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Beste KNNVers,
Hier het eerste voorwoord van mij als voorzitter van
onze KNNV afdeling Fryslân. Na een bevestigende
toestemming van jullie als leden hebben wij als be
stuur het voorstel om van de afdeling Leeuwarden en
Drachten één Friese afdeling te maken fysiek kunnen
uitvoeren. Jullie hebben intussen vast al de verande
ringen in de website opgemerkt: www.knnv.nl/fryslan.
Op deze site bij de tab bestuur zijn ook de nieuwe
email adressen vermeld. Gebruik een van deze
mailadressen als je een vraag wilt stellen.
Het andere punt waaraan gewerkt moest worden na
de ledenbijeenkomst in februari was de redactie van
ons clubblad daar Annie als redactrice haar functie
heeft neergelegd. Nogmaals bedankt voor de jaren
lange verzorging van de Wetterklaver Annie. Gelukkig
hebben we David onze nieuwe penningmeester be
reid gevonden om ook als redacteur op te treden.
David heeft voor Leeuwarden de Grienmank ver
zorgd. Daar we enige verlichting van de drukkerij
werkzaamheden wilden doorvoeren hebben we ge
kozen om de nieuwe Wetterklaver bij een andere

Inhoud Wetterklaver

drukkerij af te nemen nl. EDITOO. Editoo is gespecia
liseerd in het verzorgen van clubbladen in kleine op
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lagen. De vergelijking tussen het drukken en bezorgen
valt beslist niet duurder uit als we ongeveer dezelfde
opzet behouden, kaft in kleur, binnenbladen zwart-

Voorwoord Voorzitter
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elkaar krijgen om in mei/juni dit eerste exemplaar bij
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u te laten bezorgen, vandaar de nieuwsbrief in mei
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om u toch op de hoogte te houden van onze activi

Lezing over vogeltrek
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Waarnemingen
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wit. De gehele opmaak kan digitaal gebeuren door
meerdere mensen tegelijk waarbij David de regie
voert. Om deze manier van werken eigen te maken
hebben David en Ada een workshop bij Editoo in

teiten. We hopen altijd op een grote deelname van
leden en gasten bij onze activiteiten. We zijn heel
benieuwd wat u van de eerste Wetterklaver in de

Activiteitenprogramma september 2016 / januari13

nieuwe opzet vindt.
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Zo en dan nu maar genieten van de mooie natuur
die onze provincie, en daarbuiten, ons biedt, u leert
er elke keer weer wat.
Siemen Rienstra.
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Zwanenzang
Ruisende bossen, uitgestrekte heiden, glooiende velden, (enigszins) slingerende beekjes, schattige dorpjes,
ik vond mijn nieuwe thuisland prachtig én verrassend toen ik 35 jaar geleden uit Utrecht naar Friesland
emigreerde. Met de welbekende vooroordelen van een westerling op zak verwachtte ik destijds een platte
groene pannenkoek met altijd windtegen aan te treffen. In plaats daarvan kreeg ik het smûk skaadzjend
beamtegrien van de Friese Wouden. Dat ik na mijn afstuderen de stad wilde verlaten wist ik al aan het begin
van mijn studie biologie. Nadat ik mij officieel bioloog mocht noemen ben ik dan ook meteen vertrokken. Dat
mijn bed de jaren daarop tot 2016 in Opsterland zou staan was toeval. Mijn grote liefde, de vrouw van mijn
dromen, de kok die het lekkerste kookte in het vegetarisch eethuis waar wij elkaar leerden kennen, was daar
al eerder terechtgekomen. Ik trok bij haar in en kreeg de Friese Wouden als bonus erbij cadeau.
En nu, nu ik hier alle bospaden als mijn broekzak ken, intensief genoten heb van de schoonheid van het
landschap, mijn werkzame leven er gesleten heb, onze kleintjes er groot geworden zijn en uitgevlogen, nu
verlaten mijn vrouw en ik ons prachtige nestkastje in Beetsterzwaag, laten we landgoed het Haakse hoekje
achter ons, sluiten we het boek Friesland en ruilen we het Ald djip in voor de IJssel, de landgoederen rond
Beetsterzwaag voor die in de Achterhoek. Met een rugzak vol mooie herinneringen aan de moaiste plak op
ierde gaan we een nieuwe toekomst tegemoet op een nieuwe mooiste plek op aarde. We verhuizen naar
de middeleeuwse stad Zutphen, de hanzenstad met zijn vele torens. Zutphen en omgeving waarvan we zijn
gaan houden tijdens de vele malen dat we de afgelopen jaren daar op een huis van vrienden hebben
gepast, de stad die een uur dichter bij onze kleinkinderen ligt dan Beetsterzwaag en de stad met vele mooie
en handige voorzieningen naast de deur, wat straks erg praktisch kan zijn als we nog ouder zijn geworden.
Dit is daarom mijn laatste bijdrage aan de Wetterklaver. Het is deze keer geen verhaal over nieuwe spannen
de natuuravonturen van ver weg of dichtbij, geen gezellige praat over de staartmezen die een nestje
bouwden in onze sparrenboom, geen interessant verslag van de baltsende en broedende dodaarzen in het
witte meer, maar het is een welgemeende groet aan de trouwe lezers van de Wetterklaver. Ik groet iedereen
die in de afgelopen 35 jaar mijn excursiegenoot is geweest. Ik dank jullie voor de gezellige, spannende,
verrassende excursies die ik met jullie maakte. Het ga jullie, het prachtige landschap (pas er goed op!) en
de Vereniging voor Veldbiologie KNNV Fryslân, goed. Met veel plezier en weemoed zal ik aan alles en ieder
een (zo nu en dan) terugdenken en kom vast nog wel eens een kijkje nemen.
Frank van den Haak
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Lezing en excursie Lieveheersbeestjes

Vrijdagavond 15 april was de lezing over lieveheersbeestjes gegeven door Vincent Kalkman van Naturalis.
Frank van der Haak opende de avond en heette iedereen welkom, met name Vincent. De lezing ging verge
zeld door een diapresentatie waarbij alle soorten lieveheersbeestjes onder de loep werden genomen. Tus
sendoor werden de nodige vragen gesteld die Vincent beantwoordde.
Aan het eind van de avond werden er door Vincent deurgrote posters uitgereikt waarop 43 van de 60
soorten lieveheersbeestjes staan die in Nederland voorkomen en een Veldklapper Lieveheersbeestjes met
een beschrijving van de meest voorkomende lieveheersbeestjes in Nederland, uitgegeven door EIS Kennis
centrum.. Ook mochten we een deurgrote poster meenemen met 38 soorten bijen die je in de tuin kunt
vinden.
Al met al een geslaagde avond.
Zaterdag 16 april zijn we het veld in gegaan, gewapend met paraplu's en stokken.
Eerst naar de heide bij Bakkeveen. Het weer was niet echt geweldig. Af en toe een kleine bui, maar toch
hebben we 10 soorten lieveheersbeestjes kunnen vinden, waaronder het Tienvleklieveheersbeestje en het
Meeldauwlieveheersbeestje. In eerste instantie denk je met twee dezelfde lieveheersbeestje te maken te
hebben, maar bij nader onderzoek zijn ze toch verschillend qua kleur en aantal stippen en de vorm van de
stippen. Het Citroenlieveheersbeestje was een duidelijk te herkennen lieveheersbeestje, mooi geel met
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zwarte stippen. Van de heel kleine lieveheersbeestjes, de Kapoentjes, hebben we het Struweelnepkapoentje
diverse malen gezien. Ook het bruin lieveheersbeestje kwam meerdere malen voor. Dit is een klein lieveheers
beestje van zo'n 3,5-5 mm.
Tussen de middag hebben we gezellig even een koffiepauze genomen (zie foto, in het midden Vincent
Kalkman) en nog even nagepraat over de lieveheersbeestjes die we gevonden hebben.
Daarna zijn we weer in de auto gestapt en naar het Wijnjeterper Schar gereden. Het was er erg nat en weinig
geschikte bomen om lieveheersbeestjes in de paraplu te kunnen schudden.Toch hebben we ook hier nog
6 soorten kunnen vinden. Helaas geen nieuwere soorten erbij.
Al met al was het toch een geslaagde dag. Vincent was in ieder geval tevreden met het aantal soorten,
gezien het weer.
Dit jaar gaan we nog diverse terreinen bezoeken op zoek naar nog meer soorten lieveheersbeestjes. Echt
een aanrader om eens mee te gaan.
Ada van Binsbergen

komstige inventarisatie-atlas Lievehehersbeestjes in
Nederland.
Het is een bijzonder interessant "boekje" van 47
bladzijden met de meest voorkomende lieveheers
beestjes in Nederland met een beschrijving van her
kenning,

voorkomen,

biotoop,

activiteitsperiode

adult, overwintering en voedsel.
Ook heb ik nog een poster (60 cm breed, 80 cm hoog)
met daarop 43 lieveheersbeestjes voor de liefhebber
onder u.
Ada van Binsbergen

Inventariseren van
Lieveheersbeestjes
Voor het inventariseren van Lieveheersbeestjes heb
ben we van Vincent Kalkman een aantal Veldklap
pers Lieveheersbeestjes gekregen. Hiervan heb ik nog
een exemplaar liggen voor iemand die graag ook
mee zou willen helpen met het doorgeven van Lieve
heersbeestjes op Waarneming.nl. Dit i.v.m. de toe

6

ons voor om zijn advies om op het pad te blijven, op
Verslag orchideeën excursie Lauwersmeer

te volgen. Na een tijdje vervolgen we, onder het
kunstwerk door, het orchideeënpad.

Op zaterdag 25 juni is de orchideeën excursie naar

Dit pad loopt het eerste deel evenwijdig met de

het Lauwersmeer geweest op zoek naar o.a. de riet

Marneweg richting Lauwersoog, is een uitgezette

orchis en de zeldzame honingorchis en bijenorchis.

route van ruim 3 kilometer en gaat langs een aantal

De auto uit Drachten arriveerde na een verkeerd

schrale graslandjes, door bos en langs ruigere veld

begrepen afspraak en na “sightseeing” door de

jes, dus heel gevarieerd. Het pad is pasgeleden ge

polder te laat op de afgesproken plaats. Op de par

maaid; de tractor met de maaimachine heeft duide

keerplaats aan de strandweg werden de vier mensen

lijke sporen achtergelaten. Wat schets onze verbazing

uit Drachten enthousiast begroet door de 5 wachten

als we zien dat een prachtige brede westenorchis is

den: de berm stond vol met orchideeën!

platgereden door de maaimachine. De bestuurder
hiervan was vast niet de heer Gartner tegengekomen!
Het eerste schrale grasveldje aan de oostkant van het
pad verrast ons door de vele moeraswespenorchis
sen, die op het punt van bloeien staan. De rietorchis
staat gelukkig nog volop in bloei. Daarnaast is hier
het rondbladig wintergroen te vinden. Aan de west
kant is een ruige bramenbegroeiing met bloeiende
kamperfoelie en - avondkoekoeksbloem. Langs het
pad is veel jacobskruiskruid te vinden: deels nog
volledig intact, maar er zijn ook veel kaalgevreten
door de prachtige rups van de jacobsvlinder. Deze
rups vinden we dan ook in een aantal groottes op de
plant. Gezien de vraat op enkele ervan stonden de
rupsen op punt van verpoppen. Daarnaast zien we
een grote brandnetel met veel zwarte rupsen erop.
Van de dagpauwoog of misschien nog van een an
dere vlinder? Eén van de deelnemers heeft het thuis
opgezocht en het bleken rupsen van het landkaartje
te zijn. (zie foto) Deze zijn moeilijk te onderscheiden
van die van de dagpauwoog, maar deze rupsen
hebben twee fijngedoornde uitsteeksels op de kop.

Na een kop koffie gingen we op pad.
De excursie begint al dwalende door de berm langs
de Strandweg waar veel rietorchissen staan. Naast
deze plant vinden we er o.a. de bitterling, het strand
duizendguldenkruid, gewoon walstro, rolklaver en de
reigersbek. Na ongeveer een kwartiertje hier rondge
zworven te hebben komt de heer Hans Charter van
Staatsbosbeheer op zijn brommertje langs. Hij wijst
ons erop om niet als een losgelaten groep kinderen
door de berm en dus de vegetatie te lopen, opdat er
dan veel vernield wordt. Hij heeft gelijk en we nemen
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Beide soorten hebben echter wel de grote brandnetel
als waardplant. (info: vlindernet.nl)
Als echte natuurmensen hadden we ook oog voor de
kevers en de torretjes die we onderweg tegenkwa
men. Zo zagen we prachtige exemplaren van o.a. het
grote populierenhaantje, de rozenkever en het elzen
haantje. Daarnaast waren op de bladen van de els
mooie elzengallen te vinden. Ook vonden we een
prachtige sabelsprinkhaan.
Vlak bij de voetgangersbrug over de Marneweg is een
prachtig veldje te vinden met vele exemplaren van
de rietorchis. Ook groeien hier veel moeraswespenor
chissen, waarvan de eerste exemplaren in bloei
stonden. Het rondbladig wintergroen komt hier ook
volop voor. Op dit veldje zijn we nog op zoek geweest
naar de bijenorchis, maar helaas we hebben hem
niet kunnen vinden.
Verder hebben we aan planten o.a. gezien kamgras,
grote ratelaar, wilde peen, de eerder genoemde
bitterling en strand duizendguldenkruid, het rozen
kransje, veldlathyrus en ogentroost. Een volledige lijst
van de soorten gaat naar het archief.
Om 13.00 uur vertrekken de negen deelnemers, en
thousiast van het vele moois wat ze hebben gezien,
weer huiswaarts.
Roelie Ansingh

Herfstbitterling
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Moeraswespenorchis

Landschapsinventarisatie beekdal Koningsdiep
Heeft u nog natuurhistorische gegevens? Of wilt u meedoen?
De stichting Beekdallandschap Koningsdiep de Nije Boarn is begin dit jaar gestart met een landschapsin
ventarisatie van het beekdal van het Koningsdiep / de Boarn. Ze is daarvoor een samenwerking aangegaan
met de Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap (deze zorgt voor de wetenschappelijke basis)
én met lokale deskundigen uit de streek.
De inventarisatie brengt de natuur – en cultuurhistorische kwaliteiten van het beekdal in kaart. Op het gebied
van de ecologie, archeologie, bouwhistorie en landschapshistorie beschikken we dan eind 2017 over 4 zo
genaamde ‘waardenkaarten’. Interessant voor lokaal geïnteresseerden, maar ook belangrijk met het oog
op de toekomst. Waar bevinden zich onze cultuurhistorische juweeltjes, waar (natuur)gebieden met de
potentie voor kwalitatieve verbetering, wat moeten we kost wat kost beschermen? De landschapsinventari
satie is stap 1 van het project Het Koningsdiep: de NIJE Boarn. Zie www.beekdalkoningsdiep.nl voor meer
informatie.
Inventarisatie
Er is natuurlijk al veel kennis aanwezig bij professionele onderzoekers, maar tot nu toe is die niet gebundeld
voor het beekdal Koningsdiep en beschikken bewoners en natuurgeïnteresseerde bezoekers, zoals KNNVers, ook over veel gegevens van waarnemingen. De stichting zou hier graag gebruik van maken.
Heb jij foto’s, aantekeningen, materiaalcollecties enz. met betrekking tot het beekdal? Of heb je waarnemin
gen in je geheugen opgeslagen? Ben je bereid deze ter beschikking te stellen en/of wil je de nieuwsbrief
ontvangen over de inventarisatie? Neem dan contact op via de mail met projectcoördinator Lenneke Büller:
lb@lennekebuller.nl
Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Opsterland en het veenweidege
bied ten westen hiervan tot aan Jirnsum (begrensd door o.a. Leppedyk, Peansterdyk, Birstumer Rak, Meine
sloot, het deel tot aan Heerenveen). Delen van het gebied zijn al goed onderzocht, zoals de gebieden van
It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Minder goed of niet onderzocht zijn vaak kleinere
terreinen en elementen. Denk hierbij aan pingoruïnes, houtsingels en –wallen, bomenrijen, erfbeplantingen,
hakhoutbosjes, heideterreintjes, petgaten, enz. Als je hierover gegevens hebt zijn deze extra welkom! Daarom,
duik eens in je aantekeningenboekjes.
Zie ook: http://sa24.nl/artikel/4724-herinneringen-aan-beekdal-koningsdiep.html
Frank van den Haak
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Stobbezwammetje
Lezing over Paddenstoelen
Dinsdag 11 oktober 2016, 19:30 uur, bibliotheek te Drachten.
Excursie op zaterdag 15 oktober, zie programma.
Paddenstoelen zijn zo gewoon en toch zo bijzonder. Wie kent niet de vliegenzwam of een champignon? Maar
dat het niets meer is dan een tijdelijk onderdeel van een gigantisch onzichtbaar wezen is bij velen onbekend.
En zonder paddenstoelen zou onze aardbol verstikken onder een enorme berg afvalhout. Geen ander orga
nisme is in staat om houtvezels af te breken. Bioloog en natuurpresentator Kees Boele neemt u mee op een
bonte verkenningstocht langs de meest vreemde en soms zelfs kleurrijke soorten. Maar zijn verhaal is meer
dan alleen een verzameling mooie plaatjes. Relaties tussen bomen en schimmels worden blootgelegd. De
veelzijdige rol van paddenstoelen in ecosystemen komt aan bod. Maar ook de culinaire kant van zwammen
wordt niet vergeten. Wij nodigen je uit om te komen kijken en te laten meevoeren in de wondere wereld die
paddenstoel heet.
Drachten
Deze lezing wordt gegeven in de vertrouwde bibliotheek van Drachten. De toegang is zoals altijd gratis voor
KNNV-leden. Niet leden betalen €5,- als ze lid zijn van de bieb en anders €6,-. Graag aanmelden via de
website www.bibliotheekdrachten.nl, telefonisch op nummer 0512-512680 of aan de balie van de bibliotheek.
Excursie
Om de paddenstoelen in levende lijve te ontmoeten organiseren we op 15 oktober een paddenstoelenex
cursie. Op deze dag beklimmen we de Kiekenberg bij Oudehorne op zoek naar zwammen. De excursie start
om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats nabij de splitsing Buitenweg – Siebe Annesweg. Leden uit Drachten e.
o. verzamelen om 09.15 uur op het Kiryat Onoplein, parkeerterrein achter de Lawei. Contact David Scarse,
tel. 058 2501479
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Lezing: De ree en andere zoogdieren in Friesland
Maandag 17 oktober, 19.30 uur, bibliotheek Heerenveen door Harrie Bosma
Reeën zijn niet zeldzaam, maar veel zie je ze niet. Overdag trekken ze zich terug in de bossen om in de
schemer in grasland te gaan grazen. Ook dit doen ze erg onopvallend waardoor men de overdag grazende
geiten ook niet opmerkt. Harrie Bosma, veldmedewerker Flora en Fauna bij Wetterskip Fryslân, komt ze tijdens
zijn werk regelmatig tegen. Hij vertelt u graag uit de praktijk over het avontuurlijke leven van, oneerbiedig
gezegd, onze bosgeit. Zijn wetenschappelijke naam is Capreolus capreolus, een frivole naam waarbij men
meteen aan capriolen moet denken. Reken maar dat de mannetjes ree bokkesprongen kan maken. Ook
vertelt Harrie over zijn ervaringen met andere “aaibare” zoogdieren die hij in het veld tegenkomt zoals dassen,
otters en hazen. Maar dat de ree zijn grote liefde is zal aan het eind van de avond bij alle luisteraars duidelijk
zijn.
Een echte knabbelaar
De ree is de kleinste hertensoort in ons land en bovendien behoorlijk schuchter. Hij komt hier in de buurt
echter steeds vaker voor. Blijkbaar is hier voldoende voedsel, rust en dekking te vinden. De ree is een echte
"knabbelaar": hij eet bramen, bessen, twijgen, scheuten, knoppen van struiken en bomen. Verder snoept hij
nog wat van kruiden, grassen, bladeren, noten en paddenstoelen. Ook is hij niet vies van landbouwgewas
sen zoals tulpen en granen. Zulke feitjes zijn natuurlijk interessant, maar nog mooier is om in het veld de
sporen van de ree te herkennen. Dat zijn niet alleen zijn pootafdrukken, ook het schuren van het gewei op
bomen en zijn manier van eten laten hun herkenbare sporen achter. Harrie Bosma maakt u wegwijs in de
wereld van de ree en na deze avond bent u in staat om de bokken van de geiten te onderscheiden!
Heerenveen
Nu we afdeling Fryslân zijn geworden organiseren we onze lezingen in bibliotheken verspreid over de provin
cie. Deze lezing is in Heerenveen. Zoals al onze lezingen is deze voor onze leden gratis, maar let op! bij bin
nenkomst betaal je €1,-- voor de koffie/thee die je zelf uit de machine mag halen. Als je van plan bent te
komen, geef je dan alsjeblieft wel op bij de balie van de bibliotheek of via bibliotheekheerenveen.nl
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Lezing + excursie over de vogeltrek: welkom wintergasten!
Dinsdagavond 25 oktober 2016 om 19.30 uur in de bibliotheek van Sneek door Kees Boele excursie op zater
dag 12 november, zie programma.
Met de aanstelling van Dr. Theunis Piersma als internationaal vogeltrekprofessor kwam Nederland in de
frontlinie van onderzoek naar migrerende vogels. Het belang van Nederland voor o.a. grutto’s en kanoeten
in de unieke positie van de Waddenzee. Tankstation en soms langdurig verblijfplaats voor miljoenen vogels
komend uit Arctische streken en op weg naar Afrika. Maar bioloog en natuurpresentator Kees Boele gaat
nog een stap verder. In zijn verhaal volgt hij ook de kleinste zangers en roofvogels als kiekendieven. De
laatste onderzoeksresultaten laten vaak verrassende nieuwe inzichten zien. Trekroutes komen in beeld, dieet
wensen van vogels op hun lange reis worden steeds duidelijker. Wij nodigen je van harte uit om kennis te
maken met vogeltrek als boeiend en uniek verschijnsel.
Sneek
Sinds 2016 heet onze KNNV afdeling KNNV Fryslân en organiseren we in diverse bibliotheken in de provincie
lezingen. Deze lezing wordt gegeven in de bibliotheek van Sneek en is zoals al onze lezingen gratis voor onze
leden. Niet leden betalen €5,- en als ze lid zijn van de bieb €3,50 Graag aanmelden via de www.bibliothe
kenmarenfean.nl/sneek of aan de balie van de bibliotheek, dan weten ze daar hoeveel stoelen ze klaar
moeten zetten.
Excursie
Om de trekvogels ook in levende lijve te bewonderen organiseren we op 12 november als vervolg op deze
lezing een excursie langs de IJsselmeerkust. Om 09.30 uur start deze tocht langs diverse observatiepunten
vanaf het parkeerterrein langs de A6 in het Tjeukemeer richting Lemmer. Vertrek vanuit Drachten en Leeu
warden om 08.30 uur. Contact: Meindert Swart, tel. 0512 515932

Waarnemingen
17 februari 2016: een Kerkuil in de ochtendschemer boven de berm naast de oprit van de A7 bij het zand
zuiggat van Nij Beets. 12 maart 2016: een Roerdomp vliegend boven de Ee ter hoogte van de Sanding.
1 april 2016: ongeveer 40 Kemphanen en ongeveer 50 Wulpen op drasland naast de "overloop" van de Ee
op de grens van Bûtendiken (Smalle Ee) en Noarderkrite.
9 april 2016: een Tapuit (man) aan de Bûtendiken , Smalle Ee.
11 april 2016: een paring van Grote Bonte Spechten aan de Kleasterkampen, Smalle Ee.
19 april 2016: een Witgatje aan de Bûtendiken, Smalle Ee.
22 juni 2016: een paar Roodhalsganzen met 6 jongen bij de Aldi, Heerenveen.
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Activiteiten september 2016 t/m januari 2017
September
Zaterdag 10 september dagexcursie naar Schiermonnikoog. ALLEEN VOOR LEDEN KNNV FRYSLAN. Vertrek
08:00 uur vanuit Leeuwarden en Drachten. Met eigen- of huurfietsen vanaf de pier een fietstocht over het
eiland. Verplichte opgave i.v.m. reserveren huurfietsen.
Contact: Meindert Swart, tel. 0512-515932
Zaterdag 24 september IWG lieveheersbeestjes zoeken in het Katlijkerbos en heide. Aanvang 10:00 uur
vanaf het parkeerterrein aan de Schoterlandseweg. Vertrek vanuit Drachten om 09:30 uur en vanuit Leeu
warden om 09:00 uur.
Contact: Siemen Rienstra, tel 0512-521496.
Oktober
Zaterdag 1 oktober najaarsvogeltrek in het Lauwersmeer gebied. Vertrek om 08:30 uur vanuit Leeuwarden
en 09:00 uur vanuit Drachten. We verzamelen op het parkeerterrein van Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Contact: Meindert Swart tel. 0512-515932
Dinsdag 11 oktober Lezing over paddenstoelen door Kees Boele. Bibliotheek Drachten, Museumplein 1
om 19.30 uur.
Zaterdag 15 oktober houden we de jaarlijkse Paddenstoelen excursie, deze maal op De Kiekenberg.
Aanvang om 10:00 uur op parkeerplaats op de splitsing de Buitenweg en de Siebe Annesweg, km-hok 201-552.
Vertrek Leeuwarden om 9:00 uur en Drachten om 9:15 uur.
Contact: David Scarse tel 058-250 1479
Maandag 17 oktober Lezing over de ree en andere zoogdieren in Fryslân door Harrie Bosma. Bibliotheek
Heerenveen, Burgermeester Kuperuplein 48 om 19.30 uur.
Dinsdag 25 oktober Lezing over de vogeltrek door Kees Boele. Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1
om 19.30 uur.
November
Zaterdag 5 november Natuurwerkdag.
Contact: Hans Bijl 0512-520986. Waarschijnlijk in samenwerking met landschapsbeheer.
Zaterdag 12 november gaan we vanuit de auto watervogels observeren in en om het IJsselmeer langs de
weg van Lelystad naar Almere, verder zien we wel. Aanvang 9:00 uur vanaf het parkeerterrein langs de A6
in het Tjeukemeer richting de Lemmer. Vertrek Leeuwarden en Drachten om 08:30 uur.
Contact: Meindert Swart tel. 0512-515932
December
Zondag 11 december. Ganzen en eenden zoektocht richting De Deelen. Denk om warme kleding en wa
terdicht schoeisel! Max. 15 deelnemers. Aanvang: 08.30 uur vanaf Kiryat Onoplein, het parkeerterrein achter
de Lawei in Drachten.
Opgave bij Hotze Simonides Tel. 0512-514382.
Januari 2017
Zondag 8 januari Nieuwjaarwandeling - zie website.
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KNNV: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging voor Veldbiologie.
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.

Bestuur:

Vogels:

Voorzitter:

Hotze Simonides

Siemen Rienstra

Flevo 8, 9204 JN Drachten.

Hunze 233, 9204 BN Drachten.

tel. 0512-514382

voorzitter@fryslan.knnv.nl

Insecten:

tel. 0512-541578

Siemen Rienstra

Secretaris:

Hunze 233, 9204 BN Drachten.

Bert Folbert

tel. 0512-521496

Herweystrjitte 51, 9145 SK Ternaard.

Natuurhistorisch archief:

secretaris@fryslan.knnv.nl

Wilma Trumpie

tel. 0519-571819

Koaidyk 5, 9264 TT Earnewald.

Penningmeester:

tel. 0511-539238

David Scarse

verslag voor het archief : john.boosman@online.nl

Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum.

Boekenverkoop:

email: penningmeester@fryslan.knnv.nl

Nel Otter, Dollard 260, 9204 CX Drachten.

tel. 058-2501479

nel.h.otter@live.nl

Ledenadministratie:

tel. 0512-522009

Ada van Binsbergen

website:

De Dobbe 25, 9201 AZ Drachten.

Joke Nater

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

webredactie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

Redactie Wetterklaver:

Algemeen bestuurslid:

David Scarse

Meindert Swart

Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum.

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel.0512-515932

tel. 058-2501479

Werkgroepen:
Planten:
Roelie Ansingh
Lipomwyk 2, 9247 CH Ureterp.
tel. 0512-303174
Contributie en lidmaatschap: Leden €28,50; huisgenootleden: €10,- ; Jeugdleden (t/m 25j.) €12,50 per jaar.
IBAN: NL02INGB0002267068 ten name van KNNV afd. Drachten. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan;
opzeggingen dienen voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk te geschieden. Alle mutaties en op
gave nieuwe leden dienen via de ledenadministratie van de afdeling te lopen, email: ledenadministratie@frys
lan.knnv.nl.
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