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- 

door Annie van Dijk 

 

Het voorjaar is al volop begonnen: de fruitbomen zijn voor een gedeelte zelfs al weer 

uitgebloeid, maar degenen die nog bloeien, zijn het bewonderen meer dan waard. 

Toch zie je bij de bezoekers van deze bomen vrij weinig bijtjes, wat ook in de lande al 

een bekend fenomeen is geworden. We hopen dat dit van tijdelijke aard is en dat 

komende jaren de bijenstand weer toe gaat nemen.  

Vertaald in de “Mensenwereld”, geldt hetzelfde  ook voor het bestuur van onze 

vereniging. Bestuursleden nemen na vele actieve jaren afscheid, maar nieuwe 

bestuursleden staan niet op….. 

Tijdens de bestuursvergaderingen schuiven de bestuursleden van de afdeling 

Leeuwarden nu structureel aan. (ook zij zitten met hetzelfde probleem). 

We verwachten dat deze samenwerking steeds hechter wordt. U wordt op de hoogte 

gehouden.   

Dit is ook de reden waarom er vaak ook een starttijd en-of plaats in Leeuwarden 

aangegeven wordt in het programma. 

Soms wijzigt er wel eens iets in het programma. Houd daarom de mededelingen op 

onze website in de gaten, zie www.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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         2014 Jaar van de salamander 
                                   

 

 

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 29 januari 2014 

2014 is internationaal uitgeroepen tot Jaar van de salamander en RAVON zal 
hieraan een actieve bijdrage leveren via onderzoek, bescherming en het 
organiseren van diverse activiteiten. In febuari begint de salamandertrek naar 
de voortplantingswateren en daarom zijn een aantal paddenwerkgroepen nu al 
bezig met het plaatsen van de eerste schermen. 

In Nederland komen vijf inheemse soorten salamanders voor. De ernstig bedreigde 
vuursalamander is de enige landsalamander. De kleine watersalamander, 
Alpenwatersalamander, kamsalamander en vinpootsalamander zijn echte 
watersalamanders. In het jaar van de salamander zullen we deze soorten extra 
aandacht geven in natuurberichten. 

Salamandertrek in februari 
Terwijl de padden en bruine kikkers nog in winterslaap zijn, gaan de salamanders in 
februari al volop aan de wandel, op weg naar de voortplantingswateren. Ze doen dat, 
vanwege de lage temperaturen, nog wel in een traag tempo. Dit maakt het 
oversteken van wegen tot een hachelijke onderneming. De meeste salamanders 
trekken ’s nachts, bij voorkeur onder vochtige weersomstandigheden en een 
temperatuur van rond de 5 °C. De mannetjes gaan het eerst; enkele dagen of weken 
later volgen de vrouwtjes. Omdat de salamanders al zo vroeg trekken, worden ze op 
veel locaties vaak gemist. Hierdoor wordt onterecht aangenomen dat er op deze 
locaties geen salamanders trekken. 

Activiteiten RAVON in het Jaar van de salamander 
RAVON gaat door met het onderzoek naar de schimmelziekte onder de 
vuursalamanders die inmiddels ook in België is aangetroffen. Ook het redden van 
salamanders uit straatkolken en putten tijdens de voorjaarstrek krijgt extra aandacht 
dit jaar. Tijdens amfibieënexcursies leert u hoe u salamanders kunt herkennen want 
dat is niet altijd zo makkelijk als veel mensen denken. De excursies worden 
aangekondigd op www.ravon.nl (>Activiteiten). 
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Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 21 november 2012 

Jaarlijks worden aan RAVON honderden waarnemingen doorgegeven van 
kikkers, padden, salamanders, vissen, slangen en hagedissen. Daar zijn we erg 
blij mee, want daardoor weten we steeds beter waar welke soorten voorkomen, 
en kunnen we ze beter beschermen. Regelmatig melden mensen ook 
hagedissen in de tuinvijver, salamanders op de muur, overwinterende 
hagedissen in de kelder of een salamander die zo snel weg rende dat een foto 
maken niet lukte. Die waarnemingen kloppen niet met de leefwijze en het 
gedrag van de genoemde soorten. Veel mensen blijken het verschil (nog) niet te 

kennen tussen een hagedis en een salamander. 

 
Overwinterende kleine watersalamanders (foto: Jelger 
Herder, Digital Nature) 
Hagedissen en salamanders zijn totaal verschillende 
dieren. Toch is een vergissing wel begrijpelijk, want een 
hagedis (reptiel) en een salamander (amfibie) lijken uiterlijk 
veel op elkaar. Allebei hebben ze een langgerekt lichaam, 

een relatief brede bek, vier ongeveer even lange poten, tenen en een lange staart. 
 Juveniele 
levendbarende hagedis (foto: Jelger Herder, Digital 
Nature) 
Amfibieën en reptielen worden altijd in een adem 
genoemd, maar toch hebben ze als diergroepen 
niets met elkaar te maken. Een vlinder en een vogel hebben allebei vleugels en 
kunnen allebei vliegen. Toch zijn dat ook compleet andere dieren.  
Als we de hagedis en de salamander van dichtbij bekijken, zijn de verschillen goed te 

zien. 
 
Detail huid hagedis (foto: Jelger Herder, Digital Nature) 
De salamander heeft net als alle amfibieën een zachte, 
vochtige, dunne huid. Door die dunne huid kunnen ze in het 
water zuurstof opnemen. De huid zorgt ook voor 
bescherming, omdat ze door de huid stoffen kunnen 
afscheiden die bacteriën en schimmels doden. Die licht 

giftige stoffen zorgen er ook voor dat veel andere dieren salamanders, kikkers en 
padden niet erg smakelijk vinden. Maar op het land is die dunne huid gevaarlijk. De 
kans op uitdroging vormt een groot risico. Amfibieën zoeken op het land daarom 
vochtige plekken op en trekken naar hun voortplantingswater als het regent. Alle 
amfibieën, ook de salamander, maken voor hun voortplanting altijd gebruik van het 
water. 
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 Is het een salamander of een hagedis? 
                                                   



 
Detail salamander (foto: Jelger Herder, Digital Nature) 
De hagedis heeft net als andere reptielen een harde, dikke 
huid met een pantser van plaatjes en schilden. Die 
beschermen de hagedis of slang tegen beschadigingen 
als ze door het dichte struikgewas, langs dorens en 
stekels lopen of over scherpe stenen kruipen. De huid 
beschermt ze ook tegen zonnebrand en uitdroging. Ze 
kunnen dus gemakkelijk hun lichaamstemperatuur op peil 
brengen door te zonnen zonder het risico van teveel 
vochtverlies. De huid biedt ook bescherming tegen 

bijtende of stekende kleine dieren. Teken kunnen alleen door de huid heen bijten op 
de zachte plekken onder de oksels van de poten. Reptielen, ook hagedissen, leggen 
hun eitjes, of krijgen hun jongen, op het land. 

Duidelijke verschillen dus, maar je moet wel even door de knieën om de huid goed te 
kunnen bekijken. Rent het diertje dan heel snel weg, dan is het een hagedis. Als het 
stap voor stap weg waggelt, dan is het een salamander. Gemakkelijk toch?! 

 

Tekst: Arnold van Rijsewijk, RAVON 

Foto's: Jelger Herder, RAVON, Digital Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levend barende hagedis                        kleine watersalamander 

(Hotze Simonides)                                   (Bert Edens)     
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KNNV JAARVERGADERING 3 FEBRUARI 2014  
Er zijn 12 leden aanwezig en 5 bestuursleden. 
Ledenbestand: 113 leden, 16 huisgenootleden en 6 donateurs.  

1. Opening keurig om 20:00uur door Frank met de betreding van het digitale tijdperk 
binnen onze vereniging door de agenda op een scherm te projecteren. 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 
a. Berichten van verhindering: John Boosman, Wilma Trumpie, Els Houwink, 

Jet Verhoef, Meindert Swart, Mei Lan Tan. Van 112 mensen geen bericht 
ontvangen! 

b. Ingekomen stukken. Geen ingekomen stukken. 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27 februari 2013. Geen op- en aanmerkingen, 

bij deze vastgesteld. 
4. Financieel verslag. Verzoek van Ada om volgend jaar toch de contributie met 

€0,25 te verhogen daar er steeds minder overblijft van de contributie na 
vermindering van landelijke afdracht. Dit ook om in de toekomst niet een grote 
verhoging te moeten doorvoeren. Na discussie aanwezigen voorstel om te 
verhogen naar €30. Opmerking Hans Nater dat dit punt niet op de agenda stond. 
Opnemen in agenda voor volgend jaar zodat het in 2016 kan ingaan. Voor nu zijn 
we financieel nog gezond. Geen verdere vragen en opmerkingen over het verslag 
en de begroting. 

5. Verslag kascommissie, Mieke Edens en Henk Jansen. Mieke en Henk hebben 
geen op- en aanmerkingen kunnen vinden in de boekhouding. De penningmeester 
krijgt décharge van de vergadering.  

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
a. Henk Jansen is aftredend. Erica Bijl stelt zich kandidaat. 

7. Natuurhistorisch jaarverslag staat keurig in de Wetterklaver blz. 7, 8 en 9 en op de 
site. Frank vult het verslag mondeling aan. Sprinkhaan excursie is niet 
doorgegaan, wel genoemd. Bedankt voor de mooie activiteiten, nu vast gesteld. 
Samenwerking met afdeling Leeuwarden intensiveren waardoor de activiteiten nu 
provinciaal in de regionale bladen worden vermeld en het excursie gebied heel 
Friesland beslaat. 
                                               

8. Verkiezing bestuursleden: Geen opgave binnengekomen. Taken zijn verdeeld. 
Beetje slijtage plekjes in de uitvoering van de taken, dit is nog niet direct zichtbaar 
in de uitvoering naar buiten. Ieder bestuurslid voelt zich verantwoordelijk voor de 
afdeling en zorgt ervoor dat de vereniging blijft draaien. Frank kondigt aan van 
baan te veranderen door “house sitter” als beroep te kiezen. Dit kan betekenen dat 
een volgende activiteitenlijst minder uitgebreid zal zijn. Marten Zijlstra overziet de 
zaal en constateert dat het een behoorlijke grijze club is. Hans Nater zegt terecht 
hoe verder: oproep website, Wetterklaver, vacaturebank, samenwerking IVN (De 
Wâlden houdt dit af). Dit ontaardt in een vraag naar het doel van ons soort 
kleinschalige excursies t.o.v. de “professionele” door b.v. staatbosbeheer en 
Fryske Gea. Tijdens onze excursies toch leuke familiaire groep, grote groepen is 

        Verslag algemene ledenvergadering 



meer consumeren. Doelstelling KNNV is kennis en dit moet blijven. Toekomst 
KNNV algemeen en  Friesland in het bijzonder, meer digitalisatie. Toch weerwoord 
om de prachtige papieren Wetterklaver niet te schrappen, deel aanwezigen wil de 
Wetterklaver in de hand houden. Voor digitaliseren: 7 aanwezigen, tegen 10 
aanwezigen.  

9. Vacature afdelingsvertegenwoordiger bij FMF. John Boosman heeft na jaren onze 
afdeling te hebben vertegenwoordigd gezegd te stoppen. Henk Jansen wil dit 
graag van hem overnemen. KNNV is een kennisbank. Bestuur wacht met 
spanning op verslagen FMF bijeenkomsten.  

10. Activiteiten 2014. Twee cursussen: vogels en libellen. Oude successen en 
nieuwe activiteiten allemaal iets meer verdeeld over hele provincie. 

11. Rondvraag.  
 Henk Jansen: Twirre is tegenwoordig ook digitaal beschikbaar: 

http://www.fjildbiology.nl 
 Hans Bijl: jaar van de eekhoorn, zijn er nog waarnemings ansichtkaarten?  
 Mieke Edens: project RAVON padden uit de put. Als KNNV aandacht voor 

particuliere terreinen daar de meeste openbare terreinen hier goede 
voorzieningen voor hebben. Mogelijkheden voor krantenactie. www.padden.nu.  

 Frank van den Haak: oproep om aanstaande zaterdag de gemeentelijke 
duurzaamheidsdag in de Lawei te bezoeken, o.a. Henk Jansen geeft hier een 
lezing over water. 
                                          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 door de fotografen. 

Prachtig mooie foto’s met soms nog mooiere verhalen. Zeker een aanrader om 

volgend keer de jaarvergadering bij te wonen en een foto in te sturen.   

 

 

 

 

 

 

Foto Ada van Binsbergen  
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Korhoenderexcursie Sallandse Heuvelrug   

29 maart 2014 

 

 

Na zeer vroeg te zijn opgestaan en 125 km. te hebben gereden,  

kwamen wij met ons twaalven om 06.00 uur aan bij het SBB-informatiecentrum vlak 

vóór Nijverdal.  

Eerst stapten we door een bosgedeelte met, 
volgens velen van ons, veel vroege vogelzang, 
maar een enkeling meende dat de in 1962 door 
Rachel Carson voorspelde Silent Spring nu dan 
toch was aangebroken. Daarna kwamen we aan bij 
het nogal grote en heuvelachtige heidegebied, het 
laatste terrein in Nederland waar tegenwoordig nog 
Korhoenders leven.  
De zon kwam juist vuurrood op, het was windstil en in de dalen hingen nog 
grondnevels. Een schitterend gezicht! Nu was het de kunst een glimp van een van de 
laatste vier Korhanen op te vangen. Het leek een speld in een hooiberg, maar om 7 
uur hoorden we het koeren van een bolderende haan. Hij bleek te zitten op een 
struikje boven op een heuvelrand, zodat zijn silhouet prachtig afstak tegen de lucht, 
boven de grondnevel. Daar konden we hem 20 minuten lang met de telescopen 
bewonderen terwijl hij vol overgave baltste : staart omhoog en gespreid, keel 
opgeblazen door het koeren en nu en dan liet hij zijn sissend geblaas horen. Dit alles 
terwijl hij op een tak balanceerde. Bijzonder fraai! 
Hans Nater, die jaren geleden in dit gebied werkte bij Staatsbosbeheer, vertelde over 
de veranderingen in het terrein en over het vergroten van het heidegedeelte; het 
Korhoen werd begin jaren ’50 nog als een plaag beschouwd omdat hij de jonge 
knoppen uit de boomkruinen eet, dus werden er afschotvergunningen afgegeven. 
 In 1975 is  er op Sallandse Heuvelrug (de Nijverdalse- , Holter-  en Sprengenberg) 
onderzoek naar de korhoender populatie gedaan. Daaruit kwam naar voren dat er ca. 
45 korren waren. Op één van de vele telmomenten (op een ochtend in februari) 
waren er minimaal 22 hanen en 11 hennen. Ook werd er in dat jaar gelijktijdig 
onderzoek gedaan in de omgeving van de Sallandse Heuvelrug waar ook 
korhoenders zaten. Dit betrof het Wierdense veld (ca. 7 hanen en  11 hennen) en de 

Borkeld / het Elzenerveld (bij Rijssen)  
met ca. 6 hanen en 9 hennen. Verder 
kwam naar voren dat  het op zichzelf 
staande populaties waren  in deze 
drie gebieden. Uitwisseling tussen de 
drie gebieden werd namelijk niet 
waargenomen. Tijdens onze 
wandeling van drie en een half uur 

genoten we verder nog van onder meer Wulpen, Boomleeuweriken, Grote Lijsters en 
Roodborsttapuiten. We sloten af met koffie op het terras en reden toen zeer tevreden 
huiswaarts. .Op http://www.sallandseheuvelrug.nl/node/415 vindt u actuele informatie 
over het korhoen in Nederland.    
Meindert Swart                             -9- 
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Een beetje spannend was het wel. Hoe zou de telling dit jaar 
 uitpakken nu praktisch alle nesten door de zware stormen waren verdwenen ? En 
van sovon hadden we een waarschuwing gekregen om niet te wachten daar het blad 
dit jaar wel erg vroeg aan de bomen verscheen !  
Zaterdag 12 april trokken Wilma Trumpie en ondergetekende er weer opuit om te 
tellen. 
Het was al snel duidelijk dat de Drachtster roeken niet hadden geleden onder de 
zware stormen . Vol goede moed zijn de vogels begonnen aan de nieuwbouw en het 
resultaat mag er zijn. 

 
 
Hier volgen de tabellen :                           Tussen haakjes de cijfers van 2013. 
 
- locatie Overstesingel/Eikesingel.              15 paar. (10)  
 
 - locatie Ureterpvallaat/Splitting.                 51 paar. (40) 
 
 - locatie  Reidingpark/ Berglaan.                249 paar. (201)   
 
Hotze Simonides 
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Roekentelling 12 april 2014 



 

 

Het weer werkte dit jaar beter mee zodat we met 12 personen 

 een mooie wandeling door de bossen van Oranjewoud gemaakt 

 hebben onder leiding van dhr. Harry Bosma. Bosma is een ervaren veldmens 

werkzaam bij wetterskip Fryslân waarbij hij o.a. onderzoek doet naar de otter in onze 

provincie.  

Al vrij snel komen we enkele kleine boompjes tegen waarvan de bast gedeeltelijk 

vanaf is gesleten. Dit doen reeën met hun nieuwe gewei om de jeukende geweihuid 

te verwijderen. Mannetjes hebben ook geurklieren tussen de stangen van het gewei, 

door schuren bakenen ze hun territorium af.  

Verderop zien we een pluk plaats van een 

boommarter. De marter heeft een houtduif gepakt. 

Aan de afgeknaagde veren, de uiteinden van de veren 

ontbreken, is te zien dat het om een marter gaat. 

Later vinden we nog een plukplaats. Nu van een havik 

omdat hier de veren volledig in tact zijn.  

In wat lossere grond zijn omgewoelde plekken waar een das gezocht heeft naar 

voedsel.  

Langs de waterkant weet Bosma een plek aan te wijzen 

waar de otter zijn “sprains” (uitwerpselen) heeft 

achtergelaten. Otters doen dit als merkteken voor 

soortgenoten om aan te geven dat 

hier de kust veilig is. Even verderop is 

ook te zien dat de otter een vis heeft verorbert.  

Als we even later bij de rand van het bos aankomen vinden we 

het kale maïsland meerder sporen van reeën. We zien de 

hoefafdrukken van het vrouwtje (scherp) en jonge reeën.  

Op de terugweg staan we even stil bij een broedhoop 

van de ringslang. In wat lossere grond zien we een prachtige pootafdruk van de das.  

 

Siemen. 
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              Sporen excursie 19 januari 2014                                          



 

 

 

Nadat we een tweetal cursus-bijeenkomsten hadden gehad  

in het NME centrum over vogels, mochten we 12 april het geleerde in praktijk 

brengen. 

Onder begeleiding van de Texelse vogelexpert Andrie Binsbergen, hebben we een 

rondje Texel gereden. 

Hierbij zijn we begonnen bij de Petten, daarna zijn we verder gereden naar de 

Horsmeertjes, waar we een korte wandeling hebben gemaakt en het wachten op de 

blauwborst beloond werd! 

Via de oostkant langs de Waddendijk gingen we richting de punt van Texel. 

Onderweg een aantal keren gestopt en prachtig Kemphanen en Wintertalingen 

gezien . Ook de middelste zaagbekken achter de golven, alleen gezien door de jeugd 

met nog goede ogen. 

Verder prachtige kluten: het spel van zwart/wit dat door het water danst. 

Ook hebben we het verschil tussen de rosse grutto en de "gewone"  kunnen bekijken: 

de rosse is nog vaal, die broedt in het hoge noorden en is nog niet in prachtkleed. 

 

Hoewel het wat aan de koude kant was, hebben we genoten van “Ons mooie Texel-

vogel-eiland!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Gijs van der Meulen 
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    Excursie naar Texel       12 april 2014    



                                                                                                                          
 

                     

We zijn wel vaker de orchideeën in het Lauwersmeergebied gaan 

 bekijken. Dit bleef doorgaans beperkt tot de “roze” soorten (rietorchissen). Het blijft 

indrukwekkend om deze mooi bloemen uitgebreid te zien bloeien. Maar we wilden dit 

jaar meer! Daarom gaan we deze keer op stap met SBB-medewerker en 

orchideeënkenner Hans Gartner. Hij zal ons ook meenemen in terreintjes die voor 

andere gesloten blijven. En daar hopen we orchideeën met ook andere kleuren te 

ontmoeten, zoals de moeraswespenorchis en de grote keverorchis. We kijken 

natuurlijk naar alle flora (en fauna) die ons als KNNV-

ers van harte boeien, zoals parnassia, 

duizendguldenkruid, winter groen en ratelaar en de 

daar onlosmakelijk aan verbonden vlinders. En ook 

de roze vleeskleurige orchis is ons lief. En volgens 

mij moet het kroonjuweel de bijenorchis ook 

bloeien….. 

Zaterdag 29 juni, 10.00 uur Achter de Lawei, 

11:00 uur P-terrein van het Restaurant Het Boze Wiif te Lauwersoog.                                                                                                                        

 

 

 

 

De laatste jaren waren we in augustus te gast bij de tropische Kas om onder leiding 

van Jannie en Siep nachtvlinders te bekijken. We zagen alle keren genoeg vlinder- 

en andere insectensoorten, maar nooit de spectaculaire pijlstaarten. Dat komt omdat 

voor deze fraaie vlinders in augustus het seizoen al is afgelopen. Daarom gaan we dit 

jaar ons geluk beproeven in juli. We rekenen op een mooie zomeravond. Dat is niet 

alleen prettig voor de vlindervangerij, maar ook voor de avondbloeiers onder de 

kuipplanten bij de Tropische Kas. Die kunnen dan zo’n bijzonder exotisch luchtje 

veroorzaken. En dan maar afwachten of daar ook exotische vlinders op af komen.  

De kosten zijn voor ons leden €2,--. Daarvoor krijgen we een kopje koffie of thee en 

we kunnen gebruikmaken van de Tropische Kas. We verzamelen niet achter de 

Lawei, kom meteen naar Beetsterzwaag. Vanaf 22.00 uur staan lamp en laken 

opgesteld om de vlinders uit de duisternis tevoorschijn te toveren. Ook gaan we op 

diverse bomen stroop smeren. Niets staat een goede vangst nog in de weg…… 
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Vooraankondiging: vlinders kijken  11 juli 2014 

Vooraankondiging:Orchideeën  in het Lauwersmeer 

 29 juni 2014 



 

 

Het Fochteloerveen wordt steeds mooier en groter. Omdat te  

ervaren, bezoeken we dit jaar een ander deel van het veen dat voorgaande jaren. We 

lopen niet naar die bijzondere uitkijktoren, we nemen een kijkje aan de 

Veenhuizenkant van het natuurgebied. Ons afdelingslid Henk Jansen is betrokken bij 

de natuurontwikkelingen die hier plaatsvinden. Hij zal ons vergezellen en toelichting 

geven bij de aanleg van de nieuwe wildernis die hier plaatsvond. Het Fochteloerveen 

is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur en een Natura 2000 gebied. Het 

is het best bewaarde hoogveengebied van Nederland. Allemaal goede redenen om 

dit gebied met zijden handschoentjes te beschermen. De werkzaamheden aan de 

randen van het gebied zijn daarom gericht op het creëren van robuuste bufferzones. 

Dat is belangrijk omdat voor het “levend”  houden van het hoogveen het gebied nat 

moet blijven en het omringende gebied droog is (een van de problemen waar meer 

natuurgebieden mee kampen!) Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft 

staan. Hierdoor kunnen de veenmossen groeien. Afgestorven veenmossen komen 

onderwater terecht en verteren daardoor niet. En dan ontstaat veen, dat bestaat dus 

uit onverteerde plantenresten. Als de omstandigheden zo gunstig zijn dat de laag 

hoogveen groeit hebben we het over “levend” hoogveen. Leve het hoogveen. 
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Vooraankondiging:Excursie naar het Fochteloerveen  

30 augustus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Ada van Binsbergen 
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                                                       waarnemingen 

15/1:Koperwieken 

in de tuin:Flevo 8 

(Hotze) 

Mandarijneend in  

vijver bij Lauwers 

(Hans Bijl) 

1/ 2: Houtsnippen op 

drie plekken omgeving 

Postweg (Jacob 

Veenstra) 

11/2:Zwarte Ibis 

Drachtstervaart (Erik 

Wokke) 

15/2:Eekhoorn (zeer 

donker) bij ijsbaan 

Beetsterzwaag.(Rogier 

Konings) 

6/3: Grote Zaagbekken in 

Himsterhout (Hans Bijl). 

24/3:Strandleeuwerikken 

en Fraters buitendijks 

tussen Holwerd en Blija 

(Trienke en Nellie) 

Ransuil in tuin bij Wilma en 

John (Earnewâld) 

14/4:Fuut met twee 

jongen op de rug in de 

Drait (Hotze) 

26/4: Overvliegende 

Lepelaars over de 

Morra (JanCees)en 

een landkaartje ( 28/4) 

 

 Nog meer 

waarnemingen : 

Zie op onze site  

http://www.knnv.nl/ 

drachten 



  gespot 

Brian Kabbes had een 

goede tip: vogelvoer 

20-30 minuten in de 

magnetron en het kiemt 

dan niet meer! Scheelt 

een hoop onkruid 

wieden! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gijs van der Meulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Gijs van der Meulen 

 

 

 

                                                                 -16- 

Nieuwe leden: 

Hanneke Smink 

Janneke van de Meulen 

Gijs van der Meulen 

Myriam Loonen 

Lies Oppendijk 

Theo Oudega 

Harry Boonstra 

Paul van Eik.  

Allemaal van harte 

welkom en geniet van 

onze natuur! 

 



             Komende excursies tot 20 september 2014 
 
 
 
Algemene Activiteitenprogramma 2013 
Voor alle activiteiten geldt NIET KNNV leden betalen €3,-. 
Zonder andere mededelingen duren de excursies ongeveer 2 uur. 
  

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 10:15u. Cont: S. Rienstra 0512-521496 

Zaterdag 24 mei  

Aanvang:05:15 uur 

Ingang “De Sanding”. 

 

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 Hotse Simonides 0512-514382 max.15 deeln.  

Zaterdag 24 mei 

Aanvang: 10:00 uur 

P-Wikelslân aan de 

Feansterdyk 

Earnewoude.  

Excursie Wikelslân/Reid om’e Krite. Planten en vroege 

insecten.Vertrek Ventweg Julianalaan-Leeuwarden: 

09:00 uur. Kiryat Onoplein: 9:00 uur. 

Contact: David Scarse 058-2501479. 

Zaterdag 14 juni 

Aanvang: 11:00 uur 

Rohel Buitenpost 

Plantenexcursie. In een natuurhistorisch interessant 

terrein mogelijkheden om bloeiende orchideeën, 

kwelsoorten, muizenstaartje ed. waar te nemen. Gertie 

Papenburg. Kiryat Onoplein 10:30 uur. 

Contact: Ada van Binsbergen 

Zondag 15 juni.  

Aanvang: 11:00 uur 

P-Madeweg 

Steggerda 

Tweede Insecten werkgroep excursie libellen, nu in de 

Lendevallei.  

Vertrek Kiryat Onoplein 10:15 uur.  

Contact Siemen Rienstra 0512-521496.  

Vrijdagavond 20 juni 

Aanvang 22:00 uur 

P-bezoekcentrum 

Drents-Friese Wold. 

Nachtzwaluwen zoeken op het Aekingerzand o.l.v. 

Frank en of Siemen. 

Vertrek Kiryat Onoplein 21:30 uur.  

Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Zaterdag 29 juni. 

Aanvang: 11:00 uur. 

P-terrein van het 

Restaurant Het Boze 

Wiif te Lauwersoog.  

Orchideeën-excursie naar het Lauwersmeer met SBB 

Hans Gartner. Meer info elders in dit blad. 

Vertrek Kiryat Onoplein 10:00 uur. Vertrek NS-

Leeuwarden: 09:45 uur.Contact: Melle v. d. Kooij (0511-

472095) of Bert Folbert (0519-571819).  

Vrijdagavond 11 juli 

Aanvang: 22.00 uur 

Nachtvlinderen bij de Tropische Kas Beetsterzwaag 

(www.tropischekas.nl)  o.l.v. Siep en Jannie Sinnema. 

http://www.tropischekas.nl/


Tropische Kas, 

Beetsterzwaag 

Kosten €5.00, leden €2.00, incl. koffie of thee. Met een 

insecten lamp maken we zoveel mogelijk vlinders en 

andere insecten zichtbaar. (info zie elders in dit blad) 

Deze keer mogelijk pijlstaarten? Vertrek 21:30 uur Kiryat 

Onoplein.  

Contact: Frank van den Haak 06-14613364. 

Zondag 13 juli 

Aanvang 11:00 uur 

P bij kerkje 

Duurswoude. 

Derde Insecten werkgroep excursie libellen, dit maal 

wandelen we over de Duurswouderheide.  

Vertrek Kiryat Onoplein 10:30 uur. Contact Siemen 

Rienstra 0512-521496. 

Zondag 17 augustus 

Aanvang 11:00 uur 

P Oosterskar 

Vierde Insecten werkgroep excursie libellen, met een 

rondwandeling over de paden van het Oosterskar. 

Vertrek Kiryat Onoplein 10:15 uur. Contact Siemen 

Rienstra 0512-521496. 

Zaterdag 30 augustus 

Vertrek: 9:00 uur 

 

Algemene excursie Fochteloërveen  

door Henk Jansen (info:zie elders in dit blad) 

Vertrek Kiryat Onoplein 9:00 uur.  

Contact: Frank van den Haak 06-14613364  

Vrijdagavond 5 

september 

Aanvang: 20:30 uur  

Beetsterzwaag p-

Lindenstein (Hoofdstr 

Beetsterzwaag) 

Vleermuizenexcursie. Met de batdetector op pad om 

vleermuizen te spotten in het donker door de straten van 

Beetsterzwaag. Leider nog niet toegezegd. zie vorig jaar. 

Vertrek Kiryat Onoplein 20:00 uur. Contact: Frank van 

den Haak 06-14613364 

Zondag 14 

september 

Aanvang 11:00 uur 

Sudergoawei N359 

op parallelweg 

Vijfde en laatste Insecten werkgroep excursie libellen 

dit jaar over de Wylde Merk in Gaasterland. 

Vertrek Kiryat Onoplein 10:30 uur. Contact Siemen 

Rienstra 0512-521496. 

Zaterdag 20 

september 

Aanvang: 14:00 uur  

P-Dokkumer Nije 

Zijlen.  

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

Simonides. en/of Meindert Swart.  

Maximaal 15 personen, opgave bij Hotze 0512-514382 of 

Meindert 0512-515932. 

Vertrek Kiryat Onoplein 13:00 uur. Vertrek NS-

Leeuwarden: 13:00 uur. 

Contact Nellie Oosting 0512-541578 
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