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Foto Ada

Voorwoord
door Frank van den Haak

En altijd ga ik weer te weinig de natuur in! Zit bij jouw goede voornemens voor 2012
ook de wens om meer te genieten van wat de natuur ons biedt? Bij mij in ieder
geval! We wonen in de mooiste streek van Nederland, de mogelijkheden liggen
voor het oprapen. Maar er moet natuurlijk ook weer vergaderd worden en
getelefoneerd en gemaild, anders komt er van dat prachtige nieuwe KNNVexcursieprogramma 2012 niets terecht. Volgens mij liggen er weer vele prachtig
excursies in het verschiet, zowel dichtbij als wat verder weg, zoals bijvoorbeeld een
dagje Schier. Het Koepelbos bij Oldeberkoop wordt vereerd met wel drie excursies,
een goede manier om één gebiedje beter te leren kennen, in verschillende
seizoenen en dus verschillende natuuraspecten.
Hoe het bestuur de activiteiten in 2011 op de rails heeft gezet, daarover zijn ze op 9
februari aan de tand te voelen. Dat is natuurlijk een eitje, want we hebben een hele
reeks goed bezochte excursies gehad en alleen maar tevreden geluiden gehoord.
Mijn praatje na de pauze over Wit Rusland is wellicht interessanter, zie mijn
verhaaltje elders in de Wetterklaver. Maar het één kan natuurlijk niet zonder het
ander.
Mijn Nieuwjaars wandeling liep ik in een polder bij Amstelveen. Op weg naar de
mobiele vogelkijkhut die daar ergens tijdelijk was neergezet, kwam ik in de berm
volop bloeiend speenkruid tegen. Dat heb je er nu van, want echt koud is het niet
deze winter. Daardoor hebben we onze wintergasten warm kunnen onthalen. Ze
zijn er gelukkig allemaal weer en nog…. Als het aan staatssecretaris Bleker ligt
onthalen we ze zelfs heet, met dodelijke saluutschoten. Laten we hopen dat de
soep niet zo heet gegeten wordt als deze nu wordt opgediend. En gelukkig zijn er
organisaties en partijen die de natuur hoger in het vaandel hebben staan en de
“verblekering” trachten te keren of in ieder geval af te zwakken. In de afgelopen
herfstvakantie was ik op het zuidelijkste puntje van Spanje, daar waar alle
vogeltrekstromen naar het zuiden samen komen om de kortste oversteek naar
Afrika te maken (14 km naar Marokko). Het had hier ruim en halfjaar niet geregend.
Er ging een stuk bos in vlammen op. Helikopters kwamen zakken met water vullen
in de beek waarnaast mijn appartement stond, om daarmee te blussen.
Indrukwekkend en angstaanjagend. In Nederland beleefden we een van de natste
zomers en een zeer droog voor- en najaar. Het zijn spannende tijden met veel
weerextremen. Wat doet dit met onze geliefde natuur? Kom het met eigen ogen
zien, de laatste bladzijde van deze Wetterklaver (activiteitenprogramma mag
daarbij je leidraad zijn….PS. Voor de meest actuele informatie en excursie

Natuurhistorisch jaarverslag 2011
van de KNNV afd. Drachten e.o.
Wilma Trumpie

9 januari. Nieuwjaarswandeling in het Koepelbos bij Oldeberkoop
De 14 deelnemers zagen onderweg aardig wat paddenstoelen. Later werden ook
vogels gehoord. Na afloop werd gezellig nagepraat bij warme chocolademelk in
restaurant Lunia.
10 februari. Algemene jaarvergadering.
Na de pauze hield Frank van den Haak een lezing over “De natuurlijke en culturele
omgeving rond de woon- en verblijfplaats van Danny van Assendelft in Portugal.
15 februari. Bezoek aan het Frysk herbarium “De Meijerij” van Karst Meyer in
Noordwolde
Aan een klein groepje KNNV-ers vertelde Karst enthousiast over zijn liefde voor de
flora en zijn fascinatie voor de braam, waarvan hij 2 endemische soorten voor
Friesland heeft ontdekt. De aanwezigen waren onder de indruk van de duizenden
gedroogde plantaardigheden, waaronder een Joods herbarium, bijgehouden tot
1943.
17 maart . Cursus/lezing over amfibieën door John Melis.
In deze lezing vertelde John Melis over de leefwijze van deze koudbloedige
diertjes. Aansluitend was er 19 maart een excursie..
19 maart. Cursus/excursie over amfibieën o.l.v. John Melis
Aan de Poostweg bij Beetsterzwaag onderzochten 15 deelnemers of er tijdens de
trek in de afgelopen nacht padden in de ingegraven emmers waren gevallen.
Helaas had het die nacht licht gevroren en waren de emmers vrijwel leeg.
20 maart. Eerste inventarisatieronde broedvogels “De Sanding”
O.l.v. Hotze Simonides is het gebied voor de 9e maal geïnventariseerd in de
periode maart t/m juni. Naast de werkgroepleden namen ook enkele wijkbewoners
deel. De weidevogels zijn niet teruggekomen in het gebied. Gelukkig was de
ijsvogel wel aanwezig. In totaal werden 58 soorten waargenomen, waarvan 31
soorten als broedvogel.
26 maart. Gezamenlijke Stinzenplantenexcursie met de afdeling Leeuwarden
Eerst hebben de 17 deelnemers de stinzenplanten van Dekemastate bekeken.
Holwortel en longkruid bloeiden volop. Na een uurtje werd het een paar kilometer
verderop gelegen Martenastate bezocht. Ook hier veel holwortel in bloei.
Sneeuwklokjes en crocussen waren zo goed als uitgebloeid. Andere stinzensoorten
stonden nog pas in blad. Na afloop werden de deelnemers door de beheerder in
het restaurantje genodigd voor een kop koffie.
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27 maart. Vroeg- vogelexcursie Beetsterzwaag.
Frank van den Haak nam de deelnemers mee voor de eerste vogelzangexcursie in
de bossen van Beetsterzwaag. Ook gehouden op 16 april en 22 mei.
27 maart Weidevogelinventarisatie Smalle Ee.
In 5 bezoekrondes heeft Erik Wokke met belangstellenden de (rest)populatie aan
weidevogels bij Smalle Ee in kaart gebracht. De volgende territoria werden
vastgesteld: kievit 11, grutto 4, tureluur 6, scholekster 3, gele kwikstaart 2 en
krakeend 1. Het is de bedoeling om de inventarisatie een aantal jaren te herhalen.
9 april. Jaarlijkse roekentelling in en om Drachten.
Voor de 18e maal uitgevoerd. Er werd een lichte groei geconstateerd van 291
nesten in 2010 naar 326 nesten in 2011.
23 april. Weidevogelexcursie naar “Skrok en Skrins”.
De 12 deelnemers konden 30 vogelsoorten waarnemen, waaronder kluut, kievit,
grutto, kemphaan en scholekster.
24 april. Vroege weide- en moerasvogelexcursie naar de Jan Durkspolder
Bij warm, windstil en helder weer was zeer veel vogelzang te horen. Er werden
door de 5 deelnemers 46 vogelsoorten waargenomen, waaronder rietzanger,
zomertaling en zwarte stern. Een zeer geslaagde excursie.
14 mei. Start insectenwerkgroep
Op 7 februari hebben Siemen Rienstra, David Scarce, Carin Nauta en Hans Bijl
besloten een insectenwerkgroep op te richten. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn
insecten van het Natuurpad bij de Naturij geïnventariseerd.
17 mei. Eerste planteninventarisatie in het natuurontwikkelings gebied in “De
Sanding”
Onder leiding van Roelie Ansingh is dit gebied ook dit jaar geïnventariseerd. In 3
rondes zijn in totaal 115 soorten gevonden, waaronder de zeldzame gele
vrouwenmantel Vergeleken met vorig jaar zijn 17 nieuwe soorten gezien.
22 mei. Vroeg- vogelexcursie Beetsterzwaag.
Omdat Frank van den Haak verhinderd was, werd deze excursie geleid door Gerrit
Krotje. De 7 deelnemers, die gekomen waren voor het leren kennen en herkennen
van vogelzang, konden achter Lauswolt 25 vogelsoorten horen, waaronder de
bosuil.
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29 mei. Orchideeën excursie naar “Het Stuttebos” bij Oldeberkoop.
Eerst vertelden Hein v.d. Vlieten en Hans Nater wat bijzonderheden over dit zeer
gevarieerde gebied. De open vlaktes in het bos zouden nat moeten zijn, maar door
de langdurige droogte waren ze droog. Op de orchideeënvlakte stonden vrij veel
gevlekte orchissen, maar kort van steel door de droogte. In het bos werden nog
veldjes dalkruid waargenomen. Toen de zon door kwam, waren er ook nog vlinders
en libellen en er lieten zich verschillende vogels horen. De deelnemers hebben
genoten.
11 juni. Libellenexcursie door de Lindevallei.
Aanvankelijk waren er zonnige perioden en de temperatuur was 18 graden, maar
aan het eind van de excursie was er een regenbuitje. Onder leiding van Siemen
Rienstra gingen 13 personen op pad. Zij hebben 6 libellensoorten waargenomen,
waaronder viervleklibel en bruine korenbout.
2 juli. Algemene inventarisatie “Zwarte Gaten”.
Na de inventarisatie van 2009 werd dit gebied nu opnieuw bezocht. Kleine
zonnedauw was massaal aanwezig en ook “echte”veenpluis werd waargenomen.
Verder verscheidene bijzondere vlinders en libellen.
15 juli. Uur Natuur.
Deze algemene natuurexcursie rondom Himsterhout/Galhoek is wegens slechte
weersomstandigheden niet doorgegaan.
21 augustus. Algemene insectenexcursie op de Delleboersterheide.
Naast 10 volwassenen namen ook 2 kinderen deel aan de excursie, wat heel leuk
was. Er werd niet alleen gekeken naar insecten, ook planten, gallen, zoogdieren en
vogels werden bekeken en op naam gebracht.
4 september. Landschap- en bomenexcursie.
Wegens het grote succes op 10-10-10, opnieuw gepland. Helaas moest deze keer
de excursie afgelast worden, omdat zich slechts 1 deelnemer had aangemeld.
11 september. Algemene natuurexcursie in het Hemrikkerschar.
Deze excursie stond duidelijk in het teken van de KNNV-doelstelling
natuurbeleving. Het Hemrikkerschar is een vrij onbekend natuurgebied en daardoor
een oase van rust en stilte. Er waren geen bijzondere vondsten, tot aan het eind
van de excursie het uiteindelijke doel werd bereikt: een enorme bewoonde
dassenburcht. De deelnemers waren enthousiast.
1 oktober. Paddenstoelen in de Vegelinbossen.
Gezien het warme herfstweer werden er niet veel paddenstoelen verwacht., maar
het aantal soorten viel alleszins mee. Gezien werden o.a. rodekoolzwam, spekzwoerdzwam, kostgangersboleet en aan het eind nog een grote boompuist aan de
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11 oktober. Ecologie in en om huis.
Henk Jansen hield een lezing over de betekenis van het woord ecologie. Met
voorbeelden uit zijn eigen woonomgeving liet hij zien hoe de mens kan bijdragen
aan minder energie- en waterverbruik en hoe dat samenhangt met de omgeving
dichtbij en ver weg. Aan de hand van een termietensoort uit Namibië
demonstreerde hij hoe vernuftig de natuur omgaat met energie en materialen uit de
omgeving.
29 oktober. Nacht van de Nacht 2011
In het kader van de landelijke actie waarin aandacht wordt gevraagd voor behoud
van de duisternis in de nacht, konden belangstellenden onder leiding van Frank van
den Haak een nachtwandeling maken door de bossen van Beetsterzwaag.
5 november. Jaarlijkse Trek- en Wintervogelexcursie Lauwersmeer.
Georganiseerd samen met de afd. Leeuwarden. Bij prima zicht en een aangename
temperatuur konden de 22 deelnemers 45 soorten waarnemen, waaronder grote
groepen goudplevieren, pijlstaarten, brilduikers, veel ganzen, dodaars (6 ex) en
ruigpootbuizerd. Een geslaagde excursie.
20 november. Diersporen zoeken
Belangstellenden konden onder leiding van sporenkenner Henk van den Berg op
zoek naar diersporen in de bossen van Beetsterzwaag.
11 december. Jaarlijkse ganzenzoektocht in Friesland.
Bij Tijnje/De Deelen zagen de 9 deelnemers veel kol-, brand- en grauwe ganzen en
enkele rietganzen. Verder werden grote zaagbek, meerdere grote zilverreigers,
sperwer en brilduiker waargenomen. In totaal werden 27 soorten gezien. Een
mooie excursie met goed zicht, maar wel “waterkoud”.
Wilma Trumpie, natuurhistorisch secretaresse

.
foto’s dierensporen excursie van Ada
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Algemene ledenvergadering
afd. Drachten e.o.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 9 februari 2012 in
het NME centrum De Naturij (bij kinderboerderij) Oudeweg 4 te Drachten.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda voor deze avond:
1. Opening.
2. Mededelingen , ingekomen stukken en uitgaande post.
3. Notulen vorige ledenvergadering, zie onze website: www5.knnv.nl/drachten.
4. Financieel verslag. Deze ligt ter inzage op de jaarvergadering.
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Natuurhistorisch jaarverslag (zie Wetterklaver blz. 4.5.6)
8. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en niet herkiesbaar: Nel Otter .
Kandidaten voor deze vacature:Graag opgeven bij het secretariaat!!!
Dit kan tot 1 februari.
9. Activiteiten 2012
10. Rondvraag.

PAUZE.

foto Ada

ganzenexcursie

Hierna houdt Frank van den Haak een praatje over zijn reis naar Wit-Rusland.
Hierover is meer te lezen op blz. 10 van deze Wetterklaver.
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Lezing Wit-Rusland
Frank van den Haak

Donderdagavond 9 februari is onze jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst in de
Naturij. Na het officiële gedeelte ga ik jullie wat plaatjes laten zien van Belarus
oftewel Wit Rusland. Afgelopen juni verbleef ik in deze grootste dictatuur van
Europa om waterrietzangers te tellen in de grootste moerassen van Europa. De Wit
Russische Natuurbeschermingsorganisatie vraagt ieder jaar zusterorganisaties in
West Europa om mee te helpen dit in ons land uiterst zeldzaam voorkomende
vogeltje te tellen. Daar deed ik graag aan mee, dit gaf mij de kans om dit land
binnen te komen en unieke natuur te beleven en speciale dingen te zien. Ik was op
pad met een groep vogelaars van de bovenste plank, zelfs uit de top 20 van
Nederland. Ook de schrijver van het KNNV-boekje “Wat zingt daar” was mee,
inclusief zijn apparatuur om vogelgeluiden op te nemen. Zodoende kon ik daar ook
mijn leergierigheid bevredigen. Velen binnen onze groep van 9 personen hadden
een camera bij zich. Wat zij digitaal vastlegden zal ik u laten zien. Ik praat de
plaatjes aan elkaar met toelichting, spannende avonturen en luchtige anekdotes.
Natuurlijk laat ik plaatjes van vogels zien, maar die kun je in alle vogelgidsen ook
bekijken. Het zijn vooral het Wit Russische landschap en de cultuur die je te zien
krijgt. Ook dit jaar ga ik weer tellen in de moerassen van de Pripjat. Ik verheug me
er al weer op in de sneltrein naar Moscow te stappen en 20 uur later in het Wit
Russische Brest uit te stappen. Er worden nog meer tellers gezocht en het geluid
van de waterrietzanger is zeer eenvoudig te herkennen. Dus als je dit jaar mee wilt,
laat het me horen: 0614613364. Neem een voorproefje en kijk op
www.aquaticwarbler.net/mon/Belarus_2011.html

Observing Greater Spotted Eagle. Foto: Pia Reufsteck
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Paddenstoelen excursie in de Vegelinbossen
onder st. Nicolaasga.
Siemen Rienstra
Als je in het najaar bezig bent met het activiteitenprogramma voor het volgend
jaar, staat daar standaard een paddenstoelen excursie op.
We doen dat in de herfst, want dan kun je de meeste
soorten vinden.
Maar de natuur laat zich niet voorspellen en kijkt al
helemaal niet naar een excursieprogramma van één
of andere natuurvereniging. Daarom kan het in de
“zomer,” als een insecten wandeltocht op het programma staat , herfstweer zijn waardoor je meer paddenstoelen
rodekoolzwam
ziet dan vlinders en libellen. Zijn we in de herfst zelf aanbeland,
blijkt het hoogzomer te zijn met temperaturen van 25º.
Hierdoor hou ik een inleidend praatje voor de 18 deelnemers aan het begin van de excursie en vertel dat er waarschijnlijk niet al te veel paddenstoelen te zien zullen zijn
door de droogte. Niets is echter minder waar, alleen al op
de eerste meters zien we al verschillende soorten,
waaronder het mooie Rodekoolzwammetje. Het zijn niet
direct de bekende, opvallende soorten, maar toch hele
mooie. Wat denk je van een spekzwoerdzwam, kostgangerspekzwoerdzwam
boleet, en eikenbladbekerzwam.
Verderop ruik je de grote stinkzwam en zien we een heel veld
inktzwammetjes dat al gedeeltelijk vervloeid was. Gelukkig
groeien er langs het pad wel geschubde inktzwammen in alle
stadia. Op het einde, als iedereen vol zit met informatie, zien
we nog een grote boompuist aan de voet van een den en
even verderop een klein
dooiergele mestzwam (
)
die met zijn knal geel hoedje voor een herinneringswaardige
afsluiting zorgt.
Al met al een prachtige zomer
paddenstoelen excursie.

Boompuist
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Kostgangerboleet

Herken de mossen
Een mossencursus door Harry Waltje

Op dinsdagavond 28 februari vertelt Harry Waltje in de Beleefbibliotheek over
bladmossen. De lezing start om 19.30 uur. De zaterdag erop volgend, dat is 3
maart, neemt hij ons mee in de bossen van Beetsterzwaag om de mossen in de
praktijk te leren kennen. Deze excursie vertrekt om 10.00 uur bij de eerste ingang
van het bos als je via It Sud naar Beetsterzwaag rijdt. Maar je kunt ook met je
fietsje om 9.45 uur klaar staan bij de Meldij en meefietsen.
Dit is dus dé kans om eindelijk wat dieper binnen te dringen in de wereld van de
mossen, die kleine sporeplantjes, die wortel loze organismen die de bomen een
zachte vacht kunnen geven, primitievelingen die de tand des tijds prima hebben
doorstaan, die miniatuurtjes die soms helemaal verdroogd lijken en na de regen
leven ze weer, dat ellendige spul dat onze gazons op het zure zand van de Friese
Wouden telkens weer overwoekert. Ze zijn wat klein, een loep is daarom een
handig hulpmiddel.
Duik je mee tussen het zachte mos om nader kennis te maken?
Meld je bij Frank van den Haak  0614613364.

Excursie Mensingebos
Door Frank van den Haak

De werkgroep Geologie en Landschap van KNNV bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere
hiervan organiseren vele afdelingen een geologie en/of landschapsexcursie in het
weekend van 17 en 18 maart. Afdeling Drachten e.o. gaat dit 25 jarig bestaan
vieren op zaterdag 17 maart in het Mensingebos, natuurreservaat bij Roden. Zelf
kom ik graag in dit bos, met de afdeling zijn we er nog niet heen geweest. Of er
geologisch iets te beleven valt weet ik niet, maar landschappelijk vind ik het
prachtig. Daarom wandel ik graag met jullie door dit landgoed in het beekdal van
het Peizerdiep. Oude linden, beuken en eiken markeren de paden en weilanden
rondom de havezate Mensinge. Het is een bebost gebied met waterpartijen en
resten woeste grond. Staatsbos beheert het gebied en heeft o.a. schotse
hooglanders in dienst om voor begrazing te zorgen. Ten zuiden van het bos slingert
de authentieke Drentse beek. het Lieverensediep. Tussen bos en diep liggen
bloemrijke hooilanden. Het bos ligt ten opzicht van de omgeving wat hoger en de
ondergrond bestaat uit zand waaronder klei -en leemlagen. Dit zorgt ervoor dat het
water niet makkelijk wegzakt en dat is in de herfst weer leuk voor de
paddenstoelen. Het hele jaar door is dit leuk voor de graslanden, die ontvangen
lekker veel afstromend kwelwater. In maart staat er natuurlijk nog niet veel te
bloeien en te groeien, desondanks zal het er prettig rondkijken zijn.
We vertrekken op zaterdag 17 maart om 9.30 uur bij de Meldij. We starten om +
10.00 uur bij de parkeerplaats van Havezathe Mensinge.
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Donderdag 23 februari:
Nico de Haan komt naar Gorredijk

Op 23 februari 2012 komt Nico de Haan naar De Skâns in Gorredijk met een
avondvullend programma, dat start om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.
Nico is bekend door zijn optredens op radio en TV met programma’s over natuur en
natuurbeleving. Nico de Haan weet (bijna) alles van vogels. Hij vertelt hoe het in
vogelland toegaat, ondersteund met mooie beelden. Dit onderdeel noemt Nico
“Stappen en happen”.
Ook presenteert Nico een quiz, weer over vogels. De winnaar ontvangt een Zeiss
verrekijker!
Verder laat Nico een video over roofvogels zien, voorzien van commentaar.
Verrekijkerfabrikant Zeiss is deze avond sponsor, in de pauze presenteren ze hun
kijker assortiment en andere producten.
programma
19.30 uur: zaal open en koffie klaar
20.00 uur: Nico de Haan met een powerpointpresentatie “ Stappen en Happen in
vogelland”
20.50 uur: vogelquiz, waarbij je een kijker kunt winnen. Korte informatie over Zeis
kijkers
21.00 uur: pauze. Tijdens de pauze signeert Nico zijn vogelboeken, Cd’s en DVD.
Zeis geeft informatie over verrekijkers en andere producten
21.30 uur: videopresentatie roofvogels met life commentaar van Nico de Haan
22.15 uur: afsluiting en bekend maken prijswinnaar
22.30 uur: afsluiting.
Deze avond wordt georganiseerd door
Natuurvereniging Gorredijk e.o. (www.geaflecht.nl).
Adres van de Skâns: Loaijerstrjitte 2.
Info bij Sieger Schotanus  0618300000
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waarnemingen

20 sept: Zwarte ooievaar op de Merskerheide: Erik Wokke.

13 okt.: 6 grote zilverreigers bij Smalle Ee : Erik Wokke.
14 okt.: Zwarte specht bij Koevenne Beeterzwaag- Erik W.
30 okt.: Slechtvalk bij Earnewâld: Hotze Simonides.

4 nov.:Groot Koolwitje, Bond zandoogje, Atalanta op
de Trimbaan in Drachten: Hotze S.
8 nov.: Grote gele kwikstaart bij Brede school de Drait
Drachten; Erik W.
29 nov.: Kuifmees en Koperwiek Borneroord B’zwaag;
Afke en Hotze S.

1 dec.: Ooievaar (aangevallen door meeuwen) boven kerk
De Arke in de Drait; Erik W.
24 dec. IJsvogeltje in de Morra te Drachten; JanCees Nauta.

foto’s Ada.

waarnemingen graag doorgeven…..
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