Wetterklaver
KNNV Afdeling Fryslân

Januari 2020

Agenda KNNV jaarvergade
ring, zaterdag 21 maart
2020
Na een wandeling houden we onze bijeenkomst in “De Naturij”.
Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.
Aanvang 14:00 uur, 1 tot 1½ uur wandelen, start vergadering
15:00-15:30 uur.

Nieuwjaarswandeling.

Foto Ada van Binsbergen

Nieuwjaarswandeling 2020
5 Januari hebben we onze traditionele nieuwjaarswandeling
gehouden.Het was gelukkig droog, maar wel winderig. Niette
min liepen we met 11 mensen de lange wandeling. Het was een
mooie tocht door de Kraanlanden. Vele vogels werden waarge
nomen. Een lid met zijn zoontje kwam wat later en heeft de
korte wandeling gedaan, onderwijl speurend naar planten. Er
werden 58 soorten door hem gevonden.
Na de wandeling zijn we neergestreken in It Polderhûs. Daar
waren al vier mensen aanwezig die niet in staat waren om mee
te wandelen. Met z'n allen werd er de traditionele chocolademelk
(met slagroom) gedronken en wat lekkers erbij. Het was een heel
gezellig samenzijn.

1 Opening.
2 Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.
3 Notulen van de jaarvergadering d.d. 23 maart 2019.
4 Natuurhistorisch jaarverslag.
5 Verslagen werkgroepen: vogels, planten en insecten.
6 Financieel jaarverslag met de begroting.
7 Verslag kascommissie, Henk Jansen en Hans Bijl, reserve Jan
Cees Nauta.
8 Benoeming nieuw lid kascommissie. Henk Jansen is aftredend.
9 Verslag van de FMF-vertegenwoordiger dhr. H. Jansen.
10 PR
11 Wetterklaver.
12 Activiteitenprogramma 2020.
13 Rondvraag.
PS. Misschien gaan we het programma ook wel omgooien en
volgt er een verrassing na het officiële gedeelte.
Ledenstand 01-01-2020: 133 leden en 18 huisgenootleden.

Ada

Roeken.

Foto Ada van Binsbergen

Gezocht:

Na heel veel jaren moest onze coördinator wegens ziekte stoppen met de
vogelwerkgroep.
We zoeken nu een nieuwe coördinator die zijn taak over wil nemen.
Wie zou dit willen doen?
Graag contact opnemen hiervoor met onze voorzitter.
Kraanlanden
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VOORWOORD
Van de voorzitter.
Zo de eerste editie van ons clubblad in het pas begonnen jaar
2020. En als ik dit voorwoord schrijf hebben we alweer het
eerste weerkundige record te pakken, namelijk een luchtdruk
van 1048 hPa in het zuiden van het land. Sinds de registratie nog
nooit zo hoog geweest. Thuis kom ik niet verder dan 1042 hPa
wat voor mij ook een record is. Verder zijn voor Spanje allerlei
weercodes afgegeven vanwege de vele regen, sneeuw en harde
wind. In Canada is in één nacht bijna een meter sneeuw gevallen.
Australië wil ik eigenlijk niet noemen, want het zal daar voor
grote delen, een gebied zo groot als Maleisië, een trieste aanblik
zijn. En dan zijn er nog wereldleiders die beweren dat klimaat
veranderingen een hoax is.

Inhoud
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Afdelingsinformatie

Colofon
VOORZITTER:
Siemen Rienstra
PENNINGMEESTER:
David Scarse
REDACTIE:
David Scarse
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

Iets positiever wil ik ons programma voor het komende jaar
onder jullie aandacht brengen. Hoop dat er voor eenieder weer
wat van zijn gading bij zit. Op deze manier is het toch onze be
doeling de kennis en beleving van de natuur over te brengen
zodat we met zijn allen die natuur kunnen beschermen.
Opmerking bij het programma betreft de vogelwerkgroep. Onze
contactpersoon Hotze Simonides heeft zeer spijtig aan het einde
van vorig jaar zijn functie wegens ziekte moeten beëindigen.
Hierdoor zijn enkele vaste programmaonderdelen niet meer
opgenomen. Als bestuur doen we dan ook een oproep: WIE
VOELT ZICH GEROEPEN OM DE VOGELWERKGROEP VOORT TE
ZETTEN!
Verder zijn we zeer blij met onze nieuwe coördinator voor de
plantenwerkgroep Teddy Dolstra die tevens zitting heeft geno
men in het bestuur en een facebook pagina bijhoud. Van hem
zijn dan ook de activiteiten van de plantenwerkgroep in het
programma opgenomen. Sommige aanvangstijden en locaties
zijn nog niet helemaal bekend maar kun je te zijner tijd als het
zover is bij Teddy opvragen via het vermelde mailadres.
Als laatste wil ik eenieder nog vragen op tijd zijn verplichtingen
aangaande de contributie over te maken aan de penningmeester
waardoor die geen onnodige energie hoeft te steken in het at
tenderen op deze verplichting.
Wens ik jullie bij deze nog een heel gezond 2020 toe met vele
mooie natuurbelevingen en wie weet wat voor record wij berei
ken. Zou mooi zijn als dit op de ledenbijeenkomst is in maart:
opkomst 100%.
Oan’t sjen Siemen.

REDACTIEADRES:
David Scarse
Seerp van Galemawei
9022 AB Mantgum
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KNNV jaarvergadering, za
terdag 23 maart 2019
Na een wandeling houden we onze bijeenkomst in “De Naturij”,
Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.
Aanvang 14:00 uur, 1 tot 1½ uur wandelen, start vergadering
15:00-15:30 uur.
Aanwezig: 20 personen.
Afmeldingen: (10) Trienke Wijnalda, Annemarie Goedmakers,
ADA (geopereerd aan duim, geslaagd), BERT (familieomstandig
heden), Nellie Oosting, Marja Timmers, Elizabeth Binsbergen,
Aafje Dijkhuizen, Tiny Groustra en Tet Tichelaar.

1) Opening. Door voorzitter Siemen Rienstra
2) Vaststellen agenda, voorzitter heeft zelf twee punten toegevoegd:
punt 2 en punt 12 Website
3) Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.
a) Berichten van verhindering:
b) Presentielijst: 20 personen aanwezig.
c) Ingekomen stukken: geen
d) Mededelingen:
i) Vereniging telde op 1 Januari dit jaar 143 leden en 18 huisgenoot
leden.
ii) In het afgelopen jaar hebben we een document opgesteld om te
voldoen aan de AVGwetgeving.
iii) Overleg IVN op een laag pitje vanwege drukte Siemen.
iv) Op tafel liggen een aantal boeken uit het legaat van Melle van der
Kooij voor de liefhebber. Vraagprijs: wat je ervoor overhebt. De 5 delige ”
Ecologische Flora” hebben we inmiddels voor €139,- verkocht.
4) Notulen van de jaarvergadering d.d. 24 maart 2018. Zonder open aanmerkingen vastgesteld.
5) Natuurhistorisch jaarverslag. Afscheid Wilma Trumpie. Wie
volgt haar op? Wilma werd bedankt door de voorzitter en hij overhan
digde een presentje: boekje “Wandelen met meester Li”. Els Houwink biedt
aan om het Natuur Historisch Verslag te verzorgen.
6) Verslagen werkgroepen: vogels voorgelezen door Hotze, planten
verteld door Teddy met een aanvulling over de komende vissenactiviteiten
en insecten door Siemen – staat in Wetterklaver.
7) Financieel jaarverslag met de begroting. Geen op- en aanmerkin
gen vanuit aanwezigen.
8) Verslag kascommissie, Marten Venema en Henk Jansen.
Marten Venema: keurig verzorgd door David met complimenten voor
innen contributie. Dit is een continu proces het hele jaar door. Misschien
in Wetterklaver vermelden dat leden zelf een periodieke afschrijving
kunnen regelen bij hun bank voor het afschrijven van de jaarlijkse
contributie.
Andere opmerking was het onderzoeken mogelijkheid overstappen naar
een milieuvriendelijker bank als Triodos of ASN. Antwoord voorzitter dat
hier al vaker over gesproken is maar dat bestuur iets in gebreke is geble
ven, na samengaan tot één Friese afdeling is de te naamstelling bij ING
en mogelijkheid om andere bankinstelling te onderzoeken nog niet gere
geld.
Derde opmerking is mogelijkheden om een deel van ons kapitaal te inves
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teren of meer kosten voor interessante activiteiten.
9) Benoeming nieuw lid kascommissie. Marten Venema is aftre
dend. Hans Bijl gaat Marten vervangen, Jan Cees Nauta heeft zich als
reserve aangemeld. Dus 2020 Henk Jansen, Hans Bijl en als reserve Jan
Cees Nauta.
10) Verslag van de FMF-vertegenwoordiger dhr. H. Jansen.
Henk Jansen doet verslag zie bijlage. Vraag aanwezigen om jaarlijks iets
over FMF in Wetterklaver op te nemen. Vraag FMF naar mogelijkheden
verspreiden activiteiten FMF onder de leden. Kunnen we doen via de ons
bekende mailadressen en Website.
11) PR hiervoor is een vacature die zeer moeilijk is in te vullen wat weer
resulteert in een tekortkoming reclame – publiceren activiteiten in de
media.
12) Website. Tegenwoordig ook een Facebookpagina: “KNNV afdeling
Fryslân”. David heeft een webmastercursus gevolgd: Wel informatief; in
2 groepen gesplitst, t.w. diegene met geen ervaring en diegene met eni
ge/veel ervaring. Ik heb een paar dingen kunnen ophelderen. Er komt eind
2019/begin 2020 een nieuwe website; alles is nog in een zeer pril stadium.
13) Wetterklaver. Suggestie/opmerking aanwezigen om misschien
uitgelezen Wetterklaver in wachtkamers huisartsen, tandartsen, biblio
theek o.i.d. neer te leggen à Naamsbekendheid.
Graag bij foto’s de naam plant of dier en fotograaf vermelden.
Derde opmerking om de Wetterklaver ook aan scholen te zenden als
mogelijke behandeling in lessen om interesse voor de natuur bij jeugd te
kweken. Reactie aanwezigen: verhoging kostenpost vereniging en waar
schijnlijk zeer weinig response.
14) Activiteitenprogramma 2019.
15) Rondvraag.
a) Teddy Dolstra: verzorgt tegenwoordig activiteiten reclame op onze
KNNV-afdeling pagina van Facebook.
b) Nel Otter is benieuwd naar het verhaal achter de Boomsikkelwants
in het januari nummer van de Wetterklaver, wordt gegeven door Marten
Zijlstra en Hans Bijl met een uitstapje naar de invasieve exoot de Bladpoot
Randwants. David laat nog enkele foto’s van de randwants zien die tijdens
werkzaamheden op zijn computer viel.
c) Hans Bijl vermeldt dat hij tot eind mei dit jaar in het Opsterlands
museum te Gorredijk een tentoonstelling van een deel van zijn vlinderver
zameling heeft.
d) Hotze Simonides doet melding dat “Twirre” het afdelingsblad van
FFF vorig jaar een artikel heeft geplaatst over het eerste en helaas misluk
te broedgeval van de Bijeneter waar ook enkele KNNV leden bij betrokken
zijn geweest. Andere mededeling van Hotze was dat hij 20 februari voor
een dichte deur stond bij de Naturij voor de fotodeterminatie avond. Klopt
stonden ook de andere aanwezigen, door een communicatiefout Naturij
was het NME-centrum niet geopend. Om precies 20:00 uur hebben de
aanwezigen de activiteit verplaatst naar huisadres voorzitter.

01-01-2019: 143 leden, 18 huisgenootleden en 7 donateurs.

Bijlage ALV 2019 op pagina 5.
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Bijlage
Voor jaarvergadering FFF
Boornbergum 15 maart 2019

Verzoek van de
penningmeester

Verslag van de FMF vertegenwoordiger Henk Jansen.

Contributie 2020

IN 2018 heeft de Friese Milieufederatie haar doelen en ambities
in een vierjaren plan vastgelegd.
Belangrijkste peilers zijn: 1 Klimaataccoord 2 Omgevingsvisie
provincie Friesland 3 Deltaplan Biodiversiteit 4 Circulaire eco
nomie.
Omdat de structuur van de Federatie veranderd is: kleinere RvT
en een aantal werkgroepen om meer kennis van de leden te laten
meewerken, is er onder de leden een enquête gehouden.
Mijn 1e vraag: is die ook door KNNV Fryslân beantwoord.
Mijn 2e vraag: wat is de mening van de leden van de KNNV over
de 4 terreinen. Zijn er specifieke zaken die ik als deelnemer aan
de RvT in kan brengen?
Mijn 3e vraag is: ontvangen jullie de nieuwsbrief van de FMF en
houden jullie de website ook in de gaten, waarop natuurlijk van
alles voorbijkomt.
Verdere activiteiten dit jaar waren een bezoek aan Culturele
Hoofdstad met het Conference of the Birds project in de Grote
Wielen. Kening fan de Greide is momenteel aan het nadenken
hoe ze verder willen. Ze denken aan Kening fan de ierde omdat
het bodemleven natuurlijk de basis vormt voor de entomofauna
die de kuikens eten en voor de wormen die de volwassen vogels
eten. Op die bijeenkomst werd ook met een groot aantal aange
sloten organisaties in diverse thema groepen gediscussieerd over
de toekomst van Friesland.
Ons opiniestuk van december 2017 speelt achter de schermen
een rol in de discussies rond de nieuwe omgevingsvisie. Daar
naast hebben we in februari een korte notitie uitgebracht over
het ongebreideld oprukken van zonnepanelen akkers in het
landelijk gebied en ervoor gepleit dat de provincie hierin de regie
neemt. Dit speelt in veel provincies overigens.
In de groenlunches die hetzij in de Johannes de Doperkerk
hetzij in het auditorium van Van Hall Larenstein (bij veel belang
stelling) worden gehouden komen absoluut interessante spre
kers langs, zoals komende maandag professor Berendse van UU
en vorig jaar december professor Ad van Wijk over de mogelijk
heden van een waterstofeconomie. Dit kan ik ook aan de leden
van de KNNV aanraden. Het zijn gratis toegankelijke bijeenkom
sten.
Siemen ik zou het prettig vinden als we mijn vragen kunnen bespreken
dan heb ik ook meer het gevoel jullie te vertegenwoordigen in de RvT.
Met vriendelijke groeten Henk

Voor het jaar 2020 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 2020 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 willen
voldoen; spaart heel wat herineringen!
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.
Bij voorbaat mijn dank voor uw welwillende medewerking.
David Scarse

PS Siemen ben er de 23e wellicht ietsje later (heb nog een repe
titie in Leeuwarden) maar ik kom zeker wel..

Grote bonte specht

Januari 2020
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
2020 KNNV-AFDELING
FRYSLÂN februari t/m
december

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 je juiste startplaats of
met iemand willen samenrijden, neem dan contact op met de
genoemde contact-persoon.
FEBRUARI
Woensdag 19 februari Foto-determineren eigen foto’s Naturij
Drachten.
Aanvang: 20:00 uur in de Naturij Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
MAART
Zaterdag 21 maart ALV. Locatie Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204
WS Drachten
Aanvang 14:00 uur bij de ingang Naturij. Voor details zie agenda
alv 2020.
APRIL
Zondag 12 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 uitkijkbult 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: Meindert Swart tel. 0512-515932
Zaterdag 25 april PlWG. Stinzenplanten.
Aanvang: 10:00 uur op het parkeerterrein van de Epemastate te
Ysbrechtum, adres: Epemawei 8, 8633 KS Ysbrechtum.
Contact: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
MEI
Zaterdag 9 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 Noorderleeg op lopen. Laarzen zeer aanbe
volen. Tijdsduur onbepaald.
Aanvang 10:00 uur parkeerplaats Westhoek. Coördinaten: 530
16’ NB, 50 34’ OL.
Contact: Meindert Swart tel 0512-515932.
Vrijdag 22 mei PlWG. Inventarisatie van de Sanding (avond)
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Contact: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
Zaterdag 23 mei IWG Catspoele-Diaconieveen. We gaan de op
gedane kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor de
soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlin
ders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen.
Echter interessante andere waarnemingen zullen we niet onge
merkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan (Al
berdalaan 2, 8422 DP Nijeberkoop).
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Woensdag 27 mei VWG. Avondwandeling op it Eilân bij Goaiïng
ahuzen. Algemene natuurwandeling rond het eiland, met aan
dacht voor planten, vlinders en vogels.
Aanvang: 18.00 uur. Verzamelen parkeerterrein achterzijde
Lawei, Kiryat Onoplein, of in overleg zelf naar it Eilân om 18.30
uur. Kobbewei 5a, 8497 NJ Goëngahuizen.
Opgave bij Meindert Swart tel. 0512-515932. Max. 12 deelnemers.
JUNI
Zondag 7 juni Dagexcursie Vlieland o.l.v. Sjoukje Mulder.
Alleen voor leden.
De boot vertrekt uit Harlingen om 09.00 uur (langzame boot) en
gaat terug om 18.55 uur (sneldienst).
Het goedkoopste is een fietsarrangement van 31 euro pp.
Dit is inclusief de bootreis, standaardfiets, 10 % korting op ho
reca en attentie vvv.
Maximaal 20 personen, verplicht aanmelden bij Teddy Dolstra
tdolstra@xs4all.nl
Er wordt vanuit gegaan dat een ieder zijn eigen lunch meeneemt.
Programma
*Na aankomst boot, half elf, de fietsen ophalen (eventueel om
ruilen) en dan richting Posthuys fietsen.
*Afhankelijk van het tij kunnen we daar op de heen of terugweg
wat vogels gaan spotten en de wadplanten bekijken
*Misschien in bos lange paal de dennenorchis/kleine keverorchis
bezoeken.
*In de bermen richting de oude landmachtkazerne is ook van
alles te zien, w.o. vogels, planten e.d.
*Fietsen parkeren bij de kazerne en dan door de duinen richting
achter ingang kazerne. Heel groot gebied met van alles en nog
wat. O.a. bijenorhis, moeraswespenorchis, groenknolorchis en
veel grassen en andere zoutminnende planten.
*Buitenom lopen weer richting fiets.
*Op de fiets richting dorp, fietsen inleveren en dan tied foar een
bierke.
*18.40 wachten op de sneldienst.
Zaterdag 13 juni IWG Easterskar. We gaan de opgedane kennis
van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor de soorten die we
ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlinders, hommels,
lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen. Echter interes
sante andere waarnemingen zullen we niet ongemerkt voorbij
lopen.

KNNV Afdeling Fryslân

Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Skarweg (Bis
schopsweg 5a, 8462 TA Rotstergaast).
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Vrijdag 19 juni 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.
Max 20 deelnemmers.
Aanvang: 20:00 uur
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door!
Vrijdag 26 juni PlWG. Kilometerhok inventarisatie; kilometer
hok nog onbekend.
Contact: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
JULI
Vrijdag 17 juli PlWG Staat deze plant er nog?
Aanvang 13:00 uur. Doelsoort en locatie nog onbekend.
Er zijn verspreid door de provincie in het verleden plantensoor
ten of juist adventieven of invasive soorten gedocumenteerd,
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 des
betreffende soort of soorten in een kilometerhok. Ondertussen
inventariseren we uiteraard alle soorten planten die we tijdens
zo´n zoektocht tegenkomen.
Contact: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
Zaterdag 18 juli IWG Hamstermieden. We gaan de opgedane
kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor de soorten
die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlinders,
hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen. Ech
ter interessante andere waarnemingen zullen we niet onge
merkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein,
9289 Drogeham (langs Margrietkanaal), ingang Speuldersbos.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
AUGUSTUS
Zaterdag 15 of 22 augustus IWG Dwingeloose heide We gaan de
opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor
de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlin
ders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen.
Echter interessante andere waarnemingen zullen we niet onge
merkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein bij bezoekerscentrum Nati
onaal park Dwingelderveld aan de Benderseweg, Benderse 22,
7963 RA Ruinen.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496

Aanvang 13:00 uur op parkeerplaats naast het Karmelklooster
Contact: Teddy Dolstra tmdolstra@xs4all.nl
Zaterdag 19 september IWG Bakkeveenster duinen. We gaan de
opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor
de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlin
ders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen.
Echter interessante andere waarnemingen zullen we niet onge
merkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein “Dúndelle” Mjûmsterwei 16,
9243 SK Bakkeveen.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
OKTOBER
Zaterdag 10 oktober. VWG. Vogeltrek Oudemirdumer Klif
Het Oudemirdumer Klif - langs de IJsselmeerkust - is de 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. Door
IVN Sudwesthoeke Ronald Schouten.
Aanvang: 10:00 uur De Dollen 10, 8567 HP Oudemirdum ingang
Oudemirdumerklif.
Contact: Meindert Swart 0512-515932.
Zaterdag 17 oktober.
Paddenstoelenexcursie Oudemirnum.
Aanvang: 10:00 uur SBB De Houtwal 2, 8567 HN Oudemirdum.
Contact: David Scarse tel. 058-2501479
Zaterdag 24 of 31 oktober. Een gespecialiseerde wasplaten pad
denstoelenexcursie in het wasplaten reservaat onder Rotster
gaast. Leiding van Jan van der Heide en of Jan van der Woude.
Deze excursie is aangevraagd bij Staatsbosbeheer. Deelname
(maximaal 12 personen) is alleen mogelijk na aanmelding.
Contact: David Scarse tel. 058-2501479.
NOVEMBER
Lezing of foto-determineren
DECEMBER
Woensdag 30 december PlWG. Eindejaarsplantenjacht
2020/2021 in Drachten.
Aanvang 13:00 uur parkeerplaats Kiryat Onoplein, Drachten.
Contact: Teddy Dolstra tmdolstra@xs4all.nl
JANUARI 2021
Zondag 3 januari 2021 Nieuwjaarswandeling. Oranjewoud met
chocolademelk bij Tjaarda.

SEPTEMBER
18 september PlWG. Inventarisatie achter het Karmelklooster
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Natuurhistorisch jaarver
slag 2019 KNNV Fryslân
Zondag 6 januari. Nieuwjaarswandeling
De wandeling werd gehouden in het “Burgemeester Rasterhof
park” in Sneek. Daarna een gezellig samenkomst in Hotel Sneek
onder genot van een drankje met wat lekkers. 12 deelnemers
hebben mee gewandeld of alleen mee chocomelk gedronken.
Woensdag 20 februari. Foto-determineren
Hier werden bij onze voorzitter, wegens het niet open zijn van
“De Naturij”, de eigen meegebrachte foto’s gedetermineerd. Er
waren foto’s van waarnemingen van de leden zelf en van andere
natuurwaarnemingen die de aanwezigen niet zelf op naam
konden brengen.
Zaterdag 23 maart. Algemene Ledenvergadering
De middag werd begonnen met een wandeling in de buurt van
“De Naturij”, met als extra een rondje door de tuin van Annie
van Dijk in het Morrapark. Aansluitend werd de ALV gehouden
in “De Naturij” Hierbij werd iedereen op de hoogte gebracht van
de situatie van de vereniging. Er waren 20 personen aanwezig
en hadden 10 mensen zich afgemeld.
Zaterdag 6 april. Jaarlijkse roekentelling door de Vogelwerk
groep.
Er werden roekennesten geteld op de volgende plaatsen : Rei
dingpark/Berglaan 238 nesten (230 in 2018), Ureterpvallaat 67
(61 in 2018) en Eikesingel 17 (10 in 2018). Er is anderhalf uur
geteld bij 9 graden bij bewolkt weer.
Zondag 24 april. Eerste broedvogelinventarisatie in de Sanding
bij mooi maar koud weer : 5 Winterkoninkjes, 5 zwartkoppen,
4 tjiftjafs, 4 merels, 4 fitissen, 2 roodborstjes , 1 fazant, 3 kool
mezen, 3 houtduiven. Geen moeras- en rietvogels. Om 6.15 met
4 deelnemers.
Zaterdag 11 mei. Visseninventarisatie. Een verslag hiervan staat
in de Wetterklaver van mei.
Op 3 plaatsen werd met aanvankelijk met 7 mensen gevist, maar
dit aantal groeide omdat ook passanten deel gingen nemen. Er
is aan ledenwerving gedaan maar of dit succes
had?


5.30 uur met 3 deelnemers.
In de Wetterklaver van mei staat een verslag van beide bezoeken.
IWG bezoekt de volgende terreinen
20 juli Hamstermieden, afgelast maar toch 3 deelnemers; 10
augustus Schaopedobbe, 4 deelnemers, wisselvallig weer met
zon en buien, enkele soorten o.a. bloedrode heidelibel, appeltak,
citroenlieveheersbeestje en heivlinder (topper).
Op Zaterdag 25 mei maakte de IWG (insectenwerkgroep) een
wandeling op zoek naar mooie insecten in de Deelen, op 15 juni
was het Easterskar afgelast en 21 september op de Blesdijker
heide, Mooi weer, 6 deelnemers, waarnemingen o.a. noordse
winterjuffer, kleine vuurvlinder, groene zandloopkever en en
kele wantsen.
Woensdag 29 mei. Avondwandeling
Op het Eilân bij Goïngahuizen, een algemene natuurwandeling.
Een schitterende avond . Er waren 9 deelnemers die genoten van
39 soorten . O.a. roerdomp, ooievaar, koekoek, lepelaar vele 
zwarte sterns, blauwborst en diverse soorten rietzangers. De
volkomen stilte van het eiland was imposant voor de deelnemers.
Vrijdag 22 juni. Plantenwerkgroep. Op zoek naar een soort i.v.
m. het FLORON project ‘Staat deze plant er nog?’. In dit geval de
gevlekte orchis op de Hege Gerzen. Uitgebreid verslag in de
Wetterklaver van september.
30 augustus. Nachtvlindernacht. Bij een wit laken in het
donker van de Merskenheide werden weer vele nachtvlinders
bekeken met 10 deelnemers. Zie de Wetterklaver van september.
6 September. Een inventarisatie van de Merskenheide
Er waren 7 deelnemers met mooi weer maar op het laatst een
regenbui; er werden 115 plantensoorten gevonden en 209 re
cords van planten. Er werden nog enkele andere organismen
gedocumenteerd. Uitgebreid verslag in de Wetterklaver van
september.
Een geslaagde middag.
12 oktober. VWG excursie Fryslân Bûtendyks. 6 deelnemmers
gingen een route langs de Friese Waddenkust van Zwarte Haan
naar Harlingen via Westhoek. Een totale waarneming van 34
soorten, met als hoogtepunt een grote groep sneeuwganzen met
daartussen de blauwe ondersoort.
Verslag op onze website.

Ook in de Wetterklaver van mei kun je een verslag van de ex
cursie op 17 mei van de plantenwerkgroep in de Drait en Morra
inventarisatie lezen.

19 oktober. Kleine Kiekenberg paddenstoelenexcursie. Mooi
weer. Met onverwachte belangstelling van 14 deelnemers, deels
van niet- leden. Het was een mooi terrein en we vonden er 37
soorten. Knolhoningzwammen en broze russula’s in overvloed.
Zwartwordende stuifzwammen. Gele Wimpergeleitandzwam,
niet zeldzaam maar wel voorzien van een wonderlijke naam.
Verslag op onze website.

Op 18 mei was de 2e broedvogelinventarisatie op de Sanding om

5 november. Lepelaarlezing door Petra de Goeij. De lezing is

Verassend waren de brakwatersteurgarnalen, die normaal
voorkomen dicht bij de zee, duidend op zoute kwel hier.
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door 33 personen bezocht. Lezing in twee delen vóór (trekroutes
en nederlandse populatie) en na de pauze (voedselecologie en
gedrag). Men vond het een mooi verhaal.
8 december. Vogelexcursie ging niet door i.v.m. ziekte van de
excursieleider.

Els Houwink

Eindejaars plantenjacht
2019
Ook rond de afgelopen jaarwisseling heeft de Plantenwerkgroep
van onze KNNV afdeling weer meegedaan aan de jaarlijkse
Eindejaars plantenjacht, een project van FLORON dat jaarlijks
valt in de periode van 25 december tot en met 3 januari. De
Plantenwerkgroep heeft 2 aan vorig jaar vergelijkbare wande
lingen gemaakt in Drachten. Een wandeling duurde circa een
uur. In die tijd was de opzet om zoveel mogelijk verschillende
soorten bloeiende planten waar te nemen. Belangrijk uitgangs
punt is hierbij dat het geen aantoonbaar aangeplante cultuur
gewassen betreffen, maar de zogeheten ´garden-escapes´ tellen
wel weer mee. Eveneens bol- en knolgewassen tellen mee en
doelbewust uitgezaaide soorten.
Ondanks het erg grauwe waterkoude weer op 2 januari 2020
verzamelden zich al met al toch een 7 tal plantenliefhebbers
zich op het Kiryat Onoplein in Drachten. De deelnemers betrof
fen zowel leden van onze afdeling, maar ook niet KNNV leden.
Door het relatief koudere najaar waren de verwachtingen voor
wat betreft de aan te treffen bloeiende soorten niet zo hoog
gespannen ten opzichte van een jaar geleden. Een jaar geleden
zag je namelijk rond de jaarwisseling relatief veel bloeiende
paardenbloemen, wat toch een bepaald voorgevoel gaf. Deson
danks mochten we meer deelnemers begroeten ten opzichte van
een jaar terug. Alras begonnen de deelnemers aan hun speur
tocht.
De eerste route begon weer bij het Kiryat Onoplein, liep rond de
aangrenzende vijverpartijen, rond het zwembad en een stukje
aangrenzende woonwijk. Het voornemen is om van deze locatie
een jaarlijkse monitoringsroute te maken tijdens de plantenjach
ten n de toekomst. Na een uur inventariseren, maar zeker ook
intensief speuren, omdat de dichtheid aan bloeiende planten erg
laag was, stonden hier aan het einde van deze ronde 26 bloeien
de plantensoorten op de teller, waaronder ook de landelijke top
5, te weten Madeliefje, Straatgras, Klein kruiskruid, Vogelmuur
en Paarse dovenetel. Dit was tot onze grote verrassing zelfs 1
soort meer in vergelijk met een jaar geleden. Toen werden er 25
bloeiende soorten aangetroffen op deze route.
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Het was erg moeizaam om gele composieten te vinden, zoals de
paardenbloemen. Vonden we vorig jaar nog op een locatie
bloeiend Weidehavikskruid, dit keer moesten we het met deze
ronde doen met ‘ slechts’ de bladrozetten van deze soort. Naast
diverse algemene soorten, zoals Gewoon biggenkruid, Kluwen
hoornbloem, Kleine veldkers en Gewone brunel die allen bloei
end werden aangetroffen, waren er ook soorten die net niet mee
telden. Zo waren ook dit keer bij o.a. de Zwarte els en in iets
mindere mate de Boswilg al duidelijk de katjes aanwezig, maar
deze stonden nog in de knop….
Een echte bonussoort die door deelnemers werd aangetroffen
op deze ronde, was de Klimopbremraap. Diverse afgestorven,
maar nog wel dik in het zaad zittende bloeistengels werden
aangetroffen in borders met Klimop rond het zwembad. Voor
de plantenjacht als zodanig mocht de soort niet worden meege
nomen, maar zeker te vermelden waard, want in Friesland is het
een grote zeldzaamheid. Fanatiek als meerdere deelnemers
waren, werd er spoedig gekeken of deze vindplaats al bekend
was. Wat bleek was dat de soort een half jaar eerder reeds op
een 30 meter afstand ten opzichte van onze vondst in een ande
re border met een aantal van 4 bloeiende exemplaren was gedo
cumenteerd in de waarnemingsdata. Helaas geen nieuwe vind
plaats dus, maar zeker het vermelden en documenteren waard,
want er waren nog redelijk wat exemplaren herkenbaar.
De tweede route begon vanaf het parkeerterrein bij het Van der
Valk hotel in Drachten. Deze route werd gelopen door 6 deelne
mers. Deze route beperkte dit keer grotendeels tot het parkeer
terrein van het Van der Valk hotel en de directe omgeving. Een
enkele deelnemer liep door langs de weg richting de rotonde en
het viaduct (Ureterperverlaat), maar deze met niet per definitie
regio eigen soorten ingezaaide bermen gaven geen meerwaarde
dit jaar. Na een uurtje speuren naar bloeiende planten, stonden
er 35 verschillende bloeiende soorten op de teller. Een jaar gele
den stonden er 38 soorten op de teller, maar diverse soorten,
waaronder Korenbloem en Oosterse morgenster werden niet
waargenomen. In het lijstje stonden dit keer weinig soorten die
afkomstig waren van al dan niet doelbewuste inzaai van niet per
definitie regio eigen soorten. Denk hierbij ook aan Gele ganzen
bloem en Gele kamille. Ook de (strooi)zout indicator Hertshoorn
weegbree ontbrak dit keer op het lijstje. Voorts betroffen het
voornamelijk algemene soorten die deze lijst domineerden,
waaronder ook de landelijke top 5. Een aantal soorten die we dit
jaar wel aantroffen, maar vorig jaar niet gezien hebben, waren
soorten als Plat beemdgras, Mannagras, Tuinwolfsmelk, Uit
staande melde en Korrelganzenvoet.
Ook voor paddenstoelenkenners is het een leuke activiteit, want
we hebben diverse soorten paddenstoelen waargenomen die we
noodgedwongen deze ronde links hebben moeten laten lig
gen…..
Vervolg op pagina 11
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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
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voorzitter@fryslan.knnv.nl
tel. 0512-521496
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Herweystrjitte 51, 9145 SK Ternaard.
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Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum
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Algemene bestuursleden:
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Ada van Binsbergen

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.
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David Scarse
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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
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We kunnen terug kijken op een wederom succesvolle activiteit
die het volgend seizoen een herhaling mag verwachten. Met
lijsten met 26 en 35 bloeiende soorten rond de jaarwisseling, was
het ook ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 14,5
bloeiende soorten per lijst een groot succes!
Ook deelnemen aan een Eindejaars Plantenjacht? Woensdag 30
december 2020 gaan we weer op pad, dus zet hem alvast in je
agenda!
Teddy Dolstra

Klimopbreemraap

Gewone brunel

Foto © Teddy Dolstra

Madeliefje

Foto © Teddy Dolstra

Foto © Teddy Dolstra

Sluitingsdatum kopij Wetterklaver mei: woensdag 20 mei
2020
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Paardenbijter (m)

Foto © David Scarse

