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Voorwoord
Bij het lezen van dit voorwoord uit de laatste editie dit jaar van
ons ledenblad de ”Wetterklaver” is de zomer alweer voorbij en
gaan wij ons samen met het planten- en dierenrijk opmaken
voor de winterperiode. De flora en fauna gaat in rust, trekt weg
of heeft een andere strategie bedacht om de koudere en donke
re periode door te komen. En wij mensen doen min of meer
hetzelfde. Sommigen ”overwinteren” in warmere streken, de
meeste blijven thuis en trekken zich merendeels terug in hun
verwarmde nest. Laten we hopen dat we de komende periode
wel wat meer bewegingsvrijheid krijgen en houden dan de afge
lopen winter nu het grootste deel van de Nederlandse bevolking
gevaccineerd is. Als afdeling gaan we daar wel van uit en hebben
daarom de ledenvergadering op de agenda gezet: zaterdagmid
dag 13 november, aanvang 14:00 uur in de Naturij.
Wens ik jullie allemaal weer veel leesplezier en hoop velen van
jullie op 13 november te ontmoeten.
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Agenda jaarvergadering
KNNV-afdeling Fryslân za
terdag 13 november 2021
in de Naturij.
Aanvang: 14:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204
WS Drachten.

1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.
3. Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2019 en 2020.
4. Natuurhistorisch jaarverslag 2019 en 2020 (staat in Wetter
klaver).
5. Verslagen werkgroepen.
6. Financieel verslag en de begroting 2019 en 2020.
7. Verslag kascommissie: Henk Janssen (aftredend) en Hans Bijl,
reserve Jan Cees Nauta.
8. Benoeming nieuw lid kascommissie.
9. Contributie.
leden van €28,50 naar €30,-.
huisgenootleden van €10,- naar €11,-.
10. Verslag FMF-vertegenwoordiger Henk Jansen.
11. Samenstelling bestuur:
voorzitter: Siemen Rienstra, herkiesbaar maar voor 5 jaar?
secretaris: Bert Folbert
penningmeester: David Scarse, herkiesbaar
lid: Ada van Binsbergen
lid: Meindert Swart, niet herkiesbaar.
lid: Jet Verhoef, niet herkiesbaar
lid: Teddy Dolstra, herkiesbaar.
vraag tot toetreding bestuur: Aafje Dijkhuizen.
12. PR. Vacature
13. Natuur Historisch Secretariaat, Vacature.
14. Wetterklaver.
15. Activiteitenprogramma 2021.
16. Voortbestaan afdeling Fryslân.
17. Rondvraag.
Pauze.
Aanbieding overtollige boeken
Aanbieding zelfgemaakte kaartjes door Ada, 50% opbrengst is
voor de afdeling.
Na de pauze presentatie reis Costa Rica nov. 2019 Siemen.
Aantal leden per 01-01-2021 123 leden, 17 huisgenootleden en
6 donateurs.
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Activiteitenprogramma
KNNV afd. Fryslân oktober
2021 tot januari 2022
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.
Paddenstoelenexcursie Oudemirdum.
Aanvang: 10:00 uur SBB De Houtwal 2, 8567 HN Oudemirdum.
Contact: David Scarse tel. 058-2501479
November:
Zaterdag 13 November.
Algemene Jaarvergadering.
Aanvang: 14:00 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.
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Verslag IWG excursie Hams
termieden 17 juli 2021
Door de wegafsluiting tussen Rottevalle en Surhuisterveen
begon de excursie met enige vertraging. Het stralende mooie
weer was perfect voor een insectenexcursie; onbewolkt, weinig
wind en een graad of 23 zodat de 6 deelnemers veel van de natuur
in de Hamstermieden konden genieten. Omdat Siemen verhin
derd was heeft ondergetekende de excursie geleid.
Waarnemingen:
Vlinders - De bruine zandoogjes waren de talrijkste soort met
klein geaderde witjes op de tweede plaats. Andere soorten waren
koevinkje, atalanta, groot dikkopje, dagpauwoog, kleine vuur
vlinder en bont zandoogje.

Bruin zandoogje
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Rode heidelibel

Foto © Marten Zijlstra

Gevlekte smalbok

Foto © Marten Zijlstra

De libellen waren ook soortenrijk; azuurjuffer, lantaarntje, va
riabele juffer, tengere pantserjuffer, viervlek, gewone oeverlibel,
bruine glazenmaker en de soortenrijkste de bloedrode heidelibel
met prachtig uitgekleurde mannetjes en veel jonge mannetjes/
vrouwtjes.
Verscheidene zweefvliegen waren o.a. kegel-bijvlieg, blinde bij,
bos-bijvlieg, gewone bladloper en gewone pendelzweefvlieg.
Onder de bijen waren voornamelijk hommels aanwezig, t.w.
weidehommel, akkerhommel, aardhommel en vierkleurige
koekoekshommel. Een viertal kevers werden ook gezien;
schrijvertje, wolkever, de oranje aaskever en gevlekte smalbok.
Een minder leuke ervaring, ondergetekende werd door een re
gendaas gestoken!
Alhoewel geen insecten hebben wij een drietal slakkensoorten
gezien, poelslak, posthoornslak en tuinslak.
Na het bezoeken van de dikste berk van Nederland onder bege
leiding van Hein gingen wij naar een zandheuveltje, onze weg
banend door de ondergroei van het bos, met als gevolg het op
schrikken van een goudspanner.
Op het heuveltje werd een roze sprinkhaan genoteerd; de roze
kleur is waarschijnlijk een genafwijking in het groen of bruin
pigment. Ook hebben wij hier erg veel genoten van het schouw
spel van een rupsendoder met haar prooi, een grote rups, die
groter dan de rupsendoder zelf was. De rupsendoder ondervond
veel hinder met het slepen van de prooi door de graspolletjes
heen, maar bewoog snel over het kale zand ondanks de grootte
van de rups. Al met al een leuke waarneming en een mooie af
sluiter van een geslaagde excursie.
David Scarse
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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
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

Werkgroepen:
Planten:
Teddy Dolstra
tel. 0512-543166
Vogels:
Vacant

tel. 0519-571819

Insecten:

Penningmeester:

Siemen Rienstra

David Scarse

tel. 0512-521496

Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum

Natuurhistorisch archief:

penningmeester@fryslan.knnv.nl

Vacant

tel. 058-2501479
Ledenadministratie:
Ada van Binsbergen

Boekenverkoop:

De Dobbe 25, 9201 AZ Drachten.

Ada van Binsbergen

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

tel. 0512-880985

PR

Website:

Functie open
Algemene bestuursleden:

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

Meindert Swart

Redactie Wetterklaver:

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

Ada van Binsbergen

tel.0512-515932

tel. 0512-880985

Jet Verhoef

David Scarse

Kwartelstraat 34, 8446 HW Heerenveen

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel. 0513-625428

tel. 058-2501479

Teddy Dolstra
Moezel 53, 9204 EB Drachten
tel. 0512-543166
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
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Nationale Nachtvlindernacht: Fotoverslag excursie Lauwersmeer, 3 september.
Waarnemingen deel 1 pagina 2, deel 2 hierboven.
Foto's © Siemen Rienstra

September 2021

7

www.editoo.nl

Tengere pantserjuffer

Foto © Marten Zijlstra

Foto's excursie IWG
Hamstermieden
Oranje aaskever

Sprinkhaan met roze kleurafwijking
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Rupsendoder met prooi
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