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Drachten, september 2013. 

        

   

    

Nadat iedereen nog aan het nagenieten is van de prachtige 

 zomer(vakantie), is het bestuur van onze vereniging al weer  

bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen door te nemen en zich vast te 

oriënteren op komend KNNVjaar.  

Want deze Wetterklaver is al weer de laatste van dit jaar en in de komende 

Wetterklaver zal weer (een deel) van de nieuwe excursies en andere activiteiten 

opgenomen worden. 

Natuurlijk heeft het bestuur hier al wel wat ideeën over, maar het wil toch van de 

leden heel graag ook wat horen. 

Bent U in een interessant gebied geweest,  graag even doorgeven en mocht u zelf 

ergens een excursie kunnen leiden, dan horen we dat heel graag. Want onze leden 

zitten verspreid over heel Friesland en er zijn veel leuke gebiedjes in onze provincie. 

Dus: mail ons even leuke ideeën en geef je op voor het organiseren van een 

excursie, dan wordt het aanbod voor komend jaar vast heel gevarieerd !  

Veel leesplezier en hopelijk tot op één van de excursies!    
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We kunnen weer een aantal nieuwe leden 

verwelkomen: 

Dhr. Harry Yntema 

Mw. Marian Nesse 

Mw. Ina Durenkamp 

Mw. A. Boonstra-Fritsma 

Mw. Catharina Brandenburg 

Dhr. Albert Prakken 

Overgekomen van de afdeling Wageningen: 

 Dhr. Pim Frijling. 

 

 



                   2013 het jaar van de patrijs 
      . 

        

                                                                  

                                                                    

 

 

2013 Jaar van de Patrijs 
Nog maar veertig jaar geleden was 
de Patrijs een kenmerkende soort 
van het Nederlandse platteland. 
Maar sinds de jaren zeventig zijn de 
aantallen met ruim 95% afgenomen. 
De Patrijs is bezig te verdwijnen uit 
Nederland. Sovon en 
Vogelbescherming willen dat niet 
laten gebeuren en hebben daarom 
2013 uitgeroepen tot het Jaar van 

de Patrijs. 

Waar zit de Patrijs? 
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten Patrijzen en hoeveel? Wat 
zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hopen we zoveel mogelijk 
gegevens over de Patrijs te verzamelen. Daarnaast willen we ook al wat voor de 
Patrijs gaan doen. In een aantal gebieden proberen we de leefomstandigheden voor 
Patrijzen alvast te verbeteren. 

Onderzoeksvragen 
Waar in Nederland komen Patrijzen voor? 
In welke dichtheden komen ze voor? Waar liggen de kerngebieden? 
Wat is de reproductie en overleving van Patrijzen in verschillende delen van 
Nederland? 
Wat is het effect van perceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de 
aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze kenmerken zijn 
bepalend? 

Telmethode 
Vrijwilligers wordt gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een 
beeld moeten geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vinden plaats in de 
periode:van 15 februari - 31 maart 2013 
in de hele maand september 2013 

Voorbeeldprojecten 
Naast de tellingen willen we gedetailleerd onderzoek doen naar maatregelen om de 
Patrijs te helpen. Daartoe worden, indien mogelijk, voorbeeldprojecten gestart in 
samenwerking met andere partners. 

Heb je vragen of wil je leuke wetenswaardigheden doorgeven, mail naar 
patrijs@sovon.nl     
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Dit jaar zijn wij aan het  kamperen 

 geweest in het jongste   natuurreservaat 

 van Oostenrijk: “Nationaalpark Gesäuse”. Het 

ligt in centraal Oostenrijk, onder Linz, in het 

gebied Steiermark. 

De camping heet Forstgaten en het adres is 

Steiermarkische Landesforste Gstatterboden 

105 8912 Johnsbach.   

Je kijkt vanaf de camping op de bergen, die tot 

boven de boomgrens uitsteken en wat doet denken aan de Dolomieten. Het is geen 

hooggebergte, maar er wordt wel geklommen en veel gewandeld naar berghutten. 

Het is een prachtig deel van Oostenrijk, niet zo toeristisch, maar qua natuurschoon 

heel erg mooi. Er komen speciale slakken voor en (bok)torren en veel soorten 

orchideeën.   

We hebben dicht bij de camping een 

waterpoeltje gezien met jonge 

ringslangetjes die zich te goed deden 

aan dikkopjes van de geelbuikvuurpad. 

Ook zaten er volwassen exemplaren in 

het poeltje. 

Op een gegeven moment zagen we 

Steenarenden met jong boven de 

camping vliegen. De camping lag vlakbij 

de rivier de Enns, waar we gezocht hebben naar de Waterspreeuw, maar die hebben 

we helaas niet gezien. 

Verder hebben we een stuk van een 

geologische route gelopen die door een kloof 

waar een weg gemaakt was tegen de rotsen 

aan. Erg spectaculair! 

Al met al een aanrader wanneer je van 

kamperen en van de natuur houdt! 

                        Annie  van Dijk.                  
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Kampeerervaringen in Oostenrijk 
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Zaterdag 4 mei 2013 verzamelden zich 8 deelnemers om 08.15 aan 

 de Huenderweg voor de KNNV-excursie rondom het Doldersummerveld. Het was 

zonnig, helder weer, maar er woei een nogal frisse Z.W.-wind : het koude voorjaar 

weet maar niet van wijken. 

Op de P.-plaats zong een Tuinfluiter uit volle borst, ook een Gekraagde Roodstaart 
(de eerste van vier) liet zich horen. Boven het heideveld zongen zeer veel 
Veldleeuweriken in een dichtheid die dezer dagen alleen nog in de goede 
natuurterreinen te vinden is. Ook Boompiepers waren vrij talrijk. Geelgorzen zongen 
hun "simpele" liedje, een veel minder uitbundig gekleurd vrouwtje vertoonde zich ook 
nog even.  
De op heidevelden tegenwoordig vrij algemene Roodborsttapuit liet zich op meerdere 
plekken bewonderen. Van de "gewone" Tapuit (intussen bepaald niet gewoon meer) 
zagen we maar één mannetje, waarschijnlijk nog op doortrek. De plek waar hij vorig 
jaar, tijdens dezelfde excursie, meerdere territoria had, was nu leeg : gevolg van het 
koude voorjaar? Overigens waren we hier toen een week later.  
Een hoogtepunt was ditmaal de schaarse Boomleeuwerik (Fries: 
Heideljurk). Langdurig zong hij hoog boven ons, zijn opvallende silhouet ( korte, 
brede, afgeronde vleugels en een opmerkelijk kort staartje ) stak fraai af tegen de 
blauwe lucht ; zijn lied met het heldere luu-luu-luu klonk luid ; niet voor niets is de 
wetenschappelijke naam Lullula arborea. Er waren 
twee territoria. 
In het zeer drassige hart van deze heide foerageerden 
(rustpauze op reis naar het Noord-Oosten) minstens 9 
Kemphanen en -hennen, één pikte in het water om 
zich heen als een franjepoot. De mannetjes hadden 
alle mogelijke kleuren; wit-, zwart- en bruingekraagd. 
Ook in dit water liep een zomerkleed Zwarte Ruiter. 
Kieviten en zelfs een paartje Grutto's bevonden zich 
hier in hun natuurlijk broedgebied. Verder in het plas-
dras : Grauwe Gans, Wilde Eend, Wulp, Tureluur en 
Gele Kwikstaart. 
Vanuit de hoge uitkijktoren zagen we neer op een Fitis 
die een nest aan het bouwen was op de grond, diep in het dode buntgras. Na in 4 
uren een afstand van 7 kilometer te hebben afgelegd, kwamen we weer bij de auto's 
aan. 
Al met al hebben we 34 soorten waargenomen, te weten :  
Grauwe Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Kievit, Tureluur, 
Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Kemphaan, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Koekoek, 
Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Boompieper, 
Gele Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Tapuit, Roodborsttapuit, Grote Lijster, 
Tuinfluiter, Fitis, Glanskop, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Geelgors.  
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 KNNV-excursie rondom het Doldersummerveld 
        



                                                        
 
 
 
 

Door Mieke Wesdorp 

 

Planten worden zolang de mens bestaat gebruikt in de mythologie, religie, hekserij, 

folklore, heraldiek, Mariaverering, tijdsbeleving en bloementaal. In deze lezing 

wandelen we door een grenzeloze kruidentuin om te luisteren naar de planten en wat 

zij over zichzelf te vertellen hebben. Vooral tuin- en plantenliefhebbers zullen met dit 

kijkje in deze oude wereld de karakters van planten herkennen en beter begrijpen.  

 

Mieke Wesdorp verzorgt deze presentatie. Zij werkt al ruim 35 jaar actief met kruiden, 

o.a. in kruidenkwekerij en –drogerij Midgard in Bakkeveen. De laatste vijf jaar geeft zij 

ook kookworkshops en kruidenwandelingen. Zij is als geen ander thuis in de 

kruidenwereld en die is duidelijk veel groter dan alleen een naam en een plant! 

 

Ecologische kennis van planten is voor ons KNNV-ers natuurlijk uiterst boeiend. 

Velen van ons weten veel over planten. Meer kennis van de “mensenwereld” achter 

de planten is hierop een welkome aanvulling en geven de planten een extra dimensie 

. Als je wel eens een excursies verzorgt, weet je vast dat de verhalen rond en achter 

de planten voor de deelnemers minstens zo aantrekkelijk zijn als die over de planten. 

Deze verhalen geven de planten een label en dat maakt het makkelijker om hun 

namen te onthouden.  Tenslotte komen we allemaal zelf uit deze “mensenwereld”, 

veel thema’s komen ons vertrouwd voor en vallen op een logische plek. Maar er zijn 

natuurlijk ook zaken die stammen uit een archaïsche wereld, zodat u deze avond vast 

ook wel eens met uw wenkbrauwen zal 

fronsen…. 

 

Presentatie “Planten en hun namen” 

Dinsdag 8 oktober 

Start: 19.30 uur 

Bibliotheek Drachten 

Gratis voor KNNV- leden 
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8 oktober in de bieb: presentatie “Planten en hun namen” 

 



                                                   
 

 

Dinsdag 12 november in de bibliotheek 

 

De problemen die in de natuur ontstaan met betrekking tot exoten krijgt in de KNNV 

veel aandacht. Daarom planden wij in november een lezing over dit onderwerp. 

Daarop heb ik contact gezocht met de heer Lammers, Coördinator Team Invasieve 

Exoten van ministerie van LNV. Deze wilde het graag doen, maar pas in 2014. Dus 

nog even wachten! 

Om jullie toch een aantrekkelijke lezing te kunnen bieden zijn we bij het ter perse 

gaan van deze Wetterklaver nog op zoek naar een alternatief. We zoeken dat bij het 

thema vogels. Dat is een populair onderwerp, dus moet het lukken hier een boeiende 

spreker voor te vinden. Houd daarom de website (www5.knnv.nl/drachten) goed in de 

gaten en lees de huis-aan-huisbladen, waarvan de meesten altijd onze persberichten 

plaatsen. Ook Omrôp Fryslân maakt melding van onze activiteiten, dus het nieuws 

over die prachtige vogellezing op dinsdag 12 november in de bibliotheek kan je 

eigenlijk niet ontgaan!  

 

Frank. 
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Natuurlezing over vogels? 
 



 

Door Frank van den Haak 
 

De schemer kwam weer veel te vroeg om de hoek kijken. Rechts van mij was 

weiland, links het bos en onder mij een fietspad. Ik fietste naar huis en 

rilde even van de winterse kou. Vanuit de weide kwam een buizerd mijn 

kant op, dan weer vliegend, dan weer zwevend. Ik fietste door. Even 

verderop waren er twee buizerds die het bos invlogen. Zij waren nu thuis. 

Ik niet, ik had nog een kwartiertje fietsen voor de boeg voor ik mijn slaapkamer zou 

bereiken ….. 

U kent de buizerd natuurlijk wel, bijvoorbeeld zittend op een paaltje in het weiland. 

Vanuit uw comfortabele vierwieler, al rijdend over de A7, kunt u ze de hele winter 

langs de weg zien zitten . Hun verenkleed varieert van chocoladekleurig tot wit. De 

poten en snavel zijn fel geel. Zo’n buizerd op een paaltje bevindt zich in z’n eetkamer. 

Hij vindt daar hapjes als muizen en mollen. Z’n slaapkamer is in het bos. Elke avond 

vliegt hij van zijn eetkamer naar zijn slaapkamer en zoekt een knusse boom op om de 

nacht door te brengen. Ik was dus getuige van de zogenaamde slaaptrek van de 

buizerd.  

Spelen 

Naast een eet- en slaapkamer heeft de buizerd ook nog een speelkamer. Dat is de 

mooiste kamer, namelijk de oneindige blauwe lucht. Daar kunnen ze naar hartelust 

zweven. Zijn speelgoed bestaat uit twee brede afgeronde vleugels die een beetje 

naar voren staan en thermiek. Hij hoeft slechts zijn vleugels te strekken en wordt 

omhoog gedragen. Al draaiend bereikt hij grote hoogten om daarna weer een flink 

eind te kunnen dalen. Met zijn brede korte staart stuurt hij zichzelf de goede kant op. 

Dit is allemaal prachtig te zien als de dagen flink lengen en de temperaturen stijgen 

(maart - april). Ze vliegen dan in groepjes van zuid en midden Europa naar het 

noorden, naar de Scandinavische wouden, om daar een broedkamer te zoeken. Hun 

passeren kondigen ze van te voren aan met een miauwend geluid. Alert op deze 

kreet grijp ik mijn kijker, ren mijn tuin in en ga op mijn rug liggen. Een groepjes van 6, 

7 buizerds trekt over. Ik probeer zoveel mogelijk buizerds in één kijkerbeeld te krijgen. 

Soms raken er twee elkaar bijna aan om dan een snelle wending te maken en een 

andere kant op te schieten. Of er trekt er één z’n vleugels in om gelijk een baksteen 

naar beneden te vallen. Met grote snelheid duikt hij weg, weg uit mijn kijkerbeeld.  

Dromen 

Diverse malen droomde ik de heerlijke droom een buizerd te zijn en 

boven het land te zweven, al cirkelend in de zon.  

                             -9- 

         De Buizerd 

 



 

Het is zo’n heerlijk relaxte roofvogel, die buizerd. Neem nu een havik of een 

slechtvalk, zij vliegen zich de klere en als je ze ziet is het vaak in een flits en weg zijn 

ze weer. In de Kraanlanden zag ik een sperwer bijna het water induiken bij de 

achtervolging van een klein vogeltje, zo onverantwoord hard vloog deze 

snelheidsduivel. Nee, geef mij maar de buizerd. Deze laat zich door de thermiek om 

hoog tillen of zit genoeglijk op een paaltje wat over het leven te filosoferen. Volgens 

mij doet hij dat cirkelen en zweven echt voor z’n plezier, hij kan namelijk ook gewoon 

rechtdoor vliegen of op z’n paaltje blijven zitten. Maar nee, is het mooi weer, dan gaat 

hij genieten, hij is echt geen huismus, eropuit is z’n devies. En heeft hij trek, dan hipt 

hij door het weiland om een molletje of ander knaagdier uit de grond te trekken. Hij 

beheerst trouwens ook het bidden, klapwiekend stilhangen in de lucht om, als er een 

prooi in beeld komt zich hierop te storten. Maar verder geen poespas of 

machogedoe. Gewoon lekker ontspannen. 

Terug van weggeweest 
De buizerd is mijn lievelingsdier, dat had u vast al begrepen. En dat ondanks dat ik 

lange tijd vegetariër ben geweest. In mijn pubertijd kon ik mij druk maken over de 

naam “roofvogel”, vindt u die benaming ook niet vreselijk onterecht! Ze roven namelijk 

niets, ze doen waar ze voor geschapen zijn en verzamelen op hun specifieke manier 

hun eten. Verwijzend naar de wijze van voedsel zoeken vond ik de benaming 

“stootvogel” veel passender en respectvoller. Lange tijd zei ik dat dan ook 

consequent. Het was in de jaren 70 dat ik me daarover opwond. Een buizerd zag je 

toen nog niet zo massaal als nu. Dat had te maken met z’n “koningschap”. Op zijn 

troon boven op de voedselpiramide kreeg hij zware klappen door ons gebruik van 

landbouwgiften als DDT. Het biologisch niet afbreekbare goedje stapelde zich via de 

prooidieren op in de vleeseters. Onder andere de buizerds kregen flinke doses gif 

binnen, wat niet bevorderlijk bleek voor de voortplanting. Zelfs in pinguïns op de 

zuidpool werd DDT teruggevonden. Gelukkig werden in onze streken, op zeker 

heugelijk moment, diverse soorten onafbreekbare gif verboden, zodat de buizerd kon 

gaan werken aan z’n comeback.  

Op vrijersvoeten 

En zijn comeback was perfect, hij bleek daar 

zeer goed in. De aanleg van de ecologische 

hoofdstructuur, de EHS, hielp hem daarbij. De 

EHS is een netwerk van groene verbindingen 

tussen natuurgebieden. Deze werden en 

worden aangelegd om dieren de mogelijkheid te 

 geven eens bij de buren te gaan kijken in het 



volgende natuurgebied om te trachten daarmee tot genenuitwisseling te komen. Een 

open vlakte is natuurlijk funest voor dieren op vrijerspad. Zeg nou zelf, iedereen kan 

je zien, daar heeft niemand zin in. Maar met de dekking van bosjes en struiken 

durven dieren wél een kansje te wagen. Buizerds hebben voor het vinden van een 

partner geen bosje nodig, die hebben de oneindig blauwe lucht om te baltsen en een 

liefje te versieren. Maar daarna profiteren ze wel optimaal van de bosjes in 

combinatie met de open ruimte. Deze bosjes zijn tenslotte hun slaap- en 

broedkamers. In de afgelopen ruim dertig jaar hebben ze dus de wind mee en de 

populatie in Nederland is meer dan vertienvoudigd. Met een omvang van 8.000 tot 

10.000 is de buizerd de meest voorkomende roofv… ,herstel, stootvogel van 

Nederland. De populatie is nu stabiel en zal naar verwachting niet verder stijgen. Alle 

bosjes zijn vol, er zijn te weinig nestlocaties om alle geslachtsrijpe vogels een 

gezinnetje te laten stichten.  

Buizerds kijken 
Neem de moeite, ga zo’n heerlijke buizerd tijdens het zweefvliegen 

bekijken. Droom mee naar grote hoogten en geniet. Dat kan in de 

winter, tijdens de trek en in de zomer. 2013 schijnt een goed mastjaar 

te zijn. Dat wil zeggen, veel eikels en beukennootjes. Dat stimuleert de 

muizenstand en zorgt voor een gedekte tafel. Buizerds die het veel te 

koude voorjaar hebben overleeft kunnen zich daardoor naar 

verwachting komende herfst en winter goed voeden. Dat is wel nodig 

want datzelfde nare voorjaar zorgde ook voor een deukje in de broedpopulatie. En 

met name in Friesland hebben buizerds en andere roofvogels het ook niet makkelijk 

vanwege illegale praktijken (moedwillige verstoring van nesten). Ook worden buizerds 

wel eens door nijlgansen van het nest verjaagd. Maar als de zon de aarde opwarmt 

en de hemel strak blauw kleurt, dan komen ze boven de bossen van de Friese 

Wouden gegarandeerd omhoog! 

 

 

 

 

 

 

Marc Gottenbos www.birdimage.nl 
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         waarnemingen 

 

        2 mei de Nachtegaal in de Sanding - Hotze. 
     4 mei IJsvogel 2 ex. In de Sanding  - Els Houwing. 
     4 mei een Eekhoorn op de Postweg bij Beetsterzwaag- Jacob Veensta    
     7 mei de Nachtegaal in de Sanding -Els Houwing. 
     17 mei Appelvinken in Boornbergum -Hotze 
     17 mei Spotvogel bij paardencentrum Boornbergum- Hotze.  
     18 mei Fluiter bij Heidehuizen (fietspad) -Hotze 
Verder nog: Pimpelmeesdrama op de Flevo. Een oudervogel was verstrikt 
geraakt in een draad van het nestmateriaal en bungelde dood voor de 
nestopening. Helaas koste dit het leven van de jongen. 
 
De broedpoging van de ransuil aan de Flevo is ook helaas mislukt. Onder de 
hoogspanning is een dode Ransuil gevonden. 
             

    

                       

             8 juli Spotvogel in de Folgeren (Pasver) -Hotze. 

         

                          IJsvogel in de Sanding  -Els Houwing. 

                 15 augustus   Zeearend in de omgeving van de Sanding –melding 

                 via Els Houwing.  



Vrijdagavond 6 

september 

Aanvang: 19:30 uur  

Tropische kas 

Beetsterzwaag. 

Vleermuizenexcursie. Martijn Broekman van Meldpunt 

vleermuizen houdt een PowerPoint presentatie over de 

leefwijze en de ecologie van de vleermuizen. Met de 

baddetector gaan we op pad om te bepalen welke 

soorten we zien vliegen. Vorig jaar spectaculair!Contact:  

Frank van den Haak 06-14613364 

Zaterdag  

14 september 

Aanvang: 14:00 uur bij 

verzamelpunt te 

Dokkumer Nieuwe 

Zijlen t.o. café-

restaurant  De Pater.  

Najaarstrek van vogels in Lauwersmeer o.l.v. 

Meindert Swart.  

Starten in vogelkijkhut van Ezumakeeg. Maximaal 15 

personen .  

Vertrek Meldij 13:00 uur. 

 opgave/ contact: Meindert Swart.0512-515932. 

Deze excursie duurt zeker de hele middag!  

Dinsdag 8 oktober 

Aanvang: 19.30 uur. 

Beleefbibliotheek 

Drachten 

Lezing over plantennamen, om planten meer 

karakter te geven door Mieke Wesdorp. Zie blz. 7  in 

deze Wetterklaver. 

Zaterdag 12 oktober 

Aanvang: 10:45 uur 

Ingang bos aan de 

Skarleijen, het 

verlengde van de 

Sietze Hepkemalaan 

Paddenstoelen-excursie naar Wilhelmina-oard, Sint 

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

Scarse en Adrie Mens.  

Vertrek Meldij om 10:00 uur of bij de ingang van het bos 

om 10:45 uur.  

 Contact: Adrie Mens 0512-522304. 

Zaterdag 26 oktober 

Aanvang 19:30uur. 

P- bij de Nije Wei. 

Nacht van de nacht bij het Wijnjeterperschar.  

  Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Zaterdag 2 november 

Aanvang 9:00uur. 

Fietsbrug tussen 

Morra en Himsterhout 

Landelijke Natuurwerkdag. 

We gaan samen met de Fûgelwacht, Scouting en 

Landschapsbeheer Friesland, elzensingels uitdunnen bij 

de Drait ter hoogte van het Himsterhout/ Morra . 

Gereedschap is aanwezig. Voor meer informatie zie 

website onze vereniging: www5.knnv.nl/drachten 
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Zaterdag 9 november 

Aanvang 10:00 uur 

P-Knardijk 

Dagexcursie Oostvaardersplassen o.l.v. Frank van 

den Haak. Naast het Lauwersmeer is dit het tweede 

vogelwalhalla van Nederland. 

Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Dinsdag 12 november 

Aanvang: 19:30uur 

Beleefbibliotheek te 

Drachten 

 Lezing over vogels zie blz.8 van dit boekje. 

Zondag 8 december 

Aanvang: 8:30 uur 

Start bij Meldij 

De jaarlijkse Ganzen en eenden zoektocht in 

Friesland.  

Vertrek Meldij, 08:30 uur.  

Opgaven bij Hotse Simonides 0512-514382  

max. 15 deelnemers. 

Zondag 5 januari 2014 

Aanvang 10:00 uur 

Slotplaets te 

Bakkeveen 

Nieuwjaarswandeling Slotplaets Bakkeveen.  

Vertrek Meldij: 9:30 uur. 

Contact: Ada van Binsbergen 0512-880985 
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