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VANDEVOORZITTER
Door Iet

Een kamp op een laat moment georganiseerd omdat allerlei buitenlandse kampen vervielen.
Het ging bijna niet door omdat het minimaal aantal deelnemers niet gehaald werd. Maar
gelukkig vonden de deelnemers zelf dat een getal ook maar een getal is. Het ging door en er
werden een excursieregelaar en voorzitter gevonden. Helaas werd de excursieregelaar ziek.
Gelukkig zijn er altijd enthousiaste mensen en deze taak werd door Harro opgenomen.
Engelien nam spontaan de taak van admin op zich en zo regelde alles zich als vanzelf, na een
paar appjes ook de financiën.
Uiteindelijk waren we met z'n negenen en de tweede helft van de week met z'n tienen. De
gezelligheid was omgekeerd evenredig met het aantal. 's Avonds bij de kring konden we twee
keer gasten verwelkomen. Ook iets wat kan met zo'n intiem groepje.

Het weer was t.o.v. andere delen van Nederland goed.We zijn maar een dag echt nat
geregend. 's Avonds geen chocola, wel elke keer een Friese lekkernij. Ook maar een enkele
avond onder het tentzeil van Harro en Engelien half natgeregend, de andere avonden droog in
de open lucht.

Foto’s door Elly, Ben,
Els, Engelien, Lynne,
Jeannette

EXCURSIEPROGRAMMA
Samengesteld door Harro

zondag 11 juli:
1. wandelexcursie De Kraanlanden
maandag 12 juli:
2a kano-excursie Jan Durkspolder
2b wandelexcursie Jan Durkspolder
dinsdag 13 juli:
3. wandelexcursieWikelslan
woensdag 14 juli:
4. fietsexcursie via Oudega, polder De Bolderen en wat wandelen in Fjirtich Med
donderdag 15 juli:
5. wandelen in Dellebuursterheide en Diaconieveen
vrijdag 16 juli:
6a excursie bossen Beesterzwaag
6b kano-excursie in het westelijk deel van Alde Feanen
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SFEERVERSLAGEN

Dag 1 zondag 11 juli: excursieDeKraanlanden - door Engelien

De dag begint met een blauwe lucht en een aangename temperatuur. De eerste dagexcursie is
dichtbij de camping. De groep heeft zich gesplitst in lopers en fietsers om uiteindelijk
gezamenlijk vanaf het startpunt van de excursie te beginnen.

Direct na de camping is een schelpenpaadje naast de petgaten, een aangename route naar de
ringdijk. Bij de dijk is meteen een mooi uitzicht op een stukje waterrijke natuur in
ontwikkeling. Er lopen enkele lepelaars langs de kant, een leuke waarneming.

Het fietspad over de dijk loopt tot Veenhoop. Daar treffen we elkaar en begint de dagtocht.
Het is inmiddels broeierig warm en bewolkter geworden. Bij de ingang van de Kraanlanden
staat een informatiepaneel, met wandelroutes. De groep maakt een plan: eerst naar de
vogelkijkhut, dan door het middelste deel van het gebied rondkijken en ‘vogelen’, tenslotte een
keuze maken om langer door te lopen of weer richting huis te gaan.

De vogelkijkhut met uitzicht op een deel van de Kraanlanden. Midden op de dag zijn er maar
weinig vogels te zien.



Er valt voor de eerste dag veel te zien, te determineren en op te schrijven. De Kraanlanden is
een mooi gebied in ontwikkeling. De groepsleden leren elkaar wat beter kennen tijdens de
wandeling. Samen pauzeren is een gezellig moment, met vrolijkheid, humor en verhalen.

De lunchpauze is op een betonnen
brug, met benen over het randje en
uitzicht op een brede sloot met veel
waterkantbegroeiing, libellen en
vlinders.

Daarna gaan de zes mensen de grote
ronde maken. Dat wordt een
dagexcursie.

Als dit geen echte KNNV-er is, met volledige uitrusting,
inclusief een handig krukje. Zij gaat natuurlijk voor het
verkennen van het gehele gebied op deze dag.

Drie mensen gaan weer naar de fietsen, maar doen onderweg
wel leuke vlinderwaarnemingen. Het is voor hen te warm of te
vermoeiend voor de eerste dag.

Voor beide groepen is deze dag een goede start geweest van
het kamp.
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In de avond wordt de lucht grijs en begint het, net als de kring om 8 uur begint, te regenen,
eerst wat motregen, maar daarna een flinke plensbui. De tarp van de familie Kraal biedt een
goed alternatief voor de traditionele convo, zoals veel KNNV-ers die kennen. Opeengepakt zit
iedereen toch redelijk droog. De stemming blijft goed.

Geen chocolademelk, wel iedere avond Friese koek.

Nabespreking van de dag en veel gezelligheid
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Dag 2a maandag 12 juli: kano-excursie JanDurkspolder
- doorHarro

Op maandag 12 juli gingen we met 6
personen per kano de Jan Durkspolder in.
Twee 3-persoonskano’s werden gehuurd bij
de jachthaven in De Veenhoop. Dan moet
eerst deWijde Ee worden overgestoken.
Aan de overkant eerst onder de brug door
van de Headammen. Dan aan het begin van
de vaarroute naar Eernewoude
(Hooidamsloot) aan de rechteroever
aanleggen voor een kluunplek, waar de
kano’s over de oever kunnen worden getild
en vervolgens te water gelaten in een
parallelsloot in de Jan Durkspolder.

De Jan Durkspolder is een landbouwpolder, die in het kader van het beheer- en inrichtingsplan
voor het nationaal park De Alde Feanen is omgezet in moerasnatuur. Hier is een kanoroute
uitgezet.We peddelden hier door de sloten, hetgeen ons de gelegenheid gaf om de
waterplanten van zeer dichtbij te fotograferen.

Waterlelie

De luchttemperatuur was dusdanig hoog dat één van ons de verleiding niet kon weerstaan om
een verfrissende duik in de sloot te nemen. Er was een ervaring van frisheid, maar alleen qua
temperatuur, niet qua uiterlijk. De zwempartij woelde zoveel bodemmodder los dat de bader
meer zwart dan blank uit het water tevoorschijn kwam.

Wat meer noordelijk in de Jan Durkspolder kon een vogelkijkhut worden bezocht aan
de rand van een grote plas. Na dat bezoek kon de kano weer bij een kluunplek in de
Hooidamsloot worden getild (ter plekke van de Kruisdobbe).We maakten een kort rondje aan
het begin van de grote plas De Petten, waarna we via de Hooidamsloot terug peddelden naar de
Wijde Ee.

2a maandag 12 juli: kano-excursie JanDurkspolder
- bonussfeerverslag door Gerard

Route: Met de fiets vanaf de camping naar de jachthaven in de Veenhoop.Daar twee 3-
persoonskano’s gehuurd. Vanaf de start in oostelijke richting over deWide Ie. Rechts van de
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brug over de Headam sleat waar een overstapplaats is voor kano’s. Daar in oostelijke richting
de Jan Durkspolder in. Bij P-plaats Leijtse Maere daarna in zuidelijke richting (parallel aan het
fietspad). Bij de Kruisdobbe/Grauw overstap naar open water. Klein rondje Easters. Vandaar via
Headamsleat terug naar De Veenhoop.

Volgens KNNV -gewoonte is er stipt om 9.30 uur gestart naar het waterrijk natuurgebied de
Jan Durkspolder. Een vriendelijk man zetten ons in zijn bootje over naar de andere oever. Een
heen en weertje noemen we dat.We stopten bij het Bezoekerscentrum, waar niet veel te
bezoeken was.

Nadat we de kano’s hadden opgehaald vertrokken wij naar het veelbelovende natuurgebied.Wij
werden hartelijk verwelkomd door muggen die een tijd geen bezoekers hadden gehad. Tussen
mooie sloten was heel veel te zien. De twee plantendeskundigen Harro en Ben deelden rijkelijk
kun kennis en wij deden ons best er iets van te onthouden. Harro en Ben hadden de dag van
hun leven. Soms was er twijfel wie de juiste naam van de plant had ingebracht, maar tot onrust
leidde dat nooit. Ze trokken gewoon een strooitje, wie de langste trok had gelijk.We ontdekte
dat het varen steeds beter ging, al werden we af en toe wat gezegend door de peddel. De vogels
speelden verstoppertje en af en toe hoorde wij bewoners van het riet, maar de natuur was
prachtig. Als de zon zich liet zien en voelen nam het aantal libellen toe, tot vreugde van Elly die
klaar zat met haar fototoestel. De lunch werd heerlijk in de zon verorberd. Een van ons kwam
op het creatieve idee om even te gaan zwemmen; omdat hij een diploma had gaven wij
toestemming. Tussen het kroos zag hij er heel bijzonder uit. Hij deed een poging om op het
droge te komen, maar dat was niet eenvoudig. Hij was bijna helemaal zwart gezwommen,
uiteindelijk wist hij zich te bevrijden van de zwarte begroeiing op zijn lijf. Zijn naam zullen we
niet noemen, we wilden hem niet nogmaals zwartmaken.
Wij hadden een mooie en gezellige dag, de gele dotters en waterlelies op het zwarte water
waren prachtig. Tot slot gingen we nog even klunen om in open water te varen, dat was best
pittig na bijna 5 uur kanoën. Hat was een leerzame dag, al was ik blij dat ik niet overhoord
werd, het cijfer zou niet het hoogtepunt zijn van de dag. Het drankje na afloop deed ons goed.
We hadden het echt verdiend.

Dag 2bmaandag 12 juli: wandelexcursie JanDurkspolder
- door Jeanette

Aantal deelnemers: 2
Excursieleider: Jeannette
Excursieduur: ¾ dag
Vervoer: per fiets en te voet
Onderwerpen: planten, vogels insecten
Waardering: natuurwaarden 6; plezierige dag 8

Route van kamp naar excursiegebied: per fiets naar gehucht De Veenhoop gaan, daar met
pontje óvervaren, fiets meenemen. Dan:
– naar de weg gaan, brug over gaan richting Jan Durkspolder
– de asfaltweg stukje volgen tot P rechts, fiets parkeren
– ongeveer daartegenover is een houten klaphek, begin van je pad
– kijk op google maps waar er andere paden zijn dan de toeristische
Gelopen tot asfaltweg die het gebied doorkruist van west naar oost. Verderop, vanaf die weg
naar rechts, is een vogelkijkhut, daar onder andere Lepelaars en Grote zilverreigers gezien.
Genoeglijk gelopen en gepraat. Natuurwaarden: natuurgebied ‘in ontwikkeling’. Ruigtekruiden
overheersen, hoog riet en veel bloeddorstige muggen. Ook teken.
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Met fiets en pontje terug, vaart tot 20.00 u, je kunt er pinnen (kan niet op alle pontjes).
Route terug: vanaf pontje via de oostkant van het Polderhoofdkanaal tot aan de Drachtster
Heawei (de asfaltweg) naar de camping.

Halverwege gestopt bij het Skriuwersarkje, de voormalige woonark van Rink van der
Velde, Friese schrijver (overleden), nu in gebruik voor werkverblijven door schrijvers. Dit
terreintje is niet toegankelijk, maar we gingen groeten; ik was er in de ochtend al even geweest.
We mochten binnen kijken, er was nu de Friese dichteres AukjeWijma voor 3 weken. Beiden
kregen we zomaar een exemplaar van haar gedichtenbundeltje Fan ‘e boaiem. Voor meer info:
zoek op itfryskegea.nl naar ‘skriuwersarkje’.

Dag 3 dinsdag 13 juli: wandelexcursie
Wikelslận
Een van de meest aan te raden wandelingen is
Wikelslận, het petgatengebied direct ten noorden
van Eernewoude. Hier zie je diverse stadia van de
verlanding, ook meer zure, van regenwater
afhankelijke vegetaties met o.a. veenpluis. (Harro)

Dag 4woensdag 14 juli: fietsexcursie via Oudega, polderDeBolderen enwat
wandelen in FjirtichMed
-door Els

Vandaag hadden we een fietsdag. Vanuit de camping zijn we links af richting het pondje
gefietst. Met de pond over en de brug over richting Oudega. Leuk klein dorpje daar hebben we
inkopen gedaan bij de Spar en de bakker. Vandaar door gefietst via Uiteinde.
Onderweg aan de rechterkant gestopt bij een zogenaamd blauw grasland “Bolderen”.
Hier waren interessante planten te vinden als kale jonker, riet orchis, gevleugeld hertshoorn en
kamgras. De weg vervolgd richting Eernewoude, onderweg ooievaarsnesten gezien, waar we bij
de Prinsenhof geluncht hebben. Een mooie plek aan water waar volop bootverkeer te zien was.

Na deze ontspanning zijn we verder gegaan richting de Veenhoop maar onderweg bij
klein zijpaadje met het nummer 64 zijn we een bruggetje over gegaan om daar een
natuurgebiedje te gaan bekijken. Het was een mooi pad langs het water met riet en veenmos.
Door het mooie weer waren hier veel libellen en vlinders te zien, waar Elly veel foto’s van heeft
genomen. Er waren niet veel vogels. De bruine kiekendief was wel opmerkelijk en misschien
hebben we een snor gehoord. Al bij al een mooie warme dag waarbij veel te zien was.

Plantenlijst Ben:
Grote ratelaar

Rietorchis of gevlekte orchis
Kantig hertshooi

Holpijp
Kamgras

Kale jonker
Gevleugeld hertshooi

Biezeknoppen
Echte koekoeksbloem

Getand vlotgras
Hoog cypergras
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Dag 5 donderdag 15 juli: wandelen inDellebuursterheide enDiaconieveen

Dag 6 vrijdag 16 juli: 6a excursie bossen Beesterzwaag (bos, heide, vennen,
beekdal)

6b kano-excursie in het westelijk deel vanAlde Feanen

EXCURSIE BEESTERZWAAG - door Ben

Deelnemers: Jeanette, Lynne, Iet, Elly, Ben

Het doel van vandaag zou eerst zijn om de Lippenhuizerheide te bezoeken, op voorstel van de
excursieregelaar. Bij nadere bestudering via internet leek dit gebied per auto moeilijk
bereikbaar en er leek ook geen rondwandel mogelijkheid te zijn.We hebben toen gekozen voor
het bosgebied ten zuiden van Beesterzwaag met een groot ven, een heel ander biotoop dan de
afgelopen dagen.

De drie eerstgenoemde deelnemers gingen per auto en de laatste twee per fiets. Beide was goed
te doen, vlakbij het ven is een parkeerplaats.

Het ven heeft een hele historie, want werd al meer dan honderd jaar gebruikt door de
plaatselijke ijsvereniging. Aan het begin van elke winter wordt het waterpeil in het ven met 40
cm verhoogd door grondwater op te pompen. Ca. een derde van het ven is dichtgegroeid met
struik- en moerasvegetatie. Op de grens met het open water was een plankenpad, in de winter
gebruikt om schaatsen onder te doen.Wij konden vanaf die plankier heel mooi de libellen
bekijken. Zoals ook in de andere water/moerasgebieden was de vogelrijkdom niet bijzonder,
vermoedelijk vanwege de zomerperiode. Door de zonneschijn was er wel volop activiteiten van
libellen, waarvan er volgens het informatiebord 20 soorten voorkomen. Het ven met
plankenpad was landschappelijk heel fraai en Iet kon zich daar met haar wandelkrukken de
hele tijd goed vermaken.

Vanaf het ven hebben we (zonder Iet) in zuidelijke richting gewandeld door het bos naar een
klein heideterrein. Op een zandweg in die heide wemelde het van de insecten en bijen. Het
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terrein bevatte drie soorten heide, struik/dop/kraaiheide. Vervolgens zijn we verder gelopen
naar het Koningsdiep als voorlopig eindpunt en vandaar weer terug naar de parkeerplaats.

De twee fietsers gingen nog naar de Lippenhuizer heide en weer terug langs het Koningsdiep.
Inderdaad waren de wandelmogelijkheden daar gering en parkeren was niet mogelijk. De heide
was voornamelijk particulier terrein en ontoegankelijk. Het fietspad er dwars doorheen was wel
erg mooi, vanwege de zeer bloem- en vlinderrijke schrale berm met o.a. ratelaar en riet(?)orchis.
Weer langs het Koningsdiep zagen we de prachtig glanzende Metaalglanslibel. Deze
goudkleurige libel is een vrij zeldzame soort van beken in bosrijke omgeving.

KANO-EXCURSIE ALDE FAENEN - door Engelien

Op de laatste excursiedag zijn er verschillende mogelijkheden. Een ervan is een waterdag in het
westelijk deel van Alde Feanen. Met een groepje van 3 mensen gaan we per fiets naar
Eernewoude. Om er te komen is overvaren met de pont nodig.

Dat is al vele keren deze week gebeurd. De
pontbaas heeft een goede klant aan de KNNV-ers.
Leuk om de pontbaas voor de eerste vaart ’s
morgens te laten horen dat wij over willen varen.
Daarvoor is een speciale bel gemaakt, die klinkt als
een (toren)klok.

We huren ieder een eenpersoons kano.We krijgen
een waterkaart mee en enige adviezen. Daarna
vertrekken we richting Princenhof en Folkerssloot.
Er staat een stevige bries én er zijn veel snelle boten.
We hebben dan ook te maken met voortdurende
golfslag. Het kanoën gaat ons goed af.
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Wanneer we tussen paaltjes door peddelen, waar alleen kano’s mogen komen, wordt het
interessant. Een prachtige plek vol waterplanten en vogels, vlinders en voorbij snorrende
libellen geeft de gelegenheid in een rustig tempo de waterranden te verkennen. Vergeleken met
afgelopen maandag doen we geen noemenswaardige nieuwe waarnemingen. Het is vooral het
waterlandschap dat indruk maakt.
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Omdat er gewerkt wordt aan een ingang voor kano’s is een grote route niet mogelijk.Wel
jammer. Dus kiezen we voor een alternatieve route. De molen is een mooi herkenningspunt
voor zowel het vinden van een lunchplek met aanlegsteigertje als een intieme doorgang met af
en toe bukken voor overhangende takken en wat geploeter door de waterplanten.

Het is niet duidelijk of de molen nog wel functioneel is. Maar ook als monumentje is die de
moeite van het bekijken waard vanuit de kano.
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Het is nog een behoorlijk eindje varen voordat we weer richting Eernewoude gaan.We hebben
een verkeerde afslag genomen, maar kunnen ‘binnendoor’ toch weer op het open water komen,
waar inmiddels heel veel boten voorbij komen en af en toe een paar (bastaard)eenden en futen.

Nadat we de kano’s weer hebben teruggebracht hebben we ons moeten haasten om op de
afgesproken tijd weer op de camping te kunnen zijn: 4 uur. In een hoog tempo rijden we over
het fietspad. Maar helaas, de brug gaat open voor het doorlaten van een zeilboot. En
aangekomen bij de veerpont zien we die net wegvaren. Aan de overkant staan veel mensen, dus
het duurt wel even voordat we zelf het water over zijn.We komen 10 minuten later op de
camping. Daar blijkt dat ook mensen van de andere excursie(s) er nog niet zijn.We kunnen
even uitrusten en om half 5 vormen we een kring om elkaar ervaringen van de dag te vertellen.
Er is Friese koek, thee en later een borrel en lekkere hapjes.We maken er een gezellige
afsluiting van. Verschillende mensen gaan in de avond weer naar huis, anderen blijven tot
morgenochtend. Er zijn afspraken gemaakt over de verslagen, waarnemingslijsten en ook een
reünie. Die zal op 23 oktober zijn in Drenthe bij het NP Dwingelderveld.
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LITERATUUR &TIPS
Bij het bezoekerscentrum van It Fryske Gea (Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewald) zijn boeken over
het gebied te koop (Gids Nationaal Park De Alde Feanen van It Fryske Gea en het Nationaal
Park; tevens het boek De Alde Feanen, schets van een laagveenmoeras eveneens van It Fryske
Gea € 7,50) en ook diverse folders met wandelroutes, kanoroutes en fietsroutes. Een kaart van
het gebied is opgenomen in de folder ‘Op stap in nationaal Park De Alde Feanen’ van Nationaal
Park De Alde Feanen.

SOORTENLIJSTEN
- door Elly en Harro

Vlinders // rupsen
Excursie van 11 12 13 14 15 16 jul

Geaderd witjes en rupsendoder

Grote beer x x

rietvink x x

Atalanta x x x

Dagpauwoog x x

Klein geaderd witje x x x

Klein koolwitje x x

Citroenvlinder x

Kleine vos x x

Kleine vuurvlinder x

Landkaartje x

Boomblauwtje x

Bruin zandoogje x x x

Oranje zandoogje x

Koevinkje x

Groot dikkopje x

Sint jansvlinder x x
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Excursie van 11 12 13 14 15 16 juli

Juffers

Bruine glazenmaker

Gewone oeverlibel x x x

Vroege glazenmaker x

Vuurlibel x

Bloedrode heidelibel x

Bruine glazenmaker x

Metaalglanslibel x

Grote keizerlibel x

Lantaarntje x x x

Variabele waterjuffer x

Watersnuffel x

Kleine roodoogjuffer x
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Excursie van11 12 13 14 15 16 juli
Overige dieren

Groene kikker x

Bruine kikker x x

Aardhommel x

Pyamawesp x

Sluipwesp x

Barnsteenslak x x

Zwarte naaktslak x x

Mestkever x

Gevlekte smalboktor x

Soldaatje x

Schaatsenrĳder x

Sprinkhaan x

Rode bosmier x

Wolfspin x



Plantenlijst KNNV-kamp K16  De Veenhoop;  10 - 17 juli 2021 

Deze lijst is samengesteld uit o.a. de plantenlijstjes van de groene formulieren.

De nummers van de excursies zijn die van de lijst van de excursieregelaar in het kampverslag.

De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 'Heukels'. In de standaardlijst staan niet alle families. Enkele toegevoegde families staan daarom misschien niet op de correcte plek.

Bij excursie nr. 1 zijn alle soorten die we tegenkwamen genoteerd. Bij de daarna volgende excursies is dat niet gedaan.

Excursienummer: 1 2 3 4 5 6 7

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Adelaarsvaren x

Brede stekelvaren x

Wijfjesvaren x

Waterleliefamilie
Witte waterlelie x x
Gele plomp x x

Slangenwortel Calla palustris x
x

Kikkerbeet x x
Krabbescheer x

Smalle waterweegbree x
Pijlkruid x x

Orchideeënfamilie
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata x

Lissenfamilie
Gele lis x x

Grote egelskop x x

Kleine lisdodde x x
Grote lisdodde x

Russenfamilie
Juncus bufonius x x

Biezenknoppen x
x

x
Trekrus x

x
Tengere rus Juncus tenuis x

x

Cypergrassenfamilie
Blauwe zegge x
Pluimzegge x x
IJle zegge x
Gewone waterbies x
Slanke waterbies x
Veenpluis x
Vlottende bies x

x
Mattenbies x x

Grassenfamilie Poaceae
Gewoon struisgras x
Kropaar x
Tandjesgras x

x
Mannagras x
Liesgras x
Gestreepte witbol x
Zachte witbol x
Pijpenstrootje x x
Rietgras x

x
Riet x
Straatgras x

Scherpe boterbloem x
x

Grote boterbloem Ranunculus lingua x
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem x
Poelruit x

Papaverfamilie

Rankende helmbloem x

Waterpeper x

Adelaarsvarenfamilie Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum

Niervarenfamilie Dryopteridaceae
Dryopteris dilalata

Wijfjesvarenfamilie Athyriaceae
Athyrium filix-femina

Nymphaeaceae
Nymphaea alba
Nuphar lutea

Aronskelkfamilie Araceae

Veelwortlig kroos Spirodela polyrhiza

Waterkaardefamilie Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus-ranae
Stratiotes aloides

Waterweegbreefamilie Alismataceae
Alsima gramineum
Sagittaria sagittifolia

Orchidaceae

Iridaceae
Iris pseudacorus

Egelskopfamilie Sparganiaceae
Sparganium erectum

Lisdoddefamilie Typhaceae
Typha angustifolia
Typha latifolia

Juncaceae
Greppelrus

Juncus conglomeratus
Pitrus Juncus effusus
Zilte greppelrus Juncus ranarius

Juncus squarrosus
Paddenrus Juncus subnodulosus

Veelboemige veldbies Luzula multiflora ssp.multifora

Cyperaceae
Carex panicea
Carex paniculata
Carex remota
Eleocharis palustrs ssp. palustris
Eleocharis palustrs ssp. uniglumis
Eriophorum angustifolium
Isolepis fluitans

Witte snavelbies Rhynchospora alba
Schoenoplectus lacustris

Agrostis capillaris
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens

Bochtige smele Deschampsia flexuosa
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Holcus lanatus
Holcus mollis
Molinea caerulea
Phalaris arundinacea

Timoteegras Phleum pratense s.l.
Phragmites australis
Poa annua

Ranonkelfamilie Ranunculaceae
Ranunculus acris

Egelboterbloem Ranunculus flammula

Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Thalictrum flavum

Papaveraceae

Ceratocapnos claviculata

Duizendknoopfamilie Polygonaceae
Persicaria hydropiper
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De Veenhoop Friesland tel
dodaars x 1 5
fuut x 1 6
aalscholver x x 2 20
roerdomp x 1
grote zilverreiger x x 2 28
blauwe reiger x x x 3 29
ooievaar x x x x x 5 32
lepelaar x x x x 4 34
knobbelzwaan x x x 3 36
grauwe gans x x x x 4 45
wilde eend x x x x 4 62
kuifeend x x 2 71
bruine kiekendief x x x 3 95
buizerd x 1 101
waterhoen x 1 127
meerkoet x x x 3 128
scholekster x x 2 133
kievit x 1 150
kokmeeuw x x x 3 200
visdief x x x 3 217

x 1 234
koekoek x 1 237
boerenzwaluw x x 2 271
boompieper x 1
graspieper x 1 278
winterkoning x 1 291

x 1 292
roodborst x 1 294
roodborsttapuit x 1 304
merel x 1 313

x x x 3 328
rietzanger x x x x 4 332
bosrietzanger x x 2 334
kleine karekiet x x x 3 335
grasmus x x 2 346
tuinfluiter x x 2 347
zwartkop x x x x 4 348
tjiftjaf x x x x 4 357
baardmannetje x 1
huismus x 1 397
vink x x x 3 400
groenling x x 2 403
putter x 1 404
geelgors x 1 427
rietgors x x 2 436
telling 30 25 16 14 10 1

Opmerking: er waren geen fanatieke vogelaars in de groep.

Excursies:
11 juli De Kraanlanden

syst sort

turkse tortel

heggemus

sprinkhaanzanger

Totaal 45 verschillende soorten gezien.

 

12 juli Jan Durkspolder
13 juli Olde Feanen
14 juli Olde Feanen/Fjertichmêd
15 juli Delleboersterheide
16 juli Beesterzwaag

11
-ju

l
12

-ju
l

13
-ju

l

14
-ju

l

15
-ju

l

16
-ju

l
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Een gedachte over het voorjaar waarin wĳ elkaar leerden kennen tĳdens
de natuurweek in Friesland 2021

Lente

Het licht verdrĳft het donker
Wat schĳnbaar dood was komt tot leven

De aarde komt weer in beweging
Vol verwondering kĳken

Naar de wonderlĳke veranderingen om je heen
Bloemen ontvouwen zich kleurrĳk naar het licht

Een terugkerend wonder
De zon verwarmt jouw huid

En omarmt je met het haar stralen
Je bloed gaat sneller stromen, blĳ dat je leven mag

Leven in verwondering
Met al wat je lief is om je heen

De regen en zon geven kracht om te groeien
Een nieuwe tĳd breekt aan
Omvat die met beide handen

De hoop en de liefde krĳgen weer ruimte
Wat je lief is neem je mee in duizenden gedachten

Wat je nog niet zeggen kunt dat mag nog even wachten
Ga zitten en luister naar de vogels in het veld of verscholen in de bomen

Een terug kerende symfonie adembenemend mooi
Met je ogen dicht lĳkt het dat zĳ alleen voor jouw zingen
Zie ook de vlinders en libelles vliegend op de warme wind

Planten en bloemen breken de aarde open, op zoek naar het licht
Oneindig in getal ontdek ze in alle kleuren en geuren

Laten wĳ de natuur koesteren en beschermen met daadkracht
Niets mag zomaar verloren gaan voor de volgende generatie

Geef de natuur in haar schoonheid door.

Lente, ik houd van jou. Je bent een teken van hoop,
voor iedereen die echt durft te kĳken.

Je zult je ogen niet geloven.

Gerard



Geelgors

GroteWederik (archieffoto Jeanette) en Moerashertshooi (foto KoosWerther)


