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- 

door Frank van den Haak 

 

Begin december deed ik mee aan de nationale ganzenslaapplaatstelling. De 

Bouwerspolder bij Van Oordtsmersken viel mij ten deel. De opzet is aanwezig te zijn 

voor de ganzen het water verlaten om naar de omliggende weiden te gaan om te 

eten. Om 7.30 uur liep ik de reed op richting tel gebied. In het oosten kleurde de lucht 

al mooi rood. In het westen stond nog de bijna volle maan in gezelschap van Jupiter 

het zonlicht te spiegelen. Bij de slaapplaats aangekomen werd ik overweldigd door de 

enorme hoeveelheid ganzen. En een verhalen dat ze elkaar te vertellen hadden, 

oorverdovend. Het waren vrijwel alleen maar kolganzen. Je zag ze overigens 

nauwelijks, alleen hun witte spiegel lichte op in het maanlicht. Bij het lichter worden 

vertrok de ene groep na de andere, als grote muggenzwermen, wanordelijke, luid 

roepend, met ruisende vleugelslag, na anderhalf uur was het helemaal licht en de 

plas vrijwel leeg. Naast futen, dodaarzen, zilverreigers en andere leuke vogels was 

mijn ganzenoogst: kolgans 6.000; Canadees 60; brandgans 200 en nijlgans 12. Dat is 

weer eens wat anders dan vroegvogelen! Nu is het oud jaar en knalt de jeugd er 

lustig op los, en mijn gedachten zijn bij de ganzen die ik, als ik buiten sta, in de verte 

kan horen. Volgens mij zijn ze het niet eens met ons huidige liberale beleid t.a.v. 

vuurwerk en roepen ze om professionalisering van het vuurwerkgeweld.  

 

Het was jammer dat onze jaarlijkse ganzen- en eendenzoektocht in de Deelen dit jaar 

niet doorging. Hij viel helaas niet in het water, door de korte vorstperiode was dit 

toegevroren en alle ganzen en eenden hadden zich naar elders verplaatst, zodat in 

de Deelen zoeken geen zin meer had.  

De dagen lengen alweer en in deze Wetterklaver  vind je een uitgebreid en (di)vers 

excursieprogramma. We kunnen de schade van de verloren excursie weer ruim 

goedmaken en dat zullen we doen ook! Sporadisch wijzigt er wel eens iets in het 

programma. Houd daarom de mededelingen op onze website in de gaten, zie 

www5.knnv.nl/drachten. Het is ook handig, als je dit tenminste nog niet hebt gedaan, 

om je e-mailadres door te geven aan Ada, zodat we actualiteiten ook naar je kunnen 

mailen: penningmeester@drachten.knnv.nl  

 

Tot op excursie! 
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                   2013 het jaar van de steenmarter. 
      . 

        

 

  
Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht  
voor  één van de in Nederland in het wild levende zoogdier- 
soorten. In 2008 is gestart met de bunzing, waarna de egel (2009), 
 het wild zwijn (2010), alle Nederlandse vleermuissoorten (2011) en de bever 
(2012) volgden. In 2013 is het de beurt aan de steenmarter! 
 
De steenmarter behoort tot de groep van de marterachtigen, net als de otter, de das, 
de boommarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel. Hij is ongeveer even groot als 
een kat, maar slanker en hij staat lager op zijn poten. De steenmarter heeft een 
vaalbruine vacht met een witte, gevorkte bef die uitloopt tot op de voorpoten. Daarin 
verschilt hij van de ook in ons land voorkomende boommarter, die een meer 
afgeronde, vaak gelige bef heeft. Kenmerkend voor beide marters is de lange, ruige 
pluimstaart. 
  Op de steenmarter werd vroeger veel jacht gemaakt. Enerzijds gold hij als rover van 
pluimvee, anderzijds was de mens verzot op zijn prachtige pels. Tot 1942 stond de 
wet bejaging toe, sindsdien is de jacht op steenmarters verboden. Het dier was bijna 
uitgestorven, niet alleen door de jacht, maar 
ook door de toenemende intensivering van de landbouw. Daarom is de steenmarter 
beschermd in de Flora- en faunawet. 
 
Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het aantal steenmarters weer toe en 
niet alleen in het landelijk gebied. Binnen zijn verspreidingsgebied kan men 
steenmarters ook in dorpen en steden aantreffen. Blijkbaar schuwt dit dier het leven 
in de nabijheid van de mens niet; hij is een zogenaamde cultuurvolger geworden. 
Meestal wordt een steenmarter niet opgemerkt. Maar soms maken ze hun 
aanwezigheid nadrukkelijk kenbaar waardoor ze voor overlast kunnen zorgen. 
Het feit dat de steenmarter een beschermde soort is maar tegelijk overlast kan 
veroorzaken, maakt goede informatievoorziening cruciaal. Des te meer omdat de 
steenmarter bezig is aan een opmars en snel op meer plaatsen in Nederland zal 
voorkomen. In die gebieden is men niet gewend 
om met steenmarters samen te leven en bij een 
groter aantal steenmarters zal ook de overlast (en 
de angst daarvoor) toenemen. 
Tijdens het Jaar van de steenmarter willen we het 
Nederlands publiek kennis laten maken met de 
steenmarter als zoogdiersoort in de eigen 
omgeving. Daarnaast willen we voorzien in de 
informatiebehoefte in geval van (mogelijke) 
overlast.                                                                    Steenmarter in stro (© Rollin Verlinde) 
 
 

Kijk vanaf half januari ook op www.jaarvandesteenmarter.nl voor meer informatie. 
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25 personen hadden zich opgegeven voor de kraanvogel excursie 

 op zaterdag 10 november. De weersvoorspellingen waren niet al te 

 goed,maar we hadden er zin in. We hadden goede hoop om  kraanvogels te zien.  

De groep werd verdeeld over de 5 auto`s en om 7.45 konden we vertrekken. 

 We hadden afgesproken om  afzonderlijk te rijden en dat we elkaar zouden treffen in 

het centrum van Diepholz. Na een kleine omzwerving lukte dit aardig. Daar spraken 

we af om per auto, ieder op zijn eigen manier,  de omgeving te verkennen.  

   Onderweg  naar het natuurgebied  zagen wij (de personen in onze auto) een klein 

groepje reeën en  een zilverreiger. Een mooie start. Na wat rond rijden kwamen we in 

een prachtig natuurgebied aan,  de Neustädter Moor, waar we een paar leuke 

waarnemingen deden. Verschillende roofvogels gespot. Onder anderen een  ruigpoot 

buizerd met prooi , die hij rustig aan het op peuzelen was. Een valk,  maar nog 

steeds geen kraanvogels. Op een gegeven moment zag 1 persoon van ons groepje  

3 kraanvogels  vliegen en daar waren we naar op zoek. 

   We hadden afgesproken dat we elkaar tussen 13:00 en 13:15 zouden  treffen in 

Wagenfeld. Dus maar weer in de auto gestapt.   Onderweg naar Wagenfeld zijn we  

nog even van de gewone weg afgeweken en jawel we zagen 10 tallen kraanvogels 

foerageren  in een weiland  tegen de rand van het bos aan. Dit was een  prachtig 

plaatje en het werd nog mooier.  Achter de kraanvogels zagen we  een roedel reeën 

van ongeveer 10 stuks. De kraanvogels verblikten of verbloosden niet, hoewel ze erg 

storing gevoelig zijn. In de groep kraanvogels liepen ook een paar jonge kraanvogels, 

die waren geringd. Het was een bijzonder moment. 

 Daarna snel weer verder  richting  Wagenfeld. Hier ontmoetten we de andere leden 

van de KNNV. Ook de anderen hadden mooie waarnemingen:  o.a  kraanvogels  en  

klapeksters.  Het gerucht ging, dat er  een grote groep kraanvogels gesignaleerd zou 

zijn  richting Vechta.   Iedere groep is op eigen gelegenheid achter de kraanvogels 

aan gegaan. Met ons groepje vonden wij de kraanvogels  vrij snel. Het waren grote 

groepen.  Ze waren aan het foerageren en af en toe vloog er een groep op, om ook 

weer terug te keren. Hier hebben wij een poosje de kraanvogels geobserveerd. Ook 

kwamen we daar  andere leden van onze KNNV  tegen. Iedereen was erg 

enthousiast over het verloop van de dag. Onderweg zagen we nog een groep 

kramsvogels .   

Volgens afspraak  verzamelden ons  rond de klok van 16.00 uur bij de kijkhut  in het 

natuurgebied de Rehdener Geestmoor.  De fototoestellen en de kijkers paraat en 

daar hebben we met zijn allen  gekeken naar de binnenkomst van de honderden 

kraanvogels. Het  vliegen en het geluid van de kraanvogels  was bijzonder mooi om 

mee te maken. Tegen de schemer kwamen de vogels aangevlogen,  hoog in de lucht 

Excursie Diepholz  (Duitsland )                   10 november 2012 

 



en daarna daalden ze  om de nacht door te brengen in en bij het water. Het was een  

indrukwekkend gezicht. We hadden een prachtige dag. Ook het weer werkte erg 

mee. Het was niet koud en het bleef wonder boven wonder droog. 

Om 17.00 uur stapten we voldaan in onze auto’s voor de terugreis. 

Nellie Oosting. 
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*  8 januari  Nieuwjaarswandeling bij Beetsterzwaag 

Er werd o.a. een eekhoorn gezien.Na afloop werd warme chocolade- 

melk gedronken bij Baboeska. 

*28 januari Sporenexcursie o.l.v. Harry Bosma in het Reigersbos  Oranjewoud. 

De 7 deelnemers zagen uitwerpselen van otter, vos en steenmarter en plukplaatsen 

van de havik. Er werd ook een vos gezien. De wandeling eindigde bij een bewoonde 

dassenburcht. Een mooie wandeling.  

*9 februari  Algemene ledenvergadering. 

Na de pauze hield Frank van den Haak een praatje over zijn reis naar Wit-Rusland, 

waar hij de Russische natuurbeschermingsorganisatie heeft geholpen om rietzangers 

te tellen.  

*28 februari  Lezing over mossen door Harry Waltje 

*3 maart  Mossenexcursie o.l.v. Harry Waltje 

In vervolg op de lezing werd een mossenexcursie gehouden in de bossen van 

Beetsterzwaag. Er werden vooral bosmossen bekeken en verzameld. Ook soorten 

van rottend hout waren aanwezig. Opvallende vondsten waren: gewoon thujamos, 

gerimpeld platmos, haarmos, gewoon haakmos en levermos.  

*17 maart  Landschapsexcursie Mensingebos bij Roden. 

In het kader van de KNNV landschapsdag leidde landschapsecoloog drs. F. v.d. 

Haak de deelnemers rond door het natuurreservaat Mensingebos. Landschappelijk is 

dit een prachtig gebied in het beekdal van het Peizerdiep met bos op de hogere 

zandgrond en bloemrijke hooilanden langs de beek.  

*7 april  Jaarlijkse roekentelling in en om Drachten. 

De kolonie in het Reidingpark is iets kleiner dan vorig jaar, die bij Ureterpvallaat is iets 

gegroeid. De kolonie bij Spijkerdorp/Tjaarda is weer verdwenen. De kolonie aan de 

Overstesingel is na 3 jaar groei nu verlaten. 

*15 april  Eerste broedvogel inventarisatie in “De Sanding.”  

Op 15 april en 20 mei zijn voor het 10e en laatste jaar de broedvogels 

geïnventariseerd in de Sanding. Helaas geen blauwborst en putter. Kleine karekiet en 

fitis gingen achteruit. Rietzanger, sprinkhaanzanger en bosrietzanger toonden een 

stijgende lijn. Er kwamen 3 meldingen binnen van de ijsvogel. Een bijzondere 

waarneming was de koekoek en wel de rode vorm. 

*21 april  Dagexcursie Schiermonnikoog  

O.l.v. Nel Otter fietsten de deelnemers over het eiland naar 

vogelwaarnemingsplekken, zoals de Kobbeduinen en de Westerplas. Helaas viel er 

zo nu en dan een regenbui, maar het was toch een mooie dag. Er zijn 60 

vogelsoorten waargenomen en een overstekende ree. 

   

 Natuurhistorisch jaarverslag 2012 van de KNNV afd. Drachten e.o. 
 
      . 

        



 

*28 april  Wilde bijen. 

Het was de bedoeling dat entomoloog Anne Jan Loonstra de deelnemers mee zou 

nemen over de Duurswouderheide om te vertellen over de 30 soorten wilde bijen die 

hier kunnen voorkomen. Helaas moest de excursie wegens regen worden afgelast.  

*29 april  Vroeg vogels kijken in het Wikelslân bij Earnewâld. 

Bij koud weer met harde wind werden door de 5 deelnemers 47 vogelsoorten 

waargenomen, waaronder bruine kiekendief, lepelaar (2ex), roerdomp (gehoord) en 

rietzanger. 

*13 mei  Vogelexcursie over de Doldersumse heide. 

Bij goed weer zijn in totaal 34 soorten waargenomen en is veel vogelzang gehoord, 

o.a. van de wielewaal. Er waren veel roodborsttapuiten, boompiepers en 

veldleeuweriken. Verder werden o.a. boomleeuwerik en gekraagde roodstaart gezien 

en 4 paar tapuiten. De excursie duurde ca 3,5 uur. 

*19 mei  Insectenexcursie in de Lendevallei. 

De 9 deelnemers hebben 6 soorten libellen en 6 vlindersoorten waargenomen. 

Andere opmerkelijke insecten waren de bloedcycade, waterscheerlingsnuittor en een 

copulerend paartje Ctenophora atrata.  

*29 mei  1e Inventarisatie in de Drait van de plantenwerkgroep. 

De plantenwerkgroep heeft de Himsterfinnen in Drachten geïnventariseerd, een 

schraal, vochtig gebied tussen het riviertje de Drait en de woonwijk Himsterhout. De 

inventarisaties vonden ’s avonds plaats van 19.00 – 21.00 uur op 29 mei, 8 en 19 

juni, 17 juli en 21 augustus. Er werden 95 plantensoorten gevonden, 17 soorten 

grassen en 6 soorten varens en mossen.  

*2 juni   1e seizoensexcursie Stuttebos met als thema orchideeën. 

Onder leiding van plantenkenner Gerti Papenburg gingen 11 deelnemers op pad. Het 

gebied is een schraalgrasland en vanaf het pad zag Gerti in totaal 132 

plantensoorten. Pas aan het eind is het gedeelte waar orchideeën groeien. Hier 

werden gevlekte orchis en moeraswepenorchis gezien.  

*15 juni  Excursie Fochteloërveen. 

Een avondexcursie me lekker dwalen in Nederlands grootste hoogveengebied o.l.v. 

Frank van den Haak.  

24 juni  2e seizoensexcursie in het Stuttebos, nu met als thema libellen. 

Helaas moest deze excursie wegens regen worden afgelast. 

*8 juli   Roofvogelexcursie. 

Onder leiding van Christiaan de Vries konden de deelnemers vanaf de uitkijktoren te 

Bakkeveen naar roofvogels speuren. 

*13 juli   Nachtzwaluwen zoeken op het Aekingerzand. 

Vier personen  hebben o.l.v. Siemen Rienstra enkele nachtzwaluwen gehoord, maar 

niet gezien.   



 

*24 augustus  Nachtvlinderen in de tuin bij de tropische kas Beetsterzwaag. 

Vlinderkenners Janny en Siep Sinnema hadden stroop gesmeerd op enkele bomen, 

waar een paar algemene soorten op af kwamen. Toen het donker werd, ging de lamp 

bij het laken aan en hierop verschenen naast vlinders ook andere insecten. Aan het 

eind van de avond zijn nog de kopervlinder en het goudvenstertje te zien. Een mooie 

avond voor de 23 deelnemers.  

*7 september  Vleermuizen. 

Eerst gaf Teddy Dolstra een Power Point presentatie in de Naturij en aansluitend 

werden bij de tropische kas Beetsterzwaag met de batdetector vleermuizen 

opgespoord. Er werden 5 soorten waargenomen door de 35 deelnemers. 

*15 september  Waterdiertjes vangen in de Drait. 

Met een schepnet  werden waterinsecten gevangen om ze daarna op naam te 

brengen.  

*22 september  Vogelnajaarsatrek in het Lauwersmeergebied. 

De 8 deelnemers hadden o.l.v. Meindert Swart een geslaagde excursie met 

bijzondere waarnemingen van o.a. 200 kluten, 3 fouragerende grauwe franjepoten en 

2 krombekstrandlopers.  

*30 september  Dag van de Natuur. 

Ook dit jaar nam de afd. hieraan deel, o.a. door het determineren van natuurvondsten 

en een boekenstand met veldgidsen en natuurboeken van de KNNV-uitgeverij.  

*18 oktober   Lezing over Kraanvogels in de bibliotheek. 

Bioloog Kees Boele vertelde over de jaarlijkse kraanvogeltrek vanuit hun broedgebied 

in Scandinavië via Rügen en Diepholz in Duitsland naar het Lac du Dèr in Frankrijk, 

waar ze overwinteren. En in het voorjaar weer terug naar het broedgebied. 

*10 november   Dagexcursie Kraanvogels kijken. 

Aansluitend op de lezing werd een excursie gehouden naar Diepholz om de 

kraanvogels te zien. 

*27 oktober  Nacht van de nacht 

Frank van den Haak liet de deelnemers de nacht beleven bij Beetsterzwaag.  

*20 november  Lezing groepsgedrag bij dieren 

Prof. Dr. Charlotte Hemelrijk, hoogleraar zelforganisatie van sociale systemen aan de 

RUG, liet in haar lezing met behulp van computeranimaties zien hoe eenvoudige 

interacties tussen individuen leiden tot complexe patronen in een groep, bv. 

schoolvorming bij vissen, vormverandering van spreeuwenzwermen en groepsgedrag 

bij primaten.  

*8 december  Jaarlijkse ganzen- en eendenzoektocht in Friesland 

Wegens slechte weersomstandigheden (gladde wegen en dicht gevroren petgaten) 

ging deze excursie niet door.  

       Wilma Trumpie Natuurhistorisch secretaresse 
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Zaterdag 15 september  stond de excursie “Waterdiertjes vangen 

 in “De Drait” op het programma.Het was goed weer (droog en bewolkt) 

 dus gewapend met bakjes, loeppotjes, schepnetjes,  zijn we met 5 personen (het 

aantal wisselde in de loop van de ochtend) onder leiding van Els Houwink aan het 

purren geweest in het riviertje “De Drait” en in een plas daarnaast.Terwijl Bert Edens 

foto’s maakte (zie hieronder), hebben we  de nodige kleine waterdiertjes en een 

aantal planten gedetermineerd: 

Schaatsenrijder 

Haftelarve 

Waterkever 

Jufferlarve 

Kokerjuffer 

Zoetwatermossel 

Eenoogkreeftje 

Vlokreeftje 

Bloedzuiger 

Watermijt 

Eivormige poelslak 

Bruine kikker 

Platte waterwants 

Kikkerbeet 

Waterpest 

Grof hoornblad 
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. 
Op zaterdagochtend om 09.00 vertrokken we met 8 personen in 
 een forse regenbui richting Lauwersmeer. Onderweg werd het  
weer echter beter en toen we op Ezumakeeg waren was het droog en zelfs geregeld 
zonnig. De lucht was na alle regen heel helder, wat de waarnemingen erg fraai 
maakte. Wel was het fris en stond er een stevige wind. We gingen eerst naar de hut 
(Ezumakeeg Zuid).  
Hier waren in de verte 3 Grote Zilverreigers. Voor ons, tussen de bloeiende 
Goudknopjes, liepen Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers, Kleine Strandlopers en 
een enkele Krombekstrandloper. Meerdere Watersnippen zaten verscholen tussen de 
plantjes, maar waren in het heldere zonlicht (en de telescoop) waren ze prachtig te 
zien. 
Graspiepers en Witte Kwikstaarten vlogen rond. Over de vlakte vloog zowaar een 
Grote Bonte Specht die uiteindelijk landde in het wilgenbos.  
Ineens werden we verrast door een volwassen Boomvalk die, met prooi, over onze 
hoofden vloog en neerstreek op een bultje in de Goudknopjesvlakte op zo'n 50 meter 
voor ons. Hij liet zich wel 10 minuten bewonderen in het zonlicht terwijl hij zijn prooi 
(Bonte Strandloper) plukte. Een bijzonder fraaie waarneming. Toen vloog hij, zonder 
duidelijke reden weer op, mèt z'n prooi in de klauwen, en verdween. 
Vanuit de hut zagen we nog op héél korte afstand een juveniele Kleine Plevier, wat 
ons de kans gaf om alle details (en het verschil met de juv. Bontbek) goed te 
bestuderen. 
Vervolgens zijn we naar Ezumakeeg Noord gegaan. Hier waren o.a. 40 Lepelaars 
(waarvan 14 gekleurringd!), 200 Kluten, 1 Wulp, 3 Grutto's. Alles werd door een 
Bruine Kiekendief opgejaagd (de Kluten vormden een prachtige zwart-witte wolk), 
maar het spul landde na enige tijd weer. Verder zagen we hier 12 Groenpootruiters 
en 1 Zwarte Ruiter, èn 3 Grauwe Franjepoten. Deze laatste zwommen en pikten op 
franjepootmanier om zich heen in 't water naar insecten. 
Voor de rietkraag dobberden Bergeenden, Krakeenden, 2 Pijlstaarten, 
Wintertalingen, kuifeenden, en véél Slobeenden en Smienten.  
Intussen was het met al deze waarnemingen 12.45 geworden en zijn we zonder nog 
elders te hebben gekeken weer naar huis gereden. 
Gegroet, 
Meindert. 
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Excursie van 22 september 2012 naar de Lauwersmeer 



 

 

Jij en jouw mooiste natuur- en/of excursiefoto zijn welkom op  

de jaarvergadering! 

27 februari, 19.30 uur, Natuurcentrum Naturij. 

In de huidige digitale wereld zijn we bijna allemaal fotograaf. We klikken er wat op 

los! Hoor jij daar ook bij? Niet elke foto is natuurlijk even geslaagd, maar je hebt vast 

wel één heel mooi plaatje: van de natuur in onze omgeving, van ons eigen landschap 

of een sfeerplaatje van een KNNV-excursie. We nodigen je uit je mooiste/leukste foto  

(ééntje) te mailen naar haaksehoek27@hotmail.com en om naar de jaarvergadering 

te komen. Na de pauze van onze  jaarlijkse ledenbijeenkomst, dit jaar op 27 februari, 

presenteren we de oogst van deze oproep en horen we graag van jou een toelichting 

bij je eigen foto. Met een beamer 

projecteren we alle kroonjuwelen om er 

samen van te genieten! 

En kun je echt niet kiezen, stuur dan 

gewoon twee foto’s, dan kiezen wij! Heb je 

nog vragen, dan kun je me naast mailen 

ook bellen: 0614613364. 

Frank 

Agenda voor deze avond: 

 

                                                     Foto van J. en T. Adema met de vraag welke eekhoorn dit is 

1. Opening.                              .                                                                                
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post. 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 9 februari 2012.(Wetterklaver mei 2012;         

(Deze staat ook op de site in de Wetterklaver van mei) 
4. Financieel verslag; deze ligt ter inzage op de jaarvergadering. 
5. Verslag kascommissie.(Henk Jansen en Tinie Groustra) 
6. Benoeming nieuwe kascommissie.(Henk Jansen en ?) 
7. Natuurhistorisch jaarverslag (zie  blz. 7,8,9) en op de site in de Wetterklaver 
8. Verkiezing bestuursleden: Kandidaten voor de vacature:Graag opgeven bij het  

         secretariaat. Dit kan tot 1 februari.  
9. Vacature afdelingsvertegenwoordiger bij FMF. Wie biedt zich aan? 
10. Activiteiten 2013. 
11. Rondvraag. 
12. PAUZE . 

Hierna volgt een bloemlezing van de ingebrachte foto’s van de leden. 
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Jaarvergadering          27 februari 2013 
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Lezing Het Duistere Leven van de Steenmarter 
 

 

 

 

21 januari, 19:30 uur, Beleefbibliotheek te Drachten 

Steenmarters, iedereen heeft er wel van gehoord maar heb je ze ooit gezien? 
Rumoerige dakacrobaten, knagers aan autokabels of stinkende zolderbewoners zijn 
slechts enkele van de beschrijvingen die vaak gegeven worden van deze kleine 
roofdieren. Bioloog Kees Boele (Natuurpresentaties, Haren) neemt ons mee in de 
bijzondere wereld van de Steenmarter. Eens bijna uitgestorven maar nu weer 
helemaal terug. En je kunt beter met hem kennismaken voordat hij met jouw kennis 
maakt! Kees presenteert tevens zijn familieleden, zijn leefgewoontes en natuurlijk ook 
zijn menu-wensen. 

De steenmarter staat op de lijst van beschermde diersoorten. Rond de Tweede 
Wereldoorlog was hij zowat uitgestorven. Nu is dit roofdier, of eigenlijk een omnivoor 
met carnivore trekjes, weer op weg naar de oude populatie. Omdat hij beschermd is, 
mag hij niet worden gedood. Dat heeft ook geen zin. Steenmarters leven in territoria, 
en als er een territorium vrij komt, zit er zo weer een nieuwe. Bij zijn populatieherstel 
en vergroting van leefareaal speelt de EHS, het stelsel  van ecologische verbindings-                                        
zones, een belangrijke rol. 

Het broertje van de boommarter heeft Drachten inmiddels ook bereikt. Wie heeft er al 
bezoek gehad? Als natuurliefhebbers zouden we graag dit fraaie dier observeren, 
maar liever bij de buurman dan in ons eigen huis. We hopen dat de lezing een 
positieve bijdrage kan leveren aan een goede omgang met onze steenmarter. 

Evenals voorgaande lezingen organiseren we deze in samenwerking met de 
Beleefbibliotheek. Dat betekent dat KNNV-leden geen entree hoeven te betalen.  

Frank. 

 

 

Kent U dit bijzondere stukje natuur? Op floristisch gebied is het 

 fe-no-me-naal! Het is een hotspot floristische biodiversiteit natte schraallanden 

(klasse2=goed ontwikkeld). Wat betekent dit? Het is een Walhalla voor plantenfreaks, 

er staan meer dan 20 soorten zegge(o.a. Bleke zegge, Blauwe zegge, Blaaszegge, 

Blonde zegge en Snavelzegge) drie(!) soorten Vrouwenmantel, waaronder de uiterst 

zeldzame Geplooide vrouwenmantel; enkele schaarse Fontijnkruiden zoals Rossig, 

Drijvend en Glanzend en natuurlijk alle andere planten die je van een hotspot mag 

verwachten zoals Vederkruid, Wateraardbei, Orchideeën en Waterviolier. 
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De Droge Hamstermieden 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnivoor


Oorspronkelijk was het gebied moerassig met broekbossen en kreken. Het 

overstroomde regelmatig onder invloed van de Lauwerszee en was niet veilig bij 

storm- en springvloed. Door de eeuwen heen heeft de mens het water met behulp 

van dijken en vaarten verruild voor land. Het moeras veranderde in een open 

weidelandschap. Ondanks de drooglegging is het gebied gelukkig dus nog steeds rijk 

aan bijzondere natuur. Dat komt o.a. door de aanvoer van mineraalrijk en schoon 

kwelwater dat van de hogere zandgronden van de Noardlike Fryske Wâlden naar de 

venige laagte wordt aangevoerd. 

Dieren 

Naast planten houden natuurlijk ook aan 

watergebonden dieren van dit moerassig gebied. Bij 

een bezoek dus nooit de kijker thuis laten, zodat er ook 

genoten kan worden van moerasvogels en libellen (o.a. 

groene glazenmaker). Voor de zeldzame dwergkorfslak 

heb je weer een andere speurmethode nodig.  

Ongeveer 1000 jaar geleden vestigden zich de eerste 

permanente bewoners in de miedengebieden van de 

Noordelijke Wouden. Zij kwamen uit de kleistreek en 

 trokken via de aanwezige veenriviertjes de 

veenmoerassen binnen. Met sloten en greppels werd 

de natte veengrond ontwaterd en zo tot bruikbare landbouwgrond gemaakt. Steeds 

verder werkte men zich het veengebied in. Deze pioniers legden de basis voor de 

huidige indeling van de dorpsgebieden en de verkaveling in lange stroken.  

Droog 

Het oudste dorp van Achtkarspelen, waar ons natuurgebied naar vernoemd is, is 

Droge ham. Droog, omdat het op een hoge zandkop ligt. Ham betekent een door de 

dijk ingesloten stuk land. Een Droegehamster is tevens de benaming voor een niet al 

te vette koe. Mieden is het zelfde als madeland of te wel nat hooiland. 

Kortom, de Droge Hamstermieden zijn niet droog, maar nat en zeer de moeite waard 

als excursiegebied. Na het Wijnjeterperschar (2010) en het Stuttebos (2012) is dit 

jaar de Droge Hamstermieden ons jaargebied. Dat betekent dat we diverse excursies 

organiseren. Voor 1 juni kunnen we ons verheugen op een plantenspeurtocht met 

plantenkenner Gertie Papenburg. Op 23 juni gaan we op insectenjacht met Siemen, 

Carin en Hans Bijl. Voel je het nu ook kriebelen en wil je mee met deze super 

excursie(s)? Meld je dan aan bij Nellie Oosting: 0512 541578. 

                                                       

                                                          -14- 

 



 

14 maart, 19:30 uur, Beleefbibliotheek te Drachten 

“Laat mij uw tuin zien en ik zeg wie u bent!” Gelukkig zijn KNNV-ers niet van steen. 

Maar een tuin moet natuurlijk ook een beetje praktisch zijn in onderhoud. En 

misschien woont er al een egel in je tuin, maar weet je dat niet omdat je hem nooit 

ziet. Ga daarom in deze lezing op stap met de ambassadeur van de natuurtuin, de 

egel. Hij gaat ons laten zien wat je kunt doen om hem met plezier door onze tuinen te 

laten scharrelen. Maar als ambassadeur laat hij tevens zien hoe we  op eenvoudige 

wijze onze tuin aantrekkelijker kunnen maken voor andere dieren en diertjes én hoe 

je de aanwezige dieren zichtbaarder kunt 

maken. Daardoor kan een excursie door je 

eigen tuin een stuk interessanter worden.  

Er zijn ook leden die al een beeldschone 

voorbeeldtuin hebben. Ook zij zijn natuurlijk 

welkom om de egel te bevestigen in zijn 

ambassadeurschap. En we kunnen allemaal 

ambassadeur worden door vrienden, buren en 

kennissen te laten zien wat een meer 

natuurlijker tuin voor plezier kan geven. 

Bevorder de vergroening en stop de verstening 

van de privé tuintjes. Kortom: van Tegeltuin naar Egeltuin.Evenals voorgaande 

lezingen organiseren we deze in samenwerking met de Beleefbibliotheek. Dat 

betekent dat KNNV-leden geen entree hoeven te betalen. 

Frank     
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               Lezing Van Tegeltuin naar Egeltuin 

                                         

Van onze ledenadministratie: 
Nieuwe leden: 27 sept. : nieuw huisgenootlid: Annemieke Brandenburg 
9 oktober: van afd. Vriezenveen overgekomen: Mw. Fetsje Harmanny-
Wiersma 
17 oktober: Ale de Vries 
november, van afd. Groningen: Jojanneke Bijkerk en huisgenootlid Jasper 
Helmantel 
december: Ben Engelen. 
Allen van harte welkom en we wensen jullie veel natuurplezier! 
Verder een oproep: graag emailadressen van onze leden, i.v.m. de 

nieuwsbrief van het hoofdbureau i.v.m. wijziging aantal Natura’s die per jaar 

toegestuurd worden. ledenadministratie@drachten.knnv.nl . 
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                               10 okt. Waterpieper 3 ex. Smalle Ee 

                               Watersnip. 2 ex. ,, 

                   Waterral. 2 ex. Veenhoop    Erik Wokke 

18 okt. Ysvogel. 1 ex. " Drait" ter hoogte van de Morra. Carla Bijkerk 

18 okt. Gr. bonte specht. Op vetbol bij Ada en Jan v. Binsbergen. 

31 okt. Jonge adder (15 cm )op fietspad heide Duurswoude . 

Op zoek naar winterschuilplaats.  

Hotze en Afke Simonides. 
 

6 dec. Pestvogels ,weg tussen slipschool  

en azc, gezien door Trieke Wijnalda. 

 Eindelijk werd haar grote wens vervuld !!! 

 Trienke had al zoveel bijzondere vogels  

gezien ,maar nog nooit een pestvogel.  

Gefeliciteerd Trienke !  

O ja ,en maar liefst 12 ex. 

10 dec. Zwarte mees bij de pinda's op de Fluessen .Mieke Edens. 
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                                                       waarnemingen 

            11 nov. Levendbarende hagedis op    

zandpad heide Duurswoude .Koen 

Simonides.+ familie . 

12 nov. Blauwe kiekendief ( man + vrouw 

of juv.) 

 Jandurkspolder Earnewâld. Hotze 

Simonides. 

-- nov. Kramsvogel ( dood ) gevonden op 

het  

schoolplein van de " Skelp " ( de Folgeren)  

  Jantsje Zwart. 

16 nov. Pestvogel raamslachtoffer 

gevonden  

bij huis aan de Fluessen .Erik Wokke. 
 



 

 

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

Zondag 6 januari 
Aanvang: 10:00 uur 
P-terrein Tjaarda 

Nieuwjaarsexcursie Oranjewoud, Tjaarda, na afloop 
chocomelk.  
Vertrek Meldij 09:30 uur. Contact: Ada van Binsbergen 
0512-880985 

Zaterdag 19 januari  
Aanvang: 10:00 uur 
P-terrein van het 
Restaurant De 3-
Provinciën 

Nieuwjaarsexcursie afd. Leeuwarden: 
Snertwandeling over de Heide fan Allardseach  
Opgave verplicht bij Melle van der Kooij (0511-472095) of 
Bert Folbert (0519-571819) te melden. 

Dinsdag 22 januari. 
Aanvang 19:30 uur 
Beleefbibliotheek 
Drachten 

Lezing Het duistere leven van de Steenmarter – door 
Kees Boele.  
Na zijn succesvolle lezing over de Kraanvogel verteld 
Kees deze keer over rumoerige dak acrobaten, knagers 
aan autokabels en stinkende zolderbewoners.  
Contact: Frank van den Haak 06-14613364. 

Zondag 27 januari 
Aanvang: 10:00 uur 
Locatie: P-terrein 
Prinsewijk 

Sporen excursie o.l.v. Harry Bosma in het Reigers bos 
in Oranjewoud. 
Te verwachten sporen van o.a. Dassen, Marterachtigen 
en vorig jaar vonden we ook Ottersporen!  
Vertrek Meldij om 09:30uur. Contact: Siemen Rienstra 
0512-521496  

Woensdag 27 
februari  
Aanvang: 20:00 uur.  
NME de Naturij 

Algemene Leden bijeenkomst voor alle leden in het 
Natuurcentrum de Naturij.  
Mail van te voren je favoriete eigengemaakte foto (één 
foto) naar haaksehoek27@hotmail.com> Na de pauze gaan we 
daar met elkaar van genieten…. 

Zaterdag 9 maart  
Aanvang: 10:00 uur 
P-terrein Havezathe 
Mensinghe 

Landschaps excursie Mensingerbosch bij Roden 
o.l.v. landschaps ecoloog drs. F. v/d Haak. Omdat het 
vorig jaar zo’n mooie excursie was! 
Vertrek Meldij om 09:30 uur. Contact: Frank van den 
Haak 06-14613364 

Donderdag 14 maart 
Aanvang: 19:30 uur. 
Beleefbibliotheek 
Drachten 

Lezing Van tegeltuin naar egel tuin.  
Keer de verstening van de privétuinen, voeg elementen 
toe die dieren aantrekken en zichtbaar maken. Contact: 
Frank van den Haak 06-14613364 

Zaterdag 23 maart 

Aanvang: 10:30 uur 
P-terrein voorbij de 

vogelkijkhut bij de Jan 

Weide- en moerasvogelexcursie naar de Jan 
Durkspolder (combi met Leeuwarden). 
Bezoek aan twee kijkhutten, veel aandacht voor zang en 
gedrag van weide- en moerasvogels. Warme kleding en 
waterdicht schoeisel aanbevolen.  

     Excursieprogramma januari  t/m april 2013 
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Durkspolder Vertrek Meldij om 9:30 uur. Contact: Frank van den Haak 
06-14613364 

Zaterdag 6 april Jaarlijkse Roekentelling, leden vogelwerkgroep, 
opgave bij Hotse Simonides 0512-514382 

Zaterdag 13 april 
Aanvang: 9:30 uur 
afvaart Wagenborg 
Lauwersoog 

Dagexcursie Schiermonnikoog. Met zijn allen een dag 
fietsen door de duinen en langs het strand, vogels kijken 
in de Westerplas en op het Wad. Vertrek Meldij om 8:00 
uur. Contact Nellie Oosting 0512-541578. Opgave 
verplicht i.v.m. fietsverhuur.(boottocht voor eigen 
rekening; fietsenhuur voor leden gratis) 

Zaterdag 20 april 
Aanvang: 11:00 uur 
P-terrein nabij kerkje 
Duurswoude 

Wilde bijen. We gaan met entomoloog dhr. Anne Jan 
Loonstra op pad in de Duurswouderheide om kennis te 
maken met zoveel mogelijk van de 30 soorten wilde bijen 
die er kunnen voorkomen.  
Vertrek Meldij 10:30 uur. Contact: Siemen Rienstra 0512-
521496 

Zondag 21 april 
Aanvang: 5:30 uur 
ingang “De Sanding”. 

1ste algemene broedvogel inventarisatie in “De 
Sanding”.  
Naast inventariseren, veel aandacht voor het leren 
onderscheiden van vogelzang. De excursie is geschikt 
voor de beginnende vogelaars.  
Opgaven bij Hotse Simonides 0512-514382 max. 15 
deelnemers. 

Zaterdag 27 april 
Aanvang: 7:00 uur 
P-terrein jachthaven 
Eernewoude. 

Vroeg vogels kijken in het Wikelslân De Alde Feanen 
bij Eernewoude.  
Wandeling over de paden van het Wikelslân met een 
bezoek aan de nieuwe vogelkijkhut. Veel aandacht voor 
zang en gedrag van weide- en moerasvogels. Warme 
kleding en waterdichte schoenen aanbevolen.  
Vertrek Meldij/Lawei om 06:30 uur. Opgave bij Hotse 
Simonides 0512-514382 max 15 personen.  

Vanaf hier is het programma nog in concept. In de volgende Wetterklaver 

komt de definitieve versie. 

Zondag 4 mei 
Aanvang 8:00 uur 
P-Huenderweg te 
Doldersum. 

Vogel excursie over de Doldersumse heide o.l.v. 
Meindert Swart en Hotse Simonides.  
De nadruk zal liggen op het herkennen van vogels. 
Bovenloop van de Aa. 
Vertrek Meldij 07:30 uur Contact: Meindert 0512-515932 
en Hotse 0512-514382. 

Zaterdag 18 mei 
Aanvang: 11.00 uur 
Ingang Wikelslân aan 
Feansterdyk. 

Insecten excursie in de Alde Venen bij Eernewoude 
o.l.v. Siemen Rienstra 
De nadruk zal liggen op vlinders en libellen. Samen met 
afd. Leeuwarden.  
Vertrek Meldij 10:15 uur. Cont: S. Rienstra 0512-521496 
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