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                                                       Inhoud 



- 

Oost Europese toestanden! Met hun landklimaat hebben ze daar 

geen lente. Na de winter is alles in twee weken groen.  

Dat lijkt nu ook bij ons het geval . Onze lente is na de koude maart met een 

inhaalrace bezig. In al mijn voorbije jaren kon ik in het voorjaar elke week een nieuwe 

soort terugkerende vluchteling uit het zuiden noteren. Nu hebben ze allemaal zitten te 

wachten en hebben ze de laatste twee weken van april als een tsunami bezit 

genomen van onze natuur, van tjiftjaf tot gierzwaluw en van sprinkhaanzanger tot 

nachtegaal. 

Portugal 

Ik weet waar ze hebben zitten wachten! Ik was de twee eerste weken van februari in 

Portugal. Daar was de lucht gevuld met boeren- en huiszwaluwen, daar zongen de 

tjiftjaffen en vochten de graszangers elkaar de tent uit. De loofbomen waren nog kaal, 

maar in berm en veld tilde het van de kleurige bloemen. Ik verbleef in Odemira, een 

gezellig provinciestadje aan de rivier de Mira. Tegenover ons appartement was, aan 

de overkant van de Mira, een slaapplaats van koereigers. Tegen het vallen van de 

avond kwamen uit alle windstreken groepjes kleine reigertjes aangevlogen. Uitkijkend 

op het westen gaf dat mooie plaatjes met een achtergrond van roodkleurende 

luchten. Luidruchtig als op een vol schoolplein zochten de 400 koereigers in de 

schemer hun positie in de boven het water hangende takken. Als het eenmaal donker 

was waren ze nog niet uitgekletst, tot in de kleine uurtjes bleven ze aan de babbel. 

Duik de lente in 

Nu het eindelijk lente is hoeven we niet naar Portugal voor mooie waarnemingen. 

Verliepen de eerste excursies van het jaar nog koeltjes (Jan Durkspolder, 

Mensinghe), daarna (Schier, Jan Durkspolder, wilde bijenexcursie) is het feest van de 

natuur losgebarsten. Je moet er nu bijzijn, elke dag is het groener! Het 

excursieprogramma heeft genoeg te bieden (orchideeën, libellen, nachtzwaluwen). 

We profiteren ook van de langere dagen door de avonden voor excursies te benutten. 

En heb je nog meer stimulans nodig? Lees dan de enthousiaste verslagen en 

voorbeschouwingen in deze Wetterklaver. Sporadisch wijzigt er wel eens iets in het 

programma. Houd daarom de mededelingen op onze website 

in de gaten, zie www5.knnv.nl/drachten. Het is ook handig, als 

je dit tenminste nog niet hebt gedaan, om je e-mailadres door 

te geven aan Ada, zodat we actualiteiten ook naar je kunnen 

mailen: penningmeester@drachten.knnv.nl  

 

Tot op excursie!       
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      Voorwoord                                 door Frank van den Haak 
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                   2013 het jaar van de exoten? 
      . 

        

                                                         

 

Exotische verassingen? 

Nee, daar verstaan we toch wat anders onder. Soms zijn exoten wel verrassingen,  

maar sommigen hebben  een dubieus imago…. 

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht 

kunnen bereiken, maar door menselijke handelen (transport, infrastructuur) hier in de 

natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. 

Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken, b.v. door klimaatverandering, zijn 

geen exoten.  

Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt 

aantal vertoont invasief gedrag door explosieve ontwikkeling na vestiging.  

Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, 

volksgezondheid of veiligheid.   

De afbeeldingen bij de kopjes van de onderwerpen ,zijn  foto’s van exoten. 

Exoten melden 
Het is van groot belang dat waarnemingen van exoten worden gemeld, zodat er in 
onderzoek, beleid en beheer rekening mee gehouden kan worden. Gebruik hiervoor 
zoveel mogelijk de invoerportals Waarneming.nl of 
Telmee.nl. Beide portals werken nauw samen en zorgen 
dat uw waarnemingen terecht komen in de Nationale 
Databank Flora en Fauna, zodat ze goed gebruikt kunnen 
worden.  
 
Op onze site :www5.knnv.nl/drachten, vind U de link naar 

de nieuwsbrieven over exoten. 
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WELKOM! 

We mogen  Mei Lan Tan      

verwelkomen als nieuw lid! We 

wensen je veel natuurgenoegen! 

  



 

 

Op Zaterdag 13 april 2013 kwamen 7 KNNV-ers om ruim 09.00 te 
Lauwersoog aan voor hun excursie naar Schiermonnikoog. Op het 
haventerrein zagen we op een meter vóór ons een prachtig Goudhaantje. Bij de 
sluizen zwommen enkele Grote Zaagbekken, waaronder zg. boterbuiken, de 
mannetjes. 
Om 10.30 begonnen we aan onze fietstocht over het eiland. Het was goed weer, 
maar de wind was nogal koud en krachtig: nog steeds geen lente. 
Op het wad bij de pier (het was hoog water) zaten o.a. Bergeend, Rotgans, Pijlstaart, 
Krakeend, Wulp, Scholekster, Tureluur, Steenloper en Bonte 
Strandloper. Binnendijks in het weiland graasde een grote groep Brandganzen, ook 
vlogen hier Kramsvogels en Koperwieken. Op de kwelder waren veel graspiepers, 
meerdere Veldleeuweriken en, op een paal, een adulte Slechtvalk die om zich heen 
keek en zich poetste. 
Op weg naar het Kobbeduin, in de slenk, foerageerden 2 Zwarte Ruiters, beide nog in 
winterkleed. 
Vanaf het baken op de Kobbeduinen zagen we uit over de kwelder waar een 
gemengde broedkolonie is van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Hierboven 
vlogen enkele Bruine Kiekendieven (man), die de woede opwekten van de meeuwen. 
Ook in deze buurt vloog een Lepelaar, die vermoedelijk weldra óók op deze kwelder 
zal gaan broeden. 
In de duinen was nog niet veel vogelleven. We pauzeerden even in de Marlijn voor 
koffie en liepen kort over het strand, maar Drieteenstrandlopers waren er niet. 
Toen ging het verder naar de Westerplas. In het gebied bij de plas zagen we 3 
Zwarte Roodstaarten, die kennelijk nog op trek waren. Vanuit de hut hadden we een 
prachtig uitzicht: Tafeleenden, die het elders niet zo goed meer doen, waren hier nog 
vrij veel. Ook de Brilduiker (nog niet weggetrokken) liet zich bewonderen, evenals de 
Dodaars. Een Havik in jeugdkleed vloog laag over het water, te snel voor een mooie 
waarneming; de Bruine Kiekendief liet zich hier wel weer goed zien. 
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Excursie Schiermonnikoog                   13 april 2013 

 



Op de terugweg naar de veerboot fietsten we over de dijkvoet, aan de wadkant, wat 
nog een Tapuit en een Oeverpieper opleverde èn een grote groep Goudplevieren die 
op het nu drooggevallen wad rustten. 
Al met al een mooie dag met op het eiland  61 soorten, plus nog 2 bij de haven van 
Lauwersoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
   
                  De Brilduiker. 

 
 
De complete lijst : gezien op het eiland :  Kokmeeuw, Eidereend, Bergeend, Pijlstaart, 
Kauw, Rotgans, Scholekster, Wilde Eend, Wulp, Zilvermeeuw, Tureluur, Brandgans, 
Bonte Strandloper, Graspieper, Steenloper, Krakeend, Koperwiek, Spreeuw, 
Kramsvogel, Slechtvalk, Kievit, Witte Kwikstaart, Veldleeuwerik, Lepelaar, 
Winterkoning, Houtduif, Vink, Merel, Zwarte Ruiter, Grauwe Gans, Grutto, Fazant, 
Buizerd, Koolmees, Kleine Mantelmeeuw, Bruine Kiekendief, Meerkoet, Roodborst, 
Slobeend, Groenling, Tjiftjaf, Wintertaling, Blauwe Reiger, Ekster, Pimpelmees, 
Putter, Zanglijster, Zwarte Roodstaart, Tafeleend, Fuut, Aalscholver, Kuifeend, 
Waterhoen, Brilduiker, Dodaars, Heggenmus, Tapuit, Goudplevier, Oeverpieper, 
Havik, Zwarte Kraai. 
Gezien bij de haven L'oog : Goudhaantje, Grote Zaagbek. 
  
Meindert. 
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Juni 2002 vroeg Johan de Jong ons om een vogelzangexcursie 

 te verzorgen in het nieuw ontstane natuurgebied bij woonwijk de Sanding. 

Voor de nieuwbouw moest indertijd een mooi weidevogelgebied en 

elzenwallandschap opgeofferd worden. 

Eigenlijk hadden we toen niet in de gaten,dat het overgebleven gebied tussen 

jachthaven en de Sanding nog best interessant was. Landschaps Beheer Fryslân ( zij 

hadden het beheer over dit gebied) vroeg onze verenigingom de broedvogelstand in 

dit gebied te volgen. En in 2003 zijn we gestart met de inventarisaties. 

De gegevens worden vanaf dat moment jaarlijks aan LBF doorgegeven en enkele 

jaren daarna(2007) gaan de resultaten ook naar Sovon. Wij hebben steeds gebruik 

gemaakt van de BMPinventarisatiemethode van Sovon. Dit betekende ieder jaar 

minimaal 6 inventarisaties,waarvan er 5 rond zonsopgang moesten plaatsvinden. Zo 

hebben we het gebied van 2003 t/m 2012 60 maal onderzocht. In die 10 jaar zijn er 

heel wat bewoners uit de wijk met ons mee geweest. 

om te genieten van dit mooie vogelgebied. 

De vegetatie hebben we afgelopen jaren zien veranderen. In het begin vrij open met 

lage begroeiing en pionierplanten zoals klein hoefblad. Nu een veel zwaardere 

begroeiing met hier en daar nog een enkel plekje met klein hoefblad. Was de 

vegetatie op de "kop"van het gebied in het begin nog min of meer geschikt voor 

weidevogels,nu is het veranderd in een verwilderde vlakte met riet, hoge grassen en 

opschietende wilgen. 

In de eerste jaren broeden er soms 3 paartjes kieviten en een enkel paartje tureluren. 

Na 2005 was dat afgelopen. 

De meest voorkomende broedvogels waren winterkoning,zwartkop,tjiftjaf en fitis met 

gemiddeld zo'n 7 broedparen. Wel is er sprake van fluctuaties . De kleine karekiet is 

in de beginjaren gestegen naar maximaal 9 broedparen om vervolgens te zakken 

naar 2 territoria in 2012. 

Een echte verklaring hiervoor hebben we niet. De grasmus is nog steeds aanwezig 

en het aantal broedparen schommelt tussen de 2 en 

4.Bosrietzanger,houtduif,zanglijster en fuut waren steeds met een stabiel aantal 

aanwezig. Het aantal rietzangers was erg wisselend . Jaren van gehele afwezigheid 

werden afgewisseld door jaren met 3 paren. De rietgors en de koekoek waren altijd 

aanwezig ,zij het in gering  

aantal. De sprinkhaanzanger en de blauwborst waren met een gering aantal 

broedparen ( 1 of 2 )niet ieder jaar aanwezig . Zij waren meestal waar te nemen aan 

het eind van het asfaltweggetje. 
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 10 jaar broedvogelonderzoek in De Sanding. 
 
 
      . 

        



Bij de huizen en het schiphuis konden we naast spreeuwen en mussen(weinig) 

meestal ook vink ,groenling ,boomkruiper(soms) en zwarte kraai noteren. We hadden 

verwacht ,dat vink en groenling zich bij het dichter en hoger worden van de 

begroeiing meer over het gebied zouden verspreiden. Dat is tot nu toe echter nog niet 

gebeurd. 

Braamsluiper, goudvink en spotvogel hebben slechts eenmaal een territorium in ons 

gebied gehad. 

Tot slot nog iets over de ijsvogel. Nadat de ijsvogel regelmatig in en rondom de 

Sanding werd waargenomen heeft Landschapsbeheer ijsvogelwanden in het gebied 

aangelegd. Tot onze grote vreugde konden daarna tot tweemaal toe vaststellen dat 

de ijsvogels een territorium hebben gehad . Of de afgelopen winters voorlopig weer 

een einde aan het voorkomen van de ijsvogel als broedvogel hebben 

gemaakt,moeten we afwachten. 

In totaal hebben we 36 verschillende broedvogels kunnen vast stellen in de afgelopen 

10 jaar en daarnaast zeker 35 soorten in het gebied waargenomen. 

Na 10 jaar stoppen we nu met structureel broedvogelonderzoek. Wel blijven we nog 

een tijdje het gebied volgen , middels 2 vroegevogelexcursies in het voorjaar. 

Aan het onderzoek hebben Trienke Wijnalda, Hans Nater, Jetty v.Assendelft,  Astrid 

Niiemeijer, Els Houwink, Erik Wokke en Hotze Simonides meegewerkt. 

 

Hotze Simonides. 
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Duurswouderheide: 11 

Zaterdag 20 april 2013 aanvang 11:00 tot 14:45 uur.  

Contact persoon: Siemen Rienstra. 

Excursie leider: Anne Jan Loonstra. 

Aantal deelnemers: 11. 

Weer: zonnig met later enkele kleine wolkjes. Temperatuur 10 tot 120C. Wind NO 3 

 

Om elf uur staan we met een groepje van elf personen op de parkeerplaat nabij het 

kerkje van Duurswoude voor een wandeling over 

de heide. We zijn deze keer speciaal 

geïnteresseerd in “wilde bijen” ook wel sociale 

bijen genoemd. Dit jaar zijn de 

weersomstandigheden beter dan vorig jaar toen 

de excursie niet is doorgegaan vanwege de 

overvloedige regen. Het is nu zonnig maar de 

temperatuur laat wat te wensen over, tien graden 

is wat aan de lage kant dat wilde bijen vliegen.  

Na het voorstellen van de deelnemers en 

begroeting legt Anne Jan ons eerst uit wat wilde bijen zijn. Anne Jan heeft enkele 

jaren geleden de Duurswouderheide geïnventariseerd op wilde bijen en heeft toen Hij 

heeft een doosjes bij zich om het verschil tussen een wilde bij en de honingbij te laten 

zien. Ook heeft is er een doosje met een geprepareerd broednest van een wilde bij. 

We moeten wat luwe en zonnige plekjes opzoeken om bijtjes te zien vliegen. De 

meeste kans is nabij bloeiende wilgen omdat deze bomen de voornaamste voedsel 

producent is in het vroege voorjaar.  

Als we richting de heide lopen zien we de eerst bijen vliegen op het pad en rond de 

waterpoel. Het zijn kleine beweeglijke diertjes, maar na vangen en even opsluiten in 

een glazen potje kan iedereen de bijtjes bewonderen. Tevens zien we in het zand 

verschillende nestjes als gaatjes in de grond met rondom een heuveltje van 

uitgeworpen zand.  

In het voorjaar komen de vrouwtjes iets eerder tevoorschijn dan de mannetjes. Een  

bevrucht vrouwtje begint direct met het zoeken naar een geschikte locatie voor het 

afzetten van een eitje.  
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INSECTEN EXCURSIE DUURSWOUDERHEIDE, 

 THEMA “WILDE BIJEN”. 

 

Grijze zandbij  



Meestal in de buurt van haar oude nestje. Vaak worden gaatjes in de grond verder 

uitgegraven. Binnen in een kamertje wordt een hoeveelheid stuifmeel gedeponeerd 

waarop een eitje wordt gelegd. Het larfje 

heeft direct te eten. In de loop van het 

jaar is het larfje volgroeid en zal het zich 

verpoppen om te wachten op een warme 

zonnige voorjaarsdag volgend jaar 

waarna de cyclus zich kan herhalen.  

Naast deze wijze van voortplanten zijn er 

ook soorten die gebruikmaken van 

gaatjes en kieren in bomen en stenen. 

Voor sommige soorten is het dan ook 

mogelijk om ze nestgelegenheid te bieden in je eigen tuin door houtblokjes met 

gaatjes of een bosje samengebonden bamboe op te hangen.  

Waargenomen bijen:  

Grijze zandbij – Andrena vaga. Heeft blonde pootjes, foerageert op wilg. 

Roodscheenzandbij – Andrena ruficrus. Foerageert op wilg. 

Vroege zandbij – Andrena praecox. Foerageert op wilg. 

Roodgatje ♂ en ♀ - Andrena haemorrhoa. Foerageert op wilg. 

Viltvlekzandbij – Andrena nitida.  

Zwart-rosse zandbij – Andrena clarkella.  

Roodharige wespbij – Nomada lathburiana.  

Vroege wespbij – Nomada leucophthalma.  

Gewone geurgroefbij – Lasioglossum calceatum.  

Aardhommel – Bombus terrestris.  

Weidehommel – Bombus pratorum.  

Wilgenhommel (22) – Bombus cryptarum.                                                    

Akkerhommel – Bombus pascuorum.  

Andere waarnemingen: 

Zandhagedis – Lacerta agilis. 

Bruine kikker – Rana temporaria en kikkerdril 

Heidekikker – Rana arvalis 

Dagpauwoog – Aglais io. 

Terrasjeskommazweefvlieg – Eupeodes                                               

corollae.                                                                     Heikikker 

Blaaskopvlieg sp. – Conopidae. 

Vleesvlieg sp. – Calliphoridae en Sacrophagidae                                                                          

Gele weidemier – Lasius flavus. 

Roodscheen zandbij  



 

Fitis – Phylloscopus trochilus. 

Tjiftjaf – Phylloscopus collybita. 

Bruine kiekendief – Circus aeruginosus. 

Boerenzwaluw – Hirundo rustica.  

Vink – Fringilla coelebs. 

Merel - Turdus merula. 

Zanglijster – Turdus phylomelos. 

Zwarte mees – Periparus ater. 

Roodborst tapuit – Saxicola rubicola. 

Gaai (vlaamse) – Garrulus glandarius. 

Boompieper – Anthus trivialis. 

Torenvlak – Falco tinnunculus. 

Boomklever – Sitta europaea.                                                Zwarte mees 

Zwartkop – Sylvia atricapilla. 

Matkop – Parus montanus 

 

 

 

 

 

         Zwartkop 

 

 

 

 

 

  
Matkop 
 

Siemen. 
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Zaterdag 6 april zijn Wilma Trumpie, Hans Nater en 

Hotze Simonides op pad geweest voor de jaarlijkse roekentelling. 

In totaal hebben we 251 nesten geteld .Vorig jaar hadden we 267. Het kan zijn dat de 

lange winter de activiteiten van de roek wat heeft vertraagd en ook zien we dit jaar 

weer wat verschuivingen. 

Rond de begraafplaats Slingehof waren nu weer een paar nesten. Vorig jaar geen . 

Een nieuwe locatie voor de roek is op de hoek van de Eikensingel en de 

Burmanialaan met 5 nesten.  

Verder viel op dat de kleine kolonie van de Donia naar de Ropta is verschoven. 

Als we alles op een rijtje zetten krijgen we de volgende cijfers: 

 

1. Begraafplaats Slingehof.                              5.(0) 

2. Eikensingel/Burmanialaan.                           5.(geen kolonie) 

3. Reidingpark.                                                 201.(226) 

4. Ureterpvallaat.                                              35.(36) 

5. Ropta(Donia).                                                5.(5).      

    Tussen haakjes de cijfers van 2012 

 

 

 

Wij zijn benieuwd of de daling bij ons 

ook te zien is inde rest van 

Nederland. 

Volgend jaar april gaan we voor de 

22e keer op pad en zijn we zoals 

ieder jaar benieuwd naar de 

resultaten. 

 

 Wilma, Hans en Hotze.  
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Roekentelling. 

 



 

 
KNNV JAARVERGADERING 27 FEBRUARI 2013  
Er zijn 13 leden aanwezig en 6 bestuursleden. 
Ledenbestand: 118 leden, 15 huisgenootleden en 6 donateurs.  

1. Opening om 19:30 uur door de technische voorzitter Frank van den Haak. Door 
het vervroegde begin druppelen er het eerste half uur nog leden binnen. In de 
Wetterklaver en op de website staat 19:30 uur, in het programma overzicht 20:00 
uur. Op de website staan de notulen van 2012 in de Wetterklaver uitgaven. Ook de 
KNNV gaat mee met de digitale tijd. 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 
a. Verhindering berichten van: D. Feenstra, H. Bijl, Saskia en Remy Smit en 

Henk Jansen. 
b. Presentielijst gaat rond 
c. Geen bijzondere ingekomen stukken.  

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 9 februari 2012.  

 Roelie Ansingh mist de natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november. 
Was wel opgenomen in het programma maar mocht niet van de gemeente want 
die doen zelf het onderhoud aan nieuwe natuur rond de Drait   buiten 
programma om toch door enkele enthousiastelingen gewerkt, leuke en nuttige 
dag gehad. 

 John Boosman (Wilma): lever een verslag in voor natuurhistorisch verslag 
anders moet Wilma er achteraan bellen.  Dit jaar beter gegaan. Nog beter als 
de activiteit verslagen direct op de website komen. 

 Hans Nater naar de samenwerking met afdeling Leeuwarden.  Het is/was vooral 
voor Leeuwarden zeer lucratief maar het initiatief moet bij Drachten vandaan 
komen. Niet een erg levendige samenwerking.  Dit jaar weer enkele 
gezamenlijke excursies. 

4. Verslag bij deze vastgesteld. 
 
Financieel verslag, dit ligt ter inzage op de jaarvergadering.  

 Winst nihil daar er boekjes gekocht (actieprijs) zijn voor nieuwe leden: “ 
Tuinieren voor (wilde) dieren” .  

 Twee jaar geleden vraag over oppotten. Afgelopen jaar Diepholz en fietsen 
Schiermonnikoog.  

 Binnen bestuur kijken naar contributie vaststelling, voor hoeveel jaar.  

 Hans Nater al jaren een batig saldo, aanschaf instrumenten marktkraam is 
achterhaald.  

 Mieke Edens vlinderstichting linten in het landschap. Diepholz is in de smaak 
gevallen. 

 Verslag kascommissie, Tiny Groustra en Henk Jansen hebben gecontroleerd, 
geteld en geen gebreken geconstateerd. Bij deze decharge en applaus voor de 
penningmeester. 
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Jaarverslag          27 februari 2013 
 

 



 Benoeming nieuwe kascommissie, Tiny Groustra is aftredend, Henk Jansen 
mag nog een jaar. Nieuw commissie lid Mieke Edens.  

 

 Natuurhistorisch jaarverslag, zie Wetterklaver blz. 7, 8 en 9 en op de site in 
de Wetterklaver. Over het algemeen is de opkomst mooi. Twee excursies zijn niet 
doorgegaan vanwege de weersomstandigheden. Diepholz en Schiermonnikoog 
waren toppers. Jaarverslag vastgesteld met dank aan Wilma, door John 
overgebracht.  

 

 Verkiezing bestuursleden. Kandidaten voor de vacature graag opgeven bij het 
secretariaat. Dit kan tot 1 februari. Geen opgave binnengekomen. Taken zijn 
verdeeld. Ieder nieuw bestuurslid wordt langzaam ingewerkt. 

 Vacature afdelingsvertegenwoordiger bij FMF. John Boosman heeft het 21 
jaar gedaan en wil er aan het eind van dit jaar mee stoppen. Er is twee maal per 
jaar een bijeenkomst. Er vindt dit jaar een hele verschuiving binnen het FMF 
plaats, veel lang zittende vertegenwoordigers stappen op. Het is leuk vanwege de 
gratis consumptie en je bouwt een prachtig netwerk op. Vraag aard van agenda 
besluitvorming, productplan. advisering richting provinciaal beleid. Subsidie van 
provincie Postcode loterij. Dertig verenigingen bij aangesloten. Je zit in een raad 
van toezicht. Wie biedt zich aan? Wim van der Meer heeft wel belangstelling maar 
het lijkt hem wat passief, ziet het liever wat actiever als je de KNNV 
vertegenwoordigt. Vraagt aan John om belangstellende leesstukken te mogen 
inzien. 

 
5. Activiteiten 2013. 

a. Programma is nog niet helemaal rond. Succes activiteiten herhaald, soms in 
aangepaste vorm. Nieuw dit jaar Drogehamstermieden.  

b. Nel Otter vraagt waarom Gertie Papenburg de plantenexcursie rondleidt, 
antwoord vanwege zijn enthousiasme.  

c. Frank ons kader loopt wat terug, veel consumenten binnen de afdeling. Dus 
beroep op externe mensen met bijbehorende kosten.  

d. Aantal combi-excursies met Leeuwarden. Persberichten gaan dan ook in geheel 
Friesland rond. 

e. Roekentelling start om 11:00 uur Meldij.  
f. Steenmarter lezing schot in de Roos.  
g. Binnenkort lezing “Tuinieren voor wilde dieren” samen met Groei en bloei.  
h. I.p.v. Diepholz gaan we dit jaar vogels kijken in de Oostvaarders plassen.  
i. Najaar lezing exoten, is het jaarthema KNNV landelijk.  
j. Henk Post vraagt naar een excursie in de Rottige Meente vanwege de 

aanwezigheid van de grote vuurvlinder.  
k. Ingang Wikelslân verandert niet meer bij de Reidplûm maar aan de 

Feantersdyk.  
 Hotse Simonides is gestopt met de structurele inventarisering De Sanding. 
Heeft het 10 jaar gedaan maar Landschap Friesland voert het beheer niet meer 
uit, nu terug naar gemeente. Tien jaar een hele ontwikkeling gezien.    
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                               16 december: Goudhaantje Flevo 8; Hotze Simonides 

                      Kramsvogel,kepen,ringmussen,zwarte mees en zwartkopvrouwtje  

           op de Fluesen 13 bij de fam. Scholma. 

22 jan. Houtsnip tuin Zuiderhogeweg.   Trienke Wijnalda. 

27 jan. Goudvink , appelvink en waterhoen . Fluessen 13  fam. Scholma. 

 
  

7          7 april Nonnetjes, 2 paar, in de Kraanlanden. Hotze en Afke Simonides 

l. Mieke Edens het paddenscherm staat weer aan de Postweg. Er komen 7 
soorten voor. Iedere belangstellende is welkom op zondagochtend 9:00 uur 
langs de Postweg, veiligheidsvest aan. Opgave bij Mieke.  

m. Henk Post onder leiding van Jacob Bijlsma rondvaart Houtwielen.  
 

Frank van de Haak nacht van de nacht laatste zaterdag oktober/herfstvakantie in 
bossen Beetsterzwaag. Afgelopen jaar verboden door graaf Merchand d’ 
Assambourgh: “U weet dat u ’s nachts niet door mijn bos mag”. 

 
Rondvraag. 
Nel Otter – enkele boekjes “Tuinieren voor (wilde) dieren” te koop voor €9.00 
Attenties worden uitgedeeld voor actieve mensen, Tiny kascommissie, Wilma via 
John en Joke via Hans. 

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

fotoverslag van onze excursies via foto’s door leden ingestuurd aangevuld met wat 

buitenlandse plaatjes. Vanuit de zaal voorzien van commentaar.  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  2 en 3 mrt. Groenling maakt ruzie met sijzen.  Fluessen 13.  fam. Scholma. 

                        8  mrt. Roerdomp bij ijsbaan Beetsterzwaag.    Mieke Edens.   

                    23  mrt.  Goudvink,man en vrouw.   Flevo 8  Hotze Simonides. 

 

  20  apr. Zwartkop,een paartje,in de tuin.   Flevo 8. Hotze Simonides. 

24 april. Op de Flevo een ransuil. Er is strijd geweest om een oud eksternest. 

 Maar hoe  het afloopt weten we nog niet.  Hotze S. 

28 april. Draaihals in tuin op de Fluessen . De doortrek is van half april 

 tot half mei. Klopt dus heel mooi.Erik Wokke. 

29 april. Nog steeds  appelvinken op Fluessen bij de fam. Scholma.  

Zouden ze ergens in  de buurt  broeden ?   Roelf Scholma. 
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                                                       waarnemingen 

       9.  febr.   Sijs.    Flevo 8  Hotze Simonides. 

      



 

      

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

Zonder andere mededelingen duren de excursies ongeveer 2 uur.  

Zaterdag 4 mei 

Aanvang 8:00 uur 

P-Huenderweg te 

Doldersum. 

Vogel excursie over de Doldersumse heide o.l.v. 

Meindert Swart en Hotze Simonides. De nadruk zal 

liggen op het herkennen van vogels. Bovenloop van de 

Aa. Vertrek Meldij 07:30 uur Contact: Meindert 0512-

515932 en Hotze 0512-514382. 

Zaterdag 18 mei 

Aanvang: 11.00 uur 

Ingang Wikelslân aan 

Feansterdyk. 

Insecten excursie in de Alde Venen bij Eernewoude 

o.l.v. Siemen Rienstra. De nadruk zal liggen op vlinders 

en libellen. Samen met afd. Leeuwarden.  

Vertrek Meldij 10:30 u. Contact: S Rienstra 0512-521496 

Zaterdag 25 mei  

Aanvang: 5:15 uur 

ingang “De Sanding”. 

 

2de algemene broedvogel inventarisatie in “De 

Sanding”. Naast inventariseren veel aandacht voor het 

leren onderscheiden van vogelzang. De excursie is 

geschikt voor de beginnende vogelaars. Opgave bij 

Hotze Simonides 0512-514382 max. 15 deelnemers. 

Zaterdag 1 juni 

Aanvang 10:00 uur  

P-Drogeham. 

1ste seizoen excursies in Droge Hamstermieden , met 

als thema zeggen. Een excursie voor plantenfreaks. 

Leider dhr. Gertie Papenburg. Maximaal  

14 deelnemers! Vertrek Meldij 09:30 uur. 

Contact: Nellie Oosting 0512-541578 

Zaterdag 8 juni  

Aanvang: 11.00 uur 

P-terrein It Fryske 

Gea aan de 

Albadalaan 

Libellen-excursie naar de Catspoele/het 

Diaconievene (combi met Leeuwarden) o.l.v. David 

Scarse en Siemen Rienstra. Als het goed is vliegt de 

oostelijke witsnuitlibel nog. 

Vertrek Meldij 10:15 uur of bij het informatiepaneel op het 

parkeeterrein van It Fryske Gea aan de Albadalaan om 

11:00 uur. Contact Siemen Rienstra 0512-521496. 

Vrijdagavond 14 juni 

Aanvang: 20:00 uur 

P-bij begin fietspad 

over het veen 

Excursie Fochtelooerveen o.l.v. Frank van den Haak. 

Lekker dwalen in Nederlands grootste hoogveen gebied. 

Vertrek Meldij 19:00 uur Contact: Frank van den Haak 

06-14613364 

Zondag 23 juni 

Aanvang: 11:00 uur 

2de seizoensexcursies in Droge Hamstermieden, nu is 

het thema Libellen. Siemen/Carin. Hans Bijl 

vlinders/insecten. Melden bij de SBB boswachter district? 

     Excursieprogramma 



P-Drogeham. Vertrek Meldij 10:30 uur. Contact: Siemen Rienstra 0512-

521496 

 Zaterdag 29 juni  

Aanvang: 11:00 uur. 

P-terrein van het 

Restaurant Het Boze 

Wiif te Lauwersoog. 

Orchideeën-excursie naar het Lauwersmeer (combi met 

Leeuwarden)  o.l.v. leiding Bert Folbert.  

Vertrek Meldij 10:00 uur.  

Contact: Melle van der Kooij (0511-472095) of Bert 

Folbert (0519-571819). 

Zondag 7 juli 

Aanvang: 10:00 uur 

P Belvedère in 

Bakkeveen 

Roofvogel excursie (max 15 personen) vanaf de 

uitkijktoren te Bakkeveen o.l.v. roofvogelspecialist 

Christiaan de Vries met mogelijk wespendieven!  

Vertrek Meldij 9:30 uur Frank van den Haak 06-14613364 

Vrijdagavond 12 juli 

Aanvang 22:30 uur 

P-bezoekcentrum 

Drents-Friese Wold. 

Nachtzwaluwen zoeken op het Aekingerzand o.l.v. 

Frank en of Siemen. 

Vertrek Meldij 22:00 uur. Contact: Frank van den Haak 

06-14613364 

Vrijdagavond 

 23 augustus 

Aanvang: 21:00 uur. 

Tropische Kas te 

Beetsterzwaag 

Nachtvlinderen in het park bij de Tropische Kas 

Beetsterzwaag (www.tropischekas.nl). Kosten €5.00, leden 

€2.00, incl. koffie of thee. 

Met een insecten lamp maken we zoveel mogelijk 

vlinders en andere insecten zichtbaar. Vertrek 20:30 uur 

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

Vrijdagavond 

 6 september 

Aanvang: 20:00 uur 

De Naturij. 

We gaan ons verdiepen in Vleermuizen! We beginnen 

binnen met een Power-piont presentatie. Aansluitend 

gaan we naar buiten met de baddetector om te bepalen 

welke soorten aanwezig zijn. Vorig jaar spectaculair! 

Contact: Siemen Rienstra 0512-521496. 

Zaterdag  

14 september 

Aanvang: 14:00 uur 

Oostkant Vogelkijkhut 

Ezumakeeg 

Najaarstrek van vogels in Lauwersmeer o.l.v. Meindert 

Swart. 2de verzamelpunt te Dokkumer Nieuwe Zijlen t.o. 

café-restaurant De Pater. Maximaal 15 personen, 

Vertrek Meldij 13:00 uur.  

Opgave/contact: Meindert Zwart. 0512-515932. 
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http://www.tropischekas.nl/

