
 

 

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:  

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

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

Secretaris: 

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

email: secretaris@drachten.knnv.nl 

Algemeen bestuurslid: 

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

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

Frank van den Haak  Skoalleleanne 27 9244 CS Beetsterzwaag   tel.06-14613364 

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  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/  

                                                       -2- 

KNNV  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor Veldbiologie. 

mailto:ledenadministratie@drachten.knnv.nl
javascript:openWin('/worldclient.dll?Session=WOCJNDK&View=Compose&New=Yes&To=john.boosman@online.nl','Compose',800,600,'yes');
mailto:a.vandijk@opo-demeander.nl
mailto:nel.h.otter@live.nl
mailto:ledenadministratie@drachten.knnv.nl
mailto:drachten@knnv.nl
http://www.knnv.nl/drachten/
http://www.knnv.nl/


 

 

Inhoud……………………………………………………………………2 

Drachten, september 2015……..……………………………….…………… 

2015, Het jaar van de Das.............…………..……………………….  

Verslag Nachtvlindernacht in de tropische kas…………………………… 

Verslag Orchideeën excursie in het Drentse Aa gebied…………………. 

Wildplukken met respect voor de natuur………………………………. 

Waarnemingen………………………………………………………… 

Grootoorvleermuis…………………………….……………………… 

Mededelingen………………………………………………………….. 

Ganzenlezing……………………………………………………………. 

Komende excursies…………………………………………Middenblad 
 

  
 

 

                                                             -3-                            

inhoud 

  3 

  4 

  5 

  7 

  8 

  9 

10 

13 

14 

15 

 

 

 



 

 

 

Ik hoop dat iedereen net zo uitgerust is na zijn of haar vakantie periode als ikzelf. Na 

een moeizame start is het de laatste weken en prachtige zomer geworden met alles 

wat daar tegenwoordig bij hoort, wolkbreuken, 

nachtvorst en temperaturen van bijna veertig 

graden. Op de mooie zonnige dagen was het voor 

mij met mijn insecten liefhebberij echt genieten. En 

met een nieuw fototoestel zijn er dan ook al meer 

dan duizend opnames gemaakt. Het is een mooie 

manier om thuis op je gemak het diertje op naam te 

brengen of te verifiëren zonder ze daarbij te vangen.  

Nu ik dit stukje proza zit te schrijven gaan mijn 

gedachten al weer uit naar het programma van volgend jaar. En hierbij passeren 

ook wat zwaarmoedige ideeën de revue. Enerzijds willen we als afdeling jullie graag 

weer een veelzijdig programma voorschotelen, anderzijds is ons kader wat minimaal 

om de uitvoering te verzorgen. Vooral op het gebied van excursieleiders is het wat 

dunnetjes gezaaid. Roelie Ansingh verzorgt keurig de plantenwerkgroep. Hotse en 

Meindert zijn er voor de vogels. Blijven meestal alleen Frank, David en 

ondergetekende over als leider bij een algemene activiteit of wandeling. Zelf heb ik 

dan nog de insecten onder beheer. Naast de taak van voorzitter en interim 

secretaris houdt het je wel bezig.  

Hierbij moet ook nog opgemerkt worden dat Annie van Dijk na jaren van verdienste 

als redactrice van de Wetterklaver blijk heeft gegeven om met ingang van volgend 

jaar hiermee te stoppen. 

Kortom enige versterking binnen ons bestuur zou zeer welkom zijn om alle 

activiteiten op dezelfde voet voort te zetten. Heb je inspiratie en zin om je portfolio 

wat op te vrolijken met vrijwilligerswerk in de vrije natuur meld je dan aan bij iemand 

van het bestuur. Het staat heel goed op je cv. 

 

Siemen 
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Pyjamawants - Graphosoma lineatum  



 

 

 

 

Waarom is 2015 
het Jaar van de 
Das? 

Het gaat goed met 
de das! De das 
werd 50 jaar 

geleden nog ernstig bedreigd in Nederland, maar dankzij een geslaagde 
reddingsoperatie zijn de aantallen en de verspreiding flink toegenomen. Er is een 
grote maatschappelijke inspanning geleverd voor het behoud van deze diersoort. 
Door onder meer lokale herintroducties en de aanleg van dassenvoorzieningen. Het 
jaar van de Das is niet alleen een feest voor en door dassenliefhebbers in 
Nederland, een kroon op het werk van al die jaren aan inspanningen, maar we 
willen graag dat veel  meer mensen kennis maken met dit prachtige dier. En dat zij 
van zijn aanwezigheid in ons landschap kunnen genieten. 

Wat gaat er gebeuren in het Jaar van de Das? 
Er staan diverse activiteiten op het programma, met als belangrijkste 
een dassentelling en het verschijnen van een boek over de das. Daarnaast gaan 
we het algemeen publiek voorlichten over de das en werken we aan 
een symposium voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en 
beleidsmakers. Voor de jeugd wordt er een lesbrief over de das gemaakt. Ook 
willen we promoten dat op meer plaatsen dassentunnels worden aangelegd om het 
aantal verkeersslachtoffers nog verder 
terug te brengen. 

Wie organiseert het Jaar van de Das?  
Het initiatief is genomen door de 
Zoogdiervereniging en Das&Boom. Wij 
werken samen met diverse partners, zoals 
de regionale dassenwerkgroepen en 
Staatsbosbeheer. 

Het Jaar van de Das wordt mede mogelijk 
gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, Van der Hucht De Beukelaar Stichting 
en BIJ12. 
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2015, het jaar van de Das 

 Foto: Richard Witte 

http://www.volgdedas.nl/
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Vrijdagavond 10 juli hebben we weer de jaarlijkse nachtvlinder activiteit gehouden in 

de tuin van de tropische kas van Beetsterzwaag. Het was dit jaar een mooie redelijk 

warme avond en nacht met een temperatuur die vanaf 18 graden 

langzaam zakt naar 15 graden. Vanaf half tien ’s avonds 

verzamelen zich 20 personen bij de tropische kas waar Janny en 

Siep Sinnema, van de vlinderwerkgroep Fryslân, het witte laken 

met de kwiklamp al opgesteld hebben. Onder het 

genot van een bakje koffie of thee vertelt 

Siep iets over vlinders in het algemeen 

en het belang van de inventarisatie die we 

vanavond gaan doen. Rond tien uur wordt er op diverse 

bomen wat “stroop” gesmeerd om ook daar 

nachtvlinders te lokken. Sommige vlinders komen niet op licht af 

maar wel op het mengsel van appelstroop, alcohol en nog wat 

zoete ingrediënten. Als het wat donker wordt gaat de lamp aan 

en verschijnen al vrij snel de eerste vlinders op het doek. 

De aanwezigen verzamelen zich nu ook rond het laken en 

diverse fototoestellen worden tevoorschijn gehaald. Als op 

een gegeven moment het groot Avondrood op het laken 

gaat zitten moeten de fotografen bijna een volgnummer 

trekken voor hun opname. Aangezien je nooit weet wat er 

gaat komen heeft Janny een gevangen Populieren pijlstaart 

meegenomen die zij los laat en keurig op het laken gaat zitten. Schijnbaar doet 

goed voorbeeld goed volgen want even later verschijnt spontaan de 

Ligusterpijlstaart op het doek en is de euforie bij de aanwezigen groot, wat een 

prachtige grote nachtvlinder. Op het hoogtepunt van de avond hebben we drie van 

deze mooie vlinders op het laken zitten, iets wat je niet zo vaak overkomt. In totaal 

mogen we 60 verschillende soorten noteren. Rond twee uur ’s nachts besluiten we 

de lamp uit te doen en het laken uit te kloppen om de aanwezige vlinders weer de 

bomen in te jagen. Al met al weer een zeer geslaagde avond.  

Siemen. 

P.s. De lijst met waargenomen soorten staat op de website. 
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Verslag nachtvlindernacht in de tropische kas 

Vuursteenvlinder  

Gestippelde houtvlinder  



 
 
 
 
 

Op zondag 31 mei is de excursie naar het stroomdal van het Drentse AA gebied 

geweest. Dit gebied in Noord Drenthe is het enige overgebleven gebied in 

Nederland waar het beekdal nog intact is. Midden jaren ‘60 is Staatsbosbeheer 

overgegaan tot de eerste aankoop van gronden. In de 70e jaren van de vorige eeuw 

dreigde de ruilverkaveling het gebied om te vormen tot “goede” landbouw gronden. 

De kunstschilder Evert Musch (1918 -2007) heeft met onderstaand schilderij, en 

samen met Landschapsarchitect De Vroome, de aanzet gegeven om het prachtige 

beekdallandschap voor de ondergang te redden. Dit jaar wordt het 50-jarig bestaan 

gevierd. (zie www.drentseaa.nl).  

 
De Drentse AA (Evert Musch). 

 

De Drentse AA is een stelsel van beekjes en loopjes die naar de verschillende 

dorpen in het gebied zijn genoemd. Al deze stroompjes komen tenslotte samen en 

tussen Zuidlaren en Haren wordt het de Drentse AA, waar er een aftakking naar het 

Noord Willemskanaal is. Het water stroomt vervolgens via Groningen en het 

Eemskanaal naar Delfzijl. In de stad Groningen herinneren de straatnamen Hoge 

der A en Lage der A en naam van de “Aa-kerk” nog aan de oude loop van de beek. 

Destijds ging hij over in het Reitdiep, die het water vervolgens afvoerde naar de 

Lauwerszee bij Zoutkamp.  

 

Het Nationaal Park Drentse AA is het enige park in Nederland waarin dorpen liggen. 

Het ligt in de driehoek Assen - Gieten - Glimmen en heet officieel  het  Nationaal 

beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Daaromheen is het Nationaal 

Landschap Drentsche Aa ingesteld, dat ook gebieden ten noorden, oosten en 

zuiden ervan omvat. 

Dat het gebied zo rijk is komt mede door de natuurlijke geologische 

ontstaansgeschiedenis in combinatie met het eeuwenoude beheer van het gebied.  
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De graslanden naast de beken werden van oudsher gemaaid en afgevoerd en ook  

nu nog vindt deze beheervorm jaarlijks plaats. 

Daarnaast worden de vele heidevelden in stand 

gehouden door begrazing en zijn de afgelopen jaren 

enkele aangeplante bosvakken weer gekapt. Mede 

door dit beheer heeft het  gebied zijn diversiteit 

gekregen en staan de cultuurhistorische waarden in 

het gebied dan ook boven de natuurwaarden.  

 

De excursie  

De groep, bestaande uit negen mensen, werd 

rondgeleid door boswachter Kees van Son. We 

hebben deze middag de verschillende 

landschapselementen bezocht: vochtige weilanden 

naast de beek, de drogere bossen op een stuwwal 

tegen de beek aan, en de heidevelden. Een druk 

programma dus! 

Vanaf de parkeerplaats aan de Molensteeg in Oudemolen zijn we naar de boerderij 

gelopen waarin de kantoren en de werkschuur van SBB zijn gevestigd. Deze 

beheerboerderij staat op de plek waar in de 17e eeuw een watermolen stond. Het 

dorp is naar deze molen genoemd. Naast de boerderij stroomt het Oudemolense 

Diepje. Voor de boerderij ligt een prachtig grasveld, waar we onze eerste 

orchideeën (gevlekte en niet gevlekte rietorchis) zien. Verder zien we hier o.a. de 

ratelaar, kamgras, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, moerasvergeet-mij-nietje, 

scherpe boterbloem en ook een spontane mutant van deze laatste soort: de dubbele 

boterbloem. Van deze plant heb ik geen andere naam kunnen vinden. Daarnaast 

stond er de bosbies (Scirpus sylvaticus). Een vrij zeldzame soort die voorkomt op 

vochtig grazig terrein en in vochtige bossen.  

In de berm van de oprit naar de boerderij staat de zwartblauwe rapunzel, een zeer 

zeldzame soort. Hij staat op plekken die regelmatig overstromen. Later vinden we in 

een weiland langs de beek ook nog een groeiplaats van deze prachtige plant. 

De weilanden naast de beek zijn erg vochtig. De vegetatie wordt eens per jaar 

gemaaid en afgevoerd. Door deze beheermethode worden deze landerijen open 

gehouden. Veel voorkomende soorten zijn hier o.a. de soorten die ook in het 

grasveld voor de boerderij staan. Verder nog moerasspirea, het heerlijk geurende 

watermunt, gele lis, valeriaan, grote wederik en penningkruid.  

In het Oudemolense Bos horen we o.a. de fluiter en de wielewaal. Aan planten 

komen er o.a. de adelaarsvaren volop voor en we zien er klaverzuring, dalkruid en 

salomonszegel.  

Ongeveer 6 jaar geleden is een groot bosvak met larixen gekapt. Nu wordt dit 

begraasd door een kleine kudde Hooglanders. Doordat de verdamping nu niet meer 



plaatsvindt, zijn er spontaan twee vennetjes ontstaan, waarin veel veenmos groeit, 

dus is er weer op hele kleine schaal spontaal hoogveenvorming. Daarnaast groeit er 

veenpluis. Soorten die we hier hebben gezien, en op een naastliggend heideterrein 

waren o.a. struik- en dopheide, liggend walstro, tormentil en biggekruid. Naast de 

droge heide zijn we door een stukje natte heide gelopen waar we enkele plantjes 

van de lavendelheide vonden. Ook  zagen we hier volop het éénarig wollegras. 

Daarnaast vonden we hier het mosklokje, een paddenstoeltje. David vond nog het 

paarshart trechtertje en de gewone zwavelkop.  

In het gebied zijn anderhalf jaar geleden enkele bevers losgelaten. Op verschillende 

plekken zijn sporen hiervan te vinden: afgeknaagde stammetjes en op enkele 

plekken in de beek, beverdammen.  

Naast weilanden wordt er ook rogge verbouwd 

op een akker. In samenwerking met de  

Universiteit Wageningen zijn hier enkele jaren 

terug bollen van de roggelelie geplant. We 

vinden in het veld één exemplaar, jammer 

genoeg nog niet in bloei.  

 

Na deze waarneming wordt de excursie 

vervolgd door een drassig stuk weiland naast de 

beek. Met veel moeite kunnen we dit 

oversteken, waarna we kunnen genieten van 

een ooievaarsnest met twee jongen. Via het 

fietspad komen we weer in het dorpje uit, 

waarna we na drie uur bij ons startpunt 

arriveren.  

Tijdens deze excursie hebben we niet veel 

orchideeën gezien, maar wel veel andere soorten en veel van het gebied geleerd. 

Voor enkelen van het groepjes was dit de eerste kennismaking met het Drentse AA 

gebied en zeker de moeite waard. Jammer genoeg lag het  weiland met veel 

orchideeën te ver van ons startpunt af om dat lopende te doen. Een volgende keer 

misschien! 

 

Ureterp, 14 juni 2015 

Roelie Ansingh           

 

Op de parkeerplaats voor aanvang  

van de excursie met midden-  

achter de gids Kees van Son.  
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KNNV advies Wildplukken met respect voor de natuur maart 2015 

Wildplukken met respect voor de natuur 
Wildplukken is een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat voor veel mensen in de 
samenleving een sterke aantrekkingskracht heeft. De KNNV juicht het toe dat 
mensen de natuur in trekken en ervan genieten. In een vol land als Nederland 
vraagt het uit het wild halen van eetbare planten, paddenstoelen of andere soorten 
wel kennis van en respectvolle omgang met de natuur.  
Om die te bevorderen geeft de KNNV het volgende advies: 
1. Houd je aan de regels ter plekke 
Oriënteer je bij de terreineigenaar en/of -beheerder (gemeente, natuurorganisatie 
e.d.) Pluk alleen in gebieden waar je mag komen en respecteer de geldende regels. 
2. Zorg voor kennis van zaken 
Genieten van wat je plukt is heerlijk, maar weet wat je plukt. Om twee redenen. 
Bescherm jezelf. Er zijn diverse giftige soorten planten en paddenstoelen waarvan 
je misselijk of ernstig ziek kunt worden; een klein aantal is zelfs dodelijk. Kijk ook uit 
bij plekken waar net bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, bijvoorbeeld langs wegen en 
akkers. 
Bescherm de natuur. Zorg ervoor dat je niet de wettelijk beschermde of lokaal 
bedreigde soort plukt die toevallig veel lijkt op een algemene soort. Er zijn genoeg 
boeken, sites of apps waaruit je kennis kunt opdoen, of verenigingen, zoals de 
KNNV, die je de verschillen tussen bedreigde en algemene soorten kunnen leren. 
Pluk alleen de soorten die je kent en die volop voorkomen in het gebied. 
3. Verstoor de omgeving niet 
Breek geen takken af om die laatste walnoot te bemachtigen. Loop niet door 
bijzondere begroeiing en vertrap geen zeldzame planten om die lekkere bramen 
daar aan de overkant te kunnen plukken. Verstoor ook de dieren ter plekke niet, 
zoals reeën, dassen of vogels. Graaf geen planten uit, vertrap de bodem niet. Laat 
geen enkel spoor van je bezoek achter. 
Kortom: gedraag je als gast. 
4. Let op dat de soort aanwezig blijft 
Wanneer je lokaal alle vruchten, zaden of planten plukt, dan kan lokaal een soort 
verdwijnen. Dat is niet de bedoeling. Zorg ervoor dat jij niet degene bent die voor het 
lokale verdwijnen van planten verantwoordelijk is. Pluk een klein deel (minder dan 
een tiende van wat aanwezig is) en zeker niet meer dan je voor eigen gebruik nodig 
hebt. Dat is ook in je eigen voordeel: als je wat overlaat voor volgend jaar heb je er 
zelf ook weer plezier van. Met andere woorden: respecteer de natuur ter plekke. 
5. Je bent niet alleen 
Denk aan een ander, zowel dier als mens. Laat daarom altijd wat vruchten hangen, 
eikels liggen, paddenstoelen staan voor dieren die ze eten. Ook collega-plukkers 
doe je zo een plezier. Bovendien zijn er mensen die op een andere manier willen 
genieten van de natuur; 
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zij willen zien, ruiken, voelen. Zelfs als je je verantwoordelijk gedraagt, kan het zijn 
dat sommigen je aanspreken op wat je doet. 
 
Gedraag je dan respectvol; leg bijvoorbeeld uit wat je doet en toon de gedragscode. 
Dan is duidelijk wat kan en mag in de natuur. Zorg zo dat iedereen kan blijven 
genieten van de natuur. 
Meer informatie: KNNV landelijk bestuur, Kees Nieuwerth, e-mail: k.nieuwerth@wxs. 

 

Suggestie: 

Neem de paardebloem! 

 

In deze tijd van het jaar spruit het ‘onkruid’ overal tussenuit en ben je haast dagelijks 

bezig om je tuin een beetje bij te houden. Maar wat als je het nou niet als onkruid 

zou beschouwen en gecombineerd met een bij-vriendelijke tuin, je eigenlijk gratis 

‘biologische’ groenten in je tuin hebt groeien? Onkruid werd eeuwenlang gezien als 

precies dat: groenten. Ze zijn voedzaam, helend en eigenlijk best wel lekker. 

We zijn de laatste paar decennia alleen verwend met zachte, zoete groenten waar 

je niet veel moeite voor hoeft te doen met kauwen en proeven. Maar met het 

gegeven dat reguliere groenten en fruit steeds minder voedingswaarden hebben, 

kan het best interessant zijn om buiten de plantenbox te denken en te genieten van 

wat er vrijlijk in de natuur groeit en bloeit. En aangezien het vandaag mooi weer is, 

beginnen we met een bijzonder zonnig exemplaar: 

De Paardebloem 

Volgens Natuurlijkerwijs bevat paardebloem: ‘Bitterstoffen, sesquiterpeenlactonen, 

triterpenen, stereol, flavonoïden (quercetine, luteoline, apigenine, isorhamnetine), 

polysaccharides, coumarinen (cichoriine en aesculine), vitaminen C, D, E, 

verschillende B vitaminen, choline, carotenen, kalium, natrium, magnesium, ijzer, 

koper, zink, calcium. 

Uit: Eet goed, voel je goed. 
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27 april.   Gekr. Roodstaart (man) in tuin op de Fluessen.  Fam. Scholma 
29 april.   IJsvogel bij nestholte in de Naturij.    Hans Bijl 
 

 

 

 

3 mei .   Braamsluiper in tuin Flevo 8 .                                        Hotze Simonides 
8 mei .   Boomklever tikt dagen lang tegen raam ( Slinge ). Fam. Dijkstra 
10 mei .   Boompieper omgeving grote vijver Olterterp.  Hotze 
14 mei .  Grote bonte specht in de tuin van Flevo 8 .  Hotze 
16 mei .  Zwarte roodstaart (geslaagd broedgeval) Folgeren 23.  Jacob Veenstra 
18 mei . 16 Zwarte sterns , nieuw waterbergingsgebied Smalle Ee. Hotze 
24 mei . Zomertaling(paar) en kluut in polder De Dulf .  Hotze en Afke 
  

 

 

 

 

16 juni . Dodaars , paar met jongen en paar met nest.IJsbaan B'zwaag. Hotze 
20 juni . Fluiter ( 2 x ),achter bij de golfbaan B'zwaag .   Hans en Hotze 
29 juni . Ringslang zwemmend in Ald Djip 
                        bij bruggetje .   Afke en Hotze 
 

 

 

 

 

2 juli  . Spotvogel zingend bij hotel Ie 
Sicht.                Hans                   

8 juli  .  Grootoorvleermuis (dood gevonden)  Emma 11 
Dr.(zie volgende blz. bijdrage)   Hotze en Afke                      
22 juli .  Eekhoorn bij bruggetje over het Ald Djip.  
  Jacob en Hotze                                                                          foto P. van Hoof 
31 juli . Bijeneter vliegend boven de Meskerheide .   Trienke, Afke en Hotze. 
 
 

 

 

 

 

2 aug . Oeverzwaluwen volop Kijlstra beton Tussendiepen Dr.    Erik Wokke 
1 aug . Ringslang in de Folgeren bij de vijver van de fam. Tak.    Melding via fam. 
           aan de Emma.                                                                     Simonides 
3 aug . Avondrood(helaas dood) gevonden in huis.  Flevo 8 .      Afke 
Simonides.                                              
15 aug. Witgatje (2 ex.) bij ven op de Meskerheide .                    Hotze 
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Waarnemingen 



 

 

Zijn naam zegt het al: de bruine of gewone grootoorvleermuis is herkenbaar aan zijn 
grote oren. De oren kunnen 3 tot 4 cm lang zijn en zijn ruim half zo lang als het 
lichaam. De gewone grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuis met zeer brede 
en relatief lange vleugels met een spanwijdte van 24 tot 28,5 cm. Het gewicht ligt 
tussen de 4,5 en 12 gram. De gewone grootoorvleermuis wordt ook wel de bruine 
grootoorvleermuis genoemd: De rugvacht is geelbruin tot bruin en de buikvacht is 
grijs- tot geelwit. Buik en rug hebben een donkerbruine 
ondervacht. 

 

De kleur van de snuit is variabel, van roze tot bruin getint. Grootoorvleermuizen 
hebben voor vleermuisbegrippen grote ogen. De wratjes boven de ogen zijn bij de 
gewone grootoorvleermuis goed zichtbaar. In winterslaap vouwen 
grootoorvleermuizen hun oren onder hun vleugels en blijft van het oor alleen het 
oorklepje (tragus) zichtbaar. De tragus is bijna half zo lang als het oor en is bij de 
gewone grootoorvleermuis egaal roze/bruin van kleur. De gewone 
grootoorvleermuis kan gemakkelijk verward worden met de grijze grootoorvleermuis.  
Verspreiding 

De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over heel Nederland voor maar 
nergens in grote aantallen. De soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap 
en bosgebieden en is in de open polderlandschappen in West- en Noord-Nederland 
een zeldzaamheid. 
Verblijfplaatsen 

De gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. 
Ze worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter betimmeringen, daklijsten en 
vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen 
en in nest- en vleermuiskasten. Ze vormen meestal groepen van 5 tot 25 dieren, in 
uitzonderingen tot 80 dieren. Deze gebruiken in kleine groepjes verspreid een groot 
aantal verblijfplaatsen naast elkaar. Ze verhuizen vaak. 

Als winterverblijf worden vooral ondergrondse ruimten gebruikt, zoals grotten, 
kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders 
en (kasteel)kelders. Overwinterende gewone grootoorvleermuizen zijn echter ook op  
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zolders en in kerktorens, en een enkele keer in boomholtes gevonden. De 
winterslaapperiode duurt van oktober/november - maart/april. Het zijn echter geen 
stabiele slapers. Vooral grootoorvleermuizen die in winterverblijven met wisselende 
temperaturen overwinteren, worden, ook bij koud weer, regelmatig wakker. Ze jagen 
dan bijvoorbeeld op zolders op de daar overwinterende vlinders. 

De gewone grootoorvleermuis geldt als standvleermuis. Meestal overwinteren ze in 
de onmiddellijke nabijheid van hun zomerverblijfplaatsen. De maximale afstand 
waarover verplaatsingen van geringde dieren zijn geregistreerd is circa 50 km. 

Bron: IKL / www.vleermuis.net 

Bewerking: Erik Korsten 
 
 
 
  

       

 

Aankondiging.  

De familie Hoornveld wil verzamelde jaargangen van het blad Natura opruimen. 

Maar voordat de bladen weggedaan worden willen ze dit kenbaar maken aan onze 

leden of belangstellenden . 

Wie belangstelling heeft , kan contact opnemen met Hotze Simonides. ( 0512-

514382 ) 

Het betreft de jaargangen  1981-- 2006 ( verzameld in boekvorm ) 
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Mededelingen 

http://www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl/www.vleermuis.net


                

                                                   

In Friesland en ook in West-Europa is het aantal ganzen de laatste jaren flink 
toegenomen. Door deze toename krijgen de ganzen steeds meer maatschappelijke 
aandacht van overheid en andere partijen (boeren, jagers, natuur- en 
vogelbeschermers, Faunafonds en politieke partijen).  Dit gebeurde recentelijk nog 
via het mislukte landelijke G-7 akkoord en via het beleid van de provincie Friesland. 

Marten Wesselius is als “ganzenambtenaar” bij  al deze processen nauw betrokken 
geweest. Hij is al heel lang actief vogelaar. Eerst  bij de jeugdbond voor 
natuurstudie en later bij SOVON. 

Hiervoor voert hij tellingen uit en is hij Wetlandwacht van een deel van het 
IJsselmeer voor de Vogelbescherming. Voor het IVN afd. Sûdwesthoeke is hij 
coördinator van de vogelwerkgroep. Marten verzorgt regelmatig excursies over 
ganzen en watervogels. 

In de presentatie van Marten Wesselius komen alle soorten ganzen aan de orde 
(herkenning, geluiden, ontwikkeling etc.). Ook wordt ingegaan op het volgen en het 
onderzoeken van ganzen (halsbanden, 
pootringen etc.). 

Natuurlijk komen bij Marten ook de 
knelpunten van het “ganzenbeleid” aan de 
orde. Hoe gaan wij in Nederland en 
Friesland om met de trekganzen en de 
standganzen. Welke verschillen zitten er 
in de aanpak, wat willen de verschillende 
partijen en wat zijn de 
kosten/vergoedingen en consequenties 
van de verschillende inzichten. 

Deze lezing is voor ons gratis, een niet 
KNNV-lid (wel lid van de bieb) betaalt  €5,-   
anderen  €6,- . 
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Lezing Ganzen op dinsdag 27 oktober  

door Marten Wesselius in bibliotheek Drachten 


