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Waarnemingen 2010 

 
2010 is het jaar van het Wild Zwijn 

  Datum waargenomen door waarneming 

 

26 apr. Laura en Mieke Edens Kleine bonte specht, mannetje, bij Slotplaats in Bakkeveen en een Snor aan de oever van de Drait 

 

25 apr. Siemen Rienstra een groepje van 10 gierzwaluwen vliegen over de Jan Durkspolder  

 

26 apr. Laura en Mieke Edens Kleine bonte specht, mannetje, bij Slotplaats in Bakkeveen en een Snor aan de oever van de Drait 

 

18 apr. Nel Otter Oranjetipje bij bloeiende Pinksterbloem in voortuin aan Dollard 

 

23 mrt. Nel Otter Tjiftjaf gehoord in de Gauke Boelensstraat (bij de houten huizen, vlakbij Gemeentehuis) 

 

21 mrt. Fam. Rienstra 2x een dagpauwoog en een tuinhommel in wijk de Drait 

 

18 mrt. Tjejan Rienstra 5 citroenvlinders op de Flevo en Leppa; het was er dan ook prachtig voorjaarsweer voor. 

 

28 jan. Mieke Edens 2 grote zilverreigers, 1 bij het gemaal ”De Drait” en 1 in het slootje naast het schapendijkje 

 

21 jan. Trienke Wijnalda 4 Grote Zaagbekken( mannetjes) in watertje de Drait langs schapepaadje  

 

17 jan. Mieke Edens 
Mannetje Carolina-eend (Escape) tussen de wilde eenden, achter het fietsbruggetje over de Drait 
richting de Trisken 

 

13 jan. 
Roelf Scholma en Mieke 
Edens 

3 holenduiven, tussen de houtduiven, fouragerend op het strooivoer in tuinen aan de Fluessen (wijk 
De Drait) 

 

1 jan. Ada v. Binsbergen Goudhaantje in tuin aan de Dobbe 
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Waarnemingen 2009 

 
2009: het jaar van de Spin: de Gerande-Over-Spin (de Ringslang er bij). 

De vindplaats: de Weerribben. Foto gemaakt door Tjibbe de Jong op 23 april 2009 

  Datum waargenomen door waarneming 

 

18 sept. Fam.Edens Mannetje blauwe kiekendief bij het karkas van een vos, Jan Durkspolder vogelhut 

 

22 aug. Fam.Edens In de tuin (Fluessen): mannetje bloedrode Heidelibel. 

 

9 aug. 
Hans Bijl, tijdens de Natura 
2000 excursie 

Tussen de Pijpestrootjes hing het grote wijfje van de Wespspin ook wel Tijgerspin genoemd.(Agriope bruennichi) Een tiental jaren 
geleden was deze spin alleen maar in zuidelijker landen waar te nemen.Door het warmer worden van het klimaat is deze soort dus nu 
ook tot in het Wijnjeterper Schar doorgedrongen. De eerste waarneming in onze directe omgeving en dus bijzonder. 

 

21 juli Fam.Edens 
In en rond de tuin (Fluessen) een groepje van 4 of 5 goudvinken. Juvenielen? Ze hielden luid 
en duidelijk onderling contact. 

 

14 juli Fam. Nauta 's Avonds in huis een mooie nachtvlinder: Groot Avondrood 

 

24 mei Fam.Edens 
De slangenarend liet zich uitgebreid bewonderen in het Fochtelooërveen; verder zagen we 
het paapje, de boomvalk, de roodborsttapuit, veel St. Jacobsvlinders, distelvlinders en veel 
soorten libellen 

 

23 mei Annie v. Dijk 
Meer dan 10 rupsen van de gehakkelde aurelia in de bessenstruiken in onze tuin. In iedere 
bessenstruik een paar. Dat komt omdat de vlinder de eitjes allemaal apart op verschillende 
struiken afzet. 

 

11 mei 
Trienke Wijnalda 
Nellie Oosting 

de Fluiter uitgebreid kunnen bewonderen en horen bij het fietspad door het bos Drachten, 
Beetsterzwaag. Vijver (ijsbaan) Beetsterzwaag de Dodaars. 1 stuks. 

 

10-13 mei Fam.Edens veel groentjes, Fochtelooërveen (10 mei) en Weinterper schar (13mei) 

 

14 april Annie v. Dijk 
De gehakkelde aurelia, het boomblauwtje en de citroenvlinder in de tuin. 
De staartmezen hebben een nestje gemaakt in één van onze sparren. 
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13 april Hans Bijl 
De oranje tipjes vliegen volop : Lippenhuizen, Drachten, Terwispel 
Boomblauwtjes : 2 exempl. te Terwispel, 1 ex. Lippenhuizen  
Hoornaar : 1 ex. Terwispel (waarschijnlijk jonge koningin) 

 

13 april Hans Bijl eerste Boerenzwaluw te Lippenhuizen in schuur van der Let 

 

20 maart Ada v. Binsbergen Kleine Vos in tuin aan de Dobbe 

 

13 maart Nel Otter Aardhommel en citroentje (mannetje) in voortuin - Dollard (wijk de Drait)  

 

8 maart Nel Otter Koninginnewesp in voortuin - Dollard (wijk de Drait)  

 

7 maart Ada v. Binsbergen 1 citroenvlinder op de Lange West, hoek Oud Ambacht  

 

16 febr. Trienke Wijnalda 

Appelvink in voederhuisje, soms vrouwtje, soms mannetje. Ook paar keer één of twee 
Boomklevers. Bovendien drie Kepen (één mannetje en twee vrouwtjes) en veel 
Staartmezen, soms vier op één vetbol ! Verder nog grote groep Koperwieken "wroetend" in 
de bladeren onder de rozenbottels (zaden) en een Goudhaantje in de rozebottels. 

 

7 febr. Fam.Edens Kramsvogel etend van appels, tuin Fluessen (zie foto)  

 

1 jan. Carin en Reinier Nauta IJsvogel aan Oude Slingeweg ter hoogte van de kinderboerderij  

Waarnemingen 2008 

 
Boomklever (foto gemaakt op 8 okt. 2008 door Bert Edens)  

  Datum waargenomen door waarneming 

 

28/29 dec. Fam. Nauta Matkopmees, in tuin, Morra 87 

 

16 dec. Fam.Edens Appelvink (vrouwtje) etend van strooigoed van Vogelbescherming, tuin Fluessen. 
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nov.. via Astrid Niemeijer Eekhoorn bij Herema State, Heremaweg 4 in Heerenveen 

 

8 okt. Fam.Edens 2 boomklevers bij het vogelhuisje, tuin Fluessen. 

 

17 sept. Jantsje Zwart IJsvogel en 2 Patrijzen in de Sanding 

 

31 juli Hans Bijl Rouwmantel gezien op Schiermonnikoog (Het Baken) 

 

6 juli Ada v. Binsbergen 1 kommavlinder en een veld vol met koevinkjes (tientallen) in Kortehemmen. 

 

28 juni Mieke Edens 

Honderden kleine padjes hipten over de toegangsweg Sydwende, Drachtstervaart en er 
waren al veel platgereden toen Laura en ik arriveerden. Snel een emmer gehaald en daarin 
verzamelden wij veel padjes. Navraag bij Jelle Hofstra (paddendeskundige) leerde ons dat 
het hier om de zgn. paddenregen ging. Dril wordt massaal afgezet en komt massaal uit, de 
kleine padjes komen massaal aan land. De verzamelde padjes hebben we op een veiliger 
plek losgelaten. 

 

24 juni Hotze Simonides 
IJsvogel (nestelactiviteit) en oeverzwaluwen in aardenwal (Drachtstervaart) tegen 
Zuiderhogeweg 

 

21 juni Roelf Scholma 
vrouwtje + mannetje Blauwborst (broedgeval) en Kleine Plevier (broedgeval) bij de 
Drachtstervaart 

 

19 juni Hotze Simonides nestholte met jongen van Grote Bonte Specht, op de trimbaan in wijk de Drait 

 

7 juni Hotze en Afke Simonides Kolibrievlinder aan de Flevo (wijk de Drait) 

 

3 juni Meindert Swart Visarend met vis in "de Sanding", richting Smalle Ee 

 

juni Harry Waltje Eekhoornmeldingen uit Olterterp en Beetsterzwaag 

 

31 mei Jakob Veenstra Eekhoorn in volkstuinen "Sandige Wijk" 

 

27 en  
31 mei 

Carin Nauta en Annie v. Dijk 
Op dinsdag 27 mei een eekhoorn over het Raadhuisplein zien huppelen. 
Muis of rat in de tuin (Morrapark). 

 

28 mei 
Nellie Oosting en Trienke 
Wijnalda 

Dodaars gehoord (hinneken) en zagen de Boomvalk libellen vangen.  
Bovendien een enorm kikkerconcert! Bij het ijsbaantje van Beetsterzwaag. 
Geschikte tijd 's avonds tussen 19.30 en 20.30 uur. 

 

23 mei Fam.Simonides (junior) Lindepijstaart op de Emma in Drachten 

 

27 apr. Siemen Riedstra 

Twee vuurjuffers op de Duurwoudsterheide.  
Tevens een boomblauwtje, 2 koolwitjes, 2 citroenvlinders en 2 kleine vuurvlindertjes.  
Naast de "gewone" zangvogels, de eerste koekoek van dit jaar gehoord en de boomvalk 
gezien.  
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21 mrt. Nel Otter Tjiftjaf tussen de Stinzenplanten in voortuin - Dollard (wijk de Drait)  

 

9 mrt. Mieke Edens 
2 veel kabaal makende boomklevers bij een oud (?) spechtennest - Sydwende (wijk de 
Drait) 

 

28 febr. Nel Otter Kievitsbloem in knop en een gewone aardhommel in tuin - Dollard (wijk de Drait) 

 

21 febr. Mieke Edens 2 Grote Bonte Spechten in de bomen achter tuin - Fluessen (wijk de Drait) 

 

19 febr. Mieke Edens Amerikaanse Smienten in de Jan Durkspolder 

 

13 febr. Mieke Edens Puttertje in bosjes - Fluessen (wijk de Drait) 

 

11 febr. Nel Otter 3 Citroenvlinders (m.) en 1 Kleine Vos (vr.) in tuin - Dollard (wijk de Drait) 

 

8 febr. Mieke Edens Keep in tuin - Fluessen (wijk de Drait) 

 

28 jan. 
Mevr. Muller 
op de Nova Cura (Folgeren) 

Paartje Eksters nest gebouwd; paartje Nijlganzen probeerden op 27 jan. het nest te 
veroveren. De eksters maakten zoveel kabaal, dat de Nijlganzen uiteindelijk weer 
vertrokken. Nijlganzen in de bebouwde kom is zeer uitzonderlijk, aldus Hotze Simonides, 
die deze waarneming voor de site meldde.  

 

Waarnemingen 2007 

 
Koevinkje (foto gemaakt op 25 juni 2007 door Ada v. Binsbergen)  

  Datum waargenomen door waarneming 

 

4 augustus Mieke Edens Sperwer in tuin (Fluessen, wijk de Drait) 

 

8 juli Hotze en Wilma T. Wespendief, gravend in de grond en nest met wespen opgepeuzeld 

 

25 juni Ada v. Binsbergen Koevinkje in tuin (straat: de Dobbe) 

 

5 juni Mieke Edens Distelvlinder in tuin (Fluessen, wijk de Drait) 

 

27 mei Annie v. Dijk bij de JanDurkspolder: 3 Witwangsterns, een Lepelaar, een Kneu 
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27 mei Annie v. Dijk twee mannetjes Goudvink in de Morra 

 

26 mei Annie v. Dijk Koekoek in de Morra 

 

19 mei Annie v. Dijk paartje Goudvink in de Morra 

 

18 mei Annie v. Dijk IJsvogel in de Morra 

 

15 mei Ada en Nel Muntvlinder, in tuin aan Dollard 

 

29 april Mieke Edens 
Een Groentje, zittend op de bosbessen.  
plaats: Hemrikkerpad, nabij het Witte Meer. 

 

14 april Siemen Rienstra Oranjetipje in de voortuin ('s middags) 

 

12 april Ernie Bijl Rouwmantel in tuin aan Hunze (wijk de Drait - Drachten) 

 

26 mrt. Frank v.d. Haak 

De Nijlgans rukt op! In de Drait, nabij het fietstunneltje onder de Zuiderhogeweg door, staat 
een denneboom met bovenin een eksternest. Regelmatig zitten er twee Nijlganzen bovenop 
dat nest hun bekende kabaal te maken.  
Na de weilanden en de bossen zijn nu de steden aan de beurt om door de Nijlgans ingenomen 
te worden...  

 

12 mrt. Nel Otter Tjiftjaf gehoord op de Slingehof (Drachten) 

 

11 mrt. Nel Otter Voorjaarshelmbloem in bloei (in voortuin, Dollard, wijk de Drait) 

 

11 mrt. Nel Otter Gehakkelde Aurelia (in voortuin, Dollard, wijk de Drait) 

 

11 mrt. Ada v. Binsbergen 
4 Kleine Vosjes op de Kuiperssingel en  
1 Kleine Vos onder het Carillon in Drachten 

 

8 mrt. Nel Otter gele Citroenvlinder (vr.) aan de Dollard (wijk de Drait) 

 

? Els Houwink 2 Dodaars in de Sanding, bij de Broekfinne (De Wilgen) 

 

18 febr. Hans Bijl eerste Veldleeuwerik horen zingen, nabij Nijbeets 

 

18 febr. Hans Bijl 1 actieve pad bij huis (Wimerts - Drachten) 

 

18 febr. Hans Bijl 4 Halsbandparkieten (met nesteldrang) bij de Rolbrêge in Tynje 

 

15 febr. Annie v. Dijk paartje Grote Zaagbek in de Morra 

 

15 febr. Nel Otter gele Citroenvlinder (m.) om 14.20 u. in De Wilgen 

 

11 febr.  Carin Nauta 6 Pestvogels in wijk "de Morra" (Drachten) 

 

7 febr.  Reinier Nauta Gele Kwikstaart op schoolgebouw (Splitting - Drachten) 

 

1 febr.  Roelof Scholma 2 Pestvogels (Fluessen - Drachten) 

 


