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Op elke pagina staat een afbeelding van de rode eekhoorn.  
Dit is het zoogdier van het jaar 2014. Het voorwoord staat helemaal in het teken van 
dit zoogdier . 
Er is door de zoogdierenvereniging gekozen voor deze, zeer bekende en aaibare 
soort die dicht bij mensen voorkomt en herkenbaar is; daar wordt de campagne ook 
op gericht. Het doel is het om meer draagvlak te creëren bij het algemeen publiek 
voor zoogdieren in het algemeen, en de eekhoorn in het bijzonder. Zij richten zich 
op gezinnen, ouderen en schoolgaande kinderen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de risico's van 
het houden van exotische eekhoorns.  

Algemeen 

De eekhoorn (ook wel gewone of rode eekhoorn genoemd) 
is net als bevers, hamsters en muizen een knaagdier. De 
Latijnse naam van de eekhoorn betekent ‘gewone 
schaduwstaart’. 
 Dat is vanwege zijn karakteristieke zithouding, met de staart over de rug. De 
eekhoorn is een echte boombewoner die als een acrobaat door de bomen rent en 
springt. Maar ook op de bosbodem is hij goed thuis. Eekhoorns vallen op door hun 
grote pluimstaart, gepluimde oren, grote ogen en lange tenen met lange, scherpe 
nagels. De oorpluimen zijn in de winter veel langer dan in de zomer bij volwassen 
dieren. De vachtkleur van rug en staart varieert van rood(oranje) tot kanstanje- of 
donkerbruin. De buik heeft echter een witte vacht die duidelijk afsteekt tegen de 
rugvacht. De wintervacht is donkerder en grijzer dan de zomervacht. De staart wordt 
recht gehouden bij het rennen en dient als evenwicht bij het klimmen en springen. 
Staart en oren hebben ook een signaalfunctie naar soortgenoten toe. De voorpoten 
zijn veel korter dan de achterpoten. 

Leefgebied en verspreiding 

Het verspreidingsgebied van de eekhoorn strekt zich uit over heel Europa en Noord-
Azië. Ze leven tot op een hoogte van 2000 meter. De eekhoorn komt in grote delen 
van Nederland voor, vooral in Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. Ook in de duinen van Noord- en Zuid-Holland komen 
eekhoorns voor. Tussen 1960 en 1970 brak een virusziekte uit waardoor de 
eekhoorn in het hele land zeldzaam werd. Na 1970 heeft herstel plaatsgevonden. 

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, 
parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, 
komen ze ook in bebouwd gebied. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos 
(naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar 
meer voedsel en nestgelegenheid is. 
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 Voorwoord:           2014: het jaar van de eekhoorn 



       2014 het jaar van de eekhoorn. 
      . 

        

 

Eekhoorns bouwen nesten in bomen die vooral in de winter, wanneer er geen blad 
aan de bomen zit, goed waarneembaar zijn. Het nest is bolvormig, zo groot als een 
voetbal en heeft een doorsnede van 30 tot 50 cm. Het wordt op minstens 5 meter 
boven de grond gebouwd. Van binnen zijn de nesten bekleed met zacht materiaal 
zoals bast, gras, mos of wol. Soms gebruiken ze ook boomholten, oude kraaien- of 
eksternesten of grote nestkasten als nestplaats. Naast één hoofdnest zijn ook vijf tot 
zes kleinere 'reservenesten' in gebruik. Soms bouwen eekhoorns nesten hoog in de 
boomkroon. Daardoor kan verwarring met ekster ontstaan, maar de eekhoorn 
gebruikt twijgen met bladeren en deze takken zijn dunner dan de takken die eksters 
doorgaans gebruiken.                         

De voortplantingsperiode is van december tot februari en van mei tot juni. In slechte 
voedseljaren slaan de vrouwtjes de eerste periode vaak over. Verschillende 

mannetjes achtervolgen in de paartijd eenzelfde 
vrouwtje en proberen met haar te paren. Na de paring 
leven ze weer apart. De draagtijd duurt 5-6 weken. In 
deze periode bouwt het vrouwtje haar kraamnest dat 
steviger is dan een gewoon nest en gemaakt van 
gevlochten takken en dik bekleed met gras. Hierna 
worden 2 tot 5 kale en blinde jongen geboren. Met drie 
weken zijn ze behaard en na vier weken gaan de ogen 
open. De jongen worden tien weken gezoogd, waarna 
ze vrij snel zelfstandig worden. Na drie maanden worden 
ze door de moeder uit haar territorium gejaagd. Na tien 
maanden zijn de jongen geslachtsrijp. 

In het wild kunnen eekhoorns wild 7 jaar oud worden, 
maar meestal sterven ze jonger. Slechts een kwart van 
de jongen haalt het eerste levensjaar en slechts 1% van 
alle eekhoorns wordt 5 jaar of ouder. 

Kijk vanaf half januari ook op 
www.jaarvandeeekhoorn.nl voor meer informatie. 
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       29 maart 2014 : Korhoender -excursie naar de Holterberg 
        
 

 

Nederland kent slechts twee vogelsoorten ( Kemphaan en Korhoen )  met een 

“arena” of “lek” :  een baltsplaats waar meerdere mannetjes met schijngevechten en 

veel vlagvertoon een klein territorium verdedigen in de hoop wijfjes tot een paring te 

verleiden.  

De Kemphaan broedt feitelijk niet meer in ons land en komt ook op trek steeds 

minder voor. 

Het Korhoen, een uitgesproken standvogel, heeft op nog slechts één plaats in de 

Sallandse Heuvelrug een minimale populatie die nu op het punt staat te verdwijnen.  

Uitsterven is altijd triest, maar van deze kenmerkende en prachtige heidesoort die 

eeuwenlang in o.a. Z.O.-Friesland thuishoorde, stemt dat m.i. extra triest.  

In 2012 en 2013 zijn, in een haast wanhopige poging de soort voor Nederland te 

behouden, korhoenders uit Zweden uitgezet, om de aantallen op te voeren. Maar nu 

ziet men van verdere ingrepen af, omdat het echte probleem, een tekort aan insecten 

in de eerste 2 levensweken van de jongen, 

niet verholpen kan worden zonder het 

landbouwbeleid ingrijpend te veranderen.  

Recentelijk zijn hier volgens internet toch nog 

8 hanen en 7 hennen geteld, het moet dus 

mogelijk zijn in het komende voorjaar nog te 

genieten van hun fraaie bolderen : met de 

staart binnenste buiten gedraaid, de keel 

opgezet, rennen ze sissend en blazend in 

kringen rond, zo nu en dan een fladdersprong 

makend. Dat alles doen ze in de vroege 

ochtend, dus zullen we heel vroeg moeten vertrekken. Overigens is het altijd de 

moeite waard in dit prachtige bos- en heidegebied te wandelen. Naast korhoen 

komen hier Raaf, Boomleeuwerik, Boompieper , Wulp, Blauwe Kiekendief, Havik en 

nog veel andere soorten voor. 

In “Vogels in Friesland” deel I staat een gedegen artikel van de hand van De Vos en 

Kruijt die op het Fochteloërveen jarenlang onderzoek aan deze soort hebben gedaan. 

Op 29 maart vertrekken we met max. 10 personen om 04.30 uur ; de excursie is 

uitsluitend bestemd voor KNNV-leden. 

Meindert Swart. 
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6 januari: Nieuwjaarsexcursie Oranjewoud. 

Met, zoals elk jaar, na afloop chocolademelk drinken. 

 22 januari: Lezing “Het duistere leven van de steenmarter. 

Kees Boele vertelde deze keer over de rumoerige dakacrobaten, knagers aan 

autokabels en stinkende zolderbewoners.  

27 januari: Sporenexcursie o.l.v. Harry Bosma 

Afgelast wegens te weinig deelnemers. 

27 februari: Algemene ledenbijeenkomst 

Na de pauze werden door de leden gemaakte foto’s bekeken. 

9 maart: Landschapsexcursie Mensinghebos bij Roden. 

Omdat het vorig jaar zo’n mooie excursie was, had landschapsecoloog drs. F. v.d. 

Haak dit jaar weer een excursie naar het Mensinghebos georganiseerd. Ondanks het 

miserabele weer kwam er 1 KNNV-lid speciaal om dit bos te leren kennen. Het was 

een mooie wandeling maar er werden geen vermeldenswaarde waarnemingen 

gedaan. 

14 maart: Lezing “Van tegeltuin naar egeltuin”  

Een lezing over het keren van de verstening van privé-tuinen en hoe je elementen 

kunt toevoegen om dieren aan te trekken en zichtbaar te maken. 

23 maart: Weide- en moerasvogelexcursie naar de Jan Durkspolder. 

Ondanks het ruige weer met harde wind is de excursie doorgegaan, maar er werden 

geen bijzondere waarnemingen gedaan. 

6 april: Jaarlijkse roekentelling. 

In het Reidingspark werden iets minder nesten geteld dan vorig jaar. De kolonie 

Ureterpvallaat is stabiel gebleven, maar kolonie Spijkerdorp is verdwenen. Er is een 

kleine nieuwe kolonie bij de begraafplaats aan de Overstesingel.  

13 april: Dagexcursie Schiermonnikoog 

Bij goed weer, maar wel een frisse, krachtige wind, maakten de 7 deelnemers een 

fietstocht over het eiland. Er werd vooral naar vogels gekeken. In totaal werden op 

het eiland 61 vogelsoorten waargenomen en bij de haven van Lauwersoog nog 

Goudhaantje en Grote zaagbek.  

20 april: Wilde bijen op de Duurswouderheide 

Entomoloog Anne Jan Loonstra hield eerst een inleiding over wilde bijen. Daarna 

ging hij met de 12 deelnemers op pad. Helaas was het weer niet zo geschikt voor 

bijen, ca 10 graden en harde wind, maar wel zonnig. Er werden 6 bijensoorten 

waargenomen en verder heikikkers, een zandhagedis, de weidehommel en een 

zweefvlieg (Terraskommazwever).  
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21 april:1ste Algemene broedvogelinventarisatie in “De Sanding” 

Vorig jaar heeft de vogelwerkgroep de laatste officiële broedvogelinventarisatie voor 

SOVON gedaan. Dit jaar werd twee maal een vroege vogelexcursie gehouden om de 

ontwikkelingen te volgen. Alle gegevens zijn genoteerd. De tweede inventarisatie was 

op 25 mei.  

27 april: Vroege vogels kijken in het Wikelslân (Alde Feanen bij Eernewoude)  

Omdat het Wikelslân wegens werkzaamheden gesloten was, is opnieuw de Jan 

Durkspolder bezocht. In totaal zijn 47 soorten waargenomen, waaronder veel 

rietzangers, roerdomp, bontbekplevier, kluut en gierzwaluw. Ondanks de kou was er 

veel vogelzang. Voor de 5 deelnemers een geslaagde excursie.  

4 mei: Vogelexcursie Doldersummerveld. 

Het was zonnig, helder weer, maar er stond een nogal frisse ZW-wind. De 8 

deelnemers hebben tijdens de wandeling van 4 uren, waarbij 7 km werd afgelegd, in 

totaal 34 soorten waargenomen, waaronder een mannetje tapuit, een boomleeuwerik, 

9 kemphanen en –hennen en een zwarte ruiter. 

18 mei : Insectenexcursie in de Alde Feanen.  

De bedoeling was vooral naar vlinders en libellen te zoeken, maar door de 

herfstachtige weersomstandigheden waren die niet te zien. Er werden alleen enkele 

moerasvogels  wat kraaien, een bruine kiekendief en een ree waargenomen.  

8 juni: Eerste seizoensexcursie in de Drogehamster Mieden 

Onder leiding van Gertie Papenburg gingen 11 deelnemers op pad. Het thema was 

zeggen, daarvan zijn 15 soorten gevonden. Ook was er speciale aandacht voor 

vrouwenmantel, waarvan drie soorten in het terrein voorkwamen. Er werden nog 39 

andere soorten van schraalland gevonden. Bijzonder was dat Gertie  Papenburg een 

vergunning had geregeld voor een gebied waar je normaal niet mag komen.  

8 juni: Libellenexcursie naar de Catspoele/Diaconievene 

De vijf excursiegangers troffen mooi zonnig weer. Er werden 7 libellen waargenomen, 

waaronder Noordse witsnuitlibel en Weidebeekjuffer, 3 vlinders, waaronder de Sint 

Jacobsvlinder, 2 kevers, de ringslang en de poelkikker.  

14 juni: Excursie Fochteloërveen 

Een avondexcursie onder leiding van Frank van den Haak. Lekker dwalen in 

Nederlands grootste hoogveengebied. 

23 juni: Tweede seizoensexcursie Drogehamster Mieden 

Deze keer was het thema libellen. Er werd ook gezocht naar vlinders en insecten.  

29 juni: Orchideeënexcursie naar het Lauwersmeer 

Een gezamenlijke excursie met de KNNV afd. Leeuwarden. De 7 deelnemers van 

afd. Drachten en 10 van afd. Leeuwarden troffen mooi zonnig weer met een 

temperatuur van 15 graden. Naast Breedbladige orchis en Harlekijnorchis werden 

Muskuskaasjeskruid, rondbladig wintergroen en het bruin blauwtje waargenomen. 
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7 juli: Roofvogelexcursie bij Bakkeveen 

Vanaf de uitkijktoren werd onder leiding van roofvogelspecialist Christiaan de Vries 

gespeurd naar roofvogels. 

12 juli: Nachtzwaluwen 

Een avondexcursie in het Aekingerzand bij Appelscha op zoek naar nachtzwaluwen. 

30 augustus: Nachtvlinderen 

In het park bij de Tropische kas in Beetsterzwaag werd onder leiding van 

vlinderkenners Siep en Jannie Sinnema gezocht naar nachtvlinders en andere 

insecten. Er was gesmeerd met stroop en er was een lamp op een doek. Zo konden 

de 18 deelnemers 26 soorten waarnemen. 

31 augustus: Sprinkhanenexcursie Merskenheide 

Onder leiding van Rolf Tienstra werden sprinkhanen op geluid en op veldkenmerken 

opgespoord. 

6 september: Vleermuizenexcursie 

De avond begon met een power-point presentatie. Daarna werd buiten met de 

batdetector bepaald welke soorten er gezien werden.  

14 september: Najaarstrek van vogels in het Lauwersmeergebied 

Ondanks het vrij slechte weer werden door de 6 deelnemers prachtige waarnemingen 

gedaan. In totaal werden 41 soorten gezien, met als toppers de roodhalsgans en de 

grauwe franjepoot. 

8 oktober: Lezing over plantennamen 

Om planten meer karakter te geven hield Mieke Wesdorp een lezing die haar 

toehoorders inzicht gaf in de namen van planten. Plantennamen zijn verbonden aan 

zaken als toepassing, smaak en vorm. Maar planten spelen ook een rol in 

mythologie, religie, hekserij, folklore en heraldiek.  

12 oktober: Paddenstoelenexcursie naar Wilhelminaoord.  

Een gezamenlijke excursie met de afdeling Leeuwarden naar dit bos bij St. 

Nicolaasga. 

26 oktober: Nacht van de nacht bij het Wijnjeterperschar. 

Ook dit jaar deed onze afdeling mee aan de beleving van de nacht o.l.v. Frank van 

den Haak. 

2 november: Landelijke natuurwerkdag 

Samen met de Fûgelwacht, Scouting en Landschapsbeheer Friesland heeft onze 

afdeling gewerkt aan het uitdunnen van elzensingels bij de Drait in Drachten ter 

hoogte van het Himsterhout/Morra. 

9 november: Dagexcursie Oostvaardersplassen 

Onder leiding van Frank van den Haak gingen de deelnemers naar de Oostvaarders 

plassen, naast het Lauwersmeer het tweede vogelwalhalla van Nederland.  
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12 november: Lezing over vogels 

Jaap Veneboer liet de aanwezigen genieten van het rijke vogelleven in de 

laagveenmoerassen van Zuidoost Friesland en Noordwest Overijssel, nl. de 

Weerribben, de Wieden en de Lindevallei. Ook vlinders en libellen kwamen voorbij. 

8 december: De jaarlijkse ganzen- en eendenzoektocht in Friesland 

Er waren slechts 2 deelnemers, maar die hadden een mooie excursie met prima weer 

en goed zicht. Bijzondere waarnemingen waren grote zaagbek, nonnetjes, 

watersnippen en een waterral. In totaal werden 34 soorten gezien.  

                                              Wilma Trumpie 

                                                                                   Natuurhistorisch secretaresse 

 

 

 

 

De natuurverenigingen in de gemeente Opsterland  hebben het initiatief genomen om 
een website te maken waarop de activiteiten van alle deze verenigingen worden 
vermeld. Het adres is www.natuurverenigingen-opsterland.nl Je kunt hier (bijna) alles 
vinden op gebied van  natuur, flora en fauna, milieu, landschap enz. Ook de 
nieuwtjes en activiteiten van de verschillende verenigingen worden hier overzichtelijk 
gepresenteerd. De website is gestart met vier organisaties: Natuerferiening 
Bakkefean , Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o., Werkgroep 
Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF) en Vogelringstation (VRS) Menork. 
Aangezien Opsterland ook binnen het werkgebied van onze vereniging valt, horen wij 
hier ook (een beetje) bij. Als het goed is komen onze activiteiten ook op deze site. Via 
deze site hoef je nooit meer iets te missen, ook niet van andere verenigingen. We 
hebben zelfs al een activiteit van de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk in 
ons eigen programma opgenomen. Dit betreft een lezing van Harry Bosma over 
diersporen. Deze lezing vindt plaats op 14 januari, enkele dagen voor Harry voor de 
KNNV een excursie leidt op 19 januari. 
 
Samenwerking met afdeling Leeuwarden 
Sinds enkele jaren hebben we in ons activiteitenprogramma enkele combi-excursies 
met afdeling Leeuwarden. Vanaf 2014 vermelden we alle activiteiten van Leeuwarden 
en Leeuwarden vermeld alle activiteiten van Drachten. Op deze manier bieden we 
een nog uitgebreider programma en maken we goed gebruik van elkaars kennis, 
zowel over de natuur als over de plekken waar je moet zijn voor die natuur. Je vindt 
daarom oude vertrouwde excursies en geheel nieuwe activiteiten. We zien je graag 
om samen te genieten ….                                                                       
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Natuurlijk, we hebben regelmatig vogelactiviteiten. Dit voorjaar hebben we er echter 

vier gecombineerd en op elkaar afgestemd. Door aan alle vier mee te doen dring je 

dieper door in het herkennen van vogels. Wilde je altijd al de stap zetten om zelf 

gemakkelijker vogels te leren herkennen, dan is dit je kans!  

Dinsdag 1 april  
19.30 uur in de 
Naturij 

Theorieavond, de basis van het vogels herkennen 
Hoe heet alles, waar let je op: streepjes, vliegbeelden, geluid, 
spiegels, stuiten, grootte, houding, maar ook het gebruik van 
lenzen en wanneer kun je welke soorten waar zien. Frank van 
den Haak maakt je hierin wegwijs  

Dinsdag 8 april 
19.30 uur in de 
Naturij 

Film over vogels op Texel door Jaap Veneboer. 
Als voorbereiding op de excursie van 12 april. Lekker makkelijk 
vanuit je stoel net zo lang naar vogels kijken tot je ze herkent. 
Daarmee kom je beslagen ten ijs als straks op Texel alle vogels 
wegvliegen voor je ze in de kijker hebt….. 

Zaterdag 12 
april 
8.00 uur bij de 
Meldij 

Dagexcursie – Texel 
Deze excursie is speciaal voor cursisten, als er plaats is 
aangevuld met andere leden. We bezoeken per auto zoveel 
mogelijk vogelhotspots. We proberen een lokale KNNV-er mee 
te krijgen! 

Zondag 20 
april 
5:30 uur bij de 
ingang  
van “De 
Sanding”. 

Vogelzang herkennen – in de Sanding 
Vooral als de bladeren aan de bomen zitten is het erg handig de 
vogels ook aan hun zang te herkennen. Tijdens deze excursie 
leer je goed luisteren o.l.v. Hotze Simonides. 

 

Wil je deze kans niet aan je voorbij laten gaan? Neem dan 

contact op met Frank van den Haak: 0614613364 of 

haaksehoek27@hotmail.com Voor leden is deze cursus 

gratis. Niet-leden kunnen lid worden of meedoen zolang er 

plaats is voor €30,--  

 

 
                                 

 

 

 

                           

 

  Vogelcursus voor beginners 
 
        

Kijk altijd eerst op de 

website voordat u met de 

excursie mee gaat, want 

er kunnen  dingen 

veranderd zijn!!! 

www5.knnv.nl/drachten/ 

mailto:haaksehoek27@hotmail.com
http://www5.knnv.nl/drachten/


                       
          
Jij en jouw mooiste natuur- en/of excursiefoto zijn welkom op  

de jaarvergadering! 

Maandag 3 februari, 20.00 uur, Natuurcentrum Naturij. 

In de huidige digitale wereld zijn we bijna allemaal fotograaf. We klikken er wat op 

los! Hoor jij daar ook bij? Niet elke foto is natuurlijk even geslaagd, maar je hebt vast 

wel één heel mooi plaatje: van de natuur in onze omgeving, van ons eigen landschap 

of een sfeerplaatje van een KNNV-excursie. We nodigen je uit je mooiste/leukste foto  

(ééntje) te mailen naar haaksehoek27@hotmail.com en om naar de jaarvergadering 

te komen. Na de pauze van onze  jaarlijkse ledenbijeenkomst, dit jaar op 3 februari, 

presenteren we de oogst van deze oproep en horen we graag van jou een toelichting 

bij je eigen foto. Met een beamer projecteren we alle kroonjuwelen om er samen van 

te genieten! 

En kun je echt niet kiezen, stuur dan 

gewoon twee foto’s, dan kiezen wij! 

Heb je nog vragen, dan kun je me 

naast mailen ook bellen: 0614613364. 

Frank 

Agenda voor deze avond: 

 

                                                      

1. Opening.                              .                                                                                
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27 februari 2013.       

(Deze staat ook op de site in de Wetterklaver van mei 2013) 
4. Financieel verslag; deze ligt ter inzage op de jaarvergadering. 
5. Verslag kascommissie.(Henk Jansen en Mieke Edens) 
6. Benoeming nieuwe kascommissie.(Mieke Edens en ?) 
7. Natuurhistorisch jaarverslag (zie  blz. 7,8,9) en op de site. 
8. Verkiezing bestuursleden: Kandidaten voor de vacature:Graag opgeven bij het  

         secretariaat. Dit kan tot 1 februari.  
9. Vacature afdelingsvertegenwoordiger bij FMF. Wie biedt zich aan? 
10. Activiteiten 2014. 
11. Rondvraag. 
12. PAUZE . 

Hierna volgt een bloemlezing van de ingebrachte foto’s van de leden. 

 

                     -11-                                           -11- 

 

Jaarvergadering          3 februari 2014 
 

 

Kijk altijd eerst op de website voordat u met de 

excursie mee gaat, want er kunnen  dingen 

veranderd zijn!!! www5.knnv.nl/drachten/ 

mailto:haaksehoek27@hotmail.com
http://www5.knnv.nl/drachten/


KNNV vogel excursie, najaarsvogeltrek. Lauwwersmeergebied 

 
 

 

Zaterdag 14 september 2013 vanaf 14:00uur start bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.  

aanwezig: Meindert Swart en Hotze Simonides als gidsen. Mieke Edens, Nellie 

Oosting,  Trynke Wijnalda en Siemen Rienstra.  

weer: behoorlijk regenachtig rond de 180C met een aanwakkerende west- 

noordwesten wind. Kortom herfstachtig. 

Waarnemingen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen: 

Zwarte kraaien. 

Torenvalk. 

Waarnemingen bij De Pomp/De Bult:  

Knobbelzwaan 

Grote zilverreiger 

Blauwe reiger 

Aalscholver 

Grauwe gans 

Krakeend 

Wilde eend 

Slobeend 

Tafeleend 

Kuifeend 

Wintertaling 

Smient 

Dodaars (3) 

Meerkoet 

Fuut 

Buizerd 

Boerenzwaluw 

                                                                                                                 Casarca 

Aanvullingen onderweg naar de kijk hut bij Jaap Deens Gat: 

Lepelaars (5) 

Brandgans 

Roodhalsgans, overvliegend waarneming 

door Meindert. 

Bergeend 

Casarca (17) 

Grote mantelmeeuw 

Bruine kiekendief 

Huiszwaluw 

Kievit 

Kokmeeuw 

Zilvermeeuw 

aanvullende waarneming bij Jaap Deens Gat vogelkijkhut: 

Rosse grutto 

Tureluur 

Zilverplevier 

Kleine strandloper 

Watersnip 

Witte kwikstaart 
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Vervolg KNNV vogel excursie, najaarsvogeltrek. 

 
 

vervolg op naar de Bantpolder en in deze polder: 

Wulp 

Grutto (IJslandse ondersoort)                     Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus  

                                                                                                      Rick Geling  

 

Turkse tortelduif 

Spreeuw 

en als klapper bij het uitkijkpunt van Ezumakeeg: 

Grauwe franjepoot (1) waarneming door Siemen. 

Na even bij de kijk hut te hebben gekeken zijn we 

terug gegaan naar en hebben allemaal kunnen 

bevestigen dat het daadwerkelijk om een grauwe franjepoot gaat. Vogeltje draait 

prachtig kleine cirkeltjes in het water om zich heen op zoek naar voedsel. Trienke 

bevestigd dat deze vogel de laatste dagen regelmatig hier gesignaleerd wordt op 

waarneming.nl. 

Bij de kijk hut van Ezumakeeg is door de lage waterstand bijna het hele gebied 

begroeid met gras. Aanvoer van water kan alleen plaats vinden door regen omdat het 

terrein een soort kom is die afgesloten is van een directe aanvoer vanuit het 

Lauwersmeer zelf. Het is dus een natuurlijk verlandings proces. De vogels zijn nu 

enkele honderden meters naar het oosten opgeschoven aan de vliegbewegingen te 

zien boven de begroeiing. Deze vogels zijn helaas vanuit de kijk hut niet meer waar 

te nemen.  

Al met al een zeer geslaagde middag ondanks je gevoel om maar thuis te blijven 

gezien de weersomstandigheden.  

Rond de klok van half zeven waren we weer terug bij de Meldij.  

Zo zie je maar weer: “De natuur verrast altijd!” 

 

 

 

 

 

 

kijkhut bij Ezumakeeg.                  -13- 

exterieur © Johan op den Dries          

http://www.blogger.com/profile/14912822872369218949


 

De komst van de wolf roept allerlei vragen op; we zijn immers dit dier ontwend in 
Nederland.  
Om meer duidelijkheid te krijgen over wat de komst van de wolf mogelijk zou kunnen 
betekenen voor mens en dier, komt op 6 maart in de bibliotheek van  Drachten de 
heer Erwin van Maanen een lezing verzorgen. Hij zal dit zo objectief mogelijk voor het 
voetlicht brengen. Van Maanen is ecoloog en roofdierdeskundige van de 
rewildingfoundation, zie www.wolveninnederland.nl 
De terugkomst van de wolf is actueel. In de zomer van 2013 werd een wolf 
doodgereden bij Luttelgeest in Noordwest Overijssel. Dat zorgde voor enige 
commotie. De wolf was echt terug in Nederland, zo bleek uit wetenschappelijk 
onderzoek. Kort daarvoor werd een andere wolf met een cameraval vastgelegd bij de 
Duitse plaats Meppen, 10 km ten oosten van Emmen. Mogelijk liepen er enkele jaren 
eerder en zelfs actueel enkele wolven heimelijk in Nederland rond. Dit kunnen wolven 
zijn uit populaties in Duitsland en Oost en Zuid Europa die opzoek zijn naar een 
leefplek en een maatje om zich te vestigen en voort te planten. 
 
Inhoud van de wolvenlezingen. 

      De volgende zaken omtrent de wolf komen voor het voetlicht, objectief op 
laagdrempelige en inspirerende wijze verteld en uitgelegd: 

 De wolf als groot roofdier met basis-ecologie over habitat en dieet. 
 De wolf in geschiedenis en folklore  
 Terugkeer van de wolf in Noordwest Europa; hoe de terugkomst van de soort 

enkele jaren geleden begon in het oosten van Duitsland (Lausitz) en 
verbreiding thans verloopt. 

 Is een wolf gevaarlijk voor mensen? Hoe ervaren mensen de samenleving met 
wolven in Duitsland en elders in Europa? 

 Preventie van conflicten zoals predatie van landbouwhuisdieren. 
 Wat kunnen we op korte termijn redelijkerwijs verwachten voor wat betreft 

vestiging van de wolf in ons land? Is duurzame vestiging en samenleving met 
mensen bij ons mogelijk en wat zijn de (ecologische) randvoorwaarden? 

 De ecologische betekenis van de wolf voor onze natuur. 
 
 
Wat:  Lezing over de wolf in Nederland 
Waar:   Donderdag 6 maart 
Start:   19:30 uur 
Plaats:  Bibliotheek Drachten 
Kosten:          €6,--, leden bieb €5,--. 
                           Leden KNNV gratis 
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            DE WOLF TERUG IN NEDERLAND 
 

                                         

andredonkernatuur.blogspot.com  
 

 

http://www.wolveninnederland.nl/
http://www.econatura.nl/wolf-in-nederland/#AGENDA
http://www.econatura.nl/wolven-in-duitsland/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=NCFB9yVoph73oM&tbnid=e3z891FG1e8CIM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fandredonkernatuur.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fde-wolf-komt-dat-staat-vast.html&ei=s0fAUo3yE8qO0AWOwoCYDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNGIWWAfS5Ijuo6nDGJ49UKX-2ipXA&ust=1388419168636421


 

 

In 2014 wil ik toch iets meer activiteiten ontplooien dan het afgelopen jaar. De 

verbouwingen thuis zijn grotendeels afgerond dus ga ik 

ervan uit dat er meer tijd overblijft om naar wriemelbeestjes 

te kijken.  

Heb in de afgelopen tijd bij deze en gene eens gevraagd 

wat men verwacht van een insecten werkgroep en ben tot 

de conclusie gekomen dat de meesten in het veld insecten 

willen observeren. Met deze informatie is het idee ontstaan om te beginnen met een 

jaarlijks thema, startende met Libellen.  

In het overzicht voor komende jaar zijn een vijftal excursies opgenomen verdeeld 

over een vijftal maanden. Vooraf zal dhr. Ep van Hijum ons bijpraten over de soorten, 

levenswijze en interessante wetenswaardigheden over de Odonata. Steeds wordt 

een ander natuur terrein bezocht. Ik ga dit jaar geen 

vergunningen aanvragen dus blijven we op de paden en 

wordt er ook niet gevangen met een netje. Waarnemingen 

gaan we met zijn allen proberen te identificeren met 

meegebrachte veldgidsen, zo nodig met behulp van een 

kijker en of fototoestel.  

We starten woensdag 7 mei met een theoretische avond in de Naturij. Dhr. Ep van 

Hijum zal ons algemene zaken vertellen over libellen.  

Eerste excursie in de Alde Venen bij Eernewoude. Zondag 18 mei vanaf ingang 

Wikelslân aan Feansterdyk. 

Tweede excursie, nu in de Lendevallei. Zondag 15 juni. Start P-Madeweg onder 

Steggerda. 

Derde excursie, dit maal wandelen we over de Duurswouderheide. Zondag 13 juli 

beginnende P bij kerkje Duurswoude. 

Vierde excursie met een rondwandelen over de paden van het Oosterskar. Zondag 

17 augustus, P Oosterskar. 

Vijfde en laatste excursie libellen dit jaar over de Wyldemerk in Gaasterland. 

Zondag 14 september. 

Alle wandelingen starten om 11:00 uur vanaf de ingang/parkeerterrein van het 

betreffende terrein.  

Siemen. 
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            Van insecten werkgroep    

                                         



                                22 aug.: Boomvalk (jagend op libellen) 

             Lippenhuissterheide/Alddjip. Hotze en Afke. 

 24 aug.  Grootoorvleermuis (verstoord door schilderwerken).Bracht de dag 

onder een afdakje bij ons huis door en liet zich daar eenvoudig fotograferen 

.'s Avonds konden we door het raam het wakker worden en het uitvliegen 

volgen. Dit proces duurde minstens een kwartier . Hotze en Afke. 

                  

5  sept. Visarend waargenomen bij Smalle Ee . 

   Erik Wokke 

6  sept. Tapuit in de omgeving van Terwispel . 

     Hotze Simonides. 

12 okt.  Eekhoorn in het bos bij Oud 

Beets.         Elly Konings. 

22 okt.  Ysvogel  in de Sanding.     

melding via.   Trienke Wijnalda 

25 okt.  Citroentje en 

Dagpauwoog.(late vlinders) Hotze 

Simonides. 

 okt.  Ysvogel  in de Sanding.                 

            fam. Prakken 

           nov.  Noordse kauwen bij de Montessorischool aan de  
       Dollard. Erik Wokke. 
Onze hier broedende kauwen zijn standvogels,maar vanaf het najaar 
krijgen we familie uit Scandinavië op  
bezoek. Ze zijn te herkennen aan het lichtgrijze            
 sikkeltje in de nek. Noordse kauwen zijn een ondersoort en zitten  
              vaak tussen onze eigen standvogels. 
 

 

                 1 januari:  Langs de Bûtendiken 8 Grote Zaagbekken, 3 vrouwtjes en 

5 mannetjes. Meindert Swart 

1 januari:  Langs de Bûtendiken een Zwarte Kraai met in zijn snavel een kikker 

(achterpoten staken er nog uit).Meindert Swart 

1Januari:  In de Kraanlanden roep (!!!) van de Bruine Kikker ±11.00 uur  

Meindert Swart 
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                                                       waarnemingen 

Kijk altijd eerst op de website voordat u met de 

excursie mee gaat, want er kunnen  dingen 

veranderd zijn!!! 

http://www5.knnv.nl/drachten/ 

http://www5.knnv.nl/drachten


  

Voor alle activiteiten geldt NIET KNNV leden betalen €3,-. 

Zonder andere mededelingen duren de algemene excursies ongeveer 2 uur. 

4 bijeenkomsten in 

januari/februari 

Ottercursus sporen herkennen om mee te helpen met 

het inventariseren van otters. Zie: 

http://www.zoogdiervereniging.nl/node/937 

 Zondag 5 januari 2014 
Aanvang: 10.00 uur 
Slotplaets te 
Bakkeveen 

Nieuwjaarswandeling Slotplaets Bakkeveen. 
Vertrek Kiryat Onoplein: 09.30 uur.  
Contact: Ada van Binsbergen, tel.  0512-880985 

Dinsdag 14 januari 
Aanvang: 20.00 uur 
Skâns, Gorredijk 

Lezing Sporen in de natuur van de otter en andere 
zoogdieren door Harry Bosma. 
Organisatie: Vereniging voor Natuurbescherming 
Gorredijk.Toegang  €4,-- (ook voor leden KNNV), zie 
www.natuurverenigingen-opsterland.nl 

Zondag 19 januari 
Aanvang: 10.00 uur 
P-terrein Prinsewijk 

Sporen excursie o.l.v. Harry Bosma in het Reigersbos in 
Oranjewoud. 
Te verwachten sporen van o.a. Dassen, Marterachtigen.  
Twee jaar geleden vonden we ottersporen! 
Vertrek Kiryat Onoplein om 09.30 uur.  
Contact: Siemen Rienstra, tel.  0512-521496. 

Maandag 3 februari 
Aanvang: 20.00 uur 
De Naturij 

Algemene Leden bijeenkomst Drachten, voor alle 
leden in het Natuurcentrum de Naturij. Mail van te voren 
je favoriete eigengemaakte foto (één foto) naar 
haaksehoek27@hotmail.com. Na de pauze gaan we daar 
met elkaar van genieten…. 

Dinsdag 11 februari 
Aanvang: 19.30 uur 
Beleefbibliotheek 
Drachten 

Lezing Exotische planten en dieren; mooi of lastig? 
door Wiebe Lammers, coördinator Team Invasieve 
Exoten van het ministerie van LNV.  
zie www.vwa.nl/invasieve-exoten 

Donderdag 6 maart 
Aanvang: 19.30 uur. 
Beleefbibliotheek 
Drachten 

Lezing De wolf terug in Nederland door Erwin van 
Maanen (ecoloog en roofdierdeskundige van de 
rewildingfoundation. Zie www.wolveninnederland.nl . 

Zondag 16 maart 
Aanvang: 08.30 uur 
P-terrein Rijsterbos 

Landschapsexcursie Rijsterbos o.l.v. 
landschapsecoloog drs. F. v/d Haak. 
Vertrek Kiryat Onoplein om 07.00 uur.  
P-Rijsterbos ligt op de kruising van 
Leiseleane/Munserleane/Marderleane/Mientwei. 
Contact: Frank van den Haak, tel. 06-14613364 

Zaterdag 22 maart 

Aanvang: 10.00 u. 

P-terrein Halligenweg, 

Vogelexcursie Bouwepet. 

Vertrek Kiryat Onoplein om 09.30 uur.  

Contact: nog niet bekend (zie t.z.t. onze website: 

Algemene activiteitenprogramma 2014 KNNV Drachten/Leeuwarden 

januari  t/m april 

http://www.zoogdiervereniging.nl/node/937
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:haaksehoek27@hotmail.com
http://www.vwa.nl/invasieve-exoten
http://www.wolveninnederland.nl/


Gytsjerk http://www5.knnv.nl/drachten) 

Zaterdag 29 maart 
Aanvang: 06.00 uur 
Bezoekerscentrum 
SBB 

Korhoenders op de Holterberg.  Maximaal 10 pers. 
04.30 uur Kiryat Onoplein; 06.00 uur bezoekerscentrum 
SBB N35 t.h.v. restaurant Dalzicht te Nijverdal. 
Contact: Meindert Swart, tel.  0512-515932 

Dinsdag 1 april 
Aanvang: 19.30 u. 
De Naturij 

Vogelcursus theorieavond - vogels herkennen. Hoe 
heet alles, waar let je op (streepjes, vliegbeelden, geluid, 
spiegels, stuiten, grootte, houding), gebruik van lenzen, 
wanneer kun je welke soorten waar zien? 
Contact: Frank van den Haak, tel. 06-14613364 

Dinsdag 8 april 
Aanvang: 19.30 u. 
De Naturij 

Vogelcursus filmavond – vogels op Texel door Jaap 
Veneboer.Als voorbereiding op de excursie van 12 april. 
Contact: Frank van den Haak, tel.  06-14613364 

Zaterdag 12 april 
Vertrek: 8.00 uur!  
 

Den Helder - Texel  
Pont:  9.30 

Vogelcursus dagexcursie – Texel. Alleen leden en 
cursisten. Vanuit de auto de diverse kleine hoekjes 
bekijken. Vertrek Kiryat Onoplein  om 08.00 uur.  
Contact: Nellie  Oosting, tel. 0512-541578.  
Opgave verplicht i.v.m. carpoolen; limiet vier auto’s  en 
derhalve 16 deelnemers. 

Zaterdag 12 april 
Aanvang: 11.00 u. 
Achterzijde Lawei 

Jaarlijkse Roekentelling voor leden vogelwerkgroep. 
Wil je het tellen van de roeken kolonies in Drachten 
meemaken, neem dan contact op met Hotze Simonides, 
tel.  0512-514382. 

Zondag 20 april 
Aanvang: 05.30 u. 
ingang “De Sanding”. 

Vogelcursus vogelzang herkennen – Sanding, Tevens 
1ste broedvogel inventarisatie in “De Sanding”. Naast 
inventariseren veel aandacht voor het leren 
onderscheiden van vogelzang.  Opgave bij Hotze 
Simonides, tel.  0512-514382.  Max. 15 deelnemers. 

Zaterdag 26 april 
Aanvang: 06.30 u. 
P-terrein jachthaven 
Eernewoude. 

Weide- en Moerasvogels kijken in het Wikelslân. De 
Alde Feanen bij Eernewoude. 
Wandeling over de paden van het Wikelslân met een 
bezoek aan de nieuwe vogelkijkhut. Veel aandacht voor 
zang en gedrag van weide- en moerasvogels. Warme 
kleding en waterdichte schoenen aanbevolen. 
Vertrek Kiryat Onoplein om 06.00 uur.   
Opgave bij Hotze Simonides, tel. 0512-514382 . Max. 15 
personen. 
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Kijk altijd eerst op de website voordat u met de 

excursie mee gaat, want er kunnen  dingen veranderd 

zijn!!! http://www5.knnv.nl/drachten/ 

http://www5.knnv.nl/drachten
http://www5.knnv.nl/drachten
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