gewaardeerd	wordt	door	onze	oXer….	
Wat	een	prachIg	stel	samen!	

2021	is	uitgeroepen	tot	het	“Jaar	van	de	oXer”	

Komend	jaar	zullen	er,	ook	in	Drenthe	acIviteiten	
plaatsvinden	om	dit	geweldige	dier	onder	de	aandacht	
te	brengen.	
Hij	is	schuw,	maar	de	sporen	die	hij	achterlaat	zijn	bijna	
in	de	hele	provincie	te	vinden.		
Het	vinden	van	diersporen	voelt	bij	mij	bijna	net	zo	
bijzonder	als	het	daadwerkelijk	zien	van	het	dier.	En	dan	
mag	je	er	ook	nog	leXerlijk	met	de	neus	bovenop	ziXen.	



Het	inventariseren,	tellen	van	rep9el	in	ons	mooie	Drenthe	

Johan	Scheeres	-	Bij	deze	wil	ik	graag	een	oproep	doen	bij	de	natuur	liexebbers	van	IVN	en	KNNV	
in	Assen.	
Ik	hoop	dat	er	wat	mensen	zijn	die	ik	warm	kan	maken	voor	het	inventariseren,	tellen	van	repIel	in	
ons	mooie	Drenthe.	
Als	u	graag	in	de	natuur	loopt	is	dit	misschien	wat	voor	u.	Het	is	de	bedoeling	dat	er	een	vast	
traject	een	7x	per	jaar	(mag	ook	vaker)	langs	loopt	en	dan	de	
repIelen	telt.		
de	gebieden	en	trajecten	die	nog	vacant	zijn	staan	op	de	web	
site	van	RAVON.	Tellen	(ravon.nl)	kijk	onderaan	de	vacante	
gebieden	die	nog	geteld	mogen	worden	.	
In	2021	word	er	extra	aandacht	aan	de	gladde	slang	en	
zandhagedis	gegeven,	maar	alle	repIelen	zijn	belangrijk.	
Iedereen	krijgt	uitleg	van	RAVON	en	mij	bij	het	tellen	en	noteren	
van	de	gegevens.	mochten	er	vragen	zijn	mail	
gerust	scheeresj@gmail.com		

Orchideeën vinden weg naar woonwijk 
RTV Drenthe - Hoogeveen	is	een	voorbeeld	voor	andere	Drentse	gemeenten	op	het	gebied	van	

natuurbeheer	ten	gunste	van	orchideeën.	Al	zeker	vijkien	jaar	zorgt	zij	dat	
de	orchideeën	in	woonwijken	zoals	De	Weide	het	naar	hun	zin	hebben.	
Afgelopen	juni	nam	ROEG!	samen	met	plantenkenner	Hans	Dekker	een	
kijkje	en	zag	de	prachIg	gevormde	brede	orchis	in	vol	ornaat.	Het	was	even	
uitkijken	voor	de	hondendrollen,	maar	de	berm	stond	er	vol	mee.	

Het	filmpje	kunt	u	zien	via	deze	link:		
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/orchideeen-vinden-weg-naar-
woonwijk/


Contribu9e	2021	IVN					                                         

Op	de	ledenvergadering	van	november	jl.	is	de	hoogte	van	de	contributie	niet	in	stemming	
gebracht.	De	contributie	voor	2021	blijft	gelijk	aan	de	afgelopen	jaren.		

De	jaarcontributie	bedraagt	voor:	
Leden		 	 24,00	euro	
Huisgenoten		 14,00	euro	
Donateurs		 14,00	euro	(een	hogere	donatie	mag	altijd)	

Wilt	u	de	contributie/donatie	voor	de	maand	maart	over	maken	op	IBAN	NL64TRIO0390468797	
ten	name	van	IVN	Assen.	(Let	op	de	tenaamstelling	is	gewijzigd!)	

Diegene	die	een	machIging	heek	afgegeven	aan	afdeling	Assen,	houd	er	rekening	mee	dat	de	
contribuIe	eind	februari	van	uw	rekening	wordt	geïncasseerd.	

https://www.ravon.nl/tellen
mailto:scheeresj@gmail.com
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/orchideeen-vinden-weg-naar-woonwijk/
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/orchideeen-vinden-weg-naar-woonwijk/


Ik	ben	zeer	ingenomen	met	de	machIgingen	die	veel	leden	en	donateurs	aan	de	
ledenadministraIe	hebben	afgeven.	Het	zijn	er	inmiddels	meer	dan	100!!	Het	grootste	deel	van	
ons	ledenbestand.	Wilt	u	het	uzelf	ook	gemakkelijk	maken	en	herinneringen	voorkomen,	dan	kunt	
u	een	machIgingsformulier	bij	de	penningmeester	opvragen	via	ivn-assen@hotmail.com,	deze	
wordt	dan	via	de	mail	naar	u	toegestuurd.	

Geke	Kooistra,		
Financiële	en	ledenadministraIe	IVN	

Landgoed	De	Bremheuvel	
Onderzoeksgebied	Frank	Pardoel	

		
Als	onderzoeksgebied	voor	de	Natuur	Gidsen	Opleiding	(NGO)	is	
gekozen	het	landgoed	De	Bremheuvel	in	Zeegse	met	als	doel	zo	veel	
mogelijk	waar	te	nemen	wat	bloeit	en	groeit.		
Het	gebied	bestaat	voornamelijk	uit	afgeschermd	bosgebied	dat	deel	
uitmaakt	van	de	grotere	zandverstuiving	bij	Zeegse,	wat	in	de	19de	en	
begin	20ste	eeuw	met	bos	is	beplant	omdat	de	zandverstuivingen	de	
dorpen	en	esgronden	bedreigden.	De	Bremheuvel	is	omringd	door	het	
Natura	2000	gebied,	het	stroomgebied	van	de	Drentsche	Aa	en	de	

heide	van	Oudemolen.	Het	terrein	valt	onder	de	NSW	(Natuur	
Schoon	Wet)	en	ligt	in	het	NaIonaal	Park	Drentsche	Aa	en	
Geopark	De	Hondsrug.		
Het	6	ha	groot	natuurgebied	bestaat	voornamelijk	uit	vrijwel	
ongerept	bos	en	heidegrond.	In	het	gebied	bevindt	zich	veel	
wild,	zoals	dassen,	boommarters,	vossen	en	reeën.	Er	lopen	een	
aantal	wissels	over	het	gebied	en	vele	reeënlegers	zijn	er	te	

vinden.	Daarnaast	zijn	er	veel	vogels	
waaronder	de	bonte,	groene	en	zwarte	
specht,	uilen,	boomvalk,	sperwer,	buizerd,	
vliegenvangers,	boomklevers,	
boomkruipers,etc.	De	vegetaIe	bestaat	uit	
typische	bosgrondvegetaIe,	zoals	varens,	bosbessen	en	(korst)mossen	
waaronder	b.v.	rendiermos.	Maar	ook	struikhei	en	kraaihei.		
Er	lopen	een	aantal	historische	karrensporen	over	het	terrein	waaronder	een	
belangrijke	verbindingsweg	tussen	Oudemolen	en	Tynaarlo,	die	nu	
gedeeltelijk	overwoekerd	is.	Ook	loopt	er	een	oud	melkpad	dat	tot	midden	
vorige	eeuw	nog	in	gebruik	was.		Verder	zijn	er	stuifduinen,	dassen	en	
vossenholen	en	verzande	houtwallen	die	de	Zuideresch	van	Zeegse	moesten	

beschermen	tegen	het	oprukkend	zand.	
Eén	van	de	hoogtepunten	was	het	bezoek	van	een	zwarte	specht	
die	de	insecten	onder	de	bast	van	een	grove	den	weggepikt	heek,	
waar	die	2	weken	mee	bezig	is	geweest	tot	
alle	bast	eraf	was.						

Ook	de	groene	specht	komt	regelmaIg	op	
bezoek	om	mieren	en	insecten	te	vangen	
in	het	gras.	De	grote	bonte	specht	is	
dagelijks	te	zien	en	heel	af	en	toe	de	
kleine	bonte	specht.	

mailto:ivn-assen@hotmail.com


Een	wildcamera	geplaatst	bij	een	
verlaten	dassenburcht,	laat	zien	dat	
veel	wild	door	het	gebied	trekt,	zoals	
dassen	die	elke	nacht	voorbij	komen	
richIng	de	hei	rond	elf	uur	’s	avonds	
waarna	ze	weer	vroeg	in	de	ochtend	
terug	komen	meestal	net	voor	het	licht	
wordt.	De	wildcamera	laat	zien	dat	ook	
boommarters	heel	vaak	gebruik	maken	
van	deze	paden	en	af	en	toe	een	vos	en	
een	kat	zonder	staart	en	soms	is	er	een	
muis	te	zien.	Overdag	komen	er	hazen	
en	reeën	langs.	
Er	valt	nog	veel	meer	te	beleven	in	dit	
natuurgebied,	de	moeite	waard	dus	om	
eens	een	bezoek	te	brengen	als	het	
weer	kan	(wel	op	afspraak	daar	het	
terrein	niet	openbaar	toegankelijk	is).

________________________________________________________________________________
Helaas is er een fout geslopen in onze vorige Nieuwsbrief van december 2020: 

Het e-mailadres van de penningmeester van de KNNV-Assen zoals genoemd in mijn 
stukje over de contributie van volgend jaar voor KNNV-leden. 

Het moet zijn penningmeester@assen.knnv.nl

(en dus niet…….nk)

Ellen	Kerkhof	
penningmeester@assen.knnv.nl	
________________________________________________________________________________

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	februari	

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

De	redactie,	Ton	van	de	Vis	en	Theo	de	Grijs
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