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Doelstelling: De belangstelling voor de natuur en de kennis daarvan te  

verspreiden onder de leden en daar buiten door het houden van excursies, 

lezingen, kampen, cursussen en door het uitgeven van brochures, boeken, e.d. 

Afdeling Drachten en omstreken. Opgericht 30 januari 1953.  

Bestuur: Voorzitter:  

Siemen Rienstra, Hunze 233, 9204 BN Drachten.   tel. 0512-541578 

email: secretaris@drachten.knnv.nl 

Secretaris: 
Bert Folbert, Herweystrjitte 51, 9145 SK Ternaard.   tel. 0519-571819 
Penningmeester en ledenadministratie: 
Ada van Binsbergen, De Dobbe 25, 9201 AZ  Drachten   tel. 0512-880985. 
email: ledenadministratie@drachten.knnv.nl . 

Algemeen bestuurslid: 

Annie van Dijk, Morra 87, 9204 KV Drachten.    tel. 0512-520793 

David Scarse, Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum tel. 058-2501479 

Meindert Swart, Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.   tel.0512-515932 

Frank v.d. Haak, Skoalleleane 27, 9244 CS Beetsterzwaag tel. 06-14613364 

Werkgroepen: Planten:  

Roelie Ansingh, Lipomwyk 2, 9247 CH Ureterp   tel. 0512-303174 
Vogels: 
Hotze Simonides, Flevo 8, 9204 JN  Drachten   tel. 0512-514382 

Insecten: 

Siemen Rienstra, Hunze 233, 9204 BN Drachten   tel. 0512-521496 

Natuur historisch archief: 

Wilma Trumpie, Koaidyk 5, 9264 TT Earnewald   tel. 0511-539238 

verslag voor het archief per email: john.boosman@online.nl . 

Redactie Wetterklaver:  

Annie van Dijk, Morra 87, 9204 KV Drachten.    tel. 0512-520793 

email: a.vandijk@opo-demeander.nl 

Boekenverkoop: 

Nel Otter, Dollard 260, 9204 CX Drachten    tel. 0512-522009 

email: nel.h.otter@live.nl  

website: Joke Nater http://www.knnv.nl/drachten 

Contributie en lidmaatschap:Leden €28,50; huisgenootleden: €10,- ; Jeugdleden 

(t/m 25j.) €12,50 per jaar. IBAN: NL02INGB0002267068 ten name van KNNV afd. 

Drachten. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan; opzeggingen dienen voor 1 

november van het lopende jaar schriftelijk te geschieden. Alle mutaties en opgave 

nieuwe leden dienen via de ledenadministratie van de afdeling te lopen, email: 

ledenadministratie@drachten.knnv.nl. Email KNNV Drachten: drachten@knnv.nl 

 

KNNV  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor Veldbiologie. 
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Kijk altijd eerst op de website voordat u met de excursie meegaat, want er kunnen dingen 

veranderd zijn!!! www.knnv.nl/drachten/ 
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Folle lok en seine yn 2016 en een protte wille yn de natûr dit jier. 

Beste leden, dit is het eerste exemplaar van ons clubblad als verenigde Friese 

KNNV afdeling. Gefeliciteerd leden, huisgenootleden en donateurs. Als één Friese 

afdeling zijn we weer in staat om u een prachtig activiteiten programma voor te 

schotelen. Als voltallig bestuur gaan we er van uit dat de weergoden ons een beetje 

goed gezind zullen zijn waardoor weinig excursies letterlijk in het water vallen.  

Het clubblad zoals het nu voor u ligt is nu nog een samenstelling van de Grienmank 

en de Wetterklaver. Nu we als één vereniging opereren is het tijd voor een nieuwe 

naam en opzet. En die mag u bepalen. Als u voor 1 april ons een bericht stuurt met 

uw voorstel zal de redactie uit de vele inzendingen een keuze maken om door te 

voeren bij de uitgave van mei/juni. De winnaar zullen we verrassen met een 

bijpassend presentje. 

Verder is deze uitgave gevuld met een uitnodiging en agenda voor de komende 

algemene ledenbijeenkomst in februari dit jaar. Ditmaal op een zaterdag waarbij we 

eerst even een kleine wandeling door de natuur gaan maken ter inspiratie. Op deze 

vergadering willen we u vragen om de naam van onze vereniging te wijzigen van 

KNNV afdeling Drachten naar KNNV afdeling Fryslân. Als rechtspersoon hebben we 

hiervoor de goedkeuring nodig van u als lid.  

Zoals al gezegd zal bij het verschijnen van dit clubblad ook de activiteitenlijst 

worden gepresenteerd. Ik hoop dat u tevreden bent  met de verscheidenheid aan 

excursies en lezingen. Het zijn er misschien wat minder dan u gewend bent. De 

oorzaak hiervan is dat het rondleiden van belangstellenden neerkomt op een paar 

personen. Dus bij deze een volgende oproep: denkt u dat u voldoende kennis in 

huis hebt over de natuur of een klein onderdeel hiervan en vindt u het leuk of 

belangrijk anderen hierin te laten delen, neem dan contact op met het bestuur.  

Tot besluit wens ik u een boeiend natuurjaar toe met vele interessante 

waarnemingen en belevingen.   

 

Siemen Rienstra, voorzitter. 
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                   Drachten, januari 2016            

2016 



 

 

Opening: maandag 2 februari 2015 om 19:30 uur door Frank v.d. Haak. 

1) Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 
a) Bericht van verhindering: Joke en Hans Nater (mail), Wilma Trumpie, Anja 

Kerkhof, Johan de Jong en Henk Jansen (ziek). 
b) Presentielijst gaat rond, 20 handtekeningen. 
c) Geen ingekomen stukken.  

2) De notulen van de jaarvergadering d.d. 3 februari 2014 hebben in de 
Wetterklaver gestaan en op de Website. Er zijn geen op- en aanmerkingen, 
hierbij vastgesteld.  

3) Natuurhistorisch jaarverslag, zie Wetterklaver januari 2015. Komen nog drie 
planten inventarisaties bij die nog niet doorgegeven waren. In 2014: 4 lezingen, 6 
algemene activiteiten, 12 vogelexcursies, 5 plantenexcursies en 7 
insectenexcursies georganiseerd. 

4) Financieel verslag, totaal en betaalrekening overzicht is ter inzage aanwezig. 
Afdeling heeft €467,47 meer uitgegeven aan activiteiten voor de leden dan er is 
binnengekomen aan baten. 

5) Verslag kascommissie, Erica Bijl en Mieke Edens. Het zag er meer dan keurig, 
netjes en correct uit. Geen fouten kunnen ontdekken. Penningmeester krijgt 
decharge.  

6) Benoeming nieuwe kascommissie. 
a) Mieke Edens is aftredend.  
b) Toetredend: Nellie Oosting gaat Erica Bijl volgend jaar vergezellen. 

7) Voorstel contributieverhoging naar €28,50,- ingaande 2016. Dit bedrag is 
afgestemd met afdeling Leeuwarden. Bij acclamatie aangenomen.  

8) Verkiezing bestuursleden:  
a) Aftreden secretaris Nellie Oosting krijgt als bedankje voor haar inzet de 

afgelopen 7 jaar een bloemetje en een roofvogelgids. Siemen gaat ad-interim 
het secretariaat tijdelijk op zich nemen. 

b) Verkiezing voorzitter: Bestuur stelt Siemen voor als kandidaat. Iedereen 
stemde er mee in. 

c) Verkiezing bestuurslid levert helaas geen aanmeldingen op. 
d) Frank van den Haak nu als algemeen bestuurslid. 
e) Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Siemen Rienstra, secretariaat ad-interim 

Siemen Rienstra, penningmeester Ada van Binsbergen, algemeen bestuurslid 
Frank van den Haak (PR) Annie van Dijk (Wetterklaver) en Meindert Swart. 

f) Bemensing stand regelen Nel (30 jaar) en Ada (7 jaar) met soms Hans Bijl, 
dus ook daar is versterking een welkome aanvulling.  

g) De website wordt nog steeds met enthousiasme door Joke Nater verzorgd.  
h) De Wetterklaver, ons clubblad is drie maal verschenen. Frank bepleit het 

moderne tijdperk door de Wetterklaver mogelijk digitaal uit te geven. Zes 
bezwaren uit zaal o.a. vooral daar niet iedereen een computer heeft. 
Mogelijkheid bestaat dat papieren versie in de toekomst een extra contributie 
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bijdrage zal opleveren. Ook mogelijkheid één boekje per jaar en de rest 
digitale nieuwsbrieven. Voordelen digitaal: mooie kleurenfoto’s en actueler.  

i) De PR-tas met folders, Wetterklaver, cadeau bonnen en aanmelding 
formulieren. Worden nu door Ada verzorgd. 

9) Verslag van de FMF vertegenwoordiger dhr. H. Jansen. Frank doet dat voor de 
zieke Henk Jansen. Henk doet het met veel plezier. Vier bijeenkomsten per jaar, 
2 vergaderingen en 2 brainstorm sessies. Komende jaren staat de Friese 
Landbouw en veeteelt op het programma. Henk brengt regelmatig verslag uit aan 
het bestuur. 

10) Samenwerking beide Friese KNNV afdelingen. Frank geeft een uiteenzetting 
van de samenwerking die we tot nu toe hebben. Om tot één Friese afdeling te 
komen doen Frank en Siemen een uiteenzetting over de voor en nadelen wat 
een levendige discussie teweeg brengt uit de zaal. Meerderheid vanuit de zaal 
geeft bestuur het mandaat om samenwerking verder uit te werken. Alles zeer 
gefaseerd. Eventueel in de toekomst samenwerking met IVN. Op landelijk niveau 
zijn bij het KNNV en IVN bestuur besprekingen gaande om tot een nieuwe 
natuurvereniging te komen. 

11) Activiteiten programma 2015. Erg positieve geluiden vanuit de zaal. 
13) Rondvraag 

a) Hans Bijl – natuurwerkdag moeilijkheid is het om een geschikt terrein te 
vinden. Roelie Ansingh vult aan met de mogelijkheid om in Beetsterzwaag aan 
te sluiten. Drait oevers inzaaien met bloemrijke zaden vergt medewerking en 
voorbereiding van de gemeente.  

b) Mieke Edens gestopt met medewerking Ravon coördineren paddenoverzetten. 
Doet mededelingen over advertentie medewerkers Fûgelhelling. 

c) Hotse Simonides leest voor uit een nieuwsbrief van 41 jaar geleden.  
12) Attenties worden verstrekt aan Mieke Edens en Erica Bijl als kascommissie, 

John voor Wilma natuurhistorische secr., Trienke, Nel en Hotse voor 
rondbrengen Wetterklaver en via Nel aan Joke Nater als webredactrice. 

 
PAUZE 

 

Hierna volgt een prachtige lezing met mooie 

foto’s van microvlindertjes, rupsjes en enkele 

andere insecten gefotografeerd door Jaap 

Schelvis uit Leeuwarden.  

 

01-01-2014: 113 leden, 16 huisgenootleden en 6 donateurs. 

01-01-2015: 125 leden, 18 huisgenootleden en 7 donateurs. 
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Jaarverslag Insecten werkgroep 2015 

     

 

Eind april beginnen we met een powerpoint presentatie door Siep Sinnema 

over ons jaarthema vlinders. We krijgen inzicht in de kenmerken en levenswijze van 

de meeste dagvlinders en de belangrijkste grote nachtvlinder families. Vlak voor de 

pauze mogen we zelf aan de slag om de juiste soortnaam bij een tiental 

geprepareerde vleugels tussen glazen plaatjes te bedenken. 

In mei is de eerste excursie in het Wikelslân waar we één 

vlindersoort nl. het klein koolwitje (Pieris rapae) zien. 

Gelukkig zien we ook nog enkele soorten libellen zodat we 

de weggezakte kennis van vorig jaar wat kunnen 

opvijzelen. 

Juni is een luwe maand voor vlinders waardoor we ook 

alleen maar een bruin blauwtje zien vliegen in de 

Lendevallei. Verder een aantal soorten nachtvlinders en rupsen gevonden. Tevens 

hebben we de bijna traditionele nachtvlinder excursie 

gehouden in de tuin bij de tropische kas te 

Beetsterzwaag. Het was een mooie zwoele zomeravond. 

Met 20 aanwezigen mogen we in totaal 60 verschillende 

soorten noteren. In het moderne digitale tijdperk was het voor 

fotografen soms dringen rondom het doek voor de beste positie.  

In juli is het pas echt raak met 6 soorten dagvlinders en 12 soorten 

nachtvlinders op de Duurwouderheide. We hadden 

dan ook versterking van Janny en Siep Sinnema. 

Verder zien we nog een zestal rupsen en twee 

zakjes van de zogenaamde zakjes dragers. 

Helaas moeten we de excursie van augustus afgelasten vanwege de 

weersomstandigheden. 

En door een vervoersproblematiek is de excursie van september ook niet 

doorgegaan. Ik had David als vervanging gevraagd als leider in de Wyldemerk. 

Helaas was er geen vervoer voor de beide opgaven vanuit Drachten. 

 

Siemen. 
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Gestippelde houtvlinder - Zeurera 
pyrina  

Sint jacobsvlinder (rups) 
- Tyria jacoba  



 

 

4 januari Nieuwjaarswandeling Fonteinbos Oudemirdum  

Een mooie wandeling bij zonnig weer. Er werden o.a. 14 vogelsoorten 

waargenomen., waaronder een ijsvogel, en 11 soorten paddestoelen.  

24 januari Sporenexcursie Drents-Friese Wold 

Onder leiding van boswachter Aaldrik Pot zagen de 11 deelnemers sporen van 

eekhoorn, vos, merel, ree, wezel en bosmuis.  

2 februari Algemene ledenbijeenkomst 

Na de pauze werd van de natuur in Friesland genoten via foto’s gemaakt door Jaap 

Schelvis.  

10 februari  Lezing over de das 

Dit jaar is het “jaar van de das”. Tony Sterken hield een lezing over de das.  

3 maart  Lezing over water in en om het huis 

Henk Jansen en Jaap Schiere vertelden hierover.  

21 maart Vogelexcursie: Wintervogels in de Deelen 

Bij koud weer met een straffe NW wind en af en toe een bui werden toch nog 24 

vogelsoorten waargenomen, waaronder 6 grutto’s en 5 goudhaantjes.  

25 maart Eerste avond “Planten determineren”  

De determineercursus werd gegeven door Bart Dertien aan de hand van de 

Nederlandse Flora van Heukels 23ste editie. Er hadden zich 30 personen 

opgegeven. De 2e theorieavond was op 8 april, waarbij wat dieper werd ingegaan op 

de theorie. Op de 3e avond op 22 april werd het determineren in praktijk gebracht in 

natuurterreintjes achter het Karmelklooster. 

4 april Landschapsexcursie door Beekdal Koningsdiep 

Onder leiding van Jan Slofstra werd een fietsexcursie van ca 20 km gemaakt. 

Onderweg werd regelmatig stil gestaan voor een verhaal over het landschap door 

dhr. Slofstra. Er waren 30 deelnemers.  

11 april Jaarlijkse roekentelling 

De kolonie aan het Ureterpvallaat was gegroeid, de kolonies in het Reidingpark en 

aan de Overstesingel waren gekrompen. In totaal werden dit jaar 311 nesten geteld 

tegen vorig jaar 315.  

19 april Broedvogelinventarisatie in “De Sanding”  

Aan deze eerste inventarisatie namen 4 personen deel. Ondanks het koude weer 

lieten de vogels zich wel horen. De blauwborst en de bonte specht werden o.a. 

waargenomen.  

25 april Weide- en moerasvogelexcursie in het Wikelslân bij Earnewâld 

Een geslaagde excursie bij redelijk weer. Er was volop zang. De 4 deelnemers 

hebben veel rietzangers gehoord en ook vaak de snor. Verder baardmannetje, 

blauwborst, sprinkhaanzanger, koekoek en roerdomp. In totaal 37 soorten.  
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Natuurhistorisch jaarverslag 2015 van de afd. Drachten e.o. 

       

 

 

 

 

2014: het jaar van de spreeuw 



29 april Insectenwerkgroep: theorieavond vlinders 

Siep Sinnema gaf de 10 aanwezigen (3 hadden afgezegd) met behulp van een 

powerpoint presentatie inzicht in de kenmerken en levenswijze van veel dagvlinders 

en de belangrijkste grote nachtvlinderfamilies, de uilen, spanners, pijlstaarten en 

beervlinders. 

6 mei Avondwandeling op “ It  Eilân” bij Goëngahuizen 

Wegens de harde wind waren er maar weinig waarnemingen. Een kievit op het nest, 

de gele kwikstaart en vossensporen waren de meest memorabele waarnemingen. 

Toch waren de 12 deelnemers tevreden.  

16 mei Dagexcursie Schiermonnikoog 

Ondanks de harde wind en de motregen gingen de 5 deelnemers op de fiets op pad. 

Gelukkig waren er ’s middags wat zonnige perioden. In totaal werden 70 

vogelsoorten waargenomen en verder een haas, enkele konijnen en de brede 

orchis.  

17 mei Insectenwerkgroep: eerste excursie vlinders  

In het moerasgebied het Wikelslân bij Earnewâld werd gezocht naar de eerste 

voorjaarsvlinders. Ondanks de lage temperatuur en de stevige wind werden een 

paar koolwitjes waargenomen en een aantal libellen: variabele waterjuffer, 

lantaarntje, vuurjuffer, glassnijder en viervlek.  

23 mei Tweede broedvogelinventarisatie in “De Sanding” 

Bij redelijk weer was er veel vogelzang. Waargenomen werden sprinkhaanzanger, 

veel fitis en tjiftjaf, zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet en een fuut met jongen. 

Een geslaagde excursie voor de 8 deelnemers.  

31 mei Orchideeënexcursie in het Drentse Aa-gebied 

Onder leiding van boswachter Kees van Son bezochten de 9 deelnemers 

verschillende landschapselementen: vochtig weiland naast de beek, droger bos op 

de stuwwal en heidevelden. Er werden o.a. enkele orchideeënsoorten en 

zwartblauwe rapunzel waargenomen en veel veenmos in 2 vennetjes. Verder o.a. 

beversporen en een ooievaarsnest met 2 jongen. Een mooie excursie.  

14 juni Insectenwerkgroep: tweede excursie vlinders 

Deze excursie was in de Lindevallei bij Steggerda, ook een moerasgebied maar met 

wat meer weidegebiedjes. Bij bewolkt weer werd van de dagvlinders alleen  het 

bruin blauwtje waargenomen, verder enkele nachtvlinders, een aantal libellen en 

enkele kevers.  

10 juli Nachtvlinderen 

Eerst vertelde Siep Sinnema van de Vlinderwerkgroep Fryslân iets over vlinders in 

het algemeen en het belang van de inventarisatie die zou plaatsvinden. Daarna   

werd op diverse bomen wat stroop gesmeerd om nachtvlinders te lokken. Het witte 

laken met de kwiklamp stond al klaar. Toen het donker werd en de lamp aan ging 

verschenen al snel de eerste vlinders op het doek, o.a. het groot avondrood. Rond 2 

uur ’s nachts ging de lamp weer uit. In totaal werden 60 soorten gedetermineerd. 



Een zeer geslaagde avond.  

12 juli  Insectenwerkgroep:  derde excursie vlinders 

Deze excursie was op de Duurswouderheide. Bij licht bewolkt weer namen de 

deelnemers 6 soorten dagvlinders, 12 nachtvlindersoorten en 5 soorten rupsen 

waar. Verder 4 libellensoorten en 2 soorten lieveheersbeestjes.  

16 augustus  Insectenwerkgroep: vierde excursie vlinders 

Deze excursie zou plaatsvinden in het Easterskar, maar werd vanwege slechte 

weersomstandigheden afgelast.  

29 augustus  Dagexcursie Texel 

Op een rondrit per auto langs diverse vogellocaties op het eiland konden de 4 

deelnemers 48 soorten waarnemen, waaronder zomertortels, een schaars 

geworden vogel.  

13 september Insectenwerkgroep: vijfde excursie vlinders 

De excursie zou in de Wyldemerk in Gaasterland plaatsvinden. Helaas moest de 

excursie worden afgelast omdat er slechts 2 aanmeldingen waren en zonder 

vervoer. Gezien het mooie weer heel jammer.  

3 oktober Najaarsvogeltrek in het Lauwersmeergebied 

Bij mooi weer zagen de 12 deelnemers een slechtvalk, strandlopers, plevieren, 

baardmannetje, zeearend en, zeer bijzonder, sneeuwgorzen.  

10 oktober Gespecialiseerde paddestoelenexcursie 

De excursie vond plaats in de Vegelinbossen bij St. Nicolaasga. Onder leiding van 

David Scarse, met medewerking van Sjoerd Greidanus, vonden de 25 deelnemers 

meer dan 80 soorten. Bij windstil weer en een temperatuur van 14-15 graden was 

het een mooie excursie.  

27 oktober  Lezing over ganzen 

Marten Wesselius hield in de Beleefbibliotheek in Drachten een lezing over ganzen. 

31 oktober Nacht van de nacht. 

Deze keer kon men zich aansluiten bij een reguliere wandeling.  

14 november Ganzenexcursie in het Noorderleech 

Aan deze excursie van de KNNV-afdeling Leeuwarden konden ook leden van de 

afdeling Drachten deelnemen.  

13 december Ganzen- en eendenzoektocht richting “De Deelen” 

De 8 deelnemers hadden bij prachtig weer een mooie excursie. Er werden grote 

groepen ganzen waargenomen, veel grote zilverreigers, grote zaagbekken en 

nonnetjes, in totaal 34 vogelsoorten.  

 

Wilma Trumpie, Natuurhistorisch secretaresse 
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Aanvang  wandeling 14:00 uur, start vergadering 15:30 uur. 

1) Opening.  

2) Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 

a) Berichten van verhindering.  

b) Presentielijst. 

c) Ingekomen stukken.  

3) Notulen van de jaarvergadering d.d. 2 februari 2015.  

4) Natuurhistorisch jaarverslag. 

5) Verslagen werkgroepen: vogels, planten en insecten. 

6) Financieel verslag.  

7) Verslag kascommissie, Erica Bijl en Nellie Oosting. 

8) Benoeming nieuw lid kascommissie. Erica Bijl is aftredend.  

9) Het zittende bestuur vraagt de vergadering voor toestemming van  

toetreden Bert Folbert als secretaris en David Scarse als  

penningmeester tot het bestuur. Tegenkandidaten en extra 

kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij  

het bestuur. 

10) Wij vragen om versterking van vrijwilligers voor bemensing van 

onze  marktkraam die enkele malen per jaar aanwezig is bij  

festiviteiten. Het is naamsbekendheid van onze afdeling. 

11) Verslag van de FMF vertegenwoordiger dhr. H. Jansen. 

12) Activiteitenprogramma 2016.  

13) Verandering werkgebied en afdelingsnaam: 

 a) Het bestuur vraagt de vergadering om toestemming tot  

uitbreiding van het werkgebied tot de hele provincie Friesland nu er één KNNV  

afdeling in onze provincie opereert. 
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Jaarlijkse leden bijeenkomst zaterdag 20 februari 2016 

in de Bûtenpleats, Koaidyk 10  te Earnewoude. 

 

 

       

 

 

 

 

2014: het jaar van de spreeuw 



b) Tevens vindt het bestuur dat de naam afdeling Drachten e.o. de lading 

niet meer dekt. Het bestuur vraagt dan ook aan de vergadering om een 

toepasselijker naam te bedenken.  

Het bestuur doet zelf als voorstel: “KNNV afdeling Fryslân”.  

c) Beide besluiten zullen statutair vastgelegd worden. 

14) Rondvraag. 

 

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn. 
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MAANDAG 21 MAART, 19.30 uur in de BIBLIOTHEEK van HEERENVEEN (dus 

niet Drachten!) Door Dennis Wansink 

 

Bulgarije, land van bergen met steile kliffen, grote 

rivieren (Donau), zandstranden, rotskusten en 

eeuwenoude eiken- en beukenbossen. Het  land is drie 

keer zo groot als Nederland, maar met minder dan 8 

miljoen inwoners. Het ligt aan de zuidoostrand van 

Europa, met een landklimaat in het noorden en een 

sub-Mediterraan klimaat in het zuiden. Een land met 

veel ruimte voor natuur. Hier leven 415 soorten vogels, 

38 soorten reptielen, 100 soorten zoogdieren, 214 soorten vlinders en 20 soorten 

amfibieën. Te veel om op te noemen, maar hierbij toch een paar tot de verbeelding 

sprekende soorten: Keizersarend, Arendbuizerd, Balkansperwer, Vale gier, Zwarte 

ibis, Roze Pelikaan, Balkankwikstaart, Balkanvliegenvanger, Balkanbergfluiter, 

Rouwmees, Rotsklever, Rotskruiper, Maskerklauwier, Vuursalamander, Groene 

pad, Griekse landschildpad, Scheltopusik, Taurische hagedis, Zandboa, Jakhals, 

Beer, Wolf, Soeslik, Gevlekte bunzing, Oostelijk tijmblauwtje, Griekse vuurvlinder, 

Witbonte parelmoervlinder, Apollovlinder. 

De soortenrijkdom is zo groot dat er zelfs 

soorten leven die men nog niet kende. 

Enkele jaren geleden werd een voor de 

wetenschap nieuwe libellensoort ontdekt: 

de Bulgaarse smaragdlibel. De soort 

komt alleen in het zuidoosten van 

Bulgarije en de aangrenzende delen van 

Griekenland en Turkije voor. 

Dennis Wansink verzorgt deze lezing en 

zal verhalen over zijn ontdekkingen in Bulgarije en geeft  een prachtig beeld van de 

hier aanwezige dierenwereld met het accent op vogels en  gelardeerd met een 

vleugje cultuur. Hij organiseert voor de Habitat Stichting 

(www.thehabitatfoundation.org) natuurbeschermingsactiviteiten in Zuidoost Europa 

en komt daarmee zelf regelmatig in Bulgarije. 

Voor KNNV-leden is de lezing natuurlijk gratis te bezoeken, inclusief koffie/thee,  

maar nu ook voor IVN-leden gratis. Leden van Bibliotheek betalen €3,50; niet-leden 

€5,-. Aanmelden is gewenst: 0513-626675 of: www.bibliothekenmarenfean.  
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Lezing over Bulgarije,  

een uniek vogelgebied in Zuidoost Europa 

      

                       

http://www.thehabitatfoundation.org/
http://www.bibliothekenmarenfean/


    

 

DINSDAG 8 MAART  19.30 uur in de BIBLIOTHEEK van DRACHTEN 

Door Harry Bosma 

 

“Een Nederlandser dier dan de otter bestaat eigenlijk niet. We hebben een 

gigantische hoeveelheid waterwegen met een enorme biomassa aan vis. De otter 

hoort daarbij. Op oude verspreidingskaarten van de otter zie je: hij zat overal. Het is 

eigenlijk een grote schande dat we het voor elkaar hebben gekregen dat hij is 

uitgestorven. In 1988 werd officieel de laatste otter doodgereden. Dat uitsterven had 

vele oorzaken. Vroeger werd de otter bejaagd. Vanwege de otterpels, en vissers 

zagen de otter als concurrent. In de jaren zeventig nam het wegennetwerk enorm 

toe, het verkeer werd intensiever, ook de das werd toen bijna weggereden uit 

Nederland. Otters verdronken daarnaast massaal in visfuiken en de waterkwaliteit 

bereikte een dieptepunt. PCB’s en landbouwbestrijdingsmiddelen hoopten zich op in 

otters. Door al die oorzaken raakte de balans tussen voortplanting en sterfte 

verstoord.” Aldus ecoloog Hugh Jansman, die de herintroductie van het 

waterbestendige roofdier met groot genoegen zag slagen. “Het bruist van de otter”. 

De otter is alweer jaren een vaste bewoner van ons land, ook in het waterrijke 

Friesland. Op de sporenexcursie in Oranjewoud hebben we z’n sporen mogen 

bewonderen. Je ziet het dier zelf echter nooit. Dat geldt niet voor Harry Bosma. Als 

veldmedewerker Flora en Fauna bij Wetterskip Fryslan is hij veel in het veld en 

vooral bij het water, de plek om de otter te ontmoeten. Hij doet vanuit de 

zoogdierenvereniging Calutra onderzoek naar de verspreiding van de otter. Als 

geen ander kent hij het leven van de otter, zijn sporen en ook de gevaren die de 

otter loopt. Zijn ontdekkingen, belevenissen en unieke beeldmateriaal zijn te volgen 

op twitter en youtube, maar 8 maart komt hij ze life presenteren in de bibliotheek. 

Deze lezing is zoals altijd gratis voor KNNV-leden. Niet leden betalen €5,- als ze lid 

zijn van de bieb en anders €6,-.  Graag aanmelden via de website 

www.bibliotheekdrachten.nl, telefonisch op nummer 0512-512680 of aan de balie 

van de bibliotheek, dan weten ze hoeveel stoelen ze klaar moeten zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Bron: Natuurbericht.nl                              
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Lezing over de otter in Friesland 

     

http://www.bibliotheekdrachten.nl/


 

 

Rond een uur of tien in de ochtend arriveren we met twaalf personen bij de 

vogelkijkhut van Ezumakeeg. Het weer is prachtig, zon en weinig wind bij een 

temperatuur die in de middag oploopt naar 18 graden. De deelnemers vanuit 

Drachten worden op de heenweg al getrakteerd op een Slechtvalk die op een 

paaltje in het weiland zit. Bij de kijkhut worden de telescopen opgezet en kunnen we 

genieten van de aanwezige vogels. Dit jaar staat er gelukkig meer water in het 

Lauwersmeer waardoor de vogels veel dichterbij zitten. Onder de deskundige 

leiding van Meindert Swart wordt een ieder geïnstrueerd in de verschillen die de 

aanwezige strandlopers en plevieren hebben.  

Op de heuvel bij Ezumakeeg-noord zijn verschillende Baardmannetjes in groepjes 

aanwezig die zich soms mooi laten bekijken. In het ondiepe 

water zitten diverse soorten eenden en meeuwen. Mooi is 

het verschil tussen stormmeeuwen en kokmeeuwen 

zichtbaar. Er zitten ook nog een aantal Kluten te rusten.  

Als we in het begin van de middag op de uitkijkheuvel “De 

Pomp” aankomen zien we vanaf het wandelpad negen 

grote zilverreigers tegen de rietkraag staan. Als de 

zeearend zich even laat zien door om een aantal bomen 

heen te vliegen is ook deze locatie geslaagd. Door de hulp 

van een smart telefoon de pieptonen in het riet als roep van 

de Waterral te benoemen krijgen we ook nog een toetje.  

Vanuit de kijkhut “Jaap Deensgat” krijgen we een aantal Watersnippen te zien die 

niet ver van de hut in het water en op het land rondlopen. Weer een mooie 

waarneming.  

En als klap op de vuurpijl heeft Meindert nog een 

verrassing voor het laatst bewaard. Hij neemt ons mee 

naar de pier van Lauwersoog waar gelukkig de beide 

sneeuwgorzen nog aanwezig zijn die op Waarneming.nl 

vermeld staan. Al met al een zeer geslaagde dag met 

mooie waarnemingen. 

Op weg naar vogelkijkhut Ezumakeeg: Slechtvalk. 

Bij de vogelkijkhut van Ezumakeeg: Bonte strandloper, Kleine strandloper, Krombek 

strandloper met een kreupel pootje, Bontbek plevier, Kleine plevier, Goudplevier, 

Kievit, Wulp, Kluut, Kemphaan, Groenpootruiter, Tureluur, Baardmannetje, 

Graspieper, Spreeuw, Witte kwikstaart, Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Grote 

mantelmeeuw, Zilvermeeuw (juveniel), Stormmeeuw, Kokmeeuw, Grote zilverreiger, 

Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Waterral, Bergeend, Pijlstaart, Wilde eend, 

Slobeend, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend, Buizerd, Bruine kiekendief, 

KNNV vogel excursie Lauwersmeer, zaterdag 3 oktober 2015  

 

 



Boerenzwaluw, Winterkoning, Zwarte kraai. 

Op weg naar “De pomp” een Torenvalk. 

Op de heuvel “De pomp” nog aanvulling: Fuut, Dodaars, Meerkoet, Aalscholver, 

Kuifeend, Roodborst, Boerenzwaluw en Zeearend.  

Op weg naar vogelkijkhut “Jaap Deensgat” nog een Slechtvalk. 

In de vogelkijkhut “Jaap Deensgat” aanvulling: Watersnip en Rietgors. 

Als afsluiter op de pier van Lauwersoog twee sneeuwgorzen.  

Totaal 52 verschillende soorten. 

Siemen 

 

 

 

23 oktober:    Zeearend boven de Deelen.  Hotze,Afke en Koen Simonides. 

 

3 november:  Grote groep watersnippen in nieuw  waterbergingsgebied  

                      voorbij   Smalle Ee.  

                      Prachtig te zien op de stenen dijkjes.          Hotze 

 

  november:   Kleine Zwanen in Lauwersmeer. Dat was genieten!  Trienke en Nellie. 

 

7 november:  Dodaars in de Drachtstervaart.  Hotze 

 

12 november: Wilde Zwanen boven de bossen van Beetsterzwaag.  Hotze. 

 

26 november: IJsvogel , Mâlewei ten noorden van de Leien,Rottevalle. Jakob 

                      Veenstra. 

 

21 november: IJsvogel (mannetje) gezien in achtertuin (J.Bergsma, Drachten).  

 

 8 december: Citroenvlinder !!  Hans Bijl. 

 

12 december:Sperwer(vrouwtje) slaat " huismerel " van de familie Wijnalda. 

                      Trienke en haar man hebben het helemaal van achter het  

                      keukenraam  kunnen volgen.  

 

14 december:Groepje goudhaantjes 

 in onze coniferen (Flevo 8).       Hotze. 

                                              -15-                          afbeelding uit “gefladder” 

waarnemingen 



 

 

 
Zondag 3 januari Nieuwjaarswandeling Stania State Oenkerk. Alleen voor KNNV 

leden. Aanvang 10:00 uur bij het parkeerterrein van Stania State. Vertrek Drachten 

om 9:15 uur en vanuit Leeuwarden om 9:30 uur. Contact: Ada van Binsbergen, tel. 

0512-880985. 

 
Zaterdag 20 februari Algemene ledenbijeenkomst in de Bûtenpleats te 

Earnewoude. Aanvang 14:00 uur. Eerst even een wandeling door de natuur en 

daarna onder het genot van een kopje thee of bakje koffie de vergadering. 

 
Dinsdag 8 maart lezing Otter door Harry Bosma in de (beleef)bibliotheek Drachten. 

Harry zal ons aan de hand van eigen beeldmateriaal vertellen over de Otter in 

Friesland. Aanvang 19:30 uur. Contact: Meindert Swart tel. 0512-515932 

 

Zaterdag 19 maart gaan we weidevogels observeren in de Kop Bloksloot langs de 

Goingarijpster poelen. Aanvang 09:00 uur op het parkeerterreintje aan het einde van 

het weggetje in de Bloksloot, km-hok 179-557. Vertrek uit Leeuwarden en Drachten 

om 08:30 uur. Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

 

Maandag 21 maart lezing over “Vogels in Zuidoost-Europa” door Dennis Wansink 

in de bibliotheek van Heerenveen. Aanvang 19:30 uur in de Bibliotheek in 

Heerenveen, Burgemeester Kuperusplein 48, 8442 CL Heerenveen. Contact: Frank 

van den Haak tel. 06-14613364. 

 

Zondag 27 maart een vroege vogelexcursie houden in Beetsterzwaag. Aanvang 

6.30 uur bij Notariskoepel achter het gemeentehuis onder leiding van Frank van den 

Haak. Contact: Frank van den Haak tel. 06-14613364. 

 

Excursieprogramma tot en met april 2016 

Voor alle excursies waar vertrek Leeuwarden en of  Drachten staat betekent dat 

men in die plaatsten vertrekt vanuit Leeuwarden langs de ventweg van de 

Julianalaan 99 nabij het Friesland College en vanuit Drachten vanaf het Kiriat 

Onoplein, het parkeerterrein achter de Lawei.  

Bij twijfel of een excursie wegens de weersomstandigheden wel doorgaat doet u 

er verstandig aan om even de contactpersoon te bellen, anders kan het zijn dat er 

niemand aanwezig is op het aanvangspunt.  

Houd ook de website in de gaten voor actuele informatie. 



 
Zaterdag 9 april. Jaarlijkse Roekentelling door de leden van de vogelwerkgroep. 

Aanvang: 11:00 uur. Wil je dit meemaken, neem dan contact op met Hotze 

Simonides tel. 0512-514382. Start: Parkeerplaats Kiryat Onoplein te Drachten. 

 

Vrijdag 15 april lezing theorie Lieveheersbeestjes door Vincent Kalkman van EIS 

Naturalis. De lezing is in de Naturij te Drachten en begint om 20:00 uur. Contact: 

Siemen Rienstra, tel. 0512-521496. 

 

Zaterdag 16 april ’s ochtends het veld in om LHB te tellen op Heide bij Bakkeveen 

en ’s middags in het Wijnjeterperskar ’s Persbericht op landelijk zetten. Aanvang 

10:00 uur op het parkeerterrein van “Dûndelle”. Vertrek vanuit Leeuwarden om 9:00 

uur en vanuit Drachten om 09:30 uur. Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

 

Zondag 17 april. Broedvogelinventarisatie in De Sanding. Aanvang: 06:00 uur bij 

de ingang van de Sanding te Drachten/De Wilgen. Naast inventarisatie veel 

aandacht voor vogelzang. De excursie is geschikt voor beginnende vogelaars. 

Opgave bij Hotze Simonides tel. 0512-514382. Max. 15 deelnemers. 

 

Woensdagavond 20 april. Vervolgcursus “Planten determineren” door Bart 

Dertien.In navolging van vorig jaar gaan we verder met ons bekwamen in het op 

naam brengen van planten. Deze eerste avond zal voornamelijk gaan over 

systematiek en bouw van planten. Aanvang: 19:30 uur in de Naturij te Drachten. 

Deelname aan de cursus kost €30,-- en is voor KNNV-leden gratis. Contact: Ada 

van Binsbergen 0512-880985. 

 

Zaterdag 23 april. Weide en moerasvogels observeren in het Wikelslân bij 

Earnewâld. Veel aandacht voor zang en gedrag van weide- en moerasvogels. Denk 

om kleding en waterdicht schoeisel. Opgave bij Hotze Simonides 0512-514382 (max 

15 deelnemers). Aanvang: 07:00 uur bij Parkeerterrein jachthaven Earnewâld. 

Vertrek Drachten en Leeuwarden om 06:30 uur. 

 

Woensdagavond 27 april. Vervolgcursus “Planten determineren” door Bart 

Dertien.Op deze tweede avond zullen we ons verdiepen in de lastige groep van 

Grassen.Aanvang: 19:30 uur in de Naturij te Drachten. Contact: Ada van 

Binsbergen 0512-880985. 

See more at: http://www.knnv.nl/afdeling-drachten/waarnemingen   
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Foto uit dS de Standaard 
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