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VOORWOORD 
Locatie en organisatie 

Het kamp werd gehouden in Friesland in het 

zogenoemde Lage Midden, dicht bij nationaal park 

“De Âlde Feanen (Nederlands: De Oude Venen) in 

de periode 16 tot 23 juli 2022. De camping lag iets 

meer dan twee kilometer van dit park ten oosten 

van het gehucht De Feanhoop bij de Mr. J.B. Kan 

hoeve. Deze boerderij is een zogenaamde 

ontginningsboerderij, ontstaan in de jaren dertig 

van de vorige eeuw. Als werkverschaffingsproject 

werd dit laagveengebied tot welvarend agrarisch 

gebied ontwikkeld met steun van de overheid. Mr. 

Johannes Benedictus (Jan) Kan (1873 – 1947) was 

toen minister van Binnenlandse Zaken en 

Landbouw. Naar hem is deze hoeve genoemd; 

tevens is hij de vader van de bekende cabaretier 

Wim Kan (1911 – 1983). 

Het bedrijf was een zuivelboerderij met meer dan 

100 melkkoeien, maar de eigenaar stapte om 

gezondheidsredenen over op het exploiteren van 

een camping en een bed & breakfast. De door hem 

aangelegde voorzieningen (sanitair, beplanting en onderhoud terreinen, formaat van de 

kamers) zijn van uitstekende kwaliteit. Wat wel en niet is toegestaan op zijn terrein wordt zeer 

nadrukkelijk en zonder nuances gecommuniceerd. 

De voorzitter was Nel Korengevel. De admin was Anne-Marie Fondse. De excursies zijn 

voorbereid door Leny Huitzing, een beetje daarbij gesteund door Henrik de Nie die dit verslag 

redigeerde. Dit kamp was een herhaling van een KNNV kamp vorig jaar op dezelfde plek. 

De natuurgebieden 
Het lag voor de hand om de excursies te concentreren op de natuurgebieden binnen het 

nationaal park. De ontdekking van dit kamp was eigenlijk de veldbiologische waarde van de 

kleine in het zuiden en oosten van de provincie gelegen natuurgebieden zoals het Katlijker 

Schar, Dellebuursterheide en Diaconieveen, Lippenhuizerheide, Wynjeterperschar, de Deelen 

en Twijzeler Mieden. Deze gebieden bleken botanisch erg rijk en opvallend rustig, vrij van 

massatoerisme. 

 

Het weer (door Annelies J.): 
Hoewel een beetje wisselend, zal ik me deze week toch vooral herinneren als warm, zeer 

warm of  heel erg warm en met één natte dag. Typisch Hollands zomerweer of voor deze 

locatie, misschien wel typisch Fries zomerweer. 

Op de aankomstdag is het zonnig, warm, maar het koelt ’s avonds snel af en dan is het ook 

vochtig. Bij de avondbespreking was het fleecejack toch echt nodig. 

(Alle vermeldingen over het weer in dit verslag zijn verder van Annelies – red.). 

  

Foto Rixt H. 
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PUNTSGEWIJZE SAMENVATTING OVER HET 

 “LEGE MIDDEN” (EN ZO-FRIESLAND) 

 Ontstaansgeschiedenis1 
 Leeg’’  is Fries voor “laag”  maar het gebied is ook dun bevolkt. 

 Na het Saalien lag er een laag keileem en ontstond het  ‘rivierstelsel’. Tijdens Weichselien een 

afwisseling van stadialen en interstadialen. Mammoeten, muskusossen, sabeltandtijgers, rendieren 

en reuzenherten komen naar de rijk bloeiende toendra’s. Ook mensen (Neanderthalers) 

verschijnen op het toneel. 

 Einde Weichselien: dekzandafzetting 

 Ook toen lag het gebied onder NAP en liep glooiend op van -16 m tot NAP. 

 Holoceen eerste bossen: oerbos en  rendierjagende Neanderthalers (?) 

 Eerste landbouwers. 

 Door stijging zeespiegel en kleiafzetting kwelders steeds slechtere afwatering → uiteindelijk 

landbouwers weg en ontstaan een metersdik hoogveenkussen dat ver boven NAP uit kwam. 

 Daarop opnieuw landbouwers die sloten aanlegden→ droger, inklinking door oxidatie. 

 Vanaf ca 1400 werd het hoogveen afgegraven:  turfwinning. Verdere inklinking/ daling bodem.  

 De stroken water die je langs bijvoorbeeld de Sytze-Maaikesleat ziet, zijn langgerekte veenputten 

of petgaten. Deze zijn ontstaan na 1700 toen de turfwinning sterk toenam. Het drassige veenland 

werd drooggemalen met een molentje, waarna de grond werd afgestoken. 

 De lange smalle landstroken zijn stripen of legakkers. Hierop werd het uitgegraven veen te drogen 

gelegd. Toen de turfwinning voorbij was, werden de stripen als hooiland gebruikt. Tegenwoordig 

wordt daar jaarlijks gemaaid, vooral voor behoud van de landschappelijke en botanische waarden. 

 De Saiterpetten, het Isakswiid, de Sânemar en de Grutte Krite zijn veenplassen. Deze zijn ontstaan 

na de introductie van de Gieterse verveningsmethode eind 18e eeuw. Hierbij waren legakkers niet 

meer nodig. De arbeiders baggerden het veen onder de waterspiegel vandaan. Het werd op een 

praam gesmeten en op een groot veld gedroogd. Resterende smalle legakkers verdwenen hier 

door wind en golven. 

 Langzamerhand werd het land te nat voor boeren die aan de rand gaan wonen maar de stripen / 

zomerpolders eeuwenlang gebruiken als hooiland waardoor blauwgraslanden ontstonden. 

 Bedenk dat Oude Venen in een kom ligt: Het Lege Midden. Afwatering vanaf Drents plateau! 

 Alle wegen zijn vaarwegen behalve de Hooiweg die van Oudega naar Siteburen (oid) loopt en 

natuurlijk de weg waar aan de Kanhoeve ligt. 

 Het landschap is inmiddels van hoogveen veranderd in een waterlandschap 

 Bewoners wonen aan de rand; snijden ’s winters riet en vissen in de zomer 

 Veenwinning stopt in 19e eeuw maar gaat op sommige plekken langer door..  

 19e eeuw (?)Er is meer landbouwgrond nodig→ droog malen (Zie hieronder: molens waren er al 

vanaf 17e eeuw: ook voor het winnen van turf) Zelfs uitgegraven veenplassen worden droog 

gemalen. Er komen steeds meer omkade boerenpoldertjes met molens. Het blijft echter veel te 

nat: de boeren geven het op.  

 De natuur neemt het landschap over: rietlanden, wilgen en elzenbroek  Dat zijn dus jonge 

bossen. 

 Reeds vanaf ca 1900 toerisme: eerst elite en daarna de rest. Ontstaan watersportplaatsen als 

Grouw, Eernewoude etc.. 

 
1 Bron: https://www.itfryskegea.nl/ . Plus kaarten van Nederland in Holoceen 
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Nog wat wetenswaardigheden van het Lege Midden 
 Princenhof is eerste aankoop It Fryske Gea in 1934 en dankt zijn naam aan het feit dat Oude Venen 

enige tijd jachtgebied was van Henrik Casismier II, vorst van Nassau-Dietz. 

 Jan Durkspolder is genoemd naar een van de eerste veenbazen; Fryske Gea heeft de polder weer 

onder water laten lopen. 

 Eernewoude, het enige dorp in de Oude Venen, ligt op een dekzandbult. 

 Het Alddjip, de Boarne(= Koningsdiep) en de Smalle Ee zijn oude veenriviertjes. Zo stroomde het 

water van de hogere zandgronden in het oosten, naar de kwelders die er toen waren in het 

noorden en westen. 

 Terpen waren er niet alleen op de kleigronden; ook in De Alde Feanen zijn terpjes aangetroffen: 

huisterpen. Boeren in de late IJzertijd en de Romeinse tijd wierpen zulke huisterpen (of húskopkes) 

op, net groot genoeg voor één boerderij. Ze lagen in een regelmatige rij, een eindje van een 

veenrivier. Op de Wyldlannen zijn er nog een paar te herkennen aan kleine verhogingen, met 

daarop afwijkende vegetatie zoals Duizendknoop en Klein hoefblad.  

 De langgerekte smalle percelen van soms enkele kilometerslang met kaarsrechte sloten, zijn 

kenmerkend voor De Alde Feanen. Tijdens de middeleeuwen ontgonnen de bewoners het 

veenmoeras door sloten en greppels te graven, haaks op de veenriviertjes. Vanuit dit 

verkavelingspatroon werd later op veel plekken verder gegraven voor turf. 

 De Alde Feanen kent verschillende soorten hooiland, zoals de Hege Warren en de Wolwarren (ook 

wel ‘Oudegaasterhooilanden’ genoemd). Het zogenaamde blauwgrasland was voor 1939 veel 

talrijker, maar er is door ontginning en verdroging veel verdwenen.  

Het woord ‘warren’ verwijst naar laaggelegen grasland dat werd gebruikt als extensief hooiland. 

 De kerken in Grou, Warten en Aldeboarn waren in de middeleeuwen de eerste kerken aan de rand 

van de toen nog amper ontgonnen Alde Feanen. De kerk raakte onlosmakelijk verbonden met de 

verdere landbouwontginning: de bisschop zag de mogelijkheden. Rondom de kerken ontstonden 

langzaam de drie dorpen die belangrijke toegangspoorten werden tot De Alde Feanen. Ook later bij 

de turfwinning speelde de kerk een grote rol: het waren monniken die met de systematische 

turfwinning begonnen. 

 Rietlanden: De Alde Feanen heeft uitgestrekte rietvelden. Rietsnijders, die vaak ook visser waren, 

verdienden er in de wintermaanden hun brood mee. Het was zwaar werk. Tegenwoordig gebeurt 

rietsnijden machinaal. Het is een belangrijk onderdeel van het beheer van de rietlanden, omdat 

het bosvorming vertraagt. 

 Molens. Hier en daar zie je nog kleine molens. Vanaf de 17e eeuw werden molens een normaal 

verschijnsel in De Alde Feanen. Ze maalden de grond droog voor turfwinning of voor landbouw. 

Eerst waren dat houten molens zoals tjaskers, spinnekoppen en grondzeilers. Later werden 

zogenaamde Amerikaanse windmotors ingezet. Tjaskers zijn verdwenen, van de andere types zijn 

er nog verschillende exemplaren. 
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Het gebied in de jaren 1930, vòòr de ontginningen 

 

Natuur van het Lege Midden 

 Het Lege Midden bestaat nu uit de volgende landschapstypen: veenplassen, petgaten met 
legakkers (?), moerasbossen ( zwarte elzen en grauwe wilg), trilvenen, blauwgraslandjes, 
(veenmos) rietlanden en ruigten.  

 Er is  blauwgrasland: op de Rûne Sâne en de Twa Sân Mêden: alleen per boot bereikbaar! 

 Dotterbloemhooilanden: Op, Laban en de Lange Sâne. Ook Wyldlannen alleen per boot bereikbaar 

 Er zijn 450 soorten planten 100 soorten broedvogels geteld. 

Iets over het beheer 

 Vroeger lag Oude Venen lager dan omgeving. Door inpoldering en ontwatering omgeving 
ligt het nu hoger waardoor het veen dreigt uit te droge. Daarom is er een 
Herinrichtingsplan waarbij het gebied vernat wordt. 

 Vissen: brasem, zeelt, baars en snoek → aalscholver: kolonie van 350 paar Noordzijde 
Grote Krite. Verder Blauwer reiger, Purperreiger en Roerdomp. 

 Actief biologisch beheer: wegvangen witvis, uitzetten snoek 

Blauwgrasland 
 Is een half natuurlijk grasland dat in stand wordt gehouden door maaien.  
 Ontstond ver van de boerderij, daar waar alleen hooien mogelijk was. De vegetatie werd ’s 

zomers gemaaid en verschraalde dus voortdurend. Wel werd er soms wat na beweid maar 
er werden ook wel plaggen gestoken, kortom: een rommelig beheer. 

 De mineraalvoorziening gebeurt door – veelal basisch - grondwater dat ’s winters tot in de 
wortelzone komt; ’s zomer zakt de grondwaterstand niet dieper dan zo’n 40 cm onder het 
maaiveld.  
 Hoewel het een schrale vegetatie is was het hooi zeer gewild vanwege het hoge 

gehalte aan mineralen als Ca, Mg, Cu, Na en weinig K. 
 De blauwe kleur komt door Pijpenstrootje – dat hier geen horsten  vormt maar een zode – 

Blauwe zegge, Blauwe knoop, Tandjesgras. 
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 Horstvorming door Pijpenstrootje wijst op achteruitgang – verdroging – van het 
blauwgrasland. Grote aaneengesloten vegetaties van Hennegras, Biezenknoppen en 
Moerasstruisgras wijzen ook op verdroging. Bestaat de ondergrond uit veen dan gaan bij 
verdroging Veenmossen en Haarmossen domineren. 

 Door het ‘rommelige’ beheer is op kleine schaal de variatie in omstandigheden groot 
waardoor een fijn mozaïek ontstaat van o.m. Biezenknoppen, Blonde zegge, Vlozegge, 
Klokjesgentiaan, Kleine Valeriaan en orchideeën als Brede orchis, Gevlekte orchis en – mits 
voldoende kalk in het grondwater Moeraswespenorchis.  
Verder de grassen , Moerasstruisgras, Gewoon Reukgras, Rood zwenkgras en Gestreepte 
witbol.  
Ook Kruipwilg, Ruw walstro, Tormentil, Gewone dophei, Poelruit, Spaanse ruiter, Kale 
jonker, Wilde bertram 

 Van het oorspronkelijke areaal blauwgraslanden is in Nederland door verlaging 
grondwaterstand, schaalvergroting en bemesting, nog maar < 99.9% (Weeda 1994) over. 
Hiermee zijn iet alleen bepaalde plantensoorten verminderd of zelfs verdwenen maar ook 
de daarop levende fauna bijv. Moerasparelmoervlinder, (Donker) Pimpernelblauwtje, 
Gentiaanblauwtje etc. 

 Hier inde Oude Venen ontstonden de blauwgraslanden toen het gebied zo nat was dat de 
boeren naar de rand ervan verhuisden.  Sommige polders stonden en staan nog ’s winters 
onder water: de zomerpolders bijv. Wyldlannen. Deze polders werden eeuwenlang als 
hooiland beheerd. 

 Hier in Noord-Nederland is het grondwater zwak tot matig zuur en basenarm waardoor al 
snel Melkeppe en Hennegras domineren. 

Nationaal Park Oude Venen (Fries: De Alde Feanen) 

Veel excursies vindenplaats in het Nationaal Park Oude Venen. (zie kaartje). Dit Nationaal Park 

beslaat 4000 hectare. Sinds 2016 Nationaal Park. Het is grotendeels Natura 2000 en één van 

de grootste moerasgebieden van Europa;  wordt ook tot de mooiste moerasgebieden West-

Europa gerekend. Maar is eigenlijk helemaal geen natuurgebied: mensenwerk van 100en jaren 

zoals hierboven is uiteengezet. 

Bezoekerscentrum 
Hier vind je o.m. een overzicht wandel- , vaar, en fietstochten. Vlakbij het bezoekerscentrum 
het Pettebosk ingericht. Een schitterend natuureducatiebos met een afwisseling van natte 
petgaten en drogere stroken.  
Verder zijn er otters en is er 12/02/22 een Goudjakhals waargenomen (in gemeente Friese 
Meren). 
 Big five: Zeearend, Ree (200), Roerdomp, Aalscholver, Ooievaar. In 2021 broedde Zeearend 

er voor de 4e keer met succes: 2 jongen uitgevlogen! 
  



9 
 

 
Het nationale park op kaartje van de webiste van Het Fryske Gea (met mondelinge toestemming van 
het FG) 

 

De zuidoosthoek van Friesland 
In dit gedeelte van Friesland vonden de volgende excursies plaats: Delleboersterheide en 
Diaconievene; Katliker Skar en Tsjongerwalen; Park Huize Olterterp en Lippenhuizerheide plus 
Wynjeterper Skar. Het Wynjeterper Skar is van Staatsbosbeheer; de overige gebieden zijn 
eigendom van It Fryske Gea. 
De Zuidoosthoek is een overgangsgebied tussen het Lage Midden en het Drents Plateau.  
Het wordt ook wel Zuidelijke Friese Wouden genoemd naar de moerasbossen die ooit de 
riviertjes omzoomden. Het Drents plateau watert naar NW af door de Zuidoosthoek via de 
Tjonger, Boorn en Linde (Fries: Tsjonger, Boarn en Lende). Hier waren de landhuizen van de 
Friese adel. De bovenloop van deze riviertjes was ooit hoogveen en droge zandgronden die 
met heide waren bedekt. Door intensieve begrazing en plaggen ontstonden stuifduinen zoals 
nu nog in Appelscha. 
In de 20e eeuw werden deze arme zandgronden bebost: de bossen van Appelscha, 
Beetsterzwaag, Oosterwolde en Oranjewoud. Tegenwoordig is het beheer omgekeerd: bossen 
worden gekapt voor ‘nieuwe’ heide en zijn ook weer zandverstuivingen ontstaan. Landschap 
van zandeilanden gescheiden door beekjes / stroompjes typeert dit overgangsgebied tussen 
Drents Plateau en Lege Midden 
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SFEERVERSLAGEN OP VOLGORDE VAN DATUM 
 

Zondag 17 juli: 
Weer: Zonnig maar ook vochtig, het is broeierig warm. 

 

Excursie naar de Bonnebuskepetten 

Door Francien 
We vertrekken met 8 personen vanuit de Kanhoeve aan de Drachtster Heawei, waar we 

logeren, te voet naar de Bonnebuskepetten van het Fryske Gea. We wandelen langs de 

Heawei richting De Feanhoop en slaan na 400 meter rechtsaf het gebiedje in. Het 

schelpenpaadje leidt ons naar het gemaaltje aan de Butendyken, alwaar een mooi uitzicht op 

de Wijde Ee. We nemen de tijd om de vogels te bestuderen en vervolgen dan onze weg langs 

de Butendyken richting De Feanhoop, om na 400 meter weer langs de Petten terug te 

wandelen en zo een rondje te maken. Voor een halve dagexcursie legden we ongeveer drie 

kilometer af en dat was een prima afstand voor deze eerste dag. 

Bijzondere waarnemingen: blaasjeskruid en ijsvogel. 

 

 
Petgatten De Feanhoop 17-7-22 (Foto Annelies J) 
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Wandeling Kraanlannen 

Door Jacques B. 
Vanaf de camping met zes fietsers vertrokken naar het gebied dat enige kilometers naar het 

westen licht. Bij de brug in Feanhoop hebben we de fietsen geparkeerd en zijn we het gebied 

ingegaan. De route die we hebben genomen gaat een kilometer parallel met het kanaal en 

buigt dan af naar het zuiden en loopt dan via de wandelroute die in het broedseizoen gesloten 

is. Daarna zijn we parallel aan de weg naar de tweede ingang gelopen en van daaruit weer 

terug naar de brug. 

De voormalige legakkers zijn niet toegankelijk, de vegetatie typisch voor deze landjes hebben 

we dus gemist. Toch is de plantenrijkdom langs de toegankelijke paden ook wel interessant 

zoals uit de plantenlijst mag blijken. Voor de tijd van het jaar hebben we redelijk wat vogels, 

insecten en zoogdieren gezien. 

Door de route die we gekozen hebben, hebben we wel de vogelhut met uitzicht op de 

noordelijke plas gemist. 

Aan het eind hebben we bij de uitspanning bij de brug nog een consumptie genuttigd. 

 

Een ommetje met de fiets over de Drachtser Heawei + Mûnsterleane + 

Kleasterkampen en Bûtendiken + Eijzengapead en weer de Heawei. 
 

Door Koos v. B. 

 
Om half 10 verzamelen Anne-Marie, Hans, Rixt, Henrik, Marijke, Jan en Alet rond Koos als 

excursieleider, met de fiets. Vanaf de Kan Hoeve naar rechts de “drukke” Huawei op richting 

De Wilgen/ Smalle Ee tussen best mooie graslanden met weinig bloemen en weinig auto’s. 

Bij de eerste paddenstoel (soort ANWB) links het schelpenpad (Mûntseleane) op rechtaf langs 

de Smalle Ee alwaar links de Kleasterkampen op. Aldaar gearriveerd bij een cultuurhistorisch 

punt: een verhoging in het landschap of terp waar tot 1580 een klooster stond. Even 

stilhouden en de lichte heuvel op waar wel bloemen bloeiden en in het gras een labyrint is 

gemaaid. Daar de eerste vogels door Henrik met kijker begluurd. Kalmpjes aan weer verder tot 

een infobord met weinig info maar wel weer vogeltjes te ontdekken zoals de boeren- en de 

oeverzwaluw. 
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Weer verder, dacht ik, want na zo’n km bleek ik stuur te zijn van een halve groep…..de andere 

helft heeft vast een andere sfeer geproefd waar ik dus buiten sta! Na meerdere keren door 

Hans door de kijker (50x) geconstateerde komst van groep “b” bleek de waarheid bij nr 5 aan 

het licht te komen. 

Toen weer als 1 groep naar het gemaal precies 1 km tot de Kan Hoeve en daar “koffie” aan de 

picknick-tafel met vooral water. Ondertussen meerder ooievaars staand en vliegend 

waargenomen en geruime tijd over de Bonnebuskepetten uitgekeken met weer diverse 

vogelwaarnemingen in en boven het moeras dat mn dienst doet als filter voor het aldaar 

geloosde water uit de akkerlanden om geschoond de Wide Mûnstegroppe in te stromen. 

Tegen 12u weer op de fiets richting echte koffie op het terras aan het water behorend bij de 

zeilschool van De Feanhoop. Na gelaafd en gevoed te zijn weer fietsend verder naar de 

Kraanlannen alwaar een vogelkijkhut een vrije blik gaf over een waterplas vol met ganzen, vele 

lepelaars, enkele slobeenden en reigers en nog wat meer. Vanaf de kijkhut in twee groepen 

weer terug naar de fiets en verder op “huis” aan. 

Het was een schone rit van 17 km met heerlijk niet te warm weer. De cijferwaardering voor 

deze excursie is 8,2. 

Aldus schreef Koos. 

 

Maandag 18 juli: 

Verslag door Annelies J. 
 
Weer: begint geheel bewolkt, maar het klaart snel op. Dan is het zonnig en warm. 
 

Excursie naar Eernewouden en varen naar Wyldlannen  
Eerst fietsen naar bezoekerscentrum De Wiidpleats, Koaldijk 8a, Eernewoude. Op eigen 

gelegenheid rondkijken. 

Vaartocht naar Wyldlannen van twee tot vier uur 
Op weg naar Earnewâld (Nederlands:Eernewouden) moeten we bij De Feanhoop met het 
pontje over. Daar kunnen maar 12 personen mee, dus wacht een groepje rustig op zijn beurt. 
Ook aan de overkant is het een prachtig fietspad. Bij de voormalige boerderij Romsigt staat nu 
een toren van waaruit je in de Jan Durkspolder kan kijken. Uitgebreide wilgen-riet landen en 
voor mij als niet vogelaar niet zoveel te zien. Een deel van de groep fietst door naar het 
bezoekerscentrum in Eernewouden, de vogelaars blijven wat langer op de toren. 
Voor het Fryske Gea-bezoekerscentrum hebben we ruim de tijd, want onze vaartocht begint 
toch pas om twee uur. 
Op die boot zijn de schipper en 2 gidsen van het FryskeGea. We spreken af dat we behalve 
naar De Wyldlannen ook naar de polder Laban gaan (zie kaartje p. 7; Luctor et Emergo op de 
1:25.000 topografische kaart). 
Varen is altijd rustig en onthaast. De gids geeft tijdens de tocht een heleboel informatie zodat 
we goed kunnen beginnen aan onze wandeling van een half uur op de Wyldlannen. Prachtig 
terrein, leuke planten, we hadden er wel een hele dag kunnen doorbrengen zonder 
uitgekeken te raken! 
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Prachtig terrein, leuke planten (Foto Annelies J.) 

Maar het is ook geweldig om naar Laban te varen. Dat is de polder waar de Zeearend weer 
gebroed heeft. De andere gids heeft het nest heeft hele voorjaar gevolgd (dat kon ook via: 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/zeearend ) 
en kan ons het verse nieuws vertellen dat het ene jong gisteren is uitgevlogen en vanochtend 
het andere. Het lege nest is goed te zien en is op zich al imponerend genoeg, twee meter 
breed! Henrik ontdekt wel een Zeearend op een tak, in de boomgroep waar ook het nest is. 
Dan varen we weer terug naar de haven en bedanken schipper en gidsen voor deze mooie 
tocht. 

 

Wandeling It Wikelslân 
Door Jacques B. 

Op de dag dat de meesten een boottocht vanuit het bezoekerscentrum ondernamen, is een 

klein groepje in de ochtend ten noorden van het bezoekerscentrum met een pontje 

overgevaren om een wandeling in “it Wikelslân” te maken. Omdat er iemand bij was die ook 

met de boot meeging zijn we slechts een paar uurtjes in het gebied geweest. 

Wat meteen opviel was de behoorlijke rijke vegetatie, veel mooier dan wat we bijvoorbeeld in 

de Kraanlannen gezien hadden. De wandeling ging deels langs de petgaten en deels door een 

moerasbos. Halverwege hebben we een vogelkijkhut bezocht die uitkeek op een plas, geen 

vogels vandaag. Wel zagen we langs de kanten grote plakken moerashertshooi. 

Nadat we de collega die het geluk had met de boot mee te mogen bij het bezoekerscentrum 

hadden afgeleverd zijn we verder rustig naar de camping gefietst. Voor een eventueel volgend 

kamp is dit echt een aanrader. 
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Dinsdag 19 juli 
Weer: Net als maandag: ‘s ochtends bewolkt, klaart snel op en dan zonnig en warm. Maar nu 

wordt het zéér warm, boven de 30 graden. De zon brandt echt op je lijf. Dat zal wel komen 

omdat het droog is, niet vochtig, niet broeierig. 

 

“Pontjesfietstocht” 42 km vanaf camping De Kan Hoeve 
Door Job vd H. 
Wij zijn vertrokken vanaf de B&B de Kanhoeve richting De Feanhoop, langs de Kraenlannen 

richting Nes/Akkrum en hebben dus een alternatieve route gevolgd want de route start 

officieel op knooppunt 38, bij Hotel Restaurant Princenhof, aan de rand van dorp Earnewâld. 

Dat is aan de rand van het Nationaal Park. 

Op de fietsknooppuntenkaart hebben we de punten 49, 48,44, 92, 45, 30 en 06 aangehouden. 

De route is niet overal even duidelijk en zal ik nog verder toelichten. 

Het was een mooie warme windstille dag dus 's morgens vroeg (08:30 uur) ideaal om te 

fietsen. Omdat het een vrij lange route is en we voor de middag weer terug wilden zijn hadden 

we besloten een beetje door te fietsen en niet bij ieder plantje of vogeltje stil te staan. 

De lengte bleek uiteindelijk 42 km en we waren ondanks het flink doorfietsen pas rond drie 

uur ‘s middags terug in De Feanhoop. We hebben bij de stuw van het Botmar broedende 

boerenzwaluwen staan observeren. 

Iets verderop ligt het Swette wat vroeger een blauwgrasland was maar nu volledig agrarisch 

gebied, in de jaren zestig door herindeling en verkaveling geschikt gemaakt voor 'moderne' 

landbouw (plan Mansholt) door de Nederlandse Heidemij. 

Vervolgens verder richting Akkrum, onder de A32, door een eerste stop bij Bar Bistro 

Cooperhuis. Na koffie en gebak (oranjekoek, appeltaart) door naar Grou (Grouw in het 

Nederlands). In plaats van langs de snelweg te fietsen hebben we gekozen voor een route 

langs de Kromme Knilles. 

In Akkrum aangekomen moet je dan afslaan bij Café de Kromme Knilles en de Leppedijk 

volgen om op het weggetje langs de rivier de Boarn (Boorn in het Nederlands) te komen. Een 

mooie route door een landelijk gebied. In Grou een stop gemaakt bij het Theehuis en een 

kijkje genomen bij de St. Pieterkerk in het oude centrum. 

Vanaf de Kerkstraat een pontje (De acht van Grou) genomen naar de overkant  van Rjochte 

Grou. Het gemeentepontje Yn'e Lijte- De Burd (lunchpauze 12:30-13-30) samen met een zeer 

grote tractor met hooibalenpers. 

De meeste pontjes hebben geen lunchpauze omdat ze met vrijwilligers werken. De route loopt 

nu over een schelpenpad langs weilanden tot een volgend pontje de Snoeckbaers naar 

Sytebuoren. Daarna een lange rechte weg naar De Feanhoop door weilanden, gelukkig is er 

halverwege een bosje waar we wat schaduw hebben en wat kunnen drinken, geen overbodige 

luxe bij 34 ° C. Tijdens deze stop horen we nog een spotvogel. Rond 15 uur waren we weer 

terug op de Kan Hoeve. 
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Pontje over de Wijde Ee bij De Feanhoop (Foto Marijke K.). 

 

Boarnburgummerpetten 

Door Annelies J. 
Edith, Marijke en Annelies hebben een rondje gefietst, o.a. over de Kanaalweg, om te zien of 

de Boarnburgummerpetten een interessant gebiedje is. 

Op de dijk richting De Feanhoop genieten we van een prachtig zingende Rietzanger. In de 

ochtendzon zit hij er ook schitterend bij! Verder daar 3 Ooievaars, een Aalscholver op de 

staart van een Amerikaanse watermolen (op die plek zat de dag ervoor ook een Aalscholver), 

Knobbelzwanen (een paar met 3 jongen), Wilde eend, Kraaien, Witte kwikstaart, Spreeuwen, 

Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Blauwe reiger, Groenling, Winterkoning. 

We passeren de Kraanlannen, waar we in de vaart bloeiend Pijlkruid zien. Meteen ernaast 

lijnvormige, uit het water stijf omhoogstekende bladeren (later horen we dat die 

waarschijnlijk van Zwanenbloem zijn; de lijnvormige bladeren van Pijlkruid blijven altijd onder 

water). Verder nog kikkerbeet en Gele plomp. 

De Boarnburgummerpetten blijken loofbos te zijn, moerasbos, weiland en rietland. Aan de 

kant van de weg staan eiken en berken, verderop ook els en wilg – daar is het dus wat natter. 

Maar nergens kunnen we er in. Er is alleen een onduidelijk pad met het bordje: Niet betreden. 

Dat respecteren we, maar vinden ’t wel jammer. 

In Boarnburgum nemen we het (schitterende) fietspad naar de Wylgen en dan de kortste weg 

naar de camping. Een beetje vroeg ‘thuis’, want we moeten ook nog wat te eten kopen. 
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Woensdag 20 juli 

 
Weer: Woensdag 20. ’s Ochtends is het al warm, onbewolkt en zonnig. Dat het droog is merk 

je goed ’s ochtends: vandaag geen dauw. ’s Middags trekt het langzaam dicht en koelt het iets 

af. Dan komt ook eindelijk dat onweer. Tussen 17 en 20 uur rommelt het wat in de verte en 

valt en af en toe een bui of buitje. We zitten onder een smal gebied, een smalle zone met 

onweer, die vanaf het Ruhrgebied langzaam naar het noorden trekt, en dus 3 uur lang precies 

over ons heen. 

 

Verslag excursie naar Ketliker Skar (Katlijker Schar in het Nederlands). 

Door Marijke V. 

Op deze hete dag met de auto naar de Ketliker Skar. De parkeerplaats rijd je snel voorbij. Het 

is een onopvallende zijweg na het verkeersbord waarop "infocentrum It Fryske Gea" staat, aan 

de Schoterlandseweg (de N380) ten oosten van Heerenveen, bij perceelnummer 26. Die 

parkeerplaats is een onverhard veldje.  Wij waren de eersten, die hun auto parkeerden en 

gedurende de hele wandeling hebben we weinig mensen gezien. 

In het natuurgebied volgden wij de blauwe route (4 km) maar zijn daar ook wel van afgeweken 

want het is een smal maar lang perceel. Je kunt er slecht verdwalen. 

In het bos (vroeger eigendom van een adelijke familie), waar ook wat heide, vennetjes en 

graslanden zijn, was het heerlijk koel. Het eerste laantje was meteen boeiend, we zagen oude 

eiken, uitgelopen uit mooie grote grillige stronken,langs de linkerkant van het pad. Rechts 

langs het pad stond dalkruid. Het smalle eikenpad kwam uit op een brede beukenlaan, waar 

we tot onze verbazing een spechtengat zagen waaruit een dode vogel hing. We vermoeden 

dat een boommarter hier aan de gang was geweest. Een paar uur later was de vogel spoorloos 

verdwenen. Waarschijnlijk had de boommarter zijn werk afgemaakt zodra wij waren 

vertrokken. We konden ons wel voor ons hoofd slaan dat we dit hadden laten gebeuren 

zonder er stilletjes bij te zijn. Verder veel dood hout in het bos, daardoor ook een hele mooie 

groep paddenstoelen, verse zijdeachtige beurszwammen, helemaal gaaf in verschillende 

groottes. 

 

 

Deelnemers aan de excursie (Foto Marijke V.) 
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Vaak te zien: wissels van de das, damherten en reeën in levende lijve, veel vuilbomen, grote 

lijsterbessen en hazelaars maar ook tamme en wilde kastanjes. De vogels waren nogal stil. 

Zelfs de zwarte specht, die hier zeker moet zitten, hoorden we niet. Wel zagen we een 

boomvalk. Veel vlinders o.a. veel koevinkjes en oranje zandoogjes. Op de hei aan de westzijde 

van het bos was het geen enkel probleem om het heideblauwtje te vinden. Het woei nogal, 

zijn niet lang op de hei geweest maar maakten vlug wat foto's van het blauwtje.De 

uitzichttoren, die in sommige folders en op de topografische kaart wordt vermeld, is 

verdwenen.Daardoor hadden we geen uitzicht op het riviertje "De Tjonger". Jammer, maar 

verder een heel boeiend bos. 

Na afloop van de excursie aten we eenwarme wafel met kersen in restaurant Hof van 

Schoterland, Schoterlandseweg 50 in Mildam. Misschien daarna nog tijd om naar de 

ecokathedraal te gaan aan de IJntzelaan van de “ecotect” Louis G. le Roy (1924 –2012) daar 

vlakbij. Dat wisten wij helaas toen niet en hebben wij gemist. Om een uur of vier waren wij 

weer thuis. 

 

 
Katlijker Schar (Foto Aletta v.E.) 
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Katlijker Schar (Foto Aletta v. E.) 

 

Wandeling Kraanlannen o.l.v. gids van Fryske Gea 

Door Janny R. 
Vanmorgen hebben we de Kraanlannen bezocht onder leiding van Jitske,  een kwieke tachtiger 

met enorm veel kennis en een zeer prettige en duidelijke uitleg over het gebied waar ze veel 

zorgen over heeft gezien de regelmatig veranderde doelstellingen. 

 Bij de verzamelplaats wees ze op de onderdoorgang van de weg waar otters vooral gebruik 

van maken. Friesland was natuurlijk de laatste plek waar de otter in 1989 dood werd 

aangetroffen en nu het weer goed doet na herintroductie. Ook in het water waren 

zwemsporen te zien. 

Jitske stond ook uitgebreid stil over de moeizame samenwerking met het Waterschap 

vanwege tegengestelde belangen, maar sinds enige tijd is dat verbeterd sinds het waterschap 

ook inziet dat als ze samenwerken ook hun de opgelegde doelstellingen tav verbetering 

biodiversiteit eerder kunnen bereiken. 

De Kraanlannen was boerenland en 25 jaar geleden is bij een ruilverkaveling het gebied naar It 

Fryske Gea gegaan, het was vooral in de kern erg nat waardoor er ook moeilijk landbouw op 

was uit te oefenen. De waterstand is in de kern van het gebied – 52 cm onder NAP. It Fryske 

Gea was al eerder na de ontginning in 1930 met aankopen gestart. 

In de afgelopen jaren zijn er heel veel grond- en waterwerkzaamheden en verplaatsingen 

geweest en met deze verplaatsingen heeft de Watergentiaan zich enorm kunnen uitbreiden. 
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In het hele gebied is er een behoorlijke spanning tussen natuurbeheer, recreatie, landbouw en 

waterbeheer. 

Na deze uitgebreide toelichting zijn we naar de plaats gegaan waar een groot rietscherm staat 

waardoor je op een plas kan kijken waar veel Lepelaars te zien waren. 

Het is een waterplas voorheen slikken en de doelstelling voor komende tijd is dat het 

Waterriet gaat vormen. Er was een Bosmanmolentje te zien die de waterstand reguleert. 

Als laatste ‘hotspot’ hebben we het blauwgraslandje bekeken, wat behoorlijk lijdt onder het 

waterbeheer wat volgens Jitske niet duidelijk gericht is op het blauwgraslandje en in het veld 

was ook duidelijk te zien dat het maaibeheer verschrikkelijk slecht wordt uitgevoerd: veel 

diepe sporen, dus te zware machines en slecht afvoer van maaisel daar er nog heel veel stro 

ophoping was: killing voor een blauwgraslandje!! Vergane glorie! 

Het was tegen twaalven dat we de excursie beëindigden en daarna hebben we  koffie met 

lekkere monchou taart genuttigd op het terras van It Polderhus. 

Leny en ik zijn daarna nog op zoek gegaan naar de Bolletjes raket, niet gevonden, wel het 

Groot blaasjeskruid. 

Nog even wat extra info, ook betreffende de vele veranderingen waar Jitske over sprak: 

Het is een Natura 2000 gebied vanwege de vele zeldzame habitattypes als blauwgrasland, 

Veenmosrietland, Trilvenen, maar ook habitatsoorten als Bittervoorn, Meervleermuis, Grote 

en Kleine modderkruiper en uiteraard veel vogelsoorten als Roerdomp, Purperreiger, 

Porseleinhoen etc. 

Voor deze soorten en typen zijn 

instandhoudingsdoelen geformuleerd. 

De doelen zijn geformuleerd in termen 

van “behoud” of “uitbreiding”  van de 

omvang (populatiegrootte of 

oppervlakte habitattype of leefgebied 

van de soort) en “behoud” of 

“verbetering” van de kwaliteit van het 

habitattype of het leefgebied van de 

soort. 

Voor grootschalige ingrepen zijn 

subsidies beschikbaar gesteld via Natura 

2000, de zgn. Life subsidies. 

Men denkt hier in termen dat de mens 

beschikt maar zoals bij vele 

landschappen beschikt de natuur hier 

en gaat het niet altijd zoals de mens 

wilt. 

Nog even aandacht voor een speciale 

muis de Voor de Noordse woelmuis 

vormen de Alde Faenen het 

belangrijkste leefgebied in Friesland, 

Vooral op de vele eilandjes in het gebied 

weet de soort zich te handhaven. 

  

Excursie door Kraanlannen o.l.v. Tjitske names het 
Fryske Gea. (Foto Marijke K.) 



20 
 

Bijzondere waarneming (Annelies J.) 

Gal van gewone blaasbladwesp Pontania proxima, op wilg. Het is een soort die vrij algemeen 

voorkomt en alleen op bladeren van smalbladige wilgen. De gallen kunnen ook roodachtig zijn   

(zie beide onderstaande foto’s). 

 
 

 

 

Annemarie F verdeelt de oranjekoek die speciaal 
voor dit kamp volgens traditioneel recept is gebakken 

(20 juli 2022 Foto Marijke K.) 
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Donderdag 21 juli 
Weer: Donderdag 21. Een grauwe dag met regen en buien, de hele dag. 

De Deelen 

Door Annelies J. 
Het is een laagveengebied in de vroegere benedenloop van de Boorn (of Koningsdiep/Âlddjip), 

dat bestaat uit een stelsel van petgaten, rietland, struweel en graslandvegetaties, waarvan 

plaatselijk schraallanden 

 

De Deelen 21 juli 2022 (Foto Annelies J.) 
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De Deelen 21 juli 2022 (Beide foto’s: Annelies J.) 
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De Deelen is ook een petgatenlandschap, een die ik (Annelies) mij herinner van circa 45 jaar 

geleden. Het ligt ten noorden van Heerenveen en dat is eigenlijk net te ver om te gaan fietsen. 

Met de auto dus, ook wel handig omdat het een regenachtige dag is. 

Het laatste stuk van de route is een smalle weg naast de vaart (hopen dat er geen tegenliggers 

zijn); aan het eind is er een ruime parkeerplaats. Er is een vogelkijkhut, maar daar zij wij niet 

geweest. 

Het is een prachtig gebied! Er zijn 3 wandelroutes – die geven een mooi beeld van het terrein. 

Op de eigenlijke legakkers kan je niet komen, zo te zien zijn ze zijn erg smal, vol gaten en deels 

ook weggeslagen. In het water zijn er rijen paaltjes, die -tevergeefs- de legakkers moesten 

beschermen. Waar de legakkers helemaal weg zijn, zijn er brede stroken water. 

Beslist aanbevolen voor een excursie of wandeling. 

Bijzondere waarneming: gedrag van een vogel: 

We zien een Fuut, die een heel grote vis inslikt. Hij heeft er zichtbaar moeite mee, maar ’t lukt 

hem uiteindelijk wel. Je zou denken dat hij dan wel voor een hele dag genoeg heeft gegeten, 

maar hij gaat rustig door met foerageren. 

 

Diaconieveen en Dellebuurster Heide 
Door Jeanette vd. M. 

 

 
Deelnemers aan de excursie Dellebuursterheide en Diaconieveen (Foto Marijke K.) 

 

Via Drachten A7 richting Groningen, dan N381 richting Oosterwolde, vervolgens N380 richting 

Nijeberkoop en via Prikkedam naar Alberdalaan waar de parkeerplaats is. 

Goed en wel op de N381 wordt de opmerking gemaakt “ het is hier wel een koningsgezinde 

omgeving “ met al die vlaggen (zonder oranje wimpel en omgekeerd opgehangen met blauw 

boven – red.). Na enige discussie besluiten we van de omgeving te genieten. 

Aangekomen op de parkeerplaats, zijn we aangenaam verrast door de andere omgeving. De 

vogels waren hoorbaar blij met de gevallen regen en lieten zich goed zien. Het eerste plasje 
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bleek niet het Diakonievene te zijn. Dat lag verderop en was veel groter. Onze weg werd nog 

versperd door een stier en twee koeien, maar daar zijn we omheen geslopen. 

Toen we de zon in het water zagen schijnen, besloten we wat sneller door te lopen in de hoop 

bij de [het ven] Catspoele (Klein Delleburen) libellen te spotten. Dat lukte wonderwel, want “ 

Heukels” was niet mee. 

Rond twee uur begon het te miezeren en is de helft van de groep teruggegaan. 

Kortom ,een zeer geslaagde excursie, met veel omgevingsbeleving. 

 

Landscapsimpressie (Foto Marijke K.) 

 

Beetsterzwaag en Lippenhuizerheide 

Henrik en Leny 
Nat geregend kwamen we in Beetsterzwaag, waar we koffie dronken in een bakkerij die daar 

gevestigd is in een prachtig Jugendstil pand. Toen zuidwaarts verder over fraaie fietspaden 

richting Lippenhuizer Heide. Wat ons trof was het dromerige landschap op de brug over het 

Koningsdiep (Alddjip volgens 1:25.000 topografische kaart). Geen mens te zien en volmaakte 

stilte, alleen het gekwetter van boerenzwaluwen onder de brug. Een eindje verder hoorden 

we een waterral. Zowel rondom Beetsterzwaag als ook ten noorden van Tijnje, liggen fraaie, 

lommerrijke fietspaden. 

Opnieuw een beetje nat geregend bezochten de woonboerderij in Tijnje/Gersloot van oude 

vrienden van Henrik. Over Nijbeets reden we terug naar De Feanhoop. 
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Vanaf brug over het Koningsdiep (Foto Leny H.) 

Vrijdag 22 juli 
Prima fiets weer. Droog, niet al te warm of zonnig, beetje wind. 

Wikelslan. 
Edith en Annelies herhalen de excursie van dinsdag naar Wikelslan. Aan de lijst van planten of 

vogels voegen we niets toe, we zien dezelfde soorten als die dinsdag genoemd werden. 

Aan de lijst van paddenstoelen voegen we wél wat toe: Edith vond de Schelpjestaailing 

(Gloiocephala menieri). Zie daarvoor verder het paddenstoelenverslag. 

 

Wynjeterperschar. 
Door Henrik de Nie 

Een vooral botanisch zeer geslaagde excursie. Het is een vrij klein en op de topografische kaart 

wat verbrokkeld uitziend natuurgebied. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer die streeft 

naar verschraling door maaibeheer. Het is een gebied met blauwgrasland, bos en heide, 

gelegen in (wat heet) het dal van het Koningsdiep (Âlddjip). We gingen er heen met negen 

personen. 

In dit gebied zijn de meest bijzondere planten van dit KNNV-kamp gevonden! Ook hier was het 

opvallend rustig. Kennelijk concentreert het toerisme in Friesland zich vooral in het 

merengebied en mijdt de meute deze pareltjes in het oosten van de provincie Friesland. 

 

Zaterdag 23 juli 
Weer: Ook weer droog, wat fijn is voor het inpakken van de tent. Die gaat ‘veld-droog’ de hoes 

in. 
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BIJLAGEN 
 

Opmerking vooraf over hoofdletters in soortnamen: 

Gebruikelijk in Nederlandstalige literatuur over veldbiologie is het gebruik van hoofdletters in 

soortnamen. Volgens de spellingsregels van de Taalunie is dit fout. Soortnamen zijn geen 

eigennamen en horen met een kleine letter. In dit verslag volgde ik de door de auteurs gekozen 

schrijfwijze. 

De waargenomen vogels 
Henrik de Nie 

Tijdens dit kamp zijn precies 100 vogelsoorten waargenomen. Hieronder volgt een lijst met 

soorten waarbij niet de waarnemingen per afzonderlijke excursie worden gepresenteerd, 

maar een globaal overzicht van de waarnemingen opgesplitst in drie habitattypen die 

gedurende het kap zijn bezocht. Dat zijn: 

1: de natuurgebieden van de Oude Venen en De Deelen. Dit zijn moerasgebieden met 

moerasbos van elzen en berken afgewisseld met plas/dras en open water en natuurlijke 

graslanden. De nabij gelegen Kraanlannen zijn diverse malen door deelnemers bezocht. 

Verder was er een excursie per boot onder leiding van medewerkers van het Fryske Gea naar 

een natuurlijk grasland (de Wyldlannen) en een vaartocht door de Folkerssleat met zicht op de 

polder Laban (“Lucter et emergo”). 

2: Het agrarisch gebied waarin ook de camping lag. Dat is intensief gebruikt grasland met rond 

de huizen vaak bomen en struikgewas. Ook op de camping stonden bomen en struikgewas als 

goed habitat voor zangvogels. 

3: De bos- en heide gebieden en natuurlijke graslanden van de zandgronden in Oost-Friesland. 

Bezocht zijn het Katlijker Schar, de Delleboersterheide,  Diakonievene, Wijnjeterper Schar en 

Twijzeler Mieden (plasdras gemaakt en extensief beweid grasland op zandgrond met kwel). 

 

Ooievaars waren op diverse plaatsen opvallend aanwezig in groepen tot wel 10 exemplaren bij 

elkaar. De purperreiger werd op 17 juli in de Kraanlannen waargenomen. Daar verbleven ook 

lepelaars en relatief veel eenden die in hun eclipskleed lastig op soort te brengen waren 

zonder telescoop. Een vliegende zeearend is op daar toen ook waargenomen. Tijdens de 

vaartocht door de Folkertsseat op 18 Juli kregen we zicht op het nest van de zeearend in een 

bosje wilgen. Dit is het nest dat voorzien is van een camera in het kader van het project 

“Beleef de lente” van Vogelbescherming Nederland. 

 

De jongen waren op zaterdag 16 juli 

uitgevlogen. Vanaf de boot was 1 zeearend 

zichtbaar zittend op een tak. Tevergeefs 

speurend naar andere arenden uit dit gezin 

nam ik een witgatje waar. 

Het Fryske Gea staat niet toe dat er met de 

vogels verder onderzoek wordt gedaan. De 

jonge vogels zijn daarom niet geringd en Fryske 

Gea-medewerker Arnold legde ons uit dat hij 

principieel bezwaar had tegen het levenslang 
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een zender plakken op de rug van een arend (“Stel je voor dat jij op je 18de levenslang een 

zender op je rug krijgt geplakt”). 

 

Watersnippen werden alleen op de Twijzeler mieden waargenomen. Tussen de kieviten werd 

éénmaal een klein groepje kemphanen (waarschijnlijk -hennen) waargenomen. Overigens was 

het aantal waargenomen steltlopers opvallend gering. Tureluurs en grutto’s zijn niet eens 

gezien! Mogelijk omdat de broedtijd al voorbij was. 

In het Katlijker Schar zijn beukenlanden met opvallend vaak gaten van de nesten van zwarte 

spechten. Helaas is er maar een keer (en niet eens 100% zeker) een zwarte specht gezien. In 

het bos bij de Delleboerster Heide is een kleine bonte specht waargenomen. 

Diverse mensen hebben bij de camping een kwartel (kwik-me-dit) gehoord. In het Katlijker 

Schar is een mysterieuze, snel in hoog gras verdwijnende vogel gezien, mogelijk ook een 

kwartel. Iemand meldde dat hij een raaf gehoord had. Tijdens een fietstocht door bossen 

onder Beetsterzwaag hoorde ik een keer een gekraagde roodstaart zingen. Ringmussen en 

een rietgors heb ik gehoord in het Wijnjeterper Schar. 

Op de camping bevond zich een grauwe vliegenvanger met uitgevlogen jongen en een nest 

bovenop het armatuur van een lamp bij de fietsenstalling. Later ontdekte ik dat bij meer 

boerderijen in de buurt grauwe vliegenvangers hebben gebroed. Ook de spotvogel, hoewel in 

deze periode weinig vocaal, is hier niet zeldzaam. 

 

 

Watersnip in Twijzeler Mieden (Foto Ruud) 
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Lijst van waargenomen vogels 

 

Tabel waargenomen vogelsoorten. Legenda A:Overal aanwezig in geschikt habitat; a: Idem maar in 
klein aantal; i: Incidenteel waargenomen, meer dan 1x; 1: Slechts 1x gezien of gehoord; (1): 1x 
gehoord of gezien door maar 1 waarnemer. ¹ Deze vogel wordt genoemd in de lopende tekst over de 
waargenomen vogels. 
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Gedicht 
Jeanette vd M. stuurde dit gedicht van Arie van den Berg over de ijsvogel voor opname in het 

verslag. 

 

IJsvogel 
 

dolk op wieken in een jasje van kobalt, 
buik oranje…maar de oogwenk ziet 

even maar een blauwe vlam 
 

voor hogere jagers zo blauw als het water; 
voor wie daaronder huist (de voorn, de bliek) 

het grauw oranje van dor blad 
 

totdat de twijg kort neerbuigt, terugveert, 
vleugels vinnen blijken en de dolk 

zich om de schubben schaart, waarvan 
 

de tak straks glinstert, na de slacht wanneer 
het wapen drooggepoetst, de slokop zit en 

schokkend kleur geeft aan de winter 
 
 Arie van den Berg 
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Lijsten van waargenomen ongewervelde en/of ongevederde dieren 
Door Marlies v S. 
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De paddenstoelen in dit kamp 
Door Annelies J. 

Het was niet echt paddenstoelenweer. Warm kan wel leuk zijn voor fungi, maar droogte 

hebben ze liever niet. De regen van donderdag heeft vast wel een positieve invloed gehad, 

maar die is doorgaans nog niet zichtbaar op de dag erna. Het lijstje paddenstoelen is daarom 

erg kort. 

 

Zondag 17 juli. 

Tijdens de wandeling ten noorden van het 

kampeerterrein vond ik enkele struiken van de 

Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina. Hierop zijn vaak 

gallen te vinden, veroorzaakt door een schimmel die de 

lange naam Vogelkersbladblaasje heeft gekregen, 

Taphrina farlowii. In de NDFF staat deze soort nog als 

zeldzaam, maar naar mijn inschatting is hij dat niet. 

Vermoedelijk komt ie overal wel voor waar de 

Amerikaanse vogelkers staat. Maar niet álle struiken zijn aangetast. Deze schimmel komt 

alléen voor op de Amerikaanse vogelkers (zie de foto). 

 

Katliker Skar 20 juli 

De Zijdeachtige beurszwam Volvariella 

bombycina, op  hout/houtsnippers, op de 

grond. Zie de foto van Marlies; let op de 

beurs aan de voet van de paddenstoelen. 

Verder Echte tonderzwam Fomes 

fomentarius,  Gele aardappelbovist 

Scleroderma citrinum en Platte 

tonderzwam Ganoderma lipsiense. 
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De Deelen 21 juli 

Gele aardappelbovist  Scleroderma citrinum 

Kastanjeboleet  Imleria badia 

Parelamaniet  Amanita rubescens 

Vogelkersbladblaasje Taphrina farlowii 

 

Wikelslan 22 juli 

We vinden de Echte tonderzwam Fomes fomentarius, tegenwoordig een algemene soort. En 

een bijzondere soort: Edith vond de Schelpjestaailing (Gloiocephala menieri) een heel klein, 

rozebruin paddenstoeltje, schelpachtig van vorm, dat uitsluitend groeit op Lisdodde, op  oude 

stengels, vlak boven het wateroppervlakte. Hier stond ie op Smalle lisdodde. Op de foto een 

rozebruin driehoekje (wit omcirkeld), dat is een vers exemplaar en daaronder een aantal 

oudere, al half vergane exemplaren.  Deze vindplaats was nog niet eerder bekend. Het is een 

erg zeldzame soort, van de recente vondsten is deze vondst de 7e vindplaats in Nederland! 

Zoiets zeldzaams meld je dus in via Vera waarna je het upload naar NDFF. Inmiddels staat deze 

al op het verspreidingskaartje in de NDFF. 

Voorkomen schelpjestaailing in Nederland. 

 
Schelpjestaailing (Gloiocephala menieri). 
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Vaatplanten en toelichting op plantenlijst 
Leny Huitzing 

 

Rodelijstsoorten en wettelijk beschermde soorten. 
Er zijn geen wettelijk beschermd soorten (Wet Natuurbescherming 2017) gevonden. Wel 14 
soorten die op de Rode lijst staan, te weten: 

 Zes soorten van de categorie Gevoelig, de minst bedreigde categorie: 
o Blauwe knoop, Dubbelloof, Gagel, Kleine ratelaar, Krabbenscheer, Stijve 

ogentroost; 

 Acht soorten van de meer bedreigde categorie Kwetsbaar: 
o Beenbreek, Knotszegge, Moerashertshooi en Moeraslatthyrus, Stomp 

fonteinkruid, Veenbies, Vlottende bies en Waterscheerling 

Werkwijze bij de samenstelling van de plantenlijst 
Ik heb vrijwel alle genoteerde planten verwerkt maar niet die planten die niet tot op 
soortniveau zijn gedetermineerd, die heb ik weggelaten met uitzondering van Braam spec. 
Ook planten waarvan de ‘notulist’ opmerkte er niet zeker van te zijn, heb ik weggelaten. Dat 
geldt ook voor de paar mossen waargenomen in de Diaconievene. Het staat mij vaag bij dat er 
nog een paar mossennamen zijn ingestuurd maar dat lijstje kan ik niet meer vinden.  
Van de door Marlies op Waarneming.nl ingevoerde soorten zijn de meeste wel in de totaallijst 
terecht gekomen maar onder andere locaties dan waar Marlies soorten heeft ingevoerd. Dat 
zit zo.  
De waarnemingen van Marlies konden niet (meer) worden herleid tot een excursiegebied. Dat 
is jammer maar niet erg want de meeste soorten zijn op de andere locaties gezien, zoals zal 
blijken. Ik heb uit de lange lijst van Marlies díe soorten geselecteerd, die niet al op de 
totaallijst stonden. Van deze 20 soorten wist Marlies waar ze waren gezien en die zijn 
toegekend aan respect. Catspoele/ Diaconievene en Katliker Skar. De overige, door Marlies 
genoteerde soorten, zijn dus op (een of meer van) de andere locaties ook gezien en staan 
daarmee in de totaallijst. 
De twee excursies naar de Kraanlannen (KrL; op 17/7 zonder en op 20/7 met gids) heb ik 
samengevoegd. Bij de excursie naar het Diaconievene, Catspoele en Delleboersterheide (DCD) 
heb ik de lijsten van de deelgebiedjes samengevoegd tot één lijst. Dat geldt ook voor andere 
excursiedoelen met deelgebiedjes. 
Opmerkingen als ‘veel’ of weinig heb ik in de totaallijst ook weg gelaten: dat kon ik niet goed 
in de lijst verwerken. En ‘veel’ of ‘weinig’ is nogal subjectief. 

Bespreking totaallijst2 
Er zijn totaal 222 vaatplanten waargenomen. Dat zijn voornamelijk planten die thuishoren in 

de reeks petgat → verlanding zoals in dit verslag door Janny is beschreven; daarnaast zijn ook 

planten genoteerd die in de bermen groeien. In het Nationaal park De Oude Venen komen ook 

schraallandplanten voor bijv. in de Dotterbloemhooilanden en de blauwgraslandjes.  

Op maandag 18 juli bezochten we de Wyldlannen (WyLd in de tabel) waar de vegetatie een 

Dotterbloemhooiland is. Daar waren we maar een half uurtje waardoor de soortenlijs kort is. 

Het enige blauwgraslandje dat we in het Nationaal park Oude Venen bezochten was een klein 

perceeltje in de Kraanlannen (KrL) dat er slecht aan toe was: één bloeiende Klokjesgentiaan en 

 
2 De opmerkingen over kensoorten zijn ontleend aan de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland 
(Schaminée, J. 2010) 
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Paddenrus . Deze beide gebiedjes stelden teleur; mogelijk speelt de bezoekdatum een rol en 

zijn er eerder in het seizoen meer bloeiende planten. In de Deelen (dD) zagen Annelies en 

Edith veel en goed ontwikkelde Klokjesgentianen. 

Het rijkste gebiedje qua bijzondere / zeldzame soorten was het door Ruud ingebrachte 

Wynjeterper schar (WtS) dat op 22 juli werd bezocht. Dit is een Natura2000-gebied - een 

kwalificatie die overigens ook geldt voor grote delen van het nationaal park Oude Venen -  in 

eigendom van SBB. De vegetatie ter plaatse is voornamelijk blauwgrasland dat helaas nogal 

droog stond. Ruud vond er de zeer zeldzame Knotszegge vond (foto Ruud). Onderin de 

bovenste aar zie je de zwarte kafjes van de (lege) mannelijke bloemen; daarboven de urntjes 

van de vrouwelijke bloemen. Het geheel doet denken aan een knots. Behalve in 

blauwgraslanden komt deze soort voor aan de rand van trilvenen.  

Aan een slootkant vond Ruud de vrij zeldzame Pilvaren en de zeldzame3 Vlottende bies. 

Pilvaren (Pilularia globulifera) is de kensoort van de Pilvarenassociatie die voorkomt in zwak 

gebufferde, zwak zure tot neutrale voedselarme wateren met een minerale, voedselarme 

bodem (Schaminée, J. 2010). Daar vrijwel naast, groeide de Vlottende bies (Isolepis fluitans), 

kensoort van het verbond van Waternavel en Stijve Moerasweegbree waar de 

Pilvarenassociatie onder valt. Ook de Katliker Schar (KaS) leverde wat andere, aan 

zandbodems gebonden planten dan de excursiegebieden in nationaal park Oude Venen.  

Vergelijking van de aantallen gevonden soorten tussen de diverse gebiedjes heeft geen 

betekenis. Zo werden in sommige gebiedjes – bijv. Diaconievene, Catspoele en 

Delleboersterheide (DCD) en De Deelen (dD) alle planten genoteerd terwijl in andere 

gebiedjes – bijv. Wikeslan (Wikl) -  alleen de bijzondere/ karakteristieke soorten zijn genoteerd 

en bij de Pondjesfietstocht (fPnt) alleen die planten die mij op een stopplaats te binnen 

schoten. Maar over de te noteren planten is dan ook niets afgesproken. Wikeslan lijkt van de 

bezochte gebieden in De Oude Venen wel het meest interessant met soorten als 

Moerashertshooi, Moeraslathyrus, Moerasvaren, Koningsvaren, Gagel, Grote Boterbloem, 

Wateraardbei, Waterviolier, en Waterscheerling. Daarvan zijn alleen Koningsvaren en 

Wateraardbei ook elders gezien namelijk in Katliker Schar. Waterscheerling is ook in 

Wyldlannen genoteerd.  

Moerashertshooi (Hypericum elodes) is een kensoort van het Verbond van Waternavel en 
Stijve Moerasweegbree waarvan we in Wynjeterperschar de vertegenwoordigers Pilvaren en 
Vlottende bies tegen kwamen. Grote Boterbloem (Ranunculus lingua) en Waterscheerling 
(Cicuta virosa) zijn kensoorten van de naar hen genoemde associatie. Deze associatie komt 
voor op drijftillen in luwe hoeken van uitgeveende laagveenplassen. Wateraardbei (Comarum 
palustre) is een kensoort van het verbond van Zwarte zegge dat voorkomt in laagvenen en op 
natte standplaatsen op minerale grond met een humeuze tot venige bovengrond.  
Het voorkomen van Waterviolier (Hottonia palustris) kan wijzen op de aanwezigheid van 
kwelwater. Het is namelijk een kensoort van de associatie van Waterviolier en 
Kransvederkruid. Deze associatie is vooral beperkt tot kwelgebieden. Daarnaast is Waterviolier 
een kensoort van de associatie van Waterviolier en Sterrenkroos die groeit in zacht tot matig 
hard, helder water. 
Maar ook de Bonebuskepetten kunnen bogen op een mooie soort namelijk Groot 

Blaasjeskruid, een insectivore soort die vrij algemeen voorkomt in voedselrijk water.  

 
3 Hierbij ga ik er vanuit dat Wynjeterper Schar in het Drents district ligt. Buiten de Pleistocene districten zijn deze 
planten nog zeldzamer (Duistermaat, H. 2020) 
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gev 

kw  

gevoelig; 

kwetsbaar: is toenemende mate van bedreiging 

NBO Noarderkrite, Bûtendiken en Oksekopp 

Krl Kraanlannen 

BBP Bonnebuskepetten 

WyLd Wyldlannen 

Wikl Wikeslan 

fPnt Pontjesfietstocht 42 km 

OBL Olterterp, Beetsterzwaag en Lippenhuizerheide 

WtS Wynjeterper schar 

KaS Katliker schar 

DCD Diaconievene, Cattepoel en Delleboersterheid 

dD De Deelen 
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Knotszegge (Foto Ruud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgt de tekst van een 

voordracht die Janny Resoort hield 

over laagveenvorming 
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