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Interessant activiteiten programma.
Cursussen.
Interessante / wetenschappelijke lezingen.
Doe activiteiten.
Kleine locale activiteiten.
Eigen werk laten zien.
 
Graag willen we een reactie van jullie LEDEN hoe jullie denken
over onze vereniging want als er geen versterking komt raakt
een uitgedund bestuur nog meer overbelast. Anders gezegd,
een te kleine pool van actieve leden bedreigt het voortbe
staan van onze KNNV afdeling!
 
 

Wij als bestuur hebben begin vorig jaar, tijdens een bestuurs
bijeenkomst wat zitten brainstormen: ”Hoe maken we onze
afdeling toekomstbestendig”. Dit naar aanleiding medede
ling van jullie voorzitter (Siemen).
Ik haal weinig energie meer uit mijn taak als voorzitter van
jullie afdeling en wil eigenlijk mijn taak als voorzitter overdra
gen.
Ik kan er momenteel moeilijk tijd voor vrijmaken om mijn taak
naar behoren in te vullen, veel hap-snap werk. Het geeft mij
geen energie meer, sterker nog kost energie. Met in gedach
ten waar doe ik het voor, want naast enkele zeer gewaar
deerde trouwe deelnemers aan de excursies denk ik soms
het zijn bestuurs-uitjes.
Voor een toekomst bestendiger afdeling denken wij als be
stuur dat er meer medewerking vanuit jullie als leden moet
komen. Wij zijn geen schoolmeesters die jullie alles op een
presenteerblaadje aanreiken. Binnen het bestuur zijn een
aantal mensen ”overbelast” met meerdere taken. Het zou
daarom mooi zijn als er een betere taakverdeling zou zijn
zodat het bestuur zich met bestuurstaken kan bezig houden.
 
Wij prijzen ons gelukkig dat Teddy Dolstra als coördinator
plantenwerkgroep dit op een voortreffelijke manier voort
zet.
Oktober 2020 heeft Els Houwink wegens gezondheidsrede
nen het Natuur Historisch secretariaat beëindigd (na de
overname van Wilma Trumpie die het moest staken), dus
hiervoor zoeken we ook een enthousiast iemand die dit over
wil nemen.
Meindert Swart heeft aangegeven om zijn bestuurstaken
neer te leggen bij de volgende ledenvergadering.
 
Maar:
 
In eerste instantie zijn we dringend op zoek naar een PR-me
dewerker die kan zorgen dat onze activiteiten onder de
aandacht van het ”grote” publiek komen. 
Tevens zou een webredacteur/-trice handig zijn om via dat
kanaal onze afdeling onder de aandacht te brengen van
het ”grote” publiek.
Nu Hotse na zoveel jaren zijn functie helaas moest beëindi
gen zoeken we ook iemand voor de vogelwerkgroep.
Coördinator paddenstoelenwerkgroep is al enkele jaren va
cant.
 
Dus kortom we zijn niet op zoek naar bestuursleden maar
naar mensen die grotendeels zelfstandig een taak op zich
willen nemen waardoor we met zijn allen meer tijd overhou
den om met elkaar van de Nederlandse Natuur en Historie als
natuurliefhebbers en verenigingsleden te genieten.
 
Hoe maken we de vereniging weer levendig?
 
 

Foto voorpagina: Kruisspin                           © David Scarse         
Eindjaarsplantenjacht: Hazelaar (boven) en Gewone brunel
(onder)        Foto's © Teddy Dolstra
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Voorwoord
 
Nieuw jaar nieuwe kansen.
 
Helaas heeft de traditionele nieuwjaarswandeling geen door
gang kunnen vinden dus we hebben elkaar nog niet kunnen
begroeten. Bij deze: FOLLE LOK EN SEINE en vooral een goede
gezondheid gewenst voor het komende jaar.
 
In de eerste week van dit jaar bij het schrijven van dit voorwoord
zitten we weer zoveel mogelijk thuis om het COVID-19 virus
onder controle te krijgen. Ik hoop dat jullie lezers het allemaal
nog een beetje volhouden. Deze week is men in Nederland be
gonnen met het vaccineren van de bevolking tegen het virus. Op
deze manier gaan we ervan uit dat er straks meer speelruimte
komt voor onze dagelijkse bezigheden. 
 
Als bestuur van jullie vereniging zijn we hier wel van uit gegaan
met het opstellen van een volledig jaarprogramma, al moet ik
zeggen dat het merendeel van de activiteiten doorgeschoven zijn
vanuit het afgelopen jaar. Houd vooral de media in de gaten en
bel bij twijfel de contactpersoon want zekerheid is er nog niet. 
 
Nu ik het toch over de media heb, het Landelijk Bureau is bezig
de website aan te passen naar de huidige maatstaven. Ik heb nog
niets gezien maar de berichtgeving is hoopvol. 
 
Verder in deze Wetterklaver de nodige jaaroverzichten van af
gelopen jaar. De algemene vergadering hebben we bij voorbaat
enkele maanden later gepland in de hoop dat we deze keer wel
een gezamenlijke bijeenkomst kunnen houden. De voorlopige
agenda is alvast opgenomen. Ook is een uiteenzetting te lezen
over de worsteling die het bestuur heeft om jullie vereniging
draaiende te houden. Dit kunnen wij als bestuur niet alleen!
 
Veel leesplezier, oan’t sjen Siemen.
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FLORON Eindejaars Plan
tenjacht 2020-2021
 
Teddy Dolstra
Coördinator Plantenwerkgroep.
 
Het zal vast niemand ontgaan zijn dat ook de activiteiten van
onze KNNV afdeling in 2020 veelvuldig niet doorgegaan zijn door
toedoen van Covid-19. Als gevolg daarvan kon de Eindejaars
plantenjacht 2020-2021 in groepsverband ook niet doorgaan. Tja:
Wat moet je dan? FLORON gaf het advies ga als je gaat, alleen of
maximaal met z’n tweeën, maar dan wel op gepaste afstand.
 
Oudejaarsdag besloot ons lid Ada om in haar eentje een rondje
te doen nabij haar woonhuis in Drachten. Daar vond ze vooral
in de warmte van bebouwing na een uurtje zoeken toch nog even
18 bloeiende soorten. Dit ondanks het toch al redelijk koude
najaar met een aantal momentjes met enige nachtvorst. Echt
van winter kunnen we nog niet spreken, toch heeft de kou wel
zijn invloed op soorten. Neem als voorbeeld het Gewoon Biggen
kruid. Deze soort bloeide nog veelvuldig tot dat we een aantal
nachten nachtvorst kregen. Toen was het vrijwel overal gedaan
met de bloei, dat het mag voor deze plantenjacht dan ook bijna
bijzonder genoemd worden dat het Gewoon Biggenkruid nog
bloeiend aan het lijstje van Ada kon worden toegevoegd. Voorts
bestond het lijstje van Ada geheel uit algemene soorten planten.
 
Tegen het einde van de telperiode heeft ondergetekende nog een
rondje gemaakt rond het zwembad in Drachten. Het was water
koud en bewolkt, maar toch maakte ondergetekende het besluit
dit rondje nog wel even te inventariseren, al is het maar voor de
jaarlijkse monitoring, zoals we reeds meerdere jaren uitvoeren.
Aan het einde stonden voor deze locatie een 21 tal bloeiende
soorten op het lijstje. Ook hier geen bijzondere of opvallende
soorten. Meest opvallend was misschien nog wel de redelijk rijke
bloei van het Madeliefje die op de gehele route veelvuldig werd
waargenomen. Een opvallende afwezige was misschien nog wel
de Paardenbloem. Eerdere jaren werd die soort regelmatig wel
waargenomen, maar deze telling (maar ook daarbuiten), was hij
regelmatig afwezig. Het voelt dan dus ook meer als een verras
sing dat Ada de Paardenbloem wel op haar lijstje had staan. Over
alles genomen is het lijstje korter in vergelijk met eerdere jaren.
Soorten misten en soorten als de Zwarte Els stonden nog niet in
bloei. Voorjaarsbloeiers als Sneeuwklokje werden helemaal nog
niet bloeiend waargenomen, evenals de hele vroeg bloeiende
soortjes als Vroegeling.
 
Nog even bij de ‘borders’ bij het zwembad zelf gekeken. Hier
troffen we vorig jaar een groot aantal uitgebloeide stengels aan
van de Klimopbremraap. Echter, nu was de groeiplaats bijna
onherkenbaar veranderd in een aantal parkeervakken…. Slechts
nog enige hechtwortels op schuttingdelen herinneren er aan dat
hier een border met Klimop gelegen was. Jammer dat deze net
ontdekte groeiplaats van deze landelijk toch al zeldzame soort

weer vernietigd lijkt te zijn. Dan bij gelegenheid in de bloeipe
riode in 2021 nog maar eens gaan kijken of de soort toevallig
nog weer ergens de kop heeft opgestoken in één of ander over
hoekje. Een stukje verderop half onder struweel stond nog een
verlate Brede Wespenorchis met groene zaaddozen. Normaal
heeft deze soort in het najaar al zaad gezet en zijn de planten
tegen de winter al volledig afgestorven.
 
Gaan we de tellingen van Ada en ondergetekende vergelijken
met het Friese – en landelijke gemiddelde, dan hebben we het
best goed gedaan met 18 en 21 bloeiende soorten. Het Friese
gemiddelde lag in de marge 13,8 en 15,2 bloeiende soorten en
het landelijke gemiddelde lag op 14,9 bloeiende soorten. In het
‘koude’ oosten van het land lag het gemiddelde lager en in het
‘warme’ zuiden, zoals zo vaak het geval is, lag het gemiddelde
hoger ten opzichte van onze provincie.
Ondanks dat Ada minder soorten op haar lijstje had staan dan
ondertekende, kon Ada ‘bingo halen’ met de landelijke top 10
soorten. Ondertekende kon maar net de top 3 compleet krijgen
en miste soorten als de Paardenbloem, Paarse Dovenetel en
Duizendblad op zijn lijstje.
 
Al met al kunnen we toch nog op een geslaagde plantenjacht
terug kijken en hebben een aantal van onze leden toch nog hun
aandeel kunnen bijdragen aan de ruim 50 lijsten die door ver
schillende partijen vanuit Friesland zijn aangeleverd ten gunste
van de landelijke gegevens.
Laten we hopen dat de Covid stress spoedig voorbij gaat en dat
we elkaar weer in persoon en daarmee ook weer in groepsver
band mogen treffen tijdens de tal van geplande activiteiten in
2021!

Eindjaarsplantenjacht: Gebiedskaart
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Natuurhistorisch jaarver
slag 2020 KNNV-afd. Frys
lân:
 
 
 

Januari: 
Donderdag 2 januari 2020. PlWG Eindejaars
plantenjacht 2019.
De zeven aanwezige plantenliefhebbers heb
ben 2 route’s in Drachten gelopen, vergelijk
baar aan 2018. Op de eerste route rond de
vijver bij het zwembad zijn 25 soorten geno
teerd. Bij de 2de nabij het parkeerterrein van

het v/d Valk hotel stond de teller op 35 soorten.
Zondag 5 januari De traditionele Nieuwjaarswandeling.
Met elf personen hebben we de lange rondwandeling door de
kraanlanden gelopen. Teddy voegt zich halverwege via de korte
route met zijn zoontje bij ons. Hij had 58 verschillende planten
soorten genoteerd. De traditionele warme chocolademelk met
slagroom na afloop in ”It Polderhûs” smaakte weer uitstekend. 
 
Februari: 
Woensdag 19 februari Foto-determineren eigen foto’s Naturij
Drachten. 
Met een aantal mensen hebben we weer genoten van de mooie
eigen opgenomen foto’s tijdens excursies of andere belevingen
in onze provincie.
 
Maart: 
Zaterdag 21 maart Algemene Leden Vergadering. 
Heeft wegens corona pandemie geen fysieke doorgang gevonden.
Het uitstel tot ergens in het najaar bood ook weinig soulaas
omdat we toen in de tweede golf terecht kwamen. Daar we
vanuit het bestuur wettelijk verplicht zijn de leden op de
hoogte te houden hebben we geprobeerd zoveel mogelijk infor
matie aan de Wetterklaver van mei toe te voegen. Wij zagen het
niet zitten om een digitale (via Zoom o.i.d.) ledenbijeenkomst te
organiseren.
 
April: 
Woensdag 8 april 2020 VWG. Roekentelling Drachten
Geteld door Hotse Simonides in Reidingspark/Berglaan 205
nesten, 33 minder dan vorig jaar; Ureterpvallaat/Donia/Ropta 73
nesten, 6 meer dan vorig jaar en Eikesingel 12 nesten, 5 meer
dan het jaar ervoor.
 
Juli: 
Zaterdag 18 juli IWG Hamstermieden.
Met drie personen hebben we een rondwandeling gemaakt en
enkele vlinders, libellen en een boktor waargenomen. Omdat
beide soorten wilgeroosjes voorkwamen hebben we even stilge
staan bij de verschillen.

 
Augustus:
Zaterdag 15 augustus IWG Dwingeloose heide 
Met zeven personen hebben we behoorlijk wat soorten insecten
gezien waaronder 7 soorten wantsen en een Noordse winterjuf
fer. Het weer was dan ook prachtig. 
 
September: 
Vrijdag 18 september. PlWG Inventarisatie omgeving Karmel
klooster.
Dit afwisselende terreintje werd de voorgaande jaren meerdere
malen in het jaar bezocht en geïnventariseerd door de planten
werkgroep en is dit jaar herhaald met een aantal mensen. In drie
uur tijd zijn er 200 planten genoteerd waarvan 141 verschillen
de soorten.
Zaterdag 19 september IWG Bakkeveenster duinen. 
Nu waren we met een voltallige groep van tien personen aanwe
zig. Waarnemingen: 8 soorten vlinders, 4 soorten libellen, ak
kerhommel, 2 sprinkhanen en 2 galwespen. Weer prachtig weer.
 
Halverwege maart wordt door de Nederlandse regering een ”
intelligente” lockdown afgekondigd. Met maatregelen als: Blijf
zoveel mogelijk thuis en geen groepsactiviteiten, zo proberen
we het COVID-19 virus onder controle te krijgen. 
 
Hierdoor hebben we dit jaar meerdere activiteiten moeten afge
lasten:
Zaterdag 11 april VWG, Excursie "Rondje Lauwersmeergebied". 
Zaterdag 25 april. PlWG Stinzenplanten excursie.
Zaterdag 9 mei VWG, Excursie kustvogels. 
Vrijdag 22 mei. PlWG Inventarisatie De Sanding.
Zaterdag 23 mei IWG Catspoele-Diaconieveen. 
Woensdag: 27 mei VWG Avondwandeling op it Eilân bij Goaiïng
ahuzen.
Zondag 7 juni Dagexcursie alleen voor leden naar Vlieland 
Zaterdag 13 juni IWG Easterskar.
Vrijdag 19 juni IWG Nationale nachtvlindernacht
 Vrijdag 26 juni 2020. PlWG Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok.
 Vrijdag 17 juli 2020. PlWG Staat deze plant er nog?
 Zaterdag 11 oktober. VWG Vogeltrek Oudemirdumer Klif.
Zaterdag 17 Oktober Paddenstoelen Oudemirdumer Klif
Woensdag 30 December 2020. PlWG Eindejaars plantenjacht
2020/2021.
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Activiteitenprogramma 2021 KNNV-afdeling Fryslân:
 
Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet-leden vragen wij €3,-.
De tijd en plaats waar een excursie begint staat vermeld bij aanvang.
Mocht je vragen hebben over de juiste startplaats neem dan contact op met de genoemde contactpersoon.

Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van
het wel of niet heersen van maatregelen jegens welke vorm
van Covid-19 dan ook!
De activiteiten zullen in 2021 wel, dan niet of in aangepaste
vorm doorgang vinden!
Het is dan ook verplicht je aan te melden bij de genoemde
contactpersoon!
Wij volgen de landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte
beperkt kan zijn!

Februari:
Woensdag 17 Februari
Foto-determineren eigen foto’s Naturij Drachten.
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meege
brachte foto’s op een USB-stick. Met behulp van een computer
en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen. Als u
nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit
misschien een gelegenheid om die met zijn allen proberen vast
te stellen.
Aanvang: 20:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
 
April:
Zaterdag 10 April PlWG
Stinzenplanten excursie.
Deze dag zal de plantenwerkgroep afhankelijk van de weersom
standigheden meerdere States in de regio bezoeken om een in
ventarisatie te maken van de aanwezige stinzenplanten. Uiter
aard worden andere plantensoorten die worden waargenomen,
ook in de kantlijn meegenomen.
Aanvang: 10.00 uur verzamelen op het parkeerterrein van de
Epemastate te IJsbrechtum.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
Zaterdag 17 April VWG. 
Excursie "Rondje Lauwersmeergebied".
Verzamelen op de parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Om 09.00 uur vandaar rijden we langs verschillende punten, te
beginnen bij de uitkijk bult van Kollumerpomp om te eindigen
bij de Ezumakeeg. Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen
kwaad.
Aanvang: 09:00 uur parkeerplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen.
(postcode 9132)
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.

 
Mei:
Zaterdag 8 Mei VWG.
Excursie kustvogels.
Verzamelen aan het wad bij Westhoek om 10.00 uur. Daarna
gaan we naar Zwarte Haan. Op deze plekken hopen we o.a.
wadvogels in hun fraaie broedkleed te zien terwijl ze dankzij
opkomend tij niet al te ver weg zijn. Afhankelijk van o.a. de tijd
kunnen we nog een stuk de kwelder van het Noarderleech op
lopen. Laarzen zeer aanbevolen. Tijdsduur onbepaald.
Aanvang: 10:00 uur parkeerplaats Westhoek. Coördinaten: 530
16’ NB, 50 34’ OL
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
 
Zaterdag 15 Mei.
Algemene Leden Vergadering.
Na eerst een wandeling rondom of over het terrein van de Na
turij wordt u op de hoogte gebracht over de stand van zaken van
onze vereniging. Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt
in de Wetterklaver of zijn te vinden op de website.
Aanvang: 14:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
PS. Misschien gaan we het programma ook wel omgooien en
volgt er een verrassing na het officiële gedeelte.
Contact: Bert Folbert tel. 0519-571819 of email: secretaris@frys
lan.knnv.nl
 
Vrijdag 21 Mei PlWG
Inventarisatie De Sanding, Drachten.
Dit terrein werd in het verleden ook meerdere malen in het jaar
bezocht, echter de laatste jaren niet meer. Voor een jaarlijkse of
periodieke monitoring door de plantenwerkgroep, volstaat 1
avond in het groeiseizoen voor de continuering van een meerja
rige monitoring.
Aanvang: 19.00 uur. Verzamelen bij de ingang van deze wijk te
Drachten.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
Zaterdag 22 Mei IWG
Catspoele-Diaconieveen.
We gaan de opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aan
scherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben:
libellen, dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal
schildwantsen. Echter interessante andere waarnemingen zul
len we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan 2, 8422
DP Nijeberkoop.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
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Woensdag: 26 Mei VWG.
Avondwandeling in de Jan Durkspolder.
Algemene natuurwandeling in de Jan Durkspolder, met aan
dacht voor planten, vlinders en vogels.
Aanvang: 18.00 uur. Verzamelen langs de Geau aan het begin
van de wandelroute.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. Max. 12 deelnemers.
 
Juni:
Zondag 6 Juni.
Dagexcursie alleen voor leden naar Vlieland o.l.v. Sjoukje
Mulder.
De veerboot vertrekt om 09:00 uur (langzame boot) uit Harlin
gen. De laatste veerboot vanaf Vlieland vaart om 18:55 uur
(sneldienst) af.
Het goedkoopste ben je uit met een fietsarrangement van €31,-
pp. Dit is inclusief de bootreis vv, standaardfiets, 10% korting
op horeca en een attentie van VVV.
Maximaal 20 personen, verplicht aanmelden bij Teddy Dolstra
voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje
te sturen naar tdolstra@xs4all.nl
Er wordt vanuit gegaan dat je je eigen lunch mee neemt.
Programma:
Na aankomst boot, half elf, de fietsen ophalen (eventueel omrui
len) en dan richting Posthuys fietsen.
Afhankelijk van het tij kunnen we daar op de heen- of terugweg
wat vogels gaan spotten en wadplanten bekijken.
Misschien in het bos “Lange Paal” de dennenorchis/kleine kever
orchis bezoeken.
In de bermen richting de oude landmacht kazerne zijn ook vele
vogels en planten te zien.
Fietsen parkeren bij de kazerne en dan door de duinen richting
achteringang kazerne. Heel groot gebied met van alles en nog
wat, o.a. bijenorchis, moeraswespenorchis, groene knolorchis
en vele grassen en andere zoutminnende planten.
Buitenom lopen we weer richting fietsen.
In het dorp de fietsen weer inleveren en dan is het “tiet foar een
bierke”.
18:40 op naar de (snel)veerdienst.
 
Zaterdag 26 Juni IWG.
Easterskar.
We gaan de opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aan
scherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben:
libellen, dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal
schildwantsen. Echter interessante andere waarnemingen zul
len we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein kruising Bisschops
weg met Skarweg. (Bisschopsweg 5a, 8462 TA Rotstergaast)
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
 
 
Vrijdag 25 Juni PlWG.
Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok in Noord Friesland.
Gedurende een halve of hele dag gaan we een kilometerhok

inventariseren.
Deze hokken zijn van te voren (medio januari) door FLORON
aangewezen in de zin van dat er weer aandacht aan besteed dient
te worden, o.a. vanwege verouderde gegevens. Deze hokken
kunnen we dan claimen om te inventariseren.
Aanvang: 13.00 uur. (Verzamellocatie nog nader te bepalen op
basis van de dan bekende doellocaties van FLORON die na de
jaarwisseling kenbaar worden gemaakt). Verzamellocatie in
noordelijk Friesland wordt terug gekoppeld bij opgave van
deelname.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
Juli:
Zaterdag 17 Juli IWG.
Hamstermieden.
We gaan de opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aan
scherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben:
libellen, dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal
schildwantsen. Echter interessante andere waarnemingen zul
len we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein 9289
Drogeham (langs Margrietkanaal), ingang “Speuldersbos”.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
 
Augustus:
Zaterdag 14 Augustus IWG.
Wikelslân bij Earnewâld.
We gaan de opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aan
scherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben:
libellen, dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal
schildwantsen. Echter interessante andere waarnemingen zul
len we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein langs de weg “De Feanster
dyk” bij Earnewâld.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
 
Vrijdag 20 Augustus PlWG.
Staat deze plant er nog? Zuid Friesland.
Er zijn verspreidt door de provincie in het verleden zeldzamere
plantensoorten of juist adventieven of invasieve soorten gedo
cumenteerd, maar waarvan reeds soms tientallen jaren geen
recente melding meer is gemaakt op de desbetreffende locatie.
We springen als plantenwerkgroep hier op in door op zoek te
gaan naar de desbetreffende soort of soorten in een kilometer
hok. Ondertussen inventariseren we uiteraard alle soorten
planten die we tijdens zo´n zoektocht tegenkomen. Doelsoorten
kunnen in dit project heel divers zijn, variërend van een ‘ont
snapte’ tuinsoort als Klein prachtriet of een woekerende vijver
soort als Waterwaaier, maar het kan ook een zeldzame inheem
se soort zijn als de Dodemansvinger of een bijzondere Orchidee
of een Vrouwenmantel.
Aanvang: 13.00 uur. Verzamellocatie wordt nader bepaald na de
jaarwisseling op basis van de dan bekende doellocaties van
FLORON. Locatie ergens in zuidelijk Friesland wordt terug ge
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koppeld bij opgave van deelname.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
September:
Vrijdag 3 September IWG.
Nationale nachtvlindernacht o.l.v. Gerrit Tuinstra.
Dit is een uitermate geschikt moment in het nachtvlindersei
zoen, waarin ook diverse pijlstaarten zullen vliegen. Mooie tijd
dus om dit te doen voor publiek - al wordt het wel laat donker!
Maar dat hoort bij het nachtvlinderwerk.
Ik denk dat het geen probleem is - maar moet het wel even
voorleggen aan Staatsbosbeheer, al hoeven we ook weer niet het
meest waardevolle terrein in.
Is er een maximum te stellen aan het aantal bezoekers?
Tien tot twintig is een mooi aantal en nog wel te doen. Veel meer
ben ik persoonlijk niet zo voor...….
Wordt dan een 'besloten excursie'.
Zal thuis de datum nog even voorleggen, maar zal geen probleem
zijn denk ik.
Aanvang: 20:00 uur
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496     
 - Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door! -
 
Vrijdag 17 September PlWG.
Inventarisatie omgeving De Heide, Heerenveen.
Dit afwisselende gebied binnen de woonkern van Heerenveen
met oude laantjes, kleine waterelementen, schrale bermen,
bosschages en enige bebouwing is nooit eerder bezocht en
geïnventariseerd door de plantenwerkgroep, maar gezien de
grote afwisselingen aan biotopen, zijn hier botanische juweeltjes
te verwachten. We gaan ons hier laten verrassen!
Aanvang: 13.00 uur. Parkeerplaats bij de Hockeyvelden aan ‘It
Hege Stik’.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
Oktober:
Zaterdag 9 Oktober. VWG.
Vogeltrek Oudemirdumer Klif.
Het Oudemirdumer Klif – langs de IJsselmeerkust – is dé plek
waar allerlei vogels op hun reis richting het zuiden graag even
op adem komen. Soms zijn er bijzondere waarnemingen zoals
paapjes en roodborsttapuiten. Neem een verrekijker mee.
Aanvang: 10:00 uur De Dollen 10, 8567 HP Oudemirdum, ingang
Oudemirdumerklif.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
 
Zaterdag 16 Oktober.
Paddenstoelen excursie Oudemirdum.
Aanvang: 10:00 uur SBB De Houtwal 2, 8567 HN Oudemirdum.
Contact: David Scarse tel. 058-2501479

 
November:
Woensdag 10 November.
Foto-determineren eigen foto’s Naturij Drachten.
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meege
brachte foto’s op een USB-stick. Met behulp van een computer
en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen. Als u
nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit
misschien een gelegenheid om die met zijn allen proberen vast
te stellen.
Aanvang: 20:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
 
December:
Donderdag 30 December PlWG.
Eindejaars plantenjacht 2021/2022.
Dit FLORON project vindt plaats tussen 25 december en 3 janu
ari en is gericht op het inventariseren van bloeiende planten
rond de jaarwisseling. Eerste locatie waar we gaan inventariseren
bevindt zich bij de verzamelplaats. Een tweede en misschien een
derde locatie die we bezoeken, liggen elders in of nabij Heeren
veen.
Aanvang: 13.00 uur. Omgeving Thialf, Heerenveen. (Herema
straat 11 Parking).
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
 
Januari 2022:
Zondag 2 Januari 2022.
De traditionele Nieuwjaarswandeling alleen voor leden.
Deze keer in Oranjewoud. Na afloop warme chocolademelk,
koffie of thee in hotel Tjaarda.
Aanvang: 10:00 uur vanaf het parkeerterrein van het hotel aan
de Koningin Julianaweg 98 8453 WH Oranjewoud.
Contactpersoon: Jet Verhoef tel. 0513-625428.
 
 

Gewone langlijf (l) en snorzweefvlieg (r).              Foto: © Marten Zijlstra
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Agenda jaarvergadering
KNNV-afdeling Fryslân      
zaterdag 15 mei 2021
 
Vergadering in de Naturij.
Aanvang: 14:00 uur De Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
 
 
Opening
Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.
Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2019 en 2020.
Natuurhistorisch jaarverslag 2019 en 2020 (staat in Wetterkla
ver).
Verslagen werkgroepen.
Financieel verslag en de begroting 2019 en 2020.
Verslag kascommissie: Henk Janssen (aftredend) en Hans Bijl,
reserve Jan Cees Nauta.
Benoeming nieuw lid kascommissie.
Verslag FMF-vertegenwoordiger Henk Jansen.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Siemen Rienstra 2015, herkiesbaar.
Secretaris: Bert Folbert 2016.
Penningmeester: David Scarse 2016 (tevens webmaster en
hoofdredacteur)
lid: Ada van Binsbergen 2007, herkiesbaar, (ledenadministratie
en redacteur).
lid: Meindert Swart aangetreden 2010, niet herkiesbaar.
lid: Jet Verhoef aangetreden 2017.
lid: Teddy Dolstra aangetreden 2019.
PR. Vacature.
Website.
Wetterklaver.
Activiteitenprogramma 2021.
Voortbestaan afdeling Fryslân.
Rondvraag.
 
Per 1-1-2021 121 leden, 17 huisgenootleden en 6 donateurs.
 

Gewone oeverlibel                                                Foto: © David Scarse

Contributie 2021
 
Voor het jaar 2021 dient u weer de jaarlijkse contributie van
€ 28,50 voor een lid, € 10,00 voor een huisgenootlid of € 6,00
voor een donateur te betalen.
 
Graag uw contributie over 2021 vóór eind februari 2020 over te
maken naar IBAN: NL02INGB0002267068 ten name van KNNV
afd. Fryslân.
 
Ik stel het zeer op prijs als alle leden aan dit verzoek zouden
willen voldoen; het spaart mij het versturen van een veelvoud
aan herinneringen!
 
Onze afdeling maakt geen gebruik van incassobetalingen van
wege de extra kosten; desondanks kunnen leden gebruik maken
van de mogelijkheid om de gratis periodiek betalingsfunctie van
hun eigen bank te gebruiken om de contributie te betalen.
 
Naast deze oproep is er ook een brief bij deze Wetterklaver bij
gevoegd.

Bij voorbaat mijn dank voor uw welwillende medewerking.
 
David Scarse
Penningmeester

Waarnemingen
 
Waarnemingen David Scarse
20-09-2020.   Schimmelspanner, maansikkeluil, tweelijnmot
(LED emmer).
04-10-2020.   De paddenstoel okergele stropharia, eerste waar
neming kilometerhok.
13-10-2020.   Blauwe schorsmycena eerste waarneming Mant
gum.
06-11-2020.   Zwartvlekwinteruil (LED emmer), witstipuil in huis
03-12-2020.   IJsvogel in Mantgumer Nieuwland op paal. Vloog
telkens een paar palen verderop als ik te dicht kwam.
20-12-2020.   Eerste waarneming viltige judasoor in kilometer
hok 107-571. Sneeuwzwammetje, de 4de soort wasplaat dit jaar.
j01-01-2021.    Enkele bloeiende planten in kilometerhok
107-571; kruipende boterbloem, gewone berenklauw, vogel
muur, reukloze kamille, madeliefje, klein kruiskruid, fluiten
kruid, broze melkdistel, Canadese fijnstraal, dagkoekoeksbloem
en de talrijkste soort, duizendblad.  
 
Waarneming Meidert Swart.
01-01-2021.   Dwerggors in zijn tuin - zie verhaal met foto's op
pagina 11.
 
Waarneming Annie en JanCees Nauta
14-11-2020.   Bij de vijverrand en later op de leliebladeren een
pikkende grote gele kwik in hun tuin.
 
  9januari 2021



KNNV: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vere
niging voor Veldbiologie, afdeling Fryslân.
 
 
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 Fryslân. Opgericht 20 februari 2016. 
 
Website: www.knnv.nl/fryslan

Contributie en lidmaatschap: Leden €28,50; huisgenootleden: €10,- ; Jeugdleden (t/m 25j.) €12,50 per jaar. IBAN: NL02ING
B0002267068 ten name van KNNV afd. Fryslân. 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@fryslan.knnv.nl
 

Bestuur:

Voorzitter:

Siemen Rienstra

Hunze 233, 9204 BN Drachten.

voorzitter@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-521496

Secretaris:

Bert Folbert

Herweystrjitte 51, 9145 SK Ternaard.

secretaris@fryslan.knnv.nl

tel. 0519-571819

Penningmeester:

David Scarse

Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel. 058-2501479

Ledenadministratie:

Ada van Binsbergen

De Dobbe 25, 9201 AZ Drachten.

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

PR

Functie open

Algemene bestuursleden:

Meindert Swart

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

tel.0512-515932

Jet Verhoef

Kwartelstraat 34, 8446 HW Heerenveen

tel. 0513-625428

Teddy Dolstra

Moezel 53, 9204 EB Drachten

tel. 0512-543166

Werkgroepen:

Planten:

Teddy Dolstra

tel. 0512-543166

Vogels:

Vacant

Insecten:

Siemen Rienstra

tel. 0512-521496

Natuurhistorisch archief:

Vacant

Boekenverkoop:

Ada van Binsbergen

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

Website:

David Scarse/Siemen Rienstra
email:webredactie@fryslan.knnv.nl

Redactie Wetterklaver:

Ada van Binsbergen

tel. 0512-880985

David Scarse

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel. 058-2501479
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Een Dwerggors in de tuin.
 
Op Nieuwjaarsdag keek ik uit over de vogelvoederplek in onze
achtertuin. Daar hebben zich in de loop der jaren al heel wat
“wintervogels” vertoond, waaronder verscheidene leuke soorten
zoals Appelvink en Vuurgoudhaan. Ook de Rietgors komt hier
geregeld, we wonen immers “aan het water”. In een eerdere
Wetterklaver heb ik hiervan verslag gedaan.
 
Nu echter werd mijn aandacht getrokken door een bruinig vo
geltje, kleiner dan Vink, Groenling, Huismus, en ook kleiner dan
de Rietgors. Het scharrelde net als de andere soorten op de grond
bij het strooivoer en tussen de kruimeltjes van de vetbol en de
zonnebloemzaad-container. Ik kon eerst mijn ogen maar nau
welijks geloven, maar het was toch echt een Dwerggors : alle
kenmerken klopten, het was beslist geen afwijkende Rietgors!
 
Van vrijdag 1 t/m zaterdag 9 januari is hij dagelijks geregeld op
de voerplek geweest, soms zat hij laag in de nabije struiken. Het
is een schichtig vogeltje, en stond onderin in de “pikorde”. Op
open plekken heb ik hem niet gezien, steeds bleef hij in of
vlakbij de dekking.
 
De Dwerggors is de kleinste Europese gors, formaat Putter. Hij
broedt van Noord-Scandinavië tot Oost-Siberië in de taiga en
overwintert van Nepal en Noord-Thailand tot Oost-China. Het
broedgebied heeft zich sinds de tachtiger jaren naar Noord-Fin
land en Noord-Noorwegen uitgebreid. Sindsdien is ook het
aantal waarnemingen in Nederland toegenomen (door deze
areaaluitbreiding, maar ook door toenemende aantallen waar
nemers en betere kennis van de veldkenmerken). Ruim 4/5 de
deel van de waarnemingen valt in de herfst (16 september t/m
10 november) en bijna allemaal (enkele tientallen) worden ze
gezien langs de zeekust (Waddeneilanden tot Zeeuwse kust). In
de herfst is de Dwerggors al met al toch nog zeer schaars, maar
in de winter (1 of 2 vogels) en eveneens in het voorjaar is hij
beslist zeldzaam te noemen.Al met al een prachtig begin van
mijn vogeljaar.
 
Meindert Swart

Dwerggors 1                                                           Foto © Meindert Swart

Dwerggors 2                                                  Foto © Meindert Swart

Dwerggors 3                                                  Foto © Meindert Swart

Foto links: Appelvink                           Foto: © David Scarse
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Klimopbremraap                                                           Foto: © David Scarse Eindjaarsplantenjacht: Brede wespenorchis in vrucht                 
Foto: © Teddy Dolstra
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