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                                                       Inhoud 



 

 

Als ik dit voorwoord schrijf is het Koninginnedag-avond, ik geeft mijn spieren wat 
rust en laat nu het grijze brein werken. Wij, enkele KNNV leden, hebben deze dag 
gewerkt aan de realisatie van het afscheidscadeau van Nel.  

Toen Nel bij de laatste algemene ledenbijeenkomst na 30 jaar afscheid nam van 
het bestuur heeft ze een opknapbeurt van de tuin gekregen. Dit houdt in dat er een 
tegelterras van drie vierkante meter komt in de voortuin met als resultaat minder 
onderhoud.  

Begin april ben ik met Nel bij de tegelboer in Nijbeets en Scharsterbrug langs 
geweest, maar wij kwamen al snel tot de conclusie dat aan nieuwe tegels een 
prijskaartje hangt. Om de dag niet helemaal verloren te laten gaan, maken we een 
kleine rondrit via Joure, Goïngarijp, de Blaugerzen, Terhorne, Akkrum en 
Aldeboarn. Het was die dag prachtig weer met lekkere koffie op het terras aan de 
Goïngarijpster poelen.  

Om Nel haar terras toch te kunnen betegelen 
krijgen we via Hans Nater een partij gebruikte 
tegels van de hockeyclub. Nog bedankt Hans dat 
je die ook bij Nel gebracht hebt.  

Vanmorgen zijn we begonnen met uitzetten, 
afgraven, zandbed aanleggen, uitvlakken en 
tegelen. Niet iedereen is in staat de hele dag aanwezig te zijn, maar de noeste 
arbeiders klaren de klus en aan het einde van de dag ligt het terras er en kan Nel 
met droge voeten in huis komen. Meindert, hierbij nog bedankt voor je doorzetting 

en ondersteuning. Nel: “Alsjeblieft je kunt nu op een mooie 
zomeravond genieten op een stoeltje in de voortuin.” 

Hierbij wens ik allen fijn leesplezier met de verslagen en andere 
epistels in deze Wetterklaver. Ik hoop dat het weer snel een wat 
meer zomers karakter krijgt nu in ieder geval de “verBlekering” 
wat is in gekleurd. 

 Siemen. 
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                                                       Voorwoord 



Zaterdag 21 april 2012. 
Aanwezig: 11 personen 

Weer: wisselvallig 120C met een paar buien. 

Zaterdagochtend 21 april zijn we om acht uur vertrokken vanaf Drachten naar 
Lauwersoog. Hier aangekomen een toegangskaartje voor de veerboot gekocht die 
ons naar het eiland heeft gebracht. Op het eiland aangekomen stond Nel ons al op 
te wachten, helaas in de regen. Nel was de afgelopen week al op het eiland en 
heeft fietsen besteld die keurig stonden opgesteld in de stelling. Na eerst even een 
klein onderling overleg en aantrekken van regenkleding zijn we naar Kobbeduinen 
gefietst. Hier kon de regenkleding weer uit. Kobbeduinen is van oorsprong een 
vluchtbaken bij hoog water. Vanuit dit punt heb je een prachtig uitzicht over de 

kwelder. Helaas is deze kwelder afgesloten in het 
broedseizoen dus moesten wij ons tevreden 
stellen met turen door verrekijkers en een 
telescoop. Na deze eerste rondwandeling weer 
op de fiets richting “De Marlijn” een restaurant 
aan het strand bij paal 7. Het is reeds twaalf uur 
dus tijd voor koffie. Dit komt goed uit want er trekt 
weer een buitje over. Vanaf deze schuiltent 
fietsen we naar het dorp waart Nel ons iets wil 

laten zien. Met de NJN groep hebben ze het zeldzame armbloemig look (Allium 
paradoxum) gevonden. Nu op naar de weilanden aan de westkant van het dorp. 
Tussen de grote groepen brandganzen (Branta leucopsis) zitten een aantal 
prachtig gekleurde roodhalsganzen (Branta ruficollis) te grazen. Helaas komt er 
tijdens de observatie weer een pittige regenbui over dus op naar de vogelkijkhut 
aan de Westerplas. Deze staat intussen bomvol met schuilende mensen, maar 
iedereen geniet van de aanwezige eenden en andere watervogels op de plas. 
Achteraan op de oever is een lepelaars kolonie (Platalea leucorodia) gevestigd, 
door de telescoop kunnen we net de kopjes van jonge vogels waarnemen.  

Bij deze vogelkijkhut gaat de groep in tweeën, de meeste mensen willen graag de 
veerboot van half vijf halen om niet al te laat thuis te komen. Met vijf personen 
besluiten we nog even op het eiland te blijven en de laatste boot naar het vaste 
land te nemen. Wij gaan naar de oude veerhaven wat nu de jachthaven van het 
eiland is. Helaas moeten we onze hoop op enkele soorten steltlopers en plevieren 
staken bij de notering van tureluurs. Gelukkig hebben ze in het haven restaurant  
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                         KNNV dagexcursie Schiermonnikoog. 



lekkere thee, koffie en kippensoep. Nu gaan we weer op de fiets langs de 

 Westerplas naar het strand aan de westkant van het eiland. Het weer klaart op en 
we genieten van de mooie vergezichten. Door de telescoop zijn enkele gewone 
zeehonden (Phoca vitulina vitulina) waar te nemen op een zandbank. Vervolgens 
op de fiets door het dorp op naar de bunker, een overblijfsel van WO II. Op deze 
hoge uitkijkpost heb je een schitterend uitzicht over het eiland en kunnen wij de 
waarnemingslijst aanvullen met de ekster (Pica pica). Voordat we naar de boot 
gaan bezoeken we nog even het viscafetaria om de inwendige mens te versterken, 
waarna ook wij op naar ons vertrek gaan. Fietsen inleveren en inschepen. Op de 
veerboot noteren we onze waarnemingslijst aan de hand van een vogelgids en 
komen op zestig soorten uit, een respectabel aantal gezien de 
weersomstandigheden.  

Op de weg naar huis ontwijken we nog net een overstekend ree (Capreolus 
capreolus) vrouwtje. Al met al een geslaagde dag. Iedereen die niet mee is 
geweest heeft wat gemist.  

Siemen 

Waarnemingen op vogelgebied: 

Fuut – Podiceps cristatu 

Aalscholver – Phalacrocorax carbo  

Blauwe reiger – Ardea cinerea 

Lepelaar – Platalea leucorodia 

Grauwe gans – Anser anser 

Brandgans – Branta leucopsis 

Rotgans – Branta bernicla 

Roodhalsgans – Branta ruficollis 

Bergeend – Tadorna tadorna 

Nijlgans – Alopochen aegyptiacus 

Wilde eend‐ Anasplatyrhynchos 

Krakeend – Mareca strepera 

Pijlstaart – Anas acuta  

Slobeend – Anas clypeata 

Wintertaling – Anas crecca 

Tafeleend – Aythya ferinan 

Kuifeend – Aythya fuligula 

Eidereend – Somateria mollisima 

Bruine kiekendief – Circus 

aeruginosus 

Blauwe kiekendief – Circus cyaneus 

Buizerd – Buteo buteo 

Sperwer – Accipiter nisus 

Fazant – Phasianus colchicus 

Meerkoet – Fulica atra 

Scholekster – Haematopus 

ostralegus 

Kievit – Vanellus vanellus  

Tureluur – Tringa totanus 

Groenpootruiter – Tringa nebularia  

Grutto – Limosa limosa  



 

Wulp – Numenius arquata 

Kokmeeuw – Larus ridibundus 

Zilvermeeuw – Larus argentatus 

Grote mantelmeeuw – Larus 

marinus 

Kleine mantelmeeuw – Larus 

graellsii 

Houtduif – Columba palumbus 

Veldleeuwerik – Alauda arvensis 

Boerenzwaluw – Hirundo rustica 

Duinpieper – Anthus campestris 

Graspieper – Anthus pratensis 

Witte kwikstaart – Motacilla alba  

Winterkoning – Troglodytes 

trpglodytes 

Roodborst – Erithacus rubecula 

Tapuit – Oenanthe oenanthe  

Zanglijster – Turdus philomelos 

Merel – Turdus merula 

Tuinfluiter – Sylvia borin 

Rietzanger – Acrocephalus 

schoenbaenus 

Sprinkhaanzanger – Locustella 

naevia 

Fitis – Phylloscopus trochillus 

Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 

Koolmees – Parus major 

Pimpelmees – Parus caeruleus 

Ekster – Pica pica 

Kauw – Corvus monedula 

Zwarte kraai – Corvus corone 

Spreeuw – Sturnus vulgaris 

Huismus – Passer domesticus 

Vink – Fringilla coelebs 

Putter – Carduelis carduelis 

Groenling – Chloris chloris 

 

Waarnemingen op plantengebied: 

Stijf vergeet‐mij‐nietje – Myosotis 

stricta 

Armbloemig look – Allium 

paradoxum 

 

Waarnemingen van zoogdieren: 

Gewone zeehond – (Phoca vitulina 

vitulina) 
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Zaterdag 7 april vertrokken we met z'n vieren vanaf de Meldij naar het Reidingpark 
om voor de 
20-ste keer de roeken te tellen. 
Omdat Frank nogal heftig op de "publiciteitstrom" had geslagen werden we tijdens de 
telling vergezeld door een journaliste en een fotograaf van de Leeuwarder Courant en 
door een verslaggever van omroep Fryslan . 
In de dagen daarvoor was ondergetekende al benaderd door een verontrust 
Spijkerdorp, bang dat we met 40 man Spijkerdorp wilden binnenvallen, zenuwachtige 
bewoners van de Berglaan, menend dat wij toch wel iets konden doen aan de 
roekenoverlast en de redactie van Actief uit Burgum om nadere informatie. Al met al 
een hectisch gebeuren deze 20-ste telling. Het tellen zelf werd er niet gemakkelijker 
op vanwege de intensieve media-aandacht, maar uiteindelijk is het ons toch gelukt. 
En daarom nu het resultaat. 
In de grote kolonie van het Reidingpark telden we 226 nesten , ruim 40 nesten 
minder dan vorig jaar toen we hier  268 paren konden noteren. 
"Ureterpvallaat" gaf een optimistischer beeld . Waren er rond  Ureterpvallaat vorig 
 jaar 38 paar gespot , nu kwamen we tot 41 nesten. Dit ondanks het verdwijnen van 
de kleine groep roeken in Spijkerdorp.  
Vreemd was het uitgestorven beeld van de 
pas in 2009 ontstane kleine kolonie langs 
begraafplaats Slingehof aan de 
Overstesingel 
Vorig jaar nog  14 nesten, nu geen enkele 
activiteit meer bij de vervallen nesten. 
Geen idee hebben van de reden waarom de 
roeken deze plek in de steek hebben 
gelaten. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de roekenpopulatie die wij telden , in totaal met 
ongeveer 18 procent is afgenomen . Misschien zijn de roeken wat  geschrokken van 
de enorme media aandacht en herstelt de populatie zich volgend jaar weer tot op het 
huidige niveau.  
We zullen volgend jaar weer zien. 
 

Hotze 
Wilma, Hans N, Nelly. 

 

 

-7- 

 

20 jaar roekentelling  



 

 

In de Drachtster courant las ik de aankondiging Roekentelling  
zaterdag 7 april. De roekentelling wordt georganiseerd door de KNNV. Het was de 
20-ste keer zijn dat er geteld wordt,  een mooi jubileum. Ik werd gedreven door 
nieuwsgierigheid om eens mee te gaan.  Als je in Drachten bent en regelmatig langs 
het Reidingpark (ligt tegen het centrum  van Drachten aan) komt, dan  hoor je de 
Roeken, ze produceren een flink kabaal. Tegelijkertijd denk ik dan aan de mensen 
die er vlak bij wonen. Het is wel uniek dat ze dit tolereren, midden in een woonwijk.  
Hotze Simonides stond  te wachten bij de Meldij en ook Hans Nater kwam aanfietsen.  
Even later arriveerde  een journaliste van de Leeuwarder Courant. Bij het park stond 
Wilma Trumpie, ze is Hotze trouwe mede teltster.  Het park werd door Hotze in een 
paar segmenten verdeelt   en we spraken af, wie wat telde. Hans en Hotze deden 
een gedeelte en ik ging  met  Wilma  tellen. Ik had werkelijk geen idee hoe het in zijn 
werk ging, maar dit werd me al snel duidelijk. Heel simpel , boom voor boom.  We 
gingen aan de slag. Het was een bijzondere ervaring. Af en toe hadden we een 
verschil van een of twee nesten en we telden dan weer opnieuw. Ondertussen kwam 
er nog een fotograaf van de Leeuwarder Courant en werden er foto`s gemaakt.  Ook 
kwam nog een verslaggever van Omrop Fryslân  . Hotze was goed voorbereid en kon 
veel wetenswaardigheden vertellen. Wat  weet  hij er veel van,  erg bijzonder. Ook 
Wilma gaf nog een interview weg. We zullen dit horen op de radio. Het was een leuke 
ervaring.  Na dat we alles hadden geteld kwamen we op 220 nesten. Dit was het 
resultaat in het Reidingpark.   In verhouding tot vorig jaar is het aantal nesten iets 
achteruit gegaan. Na de telling in het Reidingpark  gingen we naar een ander 
gedeelte in Drachten. De Ureterp Verlaat. Daar telden we 41 nesten. Hier waren de 
nesten uitgebreid, in verhouding tot vorig jaar. Ik vond het een leuke  ervaring om 
eens mee te doen. 

Nellie Oosting. 
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Zaterdag 28 januari een sporen excursie gehouden in het  
Reigersbos in Oranjewoud. Er waren 7 personen 
aanwezig, excursieleider dhr. Harry Bosma. Prachtig 
mooi weer met weinig sluier bewolking, weinig wind en 
temperatuur net boven nul.  

Na eerste kennismaking zijn we even het weiland 
ingelopen langs de prinsenwijk waar Harry een 
uittreeplaats weet te vinden van de otter. Otters 
gebruiken dit soort kleine verhogingen langs de waterkant als territorium afbakening. 
Bij honden sprenkelen reuen een paar drupjes urine als markeringen, otters doen dit 

met kleine beetjes uitwerpselen.  
Hierna lopen we het bos in en zien 
we een aantal vossenkeutels. Deze 
zijn te herkennen aan de spitse 
punten. Even verderop zien we een 
plukplaats. Hier heeft waarschijnlijk 
een havik een duif geplukt en 
opgegeten. Aan de achtergebleven 

veren is te zien dat het plukken door een vogel is gedaan daar de 
veren nog hele schachten hebben. Als de duif door een vos was opgegeten dan 
ontbreken de puntjes van de schachten omdat de vos de veren van de huid afbijten.  

Al lopend door het bos komen we allerlei sporen tegen, pootafdrukken van honden, 
reeën, damherten en soms ook de das. Onder een bruggetje lans de waterkant staan 
allemaal voetafdrukken van de bruine rat. Hier en daar zit er een sleepspoor van zijn 
staart tussen, die staart is soms erg zwaar gezien de diepte van het spoor.  
Tegen het einde van de excursie weet Harry nog een dassenburcht te liggen. Heel 
rustig en muisstil lopen we rond het enorme complex dat nog bewoond wordt. Dassen 
graven holen en deponeren het zand boven de grond. De holen kunnen wel 7 meter 
diep zitten. Bij de ingang ligt het zand in een waaier uitgespreid, bij vossen zou het 
zand in een lange streep recht achter de ingang komt. Rond de burcht zien we een 
paar pootprenten en krabsporen rond een boom. De pootprent van de das is te 
herkennen doordat de nagels bijna op één lijn liggen, bij vossen en honden is de 
prent veel ronder. Al met al hebben we een prachtige wandeling door het bos 
gemaakt en veel sporen gezien maar ook achter gelaten voor geïnteresseerden die 
na ons komen. 
Groet Siemen                                -9- 

Sporen excursie Reigersbos te Oranjewoud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagochtend 1 januari 2012  is  in de uitzending van Vara 
Vroege Vogels  het Jaar van de Bij officieel van start gegaan  

Vijf organisaties: KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en IVN 
hebben de handen ineengeslagen. Een heel jaar is er aandacht 
voor wilde- en honingbijen. Vanaf 1 januari is de website: 

www.jaarvandebij.nl online, met informatie, handreikingen en goede voorbeelden 
voor publiek en overheden om bijvriendelijk te handelen. Zie ook: 
http://www5.knnv.nl/ 

 

 

 

 

                                                                                                              

                              Wist u dat……                                         

                                                                                            Wist u dat ………… 

                                                                                   we nog steeds op zoek zijn 

                                                                            naar nieuwe bestuursleden????? 

                                                                             We hebben echt nog mensen nodig!! 

                                                                            Want…vele handen maken licht werk 

                                                                                     Kom ons versterken!!! 
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                                                       gespot 

Natuurboeken 
Van de uitgeverij van 
de KNNV…Bestel bij 
Nel! 

Wist u dat……… 

Siemen heel goed stoepjes kan leggen? En 

Meindert heel goed  tegels  kan aangeven? 

Het bewijs ligt bij Nel !! !!!! 

Wilde bijen excursie 
Duurwouderheide. 
zaterdag 28 april 2012 start 11:00uur.
Excursie leider Anne Jan Loonstra. 
Afgelast vanwege herfstachtige weer.
Halfuurtje rond gelopen op de heide 
met Anne Jan en Hein van Vliet.  
Alleen wat vogels gezien en gehoord 
en enkele muggen. 

Siemen Rienstra 
Hunze 233 
9204 BN Drachten 

We hebben al enige 
tijd een nieuw  lid 
erbij: 
Koos Hettinga. 
we wensen hem veel 
natuurplezier! 



 

 

Datum: 09 februari 2012 om 20:00 in de Naturij te Drachten 

Aanwezig:  personen, zie presentielijst, nwe leden. 

Carin Nauta, Nel Otter, John Boosman, Trienke van Dijk, Martin Zijlstra, Henk Post, 
Hotse Simonides, Mieke Edens, Anja Kerkhof, Hans Bijl, Erika Bijl, Hans Nater, Akke 
Tine Kuipers, Henk Jansen (planten),H.J. Groen. 
Frank, Nellie, Annie, Meindert, Siemen. 
Afwezig: bericht van verhindering ontvangen van: Roelie Ansingh, Ada van 
Binsbergen. Familie Hoornveld. 

1. Opening. Om 20:00uur door Frank. Er is enige fysieke afstand tussen bestuur en  

aanwezigen. Groeten van Mei Lan. Er is bericht van verhindering ontvangen van 
Roelie Ansingh, Ada van Binsbergen. Om 20:50uur pauze, koffie buitenom vanwege 

bridgeclub. 
2. Mededelingen, ingekomen stukken /uitgaande post.Niets van belang voor ALV. 

3. Notulen vorige ledenvergadering, staan op onze website: 
www5.knnv.nl/drachten en zijn te bestellen bij bestuur.  

- Mieke Edens over rondvraag en bescherming van Ravon. Waarschijnlijk dat men 
een beetje bang is over inmenging van onze afdeling. Ravon moet wsl. WARF zijn. 
Leden Ravon zijn ontzettend bang als er te veel mensen op een locatie afkomen 

waar zeldzame dieren zijn.  
- Henk Post is blij met plaatsing foto’s op website. Bij deze aangenomen. 

4. Financieel verslag. Deze ligt ter inzage op de jaarvergadering. Cijfers zien er 

goed uit. Als afdeling boeren we goed. Bijdrage excursie niet leden verhoogd van €2 
naar €3. Opmerking van Mieke Edens: geld niet oppotten maar uitgeven aan leuke en 

leerzame educatieve activiteiten.  
5. Verslag kascommissie Mirjam Frieswijk is afwezig, Tiny Groustra is iets later 

aanwezig. Alsnog goedgekeurd geen fouten kunnen vinden. De penningmeester 
wordt decharge verleend. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. Tiny Groustra met Henk Jansen. 

7. Natuurhistorisch jaarverslag (zie Wetterklaver blz. 4.5.6 en op de site) Hartelijk 
dank Wilma. Geen op- en aanmerkingen. Over het algemeen de activiteiten goed 

bezocht. 
8. Verkiezing bestuursleden: Aftredend en niet herkiesbaar: Nel Otter . De andere 

bestuursleden willen wel blijven zitten. Geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
Het moment is gekomen NEL. Hartstikke fijn gehad, meer dan 25 jaar als bestuurslid. 
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   Notulen jaarvergadering 2012 KNNV afdeling Drachten 



Nooit een onvertogen woord binnen het bestuur. Prachtige actieve en gezellige club. 
Begonnen bij NJN. Meer dan 45 jaar KNNV lid. 10 jaar secretaris, 11 jaar 
penningmeester, kent ieder lid binnen de afdeling. Al meer dan 10 jaar boeken en 
stand. Dit laatste houdt Nel voorlopig nog even, t.z.t. wsl. naar Ada die al een beetje 
ingewijd wordt. Bloemetje en aanbieding om met leden haar tuin in het voorjaar onder 
handen te nemen. Ook nog even een afscheidspraatje door Hans Bijl als “oud” 
voorzitter. Nel is de moeder van de afdeling, bedankt voor de prettige samenwerking.  
 9. Activiteiten 2012; wordt door Frank toegelicht aan de hand van de lijst uit de 

Wetterklaver.  
Eerste deel is uitgewerkt, rest volgt nog.  

 Roekentelling (al meer dan 15 jaar) is een vrije activiteit door iedereen te 
bezoeken. Zal nog worden opgenomen. 

 Dag Schiermonnikoog, opgave verplicht vanwege fietshuur door afdeling 
betaald.  

 Weer een dag van de natuur combi met natuurclub bevordering toerisme 
Beetsterzwaag (natuurpoot).  

 Lezing en excursie Kraanvogels Diepholz afhankelijk van het aantal deelnemers 
mogelijk met bus.  

 Lezing groepsgedrag dieren via computermodellen zichtbaar maken.   
 Stand bij activiteiten een update geven dus suggesties zijn welkom. Wie wil 

meedenken is welkom.  
 Bijenmarkt vraagt waarom we er niet meer zijn, duur en niet onze doelgroep.  
 Deel boekenmarkt bij bibliotheek activiteiten?? 

10. Rondvraag.  

 Roelie Ansingh mist de natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november. 
Was wel opgenomen, in programma maar mocht niet van de gemeente want 
die doen zelf het onderhoud aan nieuwe natuur rond de Drait  

 Henk Post zou een excursie naar de Workumerwaard leuk vinden. 
Lauwersmeer-excursie in de zomer lijkt hem ook wel wat, is dit jaar al 
vervroegd in het programma.  

 Twirre heeft nieuwe start gemaakt. Binnen KNNV publicatie over Friese natuur. 
 John Boosman (Wilma): lever een verslag in voor natuurhistorisch verslag 

anders moet Wilma er achteraan bellen. 
 Frank: insectenwerkgroep leeft nog. 
 Hans Nater naar de samenwerking met afdeling Leeuwarden.  Het is/was vooral 

voor Leeuwarden zeer lucratief maar het initiatief moet bij Drachten vandaan 
komen. Niet een erg levendige samenwerking. 
PAUZE. 
Hierna houdt Frank van den Haak een praatje over zijn reis naar Wit- Rusland.  
Prachtige dia’s vanuit een communistisch land. 
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Wetenschappelijke 
naam Naam 
Aulacomnium 
androgynum Gewoon Knopjesmos 
Blechnum spicant Dubbelloof 
Brachythecium 
rutabulum Gewoon Dikkopmos 
Callitriche brutia Haaksterrenkroos 
Callitriche spec. Sterrenkroos (alle soorten) 
Calluna vulgaris Struikhei 
Calypogeia 
muelleriana Gaaf Buidelmos 
Campylopus 
flexuosus Boskronkelsteeltje 
Cardamine flexuosa Bosveldkers 
Castanea sativa Tamme kastanje 
Cladonia spec. Heidestaartje en Bekermos 
Cynips quercusfolii Galappelwesp 
Dicranum scoparium Gewoon Gaffeltandmos 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 
Exidia truncata Eikentrilzwam 
Fagus sylvatica Beuk 
Glyceria fluitans Mannagras 
Hypnum spec. Klauwtjesmos spec. 
Ilex aquifolium Hulst 
Juncus effusus Pitrus 
Lasioptera rubi Frambozentakgalmug 
Leucobryum 
glaucum 

Kussentjesmos 

Lonicera 
periclymenum 

Wilde kamperfoelie 

Mnium hornum Gewoon Sterrenmos 
Molinia caerulea Pijpenstrootje 
Picea abies Fijnspar 
Pinus sylvestris Grove den 
Piptoporus betulinus Berkenzwam 
Plagiothecium 
undulatum Gerimpeld Platmos 
Pleurozium 
schreberi Bronsmos 
Polyporus brumalis Winterhoutzwam 
Polytrichum Gewoon Haarmos 

Mossen excursie 3 maart 

De jonge onderzoeker 

 Bekermos spec 



commune 
Polytrichum 
formosum 

Fraai Haarmos 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 
Pseudoscleropodium 
purum Groot Laddermos 
Pseudotsuga 
menziesii Douglasspar 
Quercus robur Zomereik 
Quercus rubra Amerikaanse eik 
Rana temporaria Bruine Kikker 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Rhytidiadelphus 
squarrosus Gewoon Haakmos 
Rubus idaeus Framboos 
Rubus laciniatus Peterseliebraam 
Stereum 
sanguinolentum Dennenbloedzwam 
Thuidium 
tamariscinum Gewoon Thujamos 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarnemingen en foto’s geregistreerd en gemaakt door Hinko Talsma 
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frambozentakgalmug 

Klauwtjesmos spec Thujamos en sterrenmos 
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                                                       waarnemingen 

Januari : Grote zaagbek  2ex.– Smalle Ee- Hotze S. 
  8 jan. Eekhoorn Beetsterzwaag bij Nieuwjaarswandeling 
19 jan. roerdomp op steiger , Sanding , Bas v.d .W 
21 jan. sperwer in de tuin. Flevo 8  Hotze S 
29 jan. nonnetje  2 paartjes  , Smalle Ee , Hotze en Afke  

Februari 
5 febr. rietgans  Lippomwyk Ureterp    Hotze en Afke S.  
 ( tip van Roelie   À) 

Maart 
15 maart  Klapekster ,Butendiken  Smalle Ee , Hotze S 
15 maart. Rouwkwikstaart  ,Kraanlannen , Erik  Wokke 
1 Ctrioenvlinder, 1 Kleine Vos en 1 Aardhommel op crocus gezien 
door Nel Otter in tuin aan de Dollard 
23 maart:1 Gehakkelde Aurelia en 2 Kleine Vos  
door Ada in eigen tuin op de Staartaar. 

April: 
1 april  eekhoorn , achter Lauswold Beetsterzwaag , Rogier Konings 
19 april    in de Sanding een zingende Braamsluiper.Meindert 
25 april bij het Fries Congrescentrum Drachten een zingende 
Iberische Tjiftjaf,  Meindert en  Hotze  
26 april. Braamsluiper  in de Trisken.  Erik W 
27 april. in de Sanding een roepende Koekoek. Meindert 
op gehoord en gezien ; hij was al minstens een week eerder door 
anderen daar ontdekt. 
 30 april. Boven het huis van Nel Otter : twee gierzwaluwen. 

30 april: Achter de tuin van de familie Nauta heeft een kwartier lang 
een Sperwer in de boom een koolmees verorberd.   

Mei:  
3 mei. De boomklever was in onze tuin aan het 
fourageren en de goudvonk zat achter in de boom te 
pronken. 



 

 

 

KNNV AFDELING DRACHTEN E.O.; ENKELE GEZAMENLIJK MET AFDELING LEEUWARDEN 
Voor alle activiteiten geldt NIET KNNV leden betalen €3,-. 
kijk voor actuele veranderingen en informatie op onze site: 
www5.knnv.nl/drachten  

Zondag 13 mei 

Aanvang 9:45 uur 
Startp.: Doldersum  

Vogelexcursie over de Doldersumse heide o.l.v. 
Meindert Swart en Hotze Simonides. De nadruk zal liggen 
op het herkennen van vogels. Vertrek Meldij 08:30 uur 
Contact: Meindert 0512-515932 en Hotze 0512-514382. 

Zaterdag 19 mei 
Aanvang: 11.00 uur 
Start: P-terrein aan  
eind van Hemweg 

Insectenexcursie in de Lendevallei nabij Steggerda 
o.l.v. Siemen Rienstra.De nadruk zal liggen op vlinders en 
libellen. Samen met afd. Leeuwarden. Vertrek Meldij 10:15 
uur. Contact: Siemen Rienstra 0512-521496 

Zondag 20 mei 
Aanvang: 5:15 uur 
Startpunt: ingang 
“De Sanding” 

2de algemene broedvogelinventarisatie in “De 
Sanding”. Naast inventariseren veel aandacht voor het 
leren onderscheiden van vogelzang. De excursie is 
geschikt voor de beginnende vogelaars.  
Opgave  bij Hotze Simonides 0512-514382. Max. 15pers.  

Zaterdag 2 juni 
Aanvang 10:00 uur 
Startpunt: P-terrein 
brug “Bekhofweg” 

1ste seizoensexcursie in het Stuttebos/Oldeberkoop 
met als thema Orchideeën.  Excursieleider is Gertie 
Papenburg. We starten vanaf het parkeerterrein bij de 
brug over de Linde in de “Bekhofweg” van Olderberkoop 
naar Zandhuizen. Vertrek Meldij 09:30u  

Vrijdagavond 15 
juni 
Aanvang: 20:00 uur 

Excursie Fochteloërveen o.l.v Frank van den Haak. 
Lekker dwalen in Nederlands grootste hoogveengebied. 
Vertrek Meldij 19:00 uur 
 Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Zondag 24 juni 
Aanvang: 11:00 uur 

2de seizoensexcursie in het Stuttebos, nu is het thema 
Libellen. We starten vanaf het parkeerterrein bij de brug 
over de Linde in de “Bekhofweg” van Olderberkoop naar 
Zandhuizen. Siemen/Carin zullen rondleiden.Vertrek 
Meldij 10:30 uur. Contact: Siemen Rienstra 0512-521496 

                                          Activiteiten mei- september 



Zondag 8 juli 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Roofvogel excursie (max 15 personen) vanaf de 
uitkijktoren te Bakkeveen o.l.v. Christiaan de Vries. 
Mogelijk zien we weer wespendieven overvliegen.  
Aanmelden verplicht, maximaal 15 personen. 
Vertrek Meldij 13:30 uur. 
 Contact: Frank van den Haak 06-14613364 

Vrijdagavond 13 
juli 
Aanvang 22:30 uur 
Start: P-bez.centrum 
Drents-Friese Wold. 

Nachtzwaluwen zoeken op het Aekingerzand o.l.v. Frank 
en/of Siemen. 
Vertrek Meldij 22:00 uur. 
 Contact: Frank van den Haak 06-14613364. 

Vrijdagavond 24 
augustus 
Aanvang: 21:00 uur 

Nachtvlinderen in de tuin bij de tropische kas 
Beetsterzwaag. Met behulp van een insecten lamp 
proberen we zoveel mogelijk vlinders en andere insecten 
te lokken. Vertrek 20:30 uur Meldij. Opgave verplicht.  

Vrijdagavond  7 
september 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Tropische 
kas Beetsterzwaag 

Gaan we ons verdiepen in vleermuizen. We beginnen 
binnen met een PowerPoint presentatie in de tropische 
kas. Aansluitend gaan we naar buiten met baddetector om 
o.l.v.Teddy Dolstra te kijken hoeveel soorten er aanwezig 
zijn. Contactpers.: Frank v.d.Haak 06-14613364 

Zaterdag 15 sept. 
Aanvang: 09:00 uur 
Startpunt: Bij brug 
Drait, Trisken,  op 
de Overstesingel. 

Waterdiertjes vangen in de Drait. 
Met schepnet en bakken gaan we waterinsecten vangen in 
de Drait en daarna proberen de vondsten op naam te 
brengen.  

Zaterdag 22 sept 
Aanvang: 10:00 uur 
Startpunt: 
Vogelkijkhut 
Ezumakeeg 

De jaarlijkse najaarstrek van vogels aanschouwen in 
Lauwersmeergebied o.l.v. Hotze Simonides. 
Starten in vogelkijkhut van Ezumakeeg. 
Vertrek Meldij 9:00 uur. 
 Contact Nellie Oosting 0512-541578 

Zondag 30 sept. 
Aanvang: 11:00 uur 
Startpunt: P-terrein 
langs de Poostweg 

Dag van de Natuur. Locatie Poostweg bij Beetsterzwaag. 
Er zullen diverse excursies zijn. Bij het startpunt zijn 
experts aanwezig die meegebrachte vondsten graag 
onderzoeken.  
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Jaren geleden kenden onze akkers en weilanden een zeer rijke  
biodiversiteit. In sommige gevallen kleurden de akkers blauw van de korenbloemen 
die het graan bijna verstikten. Heel af en toe komt men nog een akker tegen welke 
opgevrolijkt wordt door het blauw van korenbloemen of het geel van gele 
ganzenbloemen. Het gevolg van de zaadreiniging en gebruik van bestrijdings 
middelen is dat onze akkers heden ten dage erg monotoom zijn. Ook de oude bonte 
wei die we nog kennen van de albums van Verkade bestaat bijna niet meer. Door 
onder andere bemesting is het aantal wilde planten in weilanden sterk achteruit 
gegaan. De ontwikkelingen in de landbouw hebben hun uitwerking gehad op het 
aanbod aan wilde planten in Nederland en de ons omringende landen.Van de 
autochtone plantensoorten bevindt zich nu een derde op de Rode Lijst. Het is dus 
niet zo verwonderlijk dat de sterke achteruitgang van planten zijn weerslag heeft op 
de biodiversiteit zoals vlinders, kevers, zweefvliegen, hommels, honingbijen en 
solitaire bijen. 

Om bijen aan te trekken heeft u niet eens een enorme tuin 
nodig en zelfs een balkon kan zich verheugen in het bezoek 
van talloze bijen mits de juiste planten er groeien. Als u een 
stadstuin heeft, dan is het niet eens zo moeilijk om uw tuin 
om te toveren in een waar bijenparadijs.Naarmate het 
seizoen vordert, neemt het aantal bloeiende planten enorm 
toe en in de zomer gonst het in de stadstuinen van de bijen 
die ijverig nectar en stuifmeel verzamelen op de bloeiende 
lavendel, lindebomen en vele andere bloemen. Wel is het 
zo dat de ene bloem de honingbij en de vele wilde 
bijensoorten beduidend minder te bieden heeft. Vaak is het 
massaal aangeplante perkgoed niet erg aantrekkelijk voor bestuivende insekten en 
zo ook planten met dubbele bloemen.  Erg goed voor de bijen zijn kruidenhoekjes 
met rozemarijn, lavendel, kattekruid, marjolein, tijm, venkel. Probeer ook de planten in 
groepen te plaatsen zodat de bij efficiënt zijn werk kan verrichten. Anders dan de 
hommel vliegt de honingbij niet snel van de ene plantensoort naar de andere. Als u 
van fruit houdt, kunt u kiezen voor frambozen of misschien wel een kleine fruitboom 
of meerdere.  
Met een zorgvuldig uitgekozen plantschema kunt u uw steentje bijdragen aan het 
helpen van bijen en het verhogen van de biodiversiteit in uw eigen buurt. 
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                                          Jaar van de bij 
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