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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: vacant 
Secretaris: ad intrim 

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

email: secretaris@drachten.knnv.nl 

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 

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

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

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 

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 

Contributie en lidmaatschap:Leden € 27,50; 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, 

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

 

KNNV  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor Veldbiologie. 

 

mailto:ledenadministratie@drachten.knnv.nl
javascript:openWin('/worldclient.dll?Session=WOCJNDK&View=Compose&New=Yes&To=john.boosman@online.nl','Compose',800,600,'yes');
mailto:a.vandijk@opo-demeander.nl
mailto:nel.h.otter@live.nl
mailto:ledenadministratie@drachten.knnv.nl
mailto:drachten@knnv.nl
http://www.knnv.nl/drachten/
http://www.knnv.nl/


 

 

 

 

 

Inhoud…………………………………………………………………………… 

Drachten, januari 2015……..……………………………….…………………. 

 Verslag paddenstoelenlezing en excursie……………………………….…. 

Jaarverslag Insectenwerkgroep…………………………………………….... 

Verslag sporenexcursie 24 januari 2014……………………………………. 

Jaarlijkse ledenvergadering 2 februari 2015……………………………….. 

 Toelichting jaarlijkse ledenvergadering…………….………………………. 

Ecologie in en om het huis……………………………………………………. 

Lezing over het zoogdier van 2015: De Das……………………………….. 

Cursus planten determineren voor beginners……………………………… 

Natuurhistorisch jaarverslag 2014…………………………………………… 

Waarnemingen…………………………………………………………………  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

                                                       Inhoud 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

 

Kijk altijd eerst op de website voordat u met de 

excursie meegaat, want er kunnen dingen 

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



 

 

 

Allereerst  wensen we iedereen in 2015  veel 

 leuke natuur waarnemingen ! 

 

Wie bedenkt de mooiste naam voor ons nieuwe afdelingsblad? 

Op de ledenvergadering van maandag 2 februari 2015 komt het voorstel in 

stemming om te gaan fuseren met afdeling Leeuwarden. Als dat voorstel wordt 

aangenomen betekent dit dat er per 2016 één afdelingsblad gaat komen voor de 

afdeling Friesland.   

 

We nodigen je hierbij van harte uit een nieuwe naam te bedenken voor dit 

nieuwe blad!  

 

Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen en zal, nadat op de 

jaarvergadering het besluit is gevallen samen te gaan met afdeling Leeuwarden, de 

winnende naam bekend maken. De bedenker van deze naam belonen we met een 

heerlijke taart. Mocht er onverhoopt tegen de fusie gestemd worden, dan verdwijnt 

de uitslag in de prullenbak en ziet het bestuur zich genoodzaakt zelf de taart te 

consumeren….. 

 

Mail je creatieve gedachtekronkels m.b.t. een nieuwe naam naar de redactie van de 

Wetterklaver:  

 a.vandijk@opo-demeander.nl of maak gebruik van de slakkenpost: Morra 87, 9204 

KV Drachten. 
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                   Drachten, januari 2015            
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Woensdag 8 oktober zaten we met 16 personen in het Fries 

natuurmuseum bijeen om de theoretische kennis van 

paddenstoelen wat op te vijzelen. Gosse Haga van de 

paddenstoelen werkgroep Friesland heeft ons een prachtige 

power point presentatie voorgeschoteld.  

We beginnen bij de plaats die paddenstoelen als 

sporenplant innemen in de evolutie. Hierna volgt de tweedeling binnen de 

paddenstoelenwereld, ascomyceten of zakjes-zwammen en basidomyceten de 

steeltjes-zwammen. Bij de eerste 

soort zitten de sporen (8) in zakjes, bij 

de andere soort staan de sporen (4) 

op steeltjes. Tot de laatste soort 

horen o.a. de plaatjeszwammen en 

boleten, de groepen die verder 

behandeld worden. Een paddenstoel 

kan twee soorten sporen produceren, 

+sporen en –sporen. Als de sporen 

rijp zijn worden deze weggeschoten of 

vallen ze naar beneden en via de 

wind of het water worden ze verder 

verspreid. Als de sporen in het juiste 

milieu terecht komen gaan ze groeien. 

Op een gegeven moment vinden de twee verschillende soort sporen elkaar en 

versmelten dan tot een +-spore. Ook 

dit groeit weer waarbij draden ontstaan 

die bij bundeling met het blote oog 

zichtbaar kunnen worden. Als de 

omstandigheden gunstig zijn ontstaat 

op zo’n myceliumdraad een 

vruchtlichaam dat voor ons mensen 

zichtbaar wordt als een paddenstoel.  

Als levenswijze zijn er binnen de 
paddenstoelen wereld in Nederland 
opruimers -saprofyten, parasieten – zij 

die ten koste leven van de gastheer en 
zij die leven in samenhang met de 
gastheer – symbionten. 

Rechte koraalzwam 

     Verslag Paddenstoelen lezing en excursie               

Slanke schijnridderzwam 1 



Van deze laatste soort is de vliegenzwam een mooi voorbeeld, die leeft meestal 
onder berken. De zwam is makkelijk in staat om voedingsstoffen uit de grond op te 
nemen en levert die aan de boom terwijl de boom suikers afgeeft waar de 
paddenstoel van profiteert.  

In Nederland komen ongeveer 6000 soorten paddenstoelen voor waarvan er 14 

soorten giftig zijn. Bij oudere paddenstoelen is de giftigheid vaak groter. Naast echt 

giftig zijn er nog diverse soorten waar je behoorlijk beroerd van kunt worden. 

Voordat je dus paddenstoelen gaat eten is het raadzaam wat je eet! Verder blijkt dat 

paddenstoelen gemakkelijk voedingsstoffen en spore elementen uit de grond 

opneemt en dit stapelt. In ons buurland Duitsland en Polen is het na de ramp met de 

kernreactor in Tsjernobyl een aantal jaren afgeraden om paddenstoelen uit de 

bossen te plukken voor consumptie vanwege de stapeling van radioactieve metalen. 

Na deze algemene inleiding vertelt Gosse ons van een 16 tal families de algemene 

kenmerken en laat daarbij steeds een paar foto’s zien van soorten. Het laatste half 

uur bekijken we de meegebrachte soorten.  

Zaterdagmiddag 11 oktober verzamelen 19 personen zich bij de ingang van het Bos 

van Ypey in Tytsjerk. Doordat het de afgelopen weken niet veel geregend heeft 

laten de meestal grote en spectaculaire soorten het wat afweten. Maar tijdens de 

wandeling vinden we toch nog een twintig- tot dertigtal verschillende paddenstoelen. 

Wat dacht je van een zwart knotsje dat op een truffel groeit in Nederland. Verder 

hele kleine zwarte koggeltjes die op blaadjes van zevenblad zitten, helaas voor 

tuinliefhebbers gaat de plant hier niet dood aan. Tevens zien we het zeldzame 

rechte koraalzwam. Op het einde van de excursie als het inmiddels is begonnen met 

regenen kan David ons toch nog een grote 

paddenstoel laten zien, de Eikhaas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Allemaal mooi en leerzaam, groet Siemen. 
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Eikhaas 1 



               Jaarverslag Insecten werkgroep 2014  

     

                                                             

 

Op woensdag 7 mei starten we met een theorie avond in de Naturij door dhr. Ep van 

Hijum. Voor de zeven aanwezigen luisteren we naar een 

mooie algemene verhandeling over het leven van libellen. 

Daarna kwamen de voorjaars soorten afzonderlijk aan 

bod. Dit alles onder begeleiding van een dia presentatie 

met prachtige foto’s waarop schitterend de kenmerken 

zichtbaar zijn.  

Libellen zijn insecten met een onvolledige metamorfose, wat wil zeggen dat er geen 

popstadium is. Als er een bevruchting plaats heeft gevonden zet het vrouwtje de 

eitjes af in een waterig milieu. Na uitkomst van deze eitjes leven de larven zeven 

weken tot vijf jaar in het water. Larven eten allerlei dierlijk voedsel. De opgroeiende 

larven worden door vervellingen groter waardoor ze steeds meer op een volwassen 

imago gaan lijken. Als de larve denkt dat die volgroeit is sluipt hij via een stengel of 

iets anders uit het water. Nu volgt de laatste vervelling zodat de volwassen libel 

tevoorschijn komt. Deze neemt enkele uren in beslag en is nodig om de vleugels op 

te pompen en uit te harden. De tijd die volgt heeft een libel nodig om geslachtsrijp te 

worden. Zij brengen deze tijd meestal op afstand van het water door. Geslachtsrijpe 

libellen keren weer terug naar het water waar de bevruchting plaatsvindt gevolgd 

door ei afzetting en daarna begint de cyclus weer opnieuw. 

Libellen zijn te verdelen in twee groepen. De juffers die over het algemeen klein zijn 

en de vleugels samengevouwen op de rug houden. De andere groep zijn de echte 

libellen die de vleugels meestal breed uitgespreid houden als zij rusten. Hierna 

volgen aan de hand van prachtige dia’s een behoorlijk aantal determinatie 

kenmerken waarop je in het veld moet letten om een waarneming van de juiste 

naam te voorzien. 

De eerste excursie vindt plaats op zondag 18 mei in de 

Alde Feanen bij Eernewoude. Leuke wandeling onder 

schitterende weersomstandigheden. Voor het gevoel zijn 

er nog maar weinig vooral grote 

libellen.  

De tweede excursie naar de Lendevallei bij Steggerda telt 

maar twee deelnemers maar die zien dan ook een 

behoorlijk aantal libellen onder fantastische 

weersomstandigheden.  
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Aan het einde van de excursie zijn we getuige van ei afzetting door het vrouwtje 

grote keizerlibel. 

De derde excursie over de Duurswouderheide is ook weer een erg leuke wandeling 

waarbij bijna alle pantserjuffers te zien zijn. Tevens vliegen er een aantal soorten 

vlinders. 

Vierde excursie een rondwandeling over de paden van het Easterskar.  

Alleen met Marlies Sterenborg rond gewandeld. Vanwege het herfstachtige weer, 

regenachtig met temperaturen van 15-16 graden en een 

matige zuidwesten wind geen libellen en vlinders gezien 

deze keer, wel de rupsen van Atalanta. Veel planten luizen 

op distel en gouden bladhaantjes op de Ridderzuring. 

Vanuit de vogelkijkhut een vijftigtal lepelaars, foeragerend 

en rustend, zelfs nog een jong dat bedelend achter zijn 

moeder aanliep. Tussen de ruiende eenden zwom een jong dodaartje.  

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

een mooie nazomerdag waar we enkele herfstsoorten hebben waargenomen. 

Over alle vijf excursies zijn 24 soorten libellen gezien en 15 

soorten vlinders. 

Deelnemers: Margje de Jong, Tiny Grouwstra, Ada van 

Binsbergen, Mieke Edens, Saakje Wiemer met chauffeuse 

Geeske, Meindert Swart, Laura Edens, Richard Edens, 

Henk Post, Jacob van der Wei, Hein van Vliet, Carla 

Bijkerk, Ben Engelenburg, Marlies Sterenborg, David 

Scarce en Kees Kullen. 

 

 

Volgend jaar is de doelgroep vlinders, Siemen Rienstra. 
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Zaterdag 24 januari om 10.00 uur in het Drents Friesewold. 

 

Afgelopen november hadden we een hartstikke leuke en interessante lezing over 

eekhoorns door Boswachter Aaldrik Pot. Zo’n lezing bestaat vooral uit plaatjes en 

praatjes, maar Aaldrik had ook een kist vol diersporen meegenomen. Dat smaakte 

naar meer! We hebben hem gevraagd en bereid gevonden een sporenexcursie voor 

ons te verzorgen. Zaterdag 24 januari wordt het pas echt. Weg uit het aangenaam 

verwarmde bibliotheekzaaltje de koele winterbossen in, om te kijken welke dieren 

we kunnen betrappen op hun aanwezigheid door middel van: nesten, 

pootafdrukken, afgeknaagde takjes of noten, uitwerpselen, plukjes haren, enz.  En 

nu maar duimen dat het gesneeuwd heeft zodat we in de verse maagdelijke sneeuw 

de muizentripjes en berenpoten kunnen spotten….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natuurcentrum Veluwe. 
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      Verslag Sporenexcursie 24 januari 2015 

 

       

 

 

 

 

2014: het jaar van de spreeuw 



 

 

AGENDA KNNV  19:30 UUR IN DE NATURIJ. 

1) Opening.  
2) Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 

a) Berichten van verhindering.  
b) Presentielijst. 
c) Ingekomen stukken.  

3) Notulen van de jaarvergadering d.d. 3 februari 2014  
4) Natuurhistorisch jaarverslag. 
5) Financieel verslag. 
6) Verslag kascommissie, Erica Bijl en Mieke Edens. 
7) Benoeming nieuw lid kascommissie. Mieke Edens is aftredend.  
8) Voorstel contributieverhoging naar €28,50 ingaande 2016. 
9) Verkiezing bestuursleden:  

a) Aftreden secretaris Nellie Oosting. 
b) Verkiezing voorzitter: bestuur stelt Siemen voor als kandidaat.  
c) Vacature’s voor bestuursleden. Kandidaten graag opgeven bij het secretariaat.  
d) Verdeling van bestuurstaken: voorzitter, secretaris, penningmeester. 

10) Public Relations. 
11) Verslag van de FMF vertegenwoordiger dhr. H. Jansen. 
12) Samenwerking beide Friese KNNV afdelingen. De besturen van beide 

afdelingen zijn akkoord in het opgaan tot één Friese KNNV afdeling. Onze vraag 
is dan ook aan de leden om hiermee in te stemmen.  

13) Activiteitenprogramma 2015.  
14) Rondvraag. 
15) PAUZE 

 
Hierna volgt een lezing met foto’s van de natuur in 
Friesland door Jaap Schelvis uit Leeuwarden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

-9- 

      Jaarlijkse ledenvergadering 2 februari 2015 

 

       

 

 

 

 

2014: het jaar van de spreeuw 



 

 

Op de komende jaarlijkse ledenvergadering zijn er drie voorstellen vanuit het 

bestuur om met elkaar een beslissing over te nemen. 

1. Voorstel om samen te gaan met afdeling Leeuwarden 

Na twee jaar van prettige samenwerking zijn afdeling Leeuwarden en 

Drachten aan elkaar gewend en is het tijd voor de volgende stap: samen één 

afdeling Friesland worden.  

Wij vragen dan bij deze ook of de leden hiermee in kunnen stemmen. 

De bestuursleden zullen bij positieve uitkomst van beide afdelingen dit jaar de 

nodige voorbereidingen treffen voor realisatie ingaande 1 januari 2016. 

Om dit jaar nog meer aan elkaar te wennen presenteren we u nu al 

gezamenlijk onze beide afdelingsbladen met het excursieprogramma. Ook de 

volgende twee afdelingsbladen van 2015 worden een combi 

Wetterklaver/Grienmank. 

 

2. Voorstel voor verhoging van de contributie 

Afgelopen jaar is op de ledenvergadering afgesproken dit jaar met een 

voorstel voor contributieverhoging te komen, ingaande in 2016. We stellen 

zodoende voor om het lidmaatschap te brengen op €28,50, huisgenootlid 

€10.00 en jeugdlid €12,50. Met afdeling Leeuwarden hebben we deze 

bedragen afgestemd. 

 

3. Bestuur mutaties 

Nellie Oosting heeft het bestuur verlaten, waarmee de functie van secretaris 

vacant is. Nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn welkom en kunnen zich bij 

het bestuur melden! 

Siemen Rienstra stelt zich beschikbaar als voorzitter en hierbij vragen we u in 

te stemmen om hem te benoemen tot voorzitter.  

 

Heb je vragen over bovenstaande en wil je graag voor de jaarlijkse 

ledenvergadering het antwoord weten, neem dan contact op met Siemen:  

0512 521496 of s.rienstra@planet.nl 

 

OPROEP: vind je het leuk om onze vereniging onder de aandacht van 
potentiële leden te brengen? Dat kan bijvoorbeeld door persberichten te 
schrijven m.b.t. onze activiteiten of onze stand te bemensen.  

Laat het ons weten, neem contact op met Frank: 06-14613364 
                                                               -10- 

        Toelichting bij de jaarlijkse ledenvergadering 
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door Henk Jansen en Jaap Schiere, in de Beleefbibliotheek te Drachten. 

  

Vanuit het grote kader van onze wereld en de veranderingen die daar momenteel 
plaatsvinden, wordt ingezoomd op de letterlijke betekenis van het begrip ecologie 
namelijk de "oikos logos": de leer van het huis. Dit kan het huis van een mens zijn 
en natuurlijk ook dat van een mier, een das of een termiet.  
 
Met voorbeelden uit ons eigen huis in Boornbergum ga ik laten zien hoe je als mens 
kunt bijdragen aan minder energieverbruik en minder waterverbruik en hoe dit dan 
weer samenhangt met de omgeving op kleine en grotere afstanden. 
 
Met het voorbeeld van Macrotermes michaelsohni (een termietensoort uit Namibie) 
wordt gedemonstreerd hoe vernuftig de natuur met energie en materialen uit de 
omgeving weet om te gaan: een continue bron van inspiratie en studie!   
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         Ecologie in en om huis. 3 maart 2015 

                       

    

Ons huis in de toekomst? 

(red.) 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dinsdagavond 10 februari om 19.30 uur in de bibliotheek van Drachten 
 
De das is het grootste roofdier (materachtige) dat in ons land woont en zich 
voortplant. In de Friese Wouden heeft hij een behoorlijke populatie opgebouwd. Als 
je hem ziet is het vaak (helaas) een verkeersslachtoffer. Door zijn verborgen leven 
in de duisternis zie je ze verder niet of nauwelijks. 
 
Tonnie Sterken gaat voor ons de sluier oplichten en vertelt over zijn ontmoetingen 
met de Das. Niet alleen het leven van de Das, maar ook zaken die over zijn 
aanwezigheid vertellen komen aan bod, zoals de sporen, de vaste wissels door het 
landschap en de burcht. En wat eet hij eigenlijk? Tonnie heeft beloofd wat dat 
betreft veel vooroordelen weg te zullen nemen. In het kort vertelt hij over de relatie 
van de vos en das en als uitsmijter laat hij spelende jonge dassen rond de burcht 
zien. 
 

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. 
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             Lezing over zoogdier van 2015: De Das 
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Met plaatjeskijken kom je een heel eind. Wij bieden je nu de kans om het echte 

determineren van planten te leren. In april zijn er drie theorieavonden en een 

praktijkexcursie onder leiding van bioloog Bart Dertien. Op woensdagavond 25 

maart, 8 april en 22 april maakt Bart je wegwijs in de nieuwste Flora van 

Nederland. Deze avonden vinden plaats in de Naturij van 19.30 – 21.30 uur. Op 

zaterdag 25 april gaan we de praktijk in met een excursie naar de natuurterreintjes 

achter het Karmelklooster. 

In de cursus worden de kneepjes van het determineren geleerd aan de hand van 

een klein aantal families. Door met niet te moeilijke families te beginnen ontwikkel je 

je basisvaardigheden, zodat je na de cursus ook de wat moeilijkere soorten aan 

kan. En mocht er behoefte zijn, dan kunnen we altijd een terugkomdag organiseren. 

We maken gebruik van de 23ste editie van de Flora van Heukels.. De indeling van 

deze Flora is gewijzigd ten opzichte van eerdere drukken als gevolg van nieuwe 

inzichten over verwantschap tussen soorten door DNA-onderzoek. Het is handig om 

voor deze cursus deze Flora te gebruiken, maar geen noodzaak. Het is zowel in de 

oude als de nieuwe Flora een kwestie van weten waar je naar moet kijken en 

snappen hoe een Flora werkt. Overigens proberen we wegen te vinden om voor de 

cursusdeelnemers collectief deze nieuwste Flora aan te schaffen met korting.  

Heb je belangstelling, wil je meedoen? 

Meld je aan bij Ada: penningmeester@drachten.knnv.nl of 0512 880985 

Cursus planten determineren voor beginners 

Datum Tijd Locatie Programma 

25 mrt 19.30 Naturij 

Systematiek van het plantenrijk(algemeen); groepen 

van de “vaatplanten”; maken van een 

determineersleutel. 

8 april 19.30 Naturij Morfologie van de plant(bloem) en verschillende 

plantengroepen: boterbloemachtigen, 

kruisbloemigen, lipbloemigen, vlinderbloemigen, 

“moeilijke” groepen zoals eenzaadlobbigen 

waaronder grassen. 

22 april 19.30 Naturij 

25 april 14.00 Karmelklooster Praktijk excursie 

Kosten KNNV-leden gratis; niet-leden: €30,-- 

       Cursus planten determineren voor beginners 
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Zaterdag 4 april, start per fiets om 10.00 uur bij het hertenkamp in Beetsterzwaag 

 

Eén van de gaafste laaglandbeekdalen van West Europa is dat van de bovenloop 

van de Boarne of te wel het Koningsdiep, in het fries Ald djip genaamd. Jan Slofstra 

uit Bakkeveen weet daar alles van, hij heeft een zeer grote kennis van met name de 

cultuurhistorie van het gebied. Hij neemt ons mee op een fietstocht die het beekdal 

doorsnijdt en leest met ons het landschap. Dat betekent dat het verleden van het 

landschap tot leven komt aan de hand van zaken die je nu nog kunt zien. Het is op 

diverse plekken nog goed te zien hoe het beekdal in de een na laatste ijstijd 

gevormd is en welke historische sporen de menselijke  activiteiten achterlieten. 

Hiermee is ook de basis gelegd voor de rijke natuur die het gebied vandaag de dag 

kenmerkt.  

Kom met je fiets naar Beetsterzwaag en fiets mee. Is het meenemen van je fiets 

lastig, bij de fietsenzaak van Beetsterzwaag Best 2 Wielers zijn fietsen te huur  

0512-383013 of info@best2wielers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Foto: Opsterlands belang 

 

 

Datum 4 april, de zaterdag voor Pasen. 

start 10:00 uur (tijdsduur ongeveer 4:00 uur). 

startplaats per fiets bij het hertenkamp, Merkelân te Beetsterzwaag 

koffiestop neem bijvoorbeeld een thermosfles mee in je fietstas zodat 

we op een landschappelijk fraai punt koffie kunnen drinken 
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    Landschapsexcursie door het dal van het Koningsdiep 

 

Natuurhistorisch jaarverslag 2014 van de KNNV afd.Drachten e.o. 
 



   

5 januari Nieuwjaarswandeling: Slotpleats Bakkeveen: 

Een gezellige wandeling met mooi zonnig weer, al was de wind wat fris. 

14 januari Lezing: Sporen in de natuur van de otter en andere zoogdieren. 

De Vereniging voor Natuurbescherming in Gorredijk had deze lezing, die werd 

gegeven door Harry Bosma, georganiseerd. De leden van de KNNV Drachten 

waren ook uitgenodigd.  

19 januari Sporenexcursie: Als vervolg op de lezing gaf Harry Bosma een 

excursie in het Reigersbos bij Oranjewoud. De 12 deelnemers zagen o.a. sporen 

van otter en das.  

3 februari Algemene ledenbijeenkomst: Evenals voorgaande jaren werden na de 

pauze door de leden gemaakte foto’s bekeken.  

11 februari Lezing: Exotische planten en dieren: mooi of lastig? 

Deze lezing is niet doorgegaan. 

6 maart Lezing: De wolf terug in Nederland. Erwin van Maanen, ecoloog en 

roofdierdeskundige van de Rewilding Foundation, bracht in zijn lezing verschillende 

aspecten naar voren om meer duidelijkheid te geven over wat de komst van de wolf 

in Nederland zou kunnen betekenen voor mens en dier.  

16 maart Landschapsexcursie Rijsterbos: Landschapsecoloog Frank van den 

Haak liet de deelnemers kennismaken met allerlei aspecten van het Rijsterbos.  

29 maart Korhoenders op de Holterberg: Een activiteit van de Vogelwerkgroep. 

Er werd 1 baltsende Korhoen-man waargenomen en verder Wulp, Grote lijster, 

Boomleeuwerik en Roodborsttapuit.  

1 april Vogelcursus: theorieavond vogels herkennen. Deze avond werd de basis 

behandeld: waar let je op, het gebruik van lenzen en wanneer kun je welke soorten 

waar zien. 

8 april Vogelcursus: filmavond: Jaap Veneboer vertoonde een film over vogels op 

Texel als voorbereiding op de excursie van 12 april. 

12 april Vogelcursus: dagexcursie Texel. Met de auto werden zoveel mogelijk 

hotspots bezocht. 

12 april Jaarlijkse roekentelling: Voor de 22e keer uitgevoerd. De grote kolonie 

telde 249 nesten, 48 meer dan vorig jaar. Ureterpvallaat had een flinke groei van 40 

naar 51 nesten.  

20 april Vogelcursus: vogelzang herkennen. Het herkennen van vogelzang werd 

nu in de praktijk geoefend. Tevens de start van de broedvogelinventarisatie in De 

Sanding in Drachten. Er werden veel soorten zangvogels gehoord. Een geslaagde 

inventarisatie/excursie. 
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26 april Weide- en moerasvogels kijken in het Wikelslân: Voor de 6 deelnemers 



was het een geslaagde excursie met veel vogelzang. Bijzondere waarnemingen 

waren: Brandgans op het nest, Roerdomp, Sperwer, een paartje Bruine kiekendief, 

Koekoek, veel Sprinkhaanzangers en zeer veel Rietzangers.  

3 mei Vogelexcursie Zwarte Haan: Een bijzondere excursie, waarbij naast veel 

wadvogels o.a. een Chileense flamingo werd waargenomen. De dag werd 

afgesloten met een wandeling over het Noorderleech, waar veel Kluten werden 

gezien.  

7 mei Insectenwerkgroep theorieavond libellen: Ep van Hijum gaf voor de 7 

aanwezigen een algemene verhandeling over soorten herkennen, levenswijze en 

biotoop. Daarna kwamen de voorjaarssoorten aan bod in een diapresentatie. 

18 mei Insectenwerkgroep: eerste excursie libellen. In het Wikelslân in de Alde 

Feanen bij Earnewâld werden onder gunstige weersomstandigheden 7 vooral grote 

soorten libellen waargenomen.  

24 mei 2e Broedvogelinventarisatie in “De Sanding”: Slechts 3 personen deden 

mee aan de inventarisatie. Bijzondere waarnemingen waren: Kievit met 

broedgedrag, veel Tuinfluiters, Koekoek en IJsvogel. Echte rietvogels waren er dit 

jaar minder.  

14 juni Plantenexcursie: Onder leiding van plantenkenner Gertie Papenburg 

hadden 3 deelnemers een boeiende excursie in Rohel bij Buitenpost.  

15 juni Insectenwerkgroep: tweede excursie libellen: Deze excursie ging naar 

de Lendevallei bij Steggerda. Onder goede weersomstandigheden werden door de 

3 deelnemers 7 soorten waargenomen, waaronder een ei leggend vrouwtje van de 

Grote Keizerlibel. Op de terugweg werden op de Madenweg onder Oldeberkoop 

twee Weidebeekjuffers gezien.  

20 juni Nachtzwaluwen zoeken op het Aeckingerzand: De excursie begon om 

22.00 uur bij het bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold. 

29 juni Orchideeënexcursie naar het Lauwersmeer :Onder leiding van SBB-

medewerker en orchideeënkenner Hans Gartner werd niet alleen naar orchideeën 

gezocht, maar ook naar andere boeiende planten en naar vlinders.  

11 juli Nachtvlinderen bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag: Bij gunstig weer 

konden de 20 belangstellenden veel nachtvlinders waarnemen. Er werden 83 

soorten macro-nachtvlinders gezien, waaronder Pijlstaarten, en een tiental micro’s. 

Op de stroop kwamen o.a. 55 Huismoeders af.  

13 juli Insectenwerkgroep: derde excursie libellen: Ditmaal werd de 

Duurswouderheide bezocht. De 9 deelnemers hadden weer een leuke wandeling, 

waarbij zij o.a. bijna alle Pantserjuffers zagen. Er werden ook een aantal vlinders 

waargenomen en enkele vogelsoorten.  

-16- 

 

17 augustus Insectenwerkgroep vierde excursie libellen: Er werd een 



rondwandeling gemaakt over de paden van het Easterskar. Wegens het 

herfstachtige weer werden deze keer geen libellen en vlinders gezien, wel rupsen 

van de Atalanta. Vanuit de vogelkijkhut werden een vijftigtal rustende en 

foeragerende Lepelaars waargenomen, waaronder een jong dat bedelend achter 

zijn moeder aanliep. 

30 augustus Algemene excursie Fochteloërveen: De excursie werd geleid door 

Henk Jansen, die betrokken is bij de natuurontwikkelingen in dit bijzondere 

hoogveengebied. Aan de Veenhuizen-kant van het natuurgebied werd gekeken 

welke werkzaamheden worden uitgevoerd om robuuste bufferzones te creëren, die 

ervoor zorgen dat het kerngebied nat blijft.  

5 september Vleermuizenexcursie: Met behulp van de batdetector werd in de 

donkere straten van Beetsterzwaag naar vleermuizen gezocht o.l.v. Martijn 

Broekman.  

14 september Insectenwerkgroep: vijfde excursie libellen De laatste 

libellenexcursie van dit jaar ging door de Wyldemerk in Gaasterland. De 7 

deelnemers zagen 5 libellen en 2 vlinders. Over alle vijf excursies zijn 24 soorten 

libellen gezien en 15 soorten vlinders door 17 verschillende deelnemers.  

20 september Najaarstrek van vogels in Lauwersmeer: Deze excursie stond 

onder leiding van Meindert Swart en was zeer de moeite waard. In totaal zijn 40 

soorten vogels gezien, met als hoogtepunt de Zeearend.  

25 oktober Nacht van de nacht: Onder leiding van Frank van den Haak konden de 

deelnemers de nacht beleven op het Wynjeterper Schar. 

15 november Ganzenexcursie in Zuidwest Friesland: De 7 deelnemers hebben 

vanuit de vogelkijkhut bij Piaam, bij Gaast en de Polder Tjerkwerd niet alleen 4 

ganzensoorten gezien, maar ook nog 36 andere vogelsoorten. Helaas was het weer 

niet geweldig, bewolkt en regenachtig.  

25 november Lezing over de eekhoorn: Deze lezing werd gegeven door 

boswachter Aaldric Pot.  

7 december De jaarlijkse ganzen- en eendenzoektocht in Friesland: De tocht 

ging naar Tynje/De Deelen. Naast veel ganzen werden o.a. Grote zaagbekken en 

Goudhaantjes gezien. Ondanks het sombere weer een mooie excursie. 

 

Wilma Trumpie. 
Natuurhistorisch secretaresse 
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                              waarnemingen 

 

 



 

 

 

 

 
 
15 aug.  25 putters in de nieuwbouw bij Boornbergum op de distels. 
  boomvalk op de Lippenhuisterheide.     Afke en Hotze 
22 aug. 6 jonge fazanten (♂♂) bij het huis van John en Wilma in Earnewâld. 
23 aug. zwarte specht aan het Hemrikerpaed Beetsterzwaag. Hotze 
  
 
 
 
4 sept. ijsvogel achter Maartenswouden bij nieuwbouw van Talant. Hans Bijl 
16 sept. gehakkelde aurelia in de tuin op de Flevo .    Afke 
18 sept. 15 ooievaars cirkelend boven Goëngahuizen.  
  Een machtig gezicht !        Hotze en Afke 
 
 
 
 
10 okt. bokje in de Kraanlanden (bijzonder mooie waarneming!) Erik Wokke  
  zeer veel witte kwikstaarten op trek.    Erik Wokke 
24 okt. goudhaantjes in de tuin van Flevo 8.     Afke en Hotze 
  

 
 
 
4 nov.  ijsvogel bij de Drait en bij de Drachstervaart.    Els Houwink 
13 nov. goudvink op de hulstbessen, 4 putters op de kaardebollen en een sijsje 
  (♂) in de tuin van de familie Scholma op de Fluessen in Drachten. 
12 nov. carolina eenden in de Sanding (♂ en 2 ♀).    Els Houwink 
23 nov. eekhoorn achter Lauswolt .   De heren trimgroep van Impala. 
 
 
 
 
 
2 dec. ijsvogel boven de vijvers in Himsterhout.    Hans Bijl  
13 dec. 2 ♂♂ en 1 ♀ Grote Zaagbek in de Sanding    Els Houwink 
23 dec. 2 ransuilen in Birdaard      Teun Simonides 
27 dec. 1 houtsnip in onze tuin wel 3 uur lang bekeken  Annie en JanCees 
See more at: http://www.knnv.nl/afdeling-drachten/waarnemingen 
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Foto uit dS de Standaard 
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