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Mijn eerste… 

Als ik dit eerste voorwoord als voorzitter van jullie vereniging schrijf zit ik thuis te 

wachten op het in praktijk brengen van de dingen die we tijdens de 

determineercursus van Bart Dertien geleerd hebben. Helaas is het buiten wat 

regenachtig na een lange zij het wat koude periode van droog weer. Maar ja we zien 

straks bij het Karmel klooster wel wie de echte doorzetters zijn en anders gaan we 

naar de sculpturen van Bart zijn echtgenoot kijken daar het vandaag ook open 

monumenten dag is. Hierbij wil ik de vele deelnemers en vooral ook de presentator 

van de cursus bedanken voor hun enthousiasme en deelname. Een geweldige 

opkomst van 30 personen. En wat het weer betreft: “buurmans leed troost” Hotse 

heeft momenteel een vogelexcursie in het Wikelslân en daar zal het ook geen 

zonneschijn zijn. 

Verder wil ik alle verenigingsleden bedanken voor het vertrouwen om mij als 

voorzitter te verkiezen. Ik zal mijn best doen om de zaken voort te zetten zoals in 

het verleden en proberen jaarlijks een gelijkwaardig activiteiten programma aan 

jullie te presenteren. Want de activiteiten zijn toch de spil dat ons bind in onze 

natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. 

Moet mij wel even van het hart dat ik met twee petten in het bestuur zit namelijk ook 

nog als secretaris en dat vergt bij tijd en wijle nog al wat tijd die ik dan niet in de 

natuur kan doorbrengen. Ik doe het met alle plezier en inzet voor zover mogelijk 

maar versterking zou welkom zijn om taken wat beter te kunnen verdelen. Ook 

hebben we voor de activiteiten behoefte aan mensen die als gids kunnen optreden 

tijdens excursies want momenteel zijn alleen Frank van den Haak en 

ondergetekende naast de leiders van de werkgroepen beschikbaar om jullie rond te 

leiden in het veld. Dus wie zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen aan 

onze vereniging, meld je aan bij het bestuur. 

Tijdens de nu voor beide gehouden ledenvergaderingen hebben de leden van zowel 

Leeuwarden als Drachten geen bezwaar aangetekend tegen een samengaan tot 

een gezamenlijke Friese afdeling. Beide besturen zullen deze zomer het geheel 

uitwerken om jullie in de herfstuitgave de stand van zaken te kunnen presenteren. 

Wil ik jullie veel leesplezier wensen met deze fantastische Wetterklaver/Grienmank 

en een mooie zomer met veel natuurbelevenissen, -studie en –bescherming.  

Houd de website www.knnv.nl/drachten of www.knnv.nl/leeuwarden in de gaten 

voor de actuele informatie betreffende excursies. 
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Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op zondag 25 januari 2015 

Zondagochtend 25 januari is bij Vroege Vogels op Radio 1 het startschot 
gegeven voor ‘2015: Jaar van de adder’. Het hele jaar door zal RAVON, samen 
met de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) die dit jaar 15 jaar 
bestaat, extra aandacht besteden aan deze soort. Als enige gifslang in 
Nederland is de adder bekend bij veel natuurliefhebbers. 

Beschrijving 
De adder (Vipera berus) komt voor in natuurgebieden op de hoge zandgronden. De 
grootste leefgebieden zijn te vinden op natte heides en in hoogveengebieden in 
Friesland, Drenthe, Overijssel; op de Veluwe (Gld.) en de Meinweg (L.). Het zijn 
relatief kleine, zwaar gebouwde slangen. Ze hebben een duidelijke driehoekige 
zigzagtekening en verticale pupillen. De mannetjes zijn vaak grijs en hebben een 
sterk contrasterende zwarte rugstreep in zigzagvorm. Vrouwtjes zijn vaak bruin en 
hebben een mindere contrastrijke donkere rugstreep. Adders zijn levendbarend: ze 
broeden de eieren uit in het moederlichaam en hebben daarvoor vooral 
(zonne)warmte nodig. Addervrouwtjes eten niet (of nauwelijks) in het jaar dat ze 
jongen krijgen. In het daaropvolgende jaar eten ze wel maar planten ze zich niet 
voort. 

 

Zonnende adder pas uit winterslaap (foto: Johan de Jong) 
 
Als ze met rust gelaten worden zijn adders niet gevaarlijk, ze zijn veel minder 
agressief dan veel mensen denken. Ze vluchten traag weg in de vegetatie bij 
verstoring. Als ze echter opgepakt worden bijten ze en een beet van deze gifslang is 
bijzonder pijnlijk. 

Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) 
De Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) is opgericht in het jaar 2000 en 
bestaat dit jaar dus 15 jaar. Het belangrijkste doel van de WAN is onderzoek doen 
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http://www.ravon.nl/RAVONActief/Werkgroepen/AdderonderzoekNL/tabid/1656/Default.aspx


naar het leefgebied en aantalsontwikkeling van de adder zodat de soort beter kan 
worden beschermd. De leden van de werkgroep voeren gedetailleerde tellingen 
(monitoring) en onderzoek uit in de leefgebieden, ze verzorgen excursies voor 
belangstellenden en verstrekken waar nodig advies aan de terreinbeheerders. Ook 
verstrekt de WAN informatie over wat je moet doen bij een adderbeet: ze hebben 
hiervoor in samenwerking met medische specialisten een protocol opgesteld. WAN 
verzamelt ook informatie over adderbeten: je kunt ze doorgeven via een 
speciaal adderbeetformulier. 

Bescherming  
De adder staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar". De soort wordt 
beschermd door de Flora- en faunawet. Ook heeft hij een beschermingstatus in 
de Conventie van Bern. Hoewel de langjarige trend stabiel is, vertoont de adder de 
laatste tien jaar een matige afname; deze afname speelt in vrijwel alle 
kerngebieden. 

2015: Jaar van de adder 
Dit jaar zullen er extra excursies worden georganiseerd voor belangstellenden en in 
het najaar organiseert RAVON in samenwerking met de WAN een minisymposium 
over de adder. Houd de activiteitenagenda op de RAVON website in de gaten voor 
deze en meer activiteiten. Daarnaast zal Natuurbericht.nl maandelijks aandacht 
besteden aan de adder en zullen er dit jaar veel publicaties over deze fascinerende 
slang verschijnen. Hiermee hopen we te bereiken dat de adder ook in het 
terreinbeheer de nodige aandacht krijgt: eenvoudige aanpassingen in het beheer 
van adderterreinen zijn vaak cruciaal voor het behoud van deze spectaculaire soort.  

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl/2015Jaarvandeadder 

Tekst: Raymond Creemers & Kris Joosten, RAVON 
Foto: Johan de Jong 
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Als de buitentemperatuur stijgt, komen de insecten weer te 

voorschijn. Niet alle insecten zijn even geliefd, maar bijna 

iedereen houdt van vlinders. Ook nieuwsgierig naar hoe al 

die mooie fladderaars heten? Met plaatjeskijken in een 

vlindergidsje komt u natuurlijk een eindje op weg. De 

Vereniging voor Veldbiologie KNNV in Friesland biedt u nu 

de kans om deze dieren echt te leren kennen en wel in de 

natuur. Vlinderdeskundigen Siep en Jannie Sinnema 

maken u wegwijs in de vlinderwereld tijdens een 

theorieavond op woensdag 29 april en vier 

praktijkexcursies. De theorieavond over de kenmerken en 

leefwijze van dag- en nachtvlinders vindt plaats in de 

Naturij van 19.30 – 21.30 uur.  

De excursies starten om 11.00 uur en zijn op:   

 17 mei naar Wikelslan  (Alde Feanen) 

 14 juni naar Steggerda  

 12 juli naar de Heide van Duurswoude  

 16 augustus naar it Oosterskar bij Johannesga 
 

Bovendien is er een nachtvlinderavond op  

10 juli vanaf 22.00 uur in de Tropische Kas te 

Beetsterzwaag. 

Deelname aan de cursus kost €30,-- 

en is voor KNNV-leden gratis. 

Door op verschillende momenten in het jaar in diverse 

natuurgebieden vlinders te gaan bekijken geeft deze 

cursus een breed beeld van de in Friesland voorkomende 

vlindersoorten. De excursies starten om 11.00 uur. 

Hebt u belangstelling om de vlinders uit uw omgeving bij  

 

de naam te kunnen noemen en wilt u met deze cursus meedoen? Meldt u aan bij 

Siemen Rienstra via mail: secretaris@drachten.knnv.nl of telefoon: 0512 521496 

www.knnv.nl/drachten 
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In de nacht van vrijdag 10 juli wordt bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag het witte 

laken uitgerold en de lamp ontstoken. Hierdoor zullen nachtvlinders op het door de 

lamp fel oplichtende laken afkomen. Andere nachtinsecten, zoals sprinkhanen en 

kevers, kunnen eveneens de lokkende werking van het licht niet weerstaan. Ook zij 

strijken neer op het laken. Daarnaast worden met op bomen gesmeerde stroop weer 

andere nachtvlinders verleid om rustig te gaan zitten om bewonderd te worden.  

Natuurliefhebbers zijn van harte uitgenodigd om vanaf 22.00 uur al deze 

nachtdieren te komen bekijken en de nachtelijke insectenjacht mee te beleven. 

Waarschijnlijk zal er ook een pad tevoorschijn komen om de van het laken 

afgevallen vlinders op te eten. Kortom het wordt gezellig druk.  Deze 

nachtvlindernacht wordt georganiseerd door de Vereniging voor Veldbiologie KNNV 

afd. Drachten in samenwerking met de Tropische Kas te Beetsterzwaag. Deelname 

kost €5,-- inclusief koffie/thee.  Voor leden van de KNNV is de bijdrage € 2,--. 

Zie www.knnv.nl/drachten of www.tropischekas.nl voor meer informatie. 
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31 mei gaan we o.l.v. boswachter Kees van Son 

het fraaie beekdal van de Drentse Aa 

verkennen. In die tijd zijn sommige graslanden 

langs de Drentsche Aa paars van de bloeiende 

orchideeën. Er staan dan diverse soorten in 

volle bloei. We zullen met name de brede 

orchis, de rietorchis en de gevlekte orchis 

vinden. Maar ook de welriekende nachtorchis 

groeit in het gebied. Het is echter de Brede 

orchis die de toon aangeeft. Eertijds was deze 

orchidee zeer algemeen in grote delen van 

Nederland. Maar door ontwatering, zoals het 

graven van diepe sloten, is deze 

voorjaarsbloeier zeer zeldzaam geworden. De 

Brede orchis heeft om te overleven grondwater 

nodig waar veel mineralen in zitten, zoals ijzer. 

Toen Staatsbosbeheer in de loop van de jaren 

zestig begon met het aankopen van gronden in 

het Drentsche Aa-gebied, waren er bijna geen orchideeën meer over. Door het 

vasthouden van voldoende water en door het instellen van een consequent 

hooilandbeheer, ging het al snel de goede kant op. Nu zijn er zo'n tweehonderd 

percelen waar de Brede orchis voorkomt, soms met duizenden tegelijk. Naast 

orchideeën is er natuurlijk nog veel meer moois te zien aan planten, er groeien meer 

dan 600 verschillende soorten in het beekdal van de Drentse Aa, waaronder de 

zwartblauwe rapunzel. Dieren die het gebied bevolken zijn onder meer de 

nachtzwaluw, ijsvogel, levendbarende hagedis, heidekikker en weidebeekjuffer. Er 

is dus genoeg moois om met deze excursie mee te gaan.  

Tijdens de excursie komen we door drassige weiden. Trek vooral waterdichte 

schoenen of laarzen aan. Het is noodzakelijk om je op te geven. Dat kan per e-mail 

bij Roelie: r.ansingh@hetnet.nl 
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Jac. P. Thijsse en de natuurbescherming. 
 
In november 1904 maakte de gemeente Amsterdam plannen om het Naardermeer 
in gebruik te nemen als vuilstortplaats - het gebied was volgens de gemeente een 
'complex van waardeloze, onvruchtbare plassen'. 
Onderwijzer Jac. P. Thijsse (1865-1945) maakte zich al jaren grote zorgen over de 
achteruitgang van de natuur en het landschap in Nederland. Met eigen ogen had hij 
gezien hoe de geliefde plekjes uit zijn jeugd aan de vooruitgang ten onder waren 
gegaan. 
Door de industrialisatie, inpolderingen, ontwatering, woningbouw, aanleg van wegen 
en spoorlijnen, schaalvergroting van de landbouw, ruilverkaveling en ontginning van 
woeste gronden verdwenen waardevolle natuurgebieden in een rap tempo. Ook 
bijzondere landschapselementen verdwenen: weggetjes, heggen,singels, hout- en 
tuinwallen, hakhoutbosjes, bomen en waterpartijen. 
Thijsse besefte dat gebieden met een hoge natuurwaarde alleen duurzaam 
beschermd konden worden door ze te kopen. In de natuurrubriek die hij schreef 
voor het Algemeen Dagbad, verkondigde hij al eens dat hij 'half Texel, het 
Naardermeer en den Sint Jansberg' zou kopen als hij voldoende geld zou hebben. 
Hij was daarin enigszins een Einzelgänger: de meeste mensen hielden zich in die 
tijd niet bezig met natuurbescherming. Toch liet hij de moed niet zakken: zodra hij 
hoorde over de plannen van de gemeente Amsterdam, wijdde hij in zijn rubriek in 
het Algemeen Dagblad een hele aflevering aan het Naardermeer: 'omdat de mens 
van brood alleen niet kan leven is er ook nodig kennis en kunst van levensvreugde; 
die zijn alleen te verwerven door liefdevolle aanschouwing van de rijke levende 
natuur'. Of het door zijn krantenartikel kwam is niet te zeggen, maar feit is dat het 
gemeentevoorstel binnen de raad met twintig stemmen tegen achttien werd 
verworpen. 
De dag erop schreef Thijsse in de krant dat 'meer dan ooit de noodzakelijkheid blijkt 
van het vormen van een krachtig fonds voor het behoud van wat ik natuurhistorische 
landschappen noem'. Samen met andere sympathisanten richtte hij in 1905 (de 
Vereniging tot Behoud van) Natuurmonumenten op. Die vereniging kocht vervolgens 
het Naardermeer voor een bedrag van 150.000 gulden en maakte er een 
natuurgebied van. 
Nog tientallen jaren bleef Thijsse lid van het bestuur. Ook heeft hij zich als 
bestuurder bij diverse andere natuurorganisaties ingezet voor natuurstudie en -
bescherming. Sinds 1905 heeft Natuurmonumenten duizenden hectares 
natuurgebied aangekocht en beheert en onderhoudt de vereniging deze gronden. 
Thijsse heeft aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling en wordt mede daardoor 
door veel mensen gezien als de grondlegger van de natuurbescherming. 
Als Thijsse er niet was geweest, zou Nederland er nu heel anders 
uitzien:hoogstwaarschijnlijk waren dan veel meer waardevolle natuurgebieden en 
landschappen voorgoed verdwenen. Thijsse's ideeën over natuurbescherming zijn 
nog steeds actueel, en door bezuinigingen staat het natuurbeleid momenteel 
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(wederom) onder druk. Hopelijk staat er een nieuwe Jac. P. Thijsse op om het tij te 
keren! 
Hans van Os 
Januari 2015 
Thijsse Natuurlijk 
 
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse 
werd geboren. De boodschap van deze 
natuurbeschermer van het eerste uur is nog steeds 
actueel. Daarom organiseren de Heimans 
enThijsse Stichting, Thijsse’s Hof, de KNNV en IVN 
in 2015 diverse activiteiten. Ter nagedachtenis 
vanThijsse, maar vooral om zijn gedachtegoed in ere te houden. Ook andere 
organisaties, zoals Natuurmonumenten, besteden aandacht aan het Jac. P. Thijsse 
jaar. 
Voor meer informatie zie: www.knnv.nl 
Hans van Os, kenner van Jac. P Thijsse, schreef op verzoek van de deelnemende 
organisaties een korte artikelenserie (4) over de betekenis van Thijsse. Deze 
artikelen zijn vrij van copyright te gebruiken, mits met vermelding van bovenstaande 
alinea en de naam van de schrijver. 
 

Jac. P. Thijsse en het succes van de Verkade-albums. Er is waarschijnlijk geen 
reclameactie die zo veel en zo langdurig succes heeft gehad als de plaatjesalbums 
van Verkade. Tussen 1903 en 1940 werden koekjes en beschuiten van de firma 
voorzien van aquarelafbeeldingen die in een album geplakt konden worden. 
Deze vorm van reclame, nieuw voor Nederland, was vanaf het begin een enorm 
succes. 
Aanvankelijk ging het om verzamelalbums voor sprookjesplaatjes, maar de 
gebroeders Verkade besloten al gauw om natuuralbums te maken en schakelden 
daarbij de hulp in van natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945), die al enige 
naamsbekendheid had door de artikelen en boekjes die hij had gepubliceerd. 
Thijsse verzorgde de inhoud en de tekst van 19 albums en zijn inspirerende, 
enthousiaste schrijfstijl heeft ongetwijfeld bijgedragen aan dit succes. Niet voor niets 
wordt zijn naam nog altijd verbonden aan deVerkade-albums, en maken die albums 
deel uit van ons nationaal cultuurbezit. De verzamelplaatjes hebben niet alleen de 
omzet van Verkade vergroot, maar ook op een aantrekkelijke manier de 
belangstelling voor natuur en landschap in Nederland 
aangewakkerd. 
In 1906 kwam het eerste album Lente uit, in een nog bescheiden oplage van 18.000 
exemplaren. 'Het is nog niet uitgemaakt, wie het eerst de lente proclameert: de 
zanglijster, de sneeuwklokjes of de hazelaar. Het eene jaar komt de vogel het eerst 
met 't nieuwtje, het andere jaar de heester, of de bloem, maar in ieder geval weten 
zij het altijd eerder dan de menschen, die op de kalender afgaan, en meenen, dat de 
Lente den eenentwinstigsten Maart haar intocht doet', schreef Thijsse in het album. 
Later volgden onder andere de albums Zomer, Herfst, Winter en Texel. (In 1995 
werd het nooit gepubliceerde manuscript Eik en Beuk van Thijsse uitgegeven - in 
feite heeft hij dus zelfs 20 albums gemaakt, alleen is een daarvan nooit tijdens zijn 



leven verschenen.) De oplage van sommige albums bedroeg maar liefst meer dan 
100.000 exemplaren! Bij een speciale afdeling van Verkade konden dubbele 
plaatjes geruild worden. De prachtige afbeeldingen van planten, dieren, 
landschappen en historische gebouwen wekten de verzamelwoede van het 
Nederlandse publiek, vooral die van de jeugd. Aanvankelijk kostten de albums om 
de plaatjes in te plakken 25 cent, later steeg de prijs naar 1 gulden - een aanzienlijk 
bedrag in de tijd. De aquareltekeningen werden gemaakt door (in die tijd bekende) 
illustratoren als Wenckebach, Rol, Voerman jr., en Van Oort en toonden een 
idyllisch en nog ongerept landschap. 
De albums vormen een uniek tijdsdocument als het gaat om de gedetailleerde 
beschrijving van natuur en landschap in de eerste helft van de 20ste eeuw. De 
albums lijken op elkaar qua opzet. Thijsse maakt een wandeling, beschrijft daarbij 
de flora en fauna en het landschap en geeft informatie over allerlei historische 
gebouwen en wetenswaardigheden. Hij vertelt zo enthousiast dat je als lezer direct 
zelf naar buiten wil gaan om al dat moois te beleven en te ontdekken. Haast 
vanzelfsprekend raak je geïnteresseerd in de planten en dieren die Thijsse 
beschrijft. 'En alles, wat ik in mijn leven heb gezien en ondervonden, heeft mij 
gebracht tot de overtuiging dat ieder mensch gelukkiger en gezonder moet worden, 
naarmate hij meer belang stelt in het leven van de planten en dieren om zich heen', 
aldus Thijsse in het voorwoord van het Verkade-album Blonde Duinen. Met het 
uitgeven van de plaatjesalbums werden gezinnen bereikt die anders waarschijnlijk 
nooit natuurboeken hadden aangeschaft. Zo werd de belangstelling voor de natuur 
in eigen land onder brede lagen van de bevolking gestimuleerd en heeft Jac. P. 
Thijsse een belangrijke bijdrage geleverd aan het toenemend natuurbesef in 
Nederland. 
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14 januari- Havik slaat meerkoet in de tuin. Els gaat naar buiten en de havik laat de 
meerkoet  los. De meerkoet is weer vrij. Verder gr. Bonte specht op voer. Sanding, 
Els H. 
25 januari -. Goudvink en goudhaan in de tuin op de Flevo.       Hotze Simonides. 
8 februari -.  Grote Zaagbek, man en vrouw    Meindert Swart 
12 februari-.  Grote Zaagbek, man                   Meindert Swart 
23 februari -. Langs de Smalle Ee nabij de Sanding: Slechtvalk, in jeugdkleed. 
Meindert Swart. 
 
 
5 maart- Zeearenden parend . Prachtige waarneming Ezumakeeg. Nelly en Trienke. 
Deze waarneming is uitgezonden bij Vroege Vogels (17mrt) en zij waren er bij !! 
 6 maart- Zaagbekken ( 4 paar ) in vijver Oude Slingeweg.    Hans Bijl. 
8 maart -  in onze tuin, 1 Citroenvlinder. Meindert Swart 
9  maart-   in onze tuin, 3 Kleine Vossen Meindert 
10maart- dassenprenten onder de speeltoestellen bij het voormalig oranje terrein (in 
de buurt van de leeuwerikstraat) te Drachten- Henk van den Berg 
11 maart- Nonnetje (paar) in de petgaten Veenhoop.              Hotze. 
12 maart- een pestvogel gespot. Op de hoek Bruins Slotstraat/ JM Houwenstraat.  
Later vloog ie naar het grasperkje bij de JM Houwenstraat. 1 vogel - Thea Staring. 
13 maart- Grote gele kwikstaart (raamslachtoffer) en gr.zaagbekken(paar) Sanding 
Els. 
15 maart- in onze tuin, Sperwer, man, jagend op zangertjes, die in een struik 
vluchten; 1 zangertje vliegt de boom weer uit en wordt fel achtervolgd, samen 
verdwijnen ze uit zicht. Meindert 
 15 maart  vloog er een rode wouw boven het Zuid bij Drachten. 
17 maart- Boomleeuwerik,geelgors,klapekster, raven(paar). Kale Duinen . Afke en 
Hotze. 
20 maart- dassenprenten onder de speeltoestellen in de buurt van het 
Reidingspark (in de buurt van de Meent) -  Henk van den Berg. 
 
 
04 april- Goudvink. bij de ijsbaan 
Beetsterzwaag.       Jakob Veenstra. 
 05 april- IJsvogels. Broedpoging in omgevallen 
boomstronk bij water achter de Walta.  Mieke 
Edens . 
19 april- Toen we zondagmiddag19 april thuis 
kwamen, zat er een Draaihals in onze voortuin. 
Later,toen we aan het eten waren, vloog hij 
naar de achtertuin en ging daar verder naar eten zoeken. Met een knal vloog hij 
daarna tegen het raam, maar gelukkig vloog hij daarna weg. Annie en JanCees. 
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Zaterdag 11 april hebben we (Wilma Trumpie en Hotze Simonides) de jaarlijkse 

roekentelling weer uitgevoerd. Ieder jaar worden in de eerste helft van april (voor dat 

de bladeren aan de bomen zitten) in het hele land de roekenkolonies bezocht en de 

nesten geteld. De resultaten worden door Sovon verzameld en verwerkt . Ook onze 

gegevens gaan naar Sovon. Zo krijgen we ieder jaar een duidelijk overzicht van de 

roekenstand in Nederland. 

Vanwege de zware lentestorm kregen de tellers het verzoek om extra op te letten en 

eventuele schade aan de in aanbouw zijnde kolonies te noteren en met de 

telresultaten te melden. Wij hebben nauwelijks schade kunnen waarnemen. Meteen 

na de storm heb ik een rondje gemaakt en behalve een afgebroken tak met daarin 

een nest was er geen schade waar te nemen. Onvoorstelbaar hoe stevig de nesten 

door de vogels zijn gebouwd. 

Dan nu de resultaten van onze telling: 

                                                                 2015         2014 

        Locatie Overste Singel/Eikesingel.      9            ( 15 ) 

        Locatie Reidingpark/Berglaan.          243          ( 249 ) 

        Locatie Ureterpvallaat/Splitting.          59           ( 51 ) 

 

Het totaalplaatje laat een kleine achteruitgang zien .Wij zijn benieuwd hoe het er in 

de rest van Fryslân en van Nederland uitziet voor het jaar 2015 . 

In de Sovonnieuwsbrief van september 2014 wordt een voorlopig overzicht van de 

roekenstand 2014 weergegeven. 

De trend voor Nederland is negatief , terwijl Fryslân aardig in de plus is. 

Landelijk komt men op - 4.5% en voor Fryslân op + 8.5% . ( 53% van de tellingen 

zijn binnen ) Fryslân kende een goed broedseizoen . Er werden 375 paren meer 

geteld. 

Een opgaande lijn van 2008 tot 2014. Van 2000 naar 3000 paar !! 

 

De grootste kolonies in Fryslân per sept.2014 : 

         1. Jongemastate Rauwerd.      358 paar. 

         2. Reidingpark.    Drachten.     249 paar. 

         3. Oude begraafpl. L'den.        223 paar. 

         4. Spoorweghalte Deinum .     152 paar. 

 

Volgend jaar gaan we weer op stap om de paartjes roeken te tellen. We zijn 

benieuwd hoe de stand zich ontwikkelt.  

 Wilma Trumpie en Hotze Simonides. 
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Zaterdag 16 mei. 
Aanvang: 09:30 u. 
Boot Lauwersoog. 
Eigen kosten 
deelnemers. 

Dagexcursie Schiermonnikoog. Alleen voor leden KNNV. 
Vertrek 08:00 uur Kyriat Onoplein Drachten en zelfde tijd 
Julianalaan 97 Leeuwarden. Met eigen- of huurfietsen vanaf 
de pier een rondrit over het eiland. Contact: Meindert Swart 
0512-515932. Opgave verplicht i.v.m. reserveren huurfietsen. 

Zondag 17 mei. 
Aanvang: 11:00 u. 
Ingang Wikelslân aan 
Feansterdyk. 

Eerste Insecten werkgroep excursie vlinders.  
We gaan op zoek naar de eerste voorjaarsvlinder in dit 
moeras gebied. 
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496. 

Zaterdag 23 mei.  
Aanvang: 05:15 u. 
Ingang “De Sanding”. 

Tweede broedvogel inventarisatie in “De Sanding”. Naast 
inventariseren veel aandacht voor vogelzang. Ook voor 
beginnende vogelaars. Opgave bij Hotse Simonides 0512-
514382. Maximaal 15 deelnemers. 

Zondag 31 mei. 
Aanvang: 14:30 u. 
P-terrein aan de 
molensteeg in 
Oudemolen, Drenthe. 

Orchideeën-excursie in het Drentse A gebied met 
boswachter Kees van Son. Opgave verplicht, voor 15 mei.  
Vertrek: 12:00 uur Leeuwarden Julianalaan 97 en Drachten 
12:15 uur Kiryat Onoplein. 
Contact: Roelie Ansingh 0512-303174 of 
r.ansingh@hetnet.nl. 

Zondag 14 juni.  
Aanvang: 11:00 u. 
P-Hemweg Steggerda. 

Tweede Insecten werkgroep excursie vlinders. 
Nogmaals een moerasgebied, nu met wat meer 
weideterreintjes. 
Contact: Siemen Rienstra 05212-521496. 

Vrijdagavond 10 juli. 
Aanvang: 22:00 uur. 
Tropische Kas, 
Beetsterzwaag  

Nachtvlinderen bij de Tropische Kas Beetsterzwaag 
(www.tropischekas.nl) o.l.v. Siep en Jannie Sinnema. Kosten 
€5.00, leden €2.00, incl. koffie of thee. Met een insecten lamp 
en stroop proberen we zoveel mogelijk nachtvlinders te 
lokken. Rond middernacht is de kans op pijlstaarten het 
grootst. Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.  

Zondag 12 juli. 
Aanvang: 11:00 uur. 
P bij kerkje 
Duurswoude. 

Derde Insecten werkgroep excursie vlinders.  
Ditmaal onderzoeken we een heideterrein. 
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496. 

Zondag 16 aug 
Aanvang: 11:00 uur. 
P Oosterskar St 
Johannesga. 

Vierde Insecten werkgroep excursie vlinders. 
Alweer een moerasgebied. 
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496. 

Zaterdag 29 aug. 
Aanvang: 09:30 uur.  
Afvaart Den Helder.  
Eigen kosten deelnrs. 

Dagexcursie Texel rondrit per auto langs diverse plekken op 
het eiland.Vertrek 07:45 uur Kiryat Onoplein Drachten en 
08:00 uur Julianalaan 97 Leeuwarden. 
Contact: Meindert Swart 0512-515932.  

Zondag 13 sept. 
Aanvang: 11:00 uur. 
P-Wyldemerkwei, 
paralelweg van 
Sudergoawei (N359). 

Vijfde Insecten werkgroep excursie vlinders.  
In “De Wylde Merk” in de bossen van Gaasterland. 
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.  

Komende excursies 

http://www.tropischekas.nl/
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