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Doelstelling: De belangstelling voor de natuur en de kennis daarvan te  

verspreiden onder de leden en daar buiten door het houden van excursies, 

lezingen, kampen, cursussen en door het uitgeven van brochures, boeken, e.d. 

Afdeling Drachten en omstreken. Opgericht 30 januari 1953.  

Bestuur: 

Voorzitter: vacant 
Penningmeester en ledenadministratie: 
Ada van Binsbergen  De Dobbe 25      9201 AZ  Drachten      tel. 0512-880985 
email: ledenadministratie@drachten.knnv.nl  

Secretaris: 

Nellie Oosting  J.M. Houwenstr.29  9203  SL  Drachten  tel. 0512-541578 

email: secretaris@drachten.knnv.nl 

Algemeen bestuurslid: 

Annie van Dijk      Morra 87      9204 KV  Drachten           tel. 0512-520793 

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

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

Werkgroepen: 

Planten:  

Roelie Ansingh      Lipomwyk 2      9247 CH Ureterp               tel. 0512-303174 
Vogels: 
Hotze Simonides      Flevo 8               9204 JN  Drachten            tel. 0512-514382 

Insecten: 

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

Archief: 
Wilma Trumpie        Koaidyk 5           9264 TT Earnewald    tel. 0511-539238 

verslag voor het archief per email : john.boosman@online.nl  

Redactie Wetterklaver:  

Annie van Dijk         Morra 87            9204 KV Drachten               tel. 0512-520793 

email: a.vandijk@opo-demeander.nl  

Boekenverkoop: 

Nel Otter               Dollard 260      9204 CX Drachten                   tel. 0512-522009 

email: nel.h.otter@live.nl  

Contributie en lidmaatschap: Leden € 27,50; huisgenootleden € 10,- ; Jeugdleden 

(t/m 25j.) €12,50 per jaar. IBAN: NL02INGB0002267068  ten name van KNNV afd. 

Drachten. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan; opzeggingen dienen voor 1 

november van het lopende jaar schriftelijk te geschieden. Alle mutaties en opgave 

nieuwe leden dienen via de ledenadministratie van de afdeling te lopen, email: 

ledenadministratie@drachten.knnv.nl . Email KNNV Drachten: drachten@knnv.nl, 

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

 

KNNV  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor Veldbiologie. 
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Kijk altijd eerst op de website voordat u met de 

excursie meegaat, want er kunnen dingen 

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

Zoek vast 

zelfgemaakte 

natuurfoto’s (digitaal) 

op voor de 

ledenvergadering 

begin februari.  

Foto  Siemen 
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                              noodoproep 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Nellie, onze secretaresse, te 

kennen gegeven dat zij met ingang van het komende jaar stopt als bestuurslid 

van onze vereniging. Dit doorpratende als bestuur blijkt dat er nog twee 

aanwezigen zijn die overwegen om te stoppen: Ada als penningmeester en 

ledenadministratie en Annie als redactie van ons clubblad “de Wetterklaver”. 

Daarbij voegend nog de mededeling die Frank van den Haak op de laatste 

algemene ledenvergadering gedaan heeft om zijn betrekking als gemeente 

ambtenaar aan het einde van dit jaar te beëindigen voor een nieuwe job en 

dus minder vast inzetbaar is voor het bestuur.  

Dit betekent dat we wel een héééél klein bestuur krijgen, waardoor het moeilijk 

zal worden om alle taken te voldoen op de wijze zoals nu gebeurt.  

 

BIJ DEZE DUS DE NOODOPROEP:  

WIE KOMT ONS HELPEN OM ONZE PRACHTIGE VERENIGING IN STAND 

TE HOUDEN! 

 

Voor het komende jaar is de inzetbaarheid van Frank bij de activiteiten al 

minder waardoor we de verantwoording meer bij de afzonderlijke werkgroepen 

hebben gelegd. 

Als er geen uitbreiding van het bestuur komt zal dit nog meer invloed hebben 

op de activiteiten.  

 

Vragen, reacties of aanmeldingen bij het bestuur. 

 

Namens bestuur, Siemen. 

 



    

 

2014 is uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. 

Want al behoort deze prachtige vogel tot de meest algemene 

soorten ter wereld, in Nederland is de populatie sinds medio jaren tachtig met 

zestig procent gekelderd. 

Ieder jaar kiezen Vogelbescherming Nederland en Sovon een vogelsoort waar we 
extra aandacht aan willen schenken. Vaak is dat een 
soort waar onduidelijkheid speelt rond het voorkomen in 
Nederland en/of die in aantal achteruitgaat zonder dat we 
weten waarom. Meestal is het ook een soort die 
mogelijkheden biedt om het publiek te bereiken en te 
laten deelnemen aan activiteiten. 

Voedseltekort 
We weten eigenlijk nog maar weinig over de oorzaken van de terugval van 
de spreeuw. Feit is dat het ook in omringende landen slecht gaat. De reproductie 
lijkt voldoende, maar (te) veel jonge vogels komen hun eerste winter niet door. Als 
oorzaken worden de intensivering van het agrarische landschap en verstedelijking 
genoemd. Daardoor is er minder foerageergebied en dus voedselaanbod. 

Al behoort de Spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland 
neemt de soort sterk in aantal af. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn 
nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en Vogelbescherming 2014 
uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren 
zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland 
zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder 
dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de 
negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds meer dan 2% per jaar. 
We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan de achteruitgang ten 
grondslag liggen. Feit is wel 
dat het ook in omringende 
landen slecht gaat met de 
Spreeuw. Op Europees 
niveau is de soort in de 
periode 1980-2011 met 52% 
afgenomen en ten opzichte 
van 1990 met 6%. 
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                              2014: het jaar van de spreeuw 

http://www.vogelbescherming.nl/spreeuw


 

 

 

De Nacht van de Nacht is een 
 jaarlijks evenement dat georganiseerd 
wordt door de Natuur- en Milieufederaties. 
Doel van het evenement is aandacht 
vragen voor de gevolgen van 
lichtvervuiling. De Nacht van de Nacht 
vindt dit jaar plaats op 25 oktober 2014. 

Nederland is een van de meest verlichte 
landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen 
euro’s verspild door inefficiënte verlichting. 
Slecht afgeschermde lichtbronnen 
veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen 
of straten valt, maar omhoog straalt. Andere 

belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, 
terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. 

Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het 
belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een 
van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het 
bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten. 

Nacht van de Nacht in Fryslân 

De Nacht van de Nacht vond plaats op zaterdag 26 oktober 2013. In de nacht van 
zaterdag 26 op zondag 27 oktober ging de klok een uur terug en konden we extra 
lang genieten van een donkere nacht. Op ongeveer 40 plekken in Fryslân konden 
mensen meedoen aan  ‘duistere’ activiteiten zoals nachtwandelingen, huifkar- en 
vaartochten en sterren kijken. In Fryslân deden 15 gemeenten mee: in 
Smallingerland ging bijvoorbeeld op 20 plekken het licht uit. 
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                              De nacht van de nacht 

Nacht van de nacht bij de KNNV: 

Zaterdag 25 oktober  

Aanvang 19:30 uur. 

P-Wijnjeterperschar- Hege heide 
 

 

Nachtbeleving met vage beelden en heldere geluiden en wellicht sterren en 

planeten. 

Contact: Frank van den Haak 06-14613364 



 

 

Tegen tien uur in de avond 

 arriveren we in de tuin bij de tropische kas 

te Beetsterzwaag waar Janny en Siep 

Sinnema inmiddels het laken met twee 

kwiklampen hebben opgesteld. Het belooft 

een mooie zomeravond te worden bij volle 

maan met temperaturen van 220 aan het 

begin van de avond en nog steeds 190 als 

we de boel opruimen. Frank van den Haak 

heeft de koffie en thee al klaar. Intussen 

houdt Siep zijn inleidend welkomst woord over nachtvlinders en de manier van 

lokken met kwiklampen en “stroop smeren”. Dit aangevuld met informatie over de 

Friese vlindervereniging. Frank vult dit aan met KNNV informatie en de tropische 

kas.  

Hierna gaan we bij enkele bomen langs voor het opsmeren van het stroopmengsel. 

Dit is een samenstelling van enkele zoete bestanddelen (appelstroop, honing, 

suiker) en een vervluchtigingsmiddel (alkohol, spiritus, bier). Een aantal vlinders zijn 

hier verzot op, deze soorten komen meestal niet op lamplicht af.  

Rond half elf worden de lampen ontstoken en begint het wachten op de eerste 

vlinders. Daar het nog behoorlijk licht is laat dit even op zich wachten, maar al snel 

zitten er veel mugjes en vliegen op het laken. Als eerste verschijnt er een 

doorncycade op het laken, gevolgd door de koperuil een prachtig koperkleurig 

glanzend vlindertje. Hierna gaat het sneller en komen allerlei kleine en grotere 

nachtvlinders op het doek variërend van kleine bruine soorten tot het witte 

donsvlindertje, verschillende uilen en zelfs de peper-en-zout werd niet 

overgeslagen. Bijzonder is het tegelijk op het laken verschijnen van de Nonvlinder  

(Lymantria monacha) en de Schijn-nonvlinder (Panthea coenobita). Vooral de 

laatste soort is niet zo algemeen. 

Rond middernacht hebben enkele aanwezigen het wel gezien en gaan naar huis om 

hun bed op te zoeken. Zij missen echter de pijlstaarten want een halfuurtje later zit 

er een groot avondrood op het laken. Als daarna ook nog de enorme 

ligusterpijlstaart door de lampen aangetrokken wordt is iedereen in extase. Een 

vlinder van wel 7 cm. Tegen het einde laat de populieren pijlstaart zich ook nog zien. 

 Rond de klok van twee uur besluiten we de boel op te ruimen en keren allen  
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            Nachtvlinder excursie bij tropische kas Beetsterzwaag 

 

 

 

 

2014: het jaar van de spreeuw 



huiswaarts. Alles bij elkaar 83 soorten, een zeer geslaagde avond, iets anders 

(beter) dan voetbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellen excursie Lendevallei zondag 15 juni 2014 

Klein verslagje van de tweede insecten werkgroep excursie. Deze keer naar de 

Lendevallei bij Steggerda.  

Aanwezig: Margje de Jong, Saakje Wiemer en Siemen die onder fantastische 

weersomstandigheden een erg leuke wandeling hebben gehouden. We hebben een 

zevental soorten gezien: Grote 

roodoogjuffer, Variabele 

Waterjuffer, Metaalglanslibel, 

Vroege glazenmaker, Bruine 

korenbout, Gewone oeverlibel en 

Grote keizerlibel (eileggend 

vrouwtje). Op diverse plaatsen 

waren afgevlogen Kleine vos 

vlindertjes aanwezig. Een paar maal een Klein geaderd witje. Halverwege vonden 

we een Kraamwebspin op zijn web. Langs het fietspad waren veel Bruine 

korenbouten aanwezig en nog een Vierbandsmalboktor. Op de weg terug  naar de 

Lawei even langs de Madenweg onder Oldeberkoop om twee Weidebeekjuffers te 

spotten.  

 

 

 

 

Siemen. 
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Nonvlinder  

Schijn-nonvlinder  

Metaalglanslibel Somatochlora metallica 1 Grote keizerlibel Anax imperator 1 

Even lunchen 1 

Kraamwebspin Pisaura mirablis 1 



 

 
 
30 april- Leucistische scholekster en 25 oeverzwaluwen 
 bij nestplaats in Smalle Ee, gezien door Erik Wokke. 

5 mei - paartje ransuilen in de tuin. Bij familie Hoogvliet in de Wilgen. 
12 mei. - Tafeleend (man) in de Drachtster vaart. Hotze Simonides 
15 mei - Spotvogel bij het Paardencentrum. Hotze S. 
16 mei - Spotvogel en grauwe vliegenvanger in de Veenhoop. Hotze S. 
24 mei - Ysvogel bij broedlocatie in de Sanding. Els Houwink en Jan    
Hoeksema. 

mei/juni - Ransuil met jongen aan de Flevo. Hans Bijl. 
7 juni - Eekhoorn (zeer donker exemplaar ) Poostweg B'zwaag. 
 fam.Konings. Aukje Simonides. 
14 juni: in de tuin van Annie v. Dijk (wijk de 
Morra) een kolibrie vlinder. 

Van Mirjam Frieswijk op 27 juli 2014: aan de Butenom in 
Boornbergum een nestkastje waarin wespen waren gaan 
nestelen; de dieren waren erg rustig en goed te observeren. 
Toen ik ze beter bekeek bleken het hoornaars te zijn. 

4 juli - Ringslang (verkeersslachtoffer)    Poostweg B'zwaag. 
Je hoort steeds meer waarnemingen van jonge ransuilen. Achter het  
huis van de familie Nauta (Morra 87) zaten en vlogen een gezin ransuil 
boven het slootje en zaten daar in de 
bomen.  

27 juli - Dodaars met jongen in de 
ijsbaan van B'zwaag. Trienke 
Wijnalda. 
Er kwamen nogal wat meldingen 
binnen van de olifantrups: de rups 
van het avondrood. Deze rups staat 

bekend als een agressieve rups. 
 3 augustus - Kolibrievlinder op de Emma 11 in Drachten.  Aukje en Hylke 

Simonides. 
 

 

 

See more at:  

http://www.knnv.nl/afdeling-drachten/waarnemingen 
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2014: het jaar van de spreeuw 

Foto uit dS de Standaard 

http://www.knnv.nl/afdeling-drachten/waarnemingen


 

ALGEMENE ACTIVITEITENPROGRAMMA KNNV DRACHTEN/LEEUWARDEN  

LAATSTE HALF JAAR. 

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

Zonder andere mededelingen duren de excursies ongeveer 2 uur.  

Zaterdag 30 aug. 

Aanvang: 09:00 uur  

P- Fochteloërweg 

(ANWB paddenstoel 

21442) 

Algemene excursie Fochteloërveen  

door Henk Jansen (info: zie Wetterklaver mei 2014) 

Laarzen mee! 

Vertrek Kiryat Onoplein 08:15 uur.  

Vertrek ventweg Julianalaan 37, t.o. Friesland College 

om 08:00 uur. 

Contact: Frank van den Haak 06-14613364  

Vrijdagavond 5 sept. 

Aanvang: 20:30 uur  

Beetsterzwaag p-

Lindenstein 

(Hoofdstraat 

Beetsterzwaag) 

Vleermuizenexcursie. Met de batdetector op pad om 

vleermuizen te spotten in het donker door de straten van 

Beetsterzwaag. Martijn Broekman zal ons alles hierover 

vertellen. 

Vertrek Kiryat Onoplein 20:00 uur.  

Contact: Frank van den Haak 06-14613364  

Zondag 14 sept. 

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 sept. 

Aanvang: 15:00 uur  

P-Dokkumer Nije 

Zijlen.  

 

Najaarstrek van vogels in Lauwersmeer  

o.l.v.  Hotze Simonides en/of Meindert Swart.  

Maximaal 15 pers., opgave bij  Hotze 0521-514382 of 

Meindert 0512-515932. 

Vertrek Kiryat Onoplein 14:00 uur. 

Vertrek ventweg Julianalaan 37, t.o. Friesland College 

om 14:00 uur. 

Contact Nellie Oosting 0512-541578  

Woensdag 8 okt. 

Natuurmuseum 

Leeuwarden 

Aanvang: 19:30 uur 

Theorieavond paddenstoelen Gosse Haga. Algemene 

soorten zie veldgids. Natuurmuseum in Leeuwarden.  

Vertrek Kiryat Onoplein 18:45 uur. 

Contact: David Scarse 058-2501479 

Zaterdag 11 oktober 

Aanvang: 14:00 uur 

Swarteweisein 2, 

Gespecialiseerde paddenstoelen-excursie Bos van 

Ypey o.l.v. Gosse Haga, David Scarse en Adrie Mens. 

www.vijversburg.nl  

Vertrek Kiryat Onoplein 13:15 uur.  

         Excursieprogramma september 2014 – 5 januari 2015 

http://www.vijversburg.nl/


Tystsjerk Vertrek ventweg Julianalaan 37, t.o. Friesland College 

om 13:30 uur. 

Contact: David Scarse 058-2501479. 

Zaterdag 25 oktober 

Aanvang 19:30 uur. 

P-Wijnjeterperschar- 

Hege heide 

Nacht van de nacht.  

Nachtbeleving met vage beelden en heldere geluiden en 

wellicht sterren en planeten. 

Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Zaterdag 1 nov. 

Natuurwerkdag. 

Natuurwerkdag:  

“Dijk Drait inzaaien met vlinderlok bloemen”. 

Is nog geen zekerheid over. 

Zaterdag 15 nov. 

Aanvang: 10:00 uur 

Vogelhut Piaam. 

Ganzen excursie in zuid-west Friesland  

Kleine rietgans 

Vertrek ventweg Julianalaan 37,  

t.o. Friesland College om 09:00 uur. 

Vertrek Kiryat Onoplein 08:30 uur. 

Dinsdag 25 nov. 

Aanvang: 19:30 uur 

Beleefbibliotheek 

Drachten 

Lezing over de Eekhoorn 

door Aaldric Pot. 

Zondag 7 december 

Aanvang: 08:30 uur 

De jaarlijkse Ganzen en eenden zoektocht in 

Friesland. De Deelen. 

Vertrek Kiryat Onoplein: 08:30 uur.  

Opgaven bij Hotse Simonides 0512-514382 max.15 

deelnemers. 

Zaterdag 13 dec. 

Aanvang 10:00 uur 

P Fiskehûske 

Moddergat 

Wintervogels  Peazemerlânnen,  Hoek van Bant. 

Vertrek ventweg Julianalaan 37, t.o. Friesland College  

om 09:00 uur.  

Vertrek Kiryat Onoplein 09:00 uur. 

Contact: David Scarse 058-2501479 

Zondag 4 jan. 2015 

Aanvang 10:00 uur  

P-Boschlust 

Nieuwjaarswandeling Fonteinbos Oude Mirdum.  

Na afloop opwarmen met chocolademelk bij Hotel 

restaurant Boschlust. 

Vertrek Kiryat Onoplein 09:00 uur. Vertrek ventweg 

Julianalaan 37, t.o. Friesland College om 09:00 uur. 

                                        Contact: Ada van Binsbergen  

                                                      0512-880985 

 


