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Wat een winter. Is ie al voorbij of komt er nog een koude perio-
de van sneeuw en ijs? 
Dat is niet te hopen. Veel vogels hebben al een lentegevoel, 
gakkende nijlganzen in een boom, koolmezen die nestkasten 
inspecteren, de voorjaarsbloemen bloeien al, planten beginnen 
uit te lopen etc. Het weer was veel te zacht. De warmste 16 fe-
bruari werd sinds het begin van de metingen gemeten. 
Lammetjes zijn al geboren. Zie verderop in deze FR een ver-
slagje van een bezoek aan Hessel 

en Aafke Boersma te Veenwouden, waar al veel lammeren 
rondhuppelen. 
Deze roodborst zit iedere morgen te wachten tot ik hem een 
bakje met voer voorhoudt, hij hipt dan op het bakje in mijn 
hand en begint te pikken. Zo leuk. Ook bij de naaste buren 
scharrelt hij op die manier zijn kostje op. 
Het valt mij dit jaar wel op dat er geen andere vogels dan me-
rels, spreeuwen, duiven, vinkjes koolmezen, pimpelmezen en 
een roodborst zijn. Wel heb ik de groenling al gehoord. 
Bijzondere meldingen uit de natuur kunt u aan ons doorge-
ven. 
Kopij voor de hjersteditie graag inleveren voor 10 oktober 
2020 
Piet de Vries  
Corrie Brandsma  
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Maitiidsledegearkomste Fûgelwacht Trynwâlden 

Tongersdei 26 maart 2020 om 20.00 oere yn  
“It Wapen fan Fryslân”, Oentsjerk 

 
Aginda: 

1 Iepening 

2 Meidielingen en ynkommen stikken 

3 Ferslach hjerstgearkomste 21 novimber 2019 (yn dizze Fjildrop  op 
 side 6 

4 Bestjoersmeidielingen (sjoch op de side hjirneist) 

5 Finânsjes: jierferslach en kaskommisje (sjoch side 8 en 9) 

6 Bestjoersgearstalling 

•  Harke Heida út Oentsjerk is kandidaat foar it bestjoer. Mei dizze 
 man mei in protte ûnderfining hoopje we foar de kommende tiid de 
 sekretaris funksje yn te foljen. Gert Jan de Vries sil him dan fan út it 
 bestjoer mear dwaande hâlde mei de neisoarch. Op grûn fan artikel 
 1B fan it húshâldlik reglemint stelle we jimme foar him te beneamen. 
 Tsjinkandidaten kinne neffens datselde artikel oanbrocht wurde bij de 
 foarsitter. 
•  Foar de posysje fan foarsitter is noch gjin kandidaat fûn. 

7 Neisoarch 

8 Jeugdfûgelwacht (sjoch op side 15)  

9 Ekskurzjes  

10 Omfreegjen 

 Skoft mei ferkeap fan lotten. 

11 Marcel van Kammen út Hurdegaryp is al jierren aktyf as natuerfoto
 graaf. Syn foto’s binne ferneamd en stean yn de Ljouwerter Krante 
 en yn natuertiidskriften lykas Vogels fan Vogelbescherming. Hij is fan-
 sels in protte yn de natuer, mar fertelt der ek graach oer!! It tema diz
 ze jûn is de natuer yn ús omkriten en yn Fryslân. 

 Yn it skoft fan syn presintaasje is de ferlotting 

12 Sluting 
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Bestjoersmeidielingen 
Henk Minkes 

Bestjoersgearstalling: 
Sjoch de útnûging foar de ledegearkomste. 
Wa’t wat foar de fûgels yn en om de Trynwâlden betsjutte wol en dêr wat foar dwaan wol, kin him/
har melde en ris beprate wat der allegearre mooglik is! 
 
Webside: 
De fûgelwacht hat in moaie webside. Dêrop sette foaral Hans Dijkstra en Pyt van de Polder nijs-
gjirrige berjochten. Sjoch ris op: http://fugelwacht-trynwalden.nl/. 
 
Ekskurzjes: 

• De tarieding foar de hjerst ekskurzje nei de Müritz giet alhiel neffens skema: mei 20 dielnim-
mers geane we begjin oktober op paad nei de Dútske Seenplatte. Yn it ferbliuw dat we útsocht ha 
moatte we sels ieten klearmeitsje. Dat moat de kommende tiid noch regele wurde. Johannes, Mar-
ten en ik sille guon minsken freegje dit foar de ekskurzje te organisearjen. 
• It doel is om op sneon 25 april in dei-ekskurzje te hâlden nei it Fochteloër Fean/It Drents-
Friesche Wold. 
Of jimme hjir belangstelling foar hawwe hearre we graach. Oanmelde kin by Johannes Mosselaar, 
Marten fan Dalen as by my. Us mail adres stiet foar yn de Fjildrop. 
 
Fjildrop 
De Fjildrop wurdt de lêste jierren makke troch Corrie Brandsma en Piet de Vries. Ik fyn dat hja elt-
se kear wer in moai blêd meitsje!! Us kompliminten dêrfoar. 
 
Aktiviteiten foar de jeugd: 
Der is wer in moai tal jeugdleden. Dêr wolle we wer moaie aktiviteiten foar organisearje. Pyt van 
de Polder hat dêr moaie plannen foar. Mar….. hij is op dit stuit allinnich. 
Dêrom hjir in oprop: Wa wol Pyt hjirby helpe?? 
Bepraat ris mei Pyt wat er allegearre betocht hat en hoe’t jimme hjirby helpe kinne. Syn telefoan/
mail adres steane foaryn de Fjildrop. We wolle graach dat in lyts ploechje hjir mei oan de slach 
giet. 
Want……. wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!! 
 
Fûgelmeldingen: 
Meldingen fan fûgels, planten en bisten yn en om de Trynwâlden kinne jimme trochjaan oan Cor-
rie Brandsma (h.brandsma15@chello.com) 
 
Koeke-aksje 2020 
De koeke-aksje hat west. 18 doazen koeken binne ferkocht. De netto-opbringst is sa’n € 325. 
Ferkeapers ek dit jier wer tige tank foar jimme ynset!! 
 
Te keap: Fûgelhokjes: 
Op de ledegearkomste en bij Pyt van de Polder thús (Boskwei 13, Readtsjerk) binne wer nêstkast-
kes te keap fan it fabrikaat Pyt van de Polder. En € 7.50 foar in hokje is net djoer!! 
De opbringst fan de ferkeap komt alhiel te goede fan de wacht! 

http://fugelwacht-trynwalden.nl/
mailto:h.brandsma15@chello.com
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Tongersdei 21 novimber 2019 om 20.00 oere yn “De Canterlanden 
 

Aginda: 
Iepening 
Fan herte wolkom, ek foar Joost Mulder, ús sprekker jûn oer sûne grûn. 
Joost ferfangt syn heit omdat hy earne oars hinne moast. 
Foarôf wie de fraach fan minsken fan de folkstúntsjes út Oentsjerk as hja ek wolkom wiene. Hja 
woene dit ferhaal oer sûne grûn ek graach hearre. Dat is fansels prima. Dêrom ek wolkom oan 
dizze minsken. 
Oanwêzich binne 30 leden. 
 
(Bestjoers-) meidielingen en ynkommen stikken 
Op 13 april wie der in prachtige iepen dei yn it kader fan 40 jier fûgelwacht Trynwâlden. 
Moai opsetten en útwurke yn it park fan Stania State. Pyt, Hans, Max, Agnes, Aafke, Corrie. Tige 
tank foar al jimme wurk, ek alle oare frijwilligers tige tank. 
It hat nije leden opsmiten, ek jeugdleden. Foar it earst yn jierren in lytse groei yn it ledetal. 
Eins moatte wy faker in iepen dei opsette, miskien wat ienfâldiger, mar wol mei de bedoeling om 
ús sjen te litten oan de minsken yn de doarpen. 
Fierders wie der op freed 4 oktober in BFVW-kontakjûn. U.o. oer it brûken fan in drone foar de 
neisoarch. Dat projekt wurdt útwreide. En ek oer in ûndersyk nei de stienmurd. Dêr is blykber 
mear tiid foar nedich. 
 
Ferslach ledegearkomste 28 maart 2019 yn De Trochreed 
Der binne gjin fragen of opmerkingen oer, it ferslach is goedkard. 
 
Bestjoersmeidielingen  
Der lei wer in kreaze Fjildrop bij jimme yn de bus! Tank oan: 

• de redaksje (Corrie en Piet) 

• alle besoargers! 
Alle minsken dy‘t in stik(-je) skreaun hawwe 
 
Der binne 2 fakatueren yn it bestjoer: ferfanger fan Henk Dijkstra en fan foarsitter. We hawwe 
no 1 kandidaat fûn: Harke Heidstra út Oentsjerk. Doel is dat hy de nije sekretaris wurdt fan de 
wacht. Yn de maitiidgearkomste kinne jimme him yn it bestjoer stimme. Dan sil er him ek wol ef-
kes foarstelle. 
 
Oare wurkferdieling: Gerrit Jan bliuwt yn it bestjoer. Hij komt dan min of te mear op it plak fan 
Henk Dijkstra telâne. Yn elk gefal saken as byfuorje yn de winter giet hy dwaan. Ek sil er him 
dwaande hâlde mei de neisoarch mei Jappie en Jelle. Geert Dijkstra sil dan de koördinaasje fan it 
besoargjen en ferstjoeren fan de Fjildrop dwaan. 
 
Nije foarsitter: In nije foarsitter is der noch net. Der binne in pear goeie kandidaten frege, mar dy 
meitsje in oare kar op dit stuit, as hawwe it te drok. Dêr bliuwe wy oan wurkjen. Henk Minkes wol 
de wacht graach yn goeie hannen efterlitte. 
As jimme it goed fine, dan wol hy oant dy tiid him noch wol ynsette foar de wacht, yn elk gefal oant 
maart dus. Sis it mar. 
 
Meidielingen Trynerzje. 
Sa’t jimme witte is de Trynerzjy de stroomkoöperaasje yn de Trynwâlden dy’t him dwaande hâldt 
mei “griene stroom”. Hja besteane no 5 jier en wolle graach efkes yn dizze gearkomste oan it 
wurd. 
Wy krije in cheque oerhandige nei oanlieding fan it Trynergie Festival fan 2 novimber 2019. In be-
drach fan €110,00 is foar fûgelwacht Trynwâlden. Hjir binne wy fansels tankber foar! 
 
Neisoarch  
Jappy lit de resultaten fan de ôfrûne neisoarch sjen oan de hân fan moaie foto's, de grafyk liket 
stadich te stabilisearjen, mar der wurde noch altyd te min piken grut foar in soargeleaze takomst. 

Ferslach neijiersledegearkomste Fûgelwacht Trynwâlden 
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Jeugdfûgelwacht  
Pyt hat wer in oantal skoallen benadere foar it fersoargje fan in natoerles, hooplik wurdt hjir tiid 
foar frijmakke op de skoallen. 
Mei in pear jeugdleden binne in oantal ûlen nêsten besocht, dit foel tige yn de smaak by de jonge-
rein. 
 
Ekskurzjes  
De ekskurzje giet nei Müritz yn Dútslân. Johannes en Henk Minkes geane begjin desimber derhin-
ne om in ûnderkommen te sykjen. Leafst sûnder stapelbêden. 
Mar noch wol “low budget”. Sa omtrint € 250 stribje we nei. 
Der binne no 8 oanmeldingen. Oaren graach opjaan bij Johannes, Marten of Henk Minkes yn it 
skoft. 
 
In reüny foar de dielnimmers oan alle ekskurzjes:  
We hawwe yn de maitiidsgearkomste en yn de Fjildrop oankundige dat it miskien aardich wie om 
in reüny foar alle ekskurzjes te hâlden. 
Ek diene we in oprop wa’t noch materiaal lizzen hat foar sa’n reüny. Der hat de kommisje 0 
reaksjes op hân. 
It libbet net echt ha we konkludearre. Derom ha we besletten dit fierder net út te wurkjen. Dus gjin 
reüny fan alle ekskurzjes. 
 
Koeke-aksje jannewaris 2020 
Yn de tredde wike fan jannewaris 2020 is wer de gebrûklike koeke-aksje. 
Der is in nije bakker fûn; Tjeerd Visser fan Hurdegaryp docht dit net mear. 
 
Koeke ferkeapje of fetbollen?  
Der is earder wolris sein dat koeken âlderwetsk binne. It soe better en moderner wêze om fetbol-
len en mear fan soks te ferkeapjen yn oktober/novimber. It is de muoite wurdich om dat te ûnder-
sykjen. 
Max Slingerland is frege of hy mei in lyts groepke minsken deroer neitinke wol of: 

• dat in ferstannige set is of net, 

• hoe soks foarm krije kin (fetbollen of ek oare saken; krekt sa ferkeapje of op in oare wize, 
de lokale middenstân hjir ek bij te belûken is. 
Max wol hjir wol mei oan de slach. Wa wol dêr mei him oer neitinke? 
 
Omfreegjen.Gjin fragen út de seal. 
 
Skoft mei ferlotting. Netto opbringst €70. 
 
Sprekker: Joost Mulder, Mulders Agro, oer sûne grûn. 
Net oer fûgels diskear, mar foaral oer sûne grûn. Dat is ek tige wichtich foar fûgels, sa’t wy witte. It 
bedriuw fan Theo stiet foar in grut part yn it teken fan in sûne boaiem, in sûne frucht en dertroch in 
sûn liif. 
Op Omrop Fryslân fertelde Theo hoe’t jo de stikstofproblemen better oanpakke kinne. 
 
Sluting. De foarsitter slút de gearkomste om 22.10 oere en winsket elkenien wol thús. 
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Inkomsten  

Omschrijving Begroting 2019 Rekening 2019 Begroting 2020 

1. Saldo rekening courant 3649,00  3648,91 2227,00  

    Saldo excursie rekening 438,26  438,26 1563,00 

2. Saldo spaarrekening 3.541,00  3.541,00 3.541,00  

3. Contributies 2.450,00  2717,00 2500,00  

4. Excursie Müritz 2020  1665,00 1935,00 

5. Rente 0,50 0,35 0,30  

6. Opbrengst verloting 300,00  295,00  300,00  

7. Advertenties ``Fjildrop`` 450,00  447,00  450,00  

8. Koekactie 600,00  659,30 650,00  

9. Diversen 1.000,00  2234,27 1.500,00  

Totaal 12.428,76  15.646,09 14.666,30 

 

 Uitgaven 

Omschrijving Begroting 2019 Rekening 2019 Begroting 2020 

1. Secretariaat 200,00  100,50 150,00  

2. Leden/Best. Vergadering 600,00  935,98 700,00  

3. Nazorg/Nestkast/Ringact 400,00  139,47 300,00  

4. Uitgave``Fjildrop`` 1.750,00  1688,78 1.750,00  

5. Afdracht B.F.V.W. 950,00  910,00  950,00  

6. Kosten verloting 125,00  178,26 150,00  

Kosten exc. Müritz 2020  540,00 3060,00 

7. Attenties 100,00  950,00 300,00  

    Kosten Koekactie 200,00  226,80 200,00  

8. Diversen 300,00  181,63 200,00  

9. Kosten afd. Jeugd 500,00   500,00  

10. Reservering Jubileum 
feest 

2500,00 2463,09  

    Saldo rekening courant 3324,76 2227,58 2427,30 

    Saldo excursie rekening 438,00  1563,00 438,00  

    Saldo spaarrekening 1041,00  3.541,00  3541,00 

Totaal 12.428,76 15.646,09 14666,30 

Financieel overzicht 2019/2020 
Geert Dijkstra 
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Toelichting financieel overzicht 2019/2020 
 
Inkomsten: 
 
Ad. 3  Meer contributie ontvangen dan begroot door ledenwerving tijdens het jubileumfeest 
  in april 2019, en een aantal leden betaalt meer contributie. 
Ad. 4  De renteopbrengst is nog minder dan het voorgaande jaar. Voor het komende jaar 
  zal dit wel nihil zijn.  
Ad. 5  De opbrengst verloting is volgens begroting.  
Ad. 6  De advertentie inkomsten zijn volgens begroting.  
Ad. 7  De opbrengst koekactie is hoger dan begroot, hier zitten nog opbrengsten van het 
  voorgaande jaar in, en alle opbrengsten voor 2020 waren nog niet binnen tijdens het 
  opmaken van de jaar rekening. Voor 2020 hebben we 18 dozen verkocht oftewel 324 
  koeken. Alle vrijwilligers die hebben mee gewerkt aan de verkoop; bedankt voor jullie 
  inzet. 
Ad. 8   Opbrengst diversen is flink hoger dan begroot, een groot bedrag binnen gekomen 
  voor monitoring BFVW, verkoop van veel nestkasten en een donatie van Trynergie 
  en tevens de kwartaalontvangsten van ook Trynergie. 
 
Uitgaven: 
 
Ad. 1  De secretariaatskosten zijn lager dan begroot, geen kosten gehad voor aankoop van
  acceptgirokaarten.  
Ad. 2  De kosten van leden- en bestuursvergaderingen zijn fors hoger dan begroot,             
  veroorzaakt doordat een rekening van het voorgaande jaar nog niet betaald was. 
Ad. 3  De kosten van nazorg en ringactiviteiten zijn ook flink lager dan begroot, de nazorg
  passen worden niet meer berekend. 
Ad. 4  De kosten van de Fjildrop zijn ook iets lager, maar altijd nog de duurste kostenpost 
  van de Fûgelwacht.    
Ad. 5  De afdracht BFVW is iets minder dan begroot.  
Ad. 6  De kosten van de verloting zijn hoger dan de begroting, veroorzaakt door vooraf prij-
  zen te hebben gekocht. 
Ad. 7  Attenties zijn fors hoger dan begroot, meer donaties gedaan. 
Ad. 8  De kosten diversen zijn fors lager uitgevallen.  
Ad. 9  De kosten voor de jeugd zijn er dit jaar helemaal niet gemaakt.  
Ad. 10  Het jubileumfeest is mooi binnen de begroting gebleven. 
 
De kascommissie bestaat uit de heren K. Noordenbos en K. Wijnstra. 
Reserve lid kascommissie is mevr. B. Kooistra. 
 
Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra 
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De Haven 1 
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Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe 
Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrij-
willigers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor het 
beheer van het landschap en de weidevogels en hun werk symbolisch belonen en onder de 
aandacht brengen. De aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
(NFW) is vrijdag 20 december tijdens de jaarafsluiting van de vereniging uitgereikt.  
 
Pyt is een van de bijna 100 onmisbare vrijwilligers van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. “In 
zijn bescheidenheid is hij vaak de stille kracht op de achtergrond. Hij is een kenner van het gebied 
en altijd bezig met de natuur. Hij regelt leuke activiteiten voor jong en oud vaak in samenwerking 
met de vogelwacht. Het bouwen van nestkastjes tijdens het Wâldpyk bramenfestijn Brommels! is 
een succes. Daarnaast streeft Pyt als vast lid van de schouwcommissie altijd naar kwaliteit van 
beheer.” Aldus Douwe Hoogland, voorzitter van de jury. 
 
Prijs 
De prijs is een geldbedrag van 250 euro. De winnaar kan hiervoor een idee voor een nieuw initia-
tief bij de vereniging indienen. 
 
Agrarisch natuurbeheer 
De Douwe Hooglandprijs wordt sinds 2015 uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een persoon of or-
ganisatie die het draagvlak voor en de betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer van de ver-
eniging Noardlike Fryske Wâlden stimuleert. De prijs is vernoemd naar Douwe Hoogland die van 
2006 tot en met 2014 voorzitter van de vereniging was. 

Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder 

Ut namme fan de redaksje fan de Fjildrop: Pyt fan herte lokwinske mei dizze priis 

Douwe Hoogland overhandigt de bijbehorende oorkonde aan Pyt van de Polder 
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De webside is in goed middel om ús wurk as fûgelwacht sjen te litten oan de minsken. Wy kinne 
ús ferhalen kwyt, stipe mei moaie foto’s en filmkes oer fûgels en harren omjouwing. 
Der kinne links pleatst en folge wurde foar en fan minsken en ynstânsjes dy’t wat mei ús wacht te 
meitsjen hawwe. It wurdt allinne mar moaier as der mear minsken ris wat opstjoere as melde wat 
nijsgjirrich genôch is om te pleatsen. 
Wat it allegearre opsmyt kinne jimme yn ûndersteand steatsjes besjen. 

Webside nijs. 
Pyt van de Polder 
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Briedsoarch 
Pyt van de Polder 

Troch de drokte mei de rôffûgels en ûlen kamen wy fan’t simmer net ta oan it neisjen fan de nêst-
kastkes foar de sjongfûgels yn ús bosken. Allinne de Klinze bosk is troch Jon en Albert mei in pear 
skoalbern kontrolearre op briedsukses. Yn desimber en jannewaris hawwe Albert en ik noch alle 
nêstkastkes skjinmakke en 25 wer op nij ophong. Dêr komme in pear gegevens út wat de beset-
ting en it bried resultaat west hat. 
 
Fan de 40 nêstkastkes yn de Klinze bosk wiene der 31 beset, 1 mei ealjebijen, 7 leech en 2 mei 
in inkelde deade mies der yn. In pear mei twa nêsten, it twadde briedsel. 
Yn de Atsje bosk wiene der fan de 18 kastkes 3 leech en twa mei in deade mies der yn. 
De Mûneinster bosk fan de 9 kastkes 2 leech en ien mei in deade blokmies én in dea blaukopke, 
beide folwoeksen. Striid om it kastke? 
Yn it Heemstra bosk fan de 35 kastkes 10 net beset en in inkelde mei in deade mies. 
Yn de boskjes Turkije en Grikelân fan de 18 kastkes wiene der 5 net beset. 
Wol in protte twadde briedsels binne wy tsjin kaam. 
 
Sjoen de besetting en beskikberheid fan de ploech, 3 oant 4 meiwurkers foar de briedsoarch, soe 
it net ferkeard wêze dat der wat nij bloed yn it team kaam om ris wat taken oer te nimmen. 
Ik sit te tinken om de sjongfûgels mei in aparte groep minsken te dwaan, los fan de ûlen (it ring-
wurk) en de rôffûgels. Wa’t tinkt hjir struktureel wat yn betsjutte te kinnen, dan hearre wy dat 
graach. It giet om de kontrôle, it leafste digitaal mei de BFVW app, it skjin meitsen en it ûnderhâld. 
Foar mear ynformaasje as opjaan kin fia educatie@fugelwacht-trynwalden.nl 
 
Sjoen de ûntwikkelingen mei de goudûlen en harren briedsels yn it begjin fan dit jier kin deselde 
drokte as boppe omskreaun is, wol wer foarkomme. Dat soe skande wêze foar de registraasje fan 
de nêstkastkes. 
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Jeugd en edukaasje 
Pyt van de Polder 

Op de skoallen binne wy wer úteinsetten mei it timmerjen fan nêstkastkes. Sa’n 100 sille yn inoar 
timmere wurde troch de skoalbern. Dat is minder as oare jierren opdat der skoallen kieze foar it 
meitsjen fan de kastkes nei skoaltiid. Dan kinne bern harren opjaan om mei te dwaan. Sa komme 
der allinne bern dy’t it moai ta liket. De groepkes binne lytser en dat is foar ús better om ien en oar 
goed oer te bringen. De nêstkastkes wurde as boupakket op skoallen oanlevere en fergees 
beskikber stelt troch ús fûgelwacht. Wy soenen as wacht wol mear dwaan wolle mei de skoallen 
om bygelyks te helpen by de lessen biology en dan mei namme oandacht jaan oan it praktyske 
diel. Dus it fjild en de bosken yn om de natuer te belibjen. 
Mar it ûntbrekt ús oan minsken dy’t hjir by helpe wolle as kinne. It IVN (Instituut voor Natuureduca-
tie en Duurzaamheid.) hat hjir in protte ûnderfining yn en hat kontakten mei de BFvW om hjir ynfol-
ling oan te jaan. 
Dat soe foar ús ek noch in mooglikheid wêze kinne mar eins soe it ek moai wêze om de âlders der 
by te belûken. 
 
It bestellen fan it hout en it seagjen fan de nêstkast pakketten dogge wy by boubedriuw Kingma yn 
Aldtsjerk. Dit foldocht tige en wy fine it derom ek spitich dat Fedde Kingma de boel ferkocht hat. 
By dizze tige tank foar it fersoargjen fan it hout en it gebrûk fan de romte en de machines om it te 
ferseagjen. Foarhinne wie Jan Veenstra foar ús yn’t spier om de plankjes op maat te meitsjen. Dat 
is foar ien persoan ek noch in protte wurk. Foar ien partij fan 140 nêstkasten binne al 1120 ûnder-
dielen nedich. No hawwe Albert Visser en ik it dien op in sneontemoarn. Dan moatte de losse ûn-
derdielen noch by inoar socht wurde, der in pakketsje fan meitsje en ôfspraken meitsje mei de 
skoallen en de helpers foar it timmerjen. Al mei al in hiel projekt en ik fyn it dan ek moai dat wy al 
sûnt jierren help krije fan deselde minsken lykas Johan de Lange, Lubbert Boersma, Lammert 
Agema, Albert Visser, Otto Banga, Kees Westra, Wytse Westra, Ale Glas en Jon Abma. Dizze 
ploech helpt by it timmerjen op de 6 basis skoallen yn de Trynwâlden. Tige tank foar jimme ynset. 
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Ulen en rôffûgels 

Pyt fan de Polder 

It bliuwt yn bysûnder jier. In sêfte winter en noch altyd op de measte plakken in protte mûzen. 
En dan komst ûnderweis bysûndere dingen tsjin sa as in goudûle op 3 aaien (11 jan. 2020). Mar 
ek de lêste twa jonge fleanflugge goudûlen fan in tredde briedsel by Veenstra yn Readtsjerk. Dat 
hat it tredde briedsel west wat wy mist hawwe. Nei oktober tochten wy dat we wol klear wienen. 
Der binne in moai soad jonge ûlen grut wurden en komme oant no ta goed de winter troch. Ik haw 
noch mar in pear werom meldingen fan deade ûlen troch krigen. De kâns is grut dat der ûle nêst-
kasten te min binne, en dat se wer op oare plakken nesteljen geane. 
Dat kinne holle beammen, einekuorren, as by de boeren efter it tek yn de skuorren. It komt der op 
del dat wy mar rekken hâlde kinne mei in drok ringseizoen. 
Hjoed, 4 febrewaris, by it skriuwen fan dit stikje, hawwe wy noch 5 gruttere jonge ûlen ringe fan in 
nêst mei 8 wêrfan twa dea yn de kast en ien wie té licht. De oaren wiene ek oan de lichte kant. 
Begjin febrewaris, de fûgels binne al oan’t baltsen en sitte al wer by harren briedplakken. 
De mûzebiters hawwe al wer striid om de nêsten en inkelde reade wikels sitte al wer by harren 
nêstkasten. Sparwers wurde geregeld sjoen dy binne ek net fier fuort. 
In spantsje wâldûlen hawwe we mids desimber wol heard yn Stania State mar sa ein jannewaris is 
it wer stil. Se binne der net mear as der is briederij, dan hâlde hja harren ek stil. 
De fjildûlen wurde hjir en der wol sjoen, mear op de sliepplakken. Mei dizze mûzestân kinne de 
neisoargers yn maart mar wer skerp wêze op harren oanwêzigens yn it fjild.  
Fjildûle ROMKE, sa neamd opdat Romke Kleefstra fan it Sovon dizze fûgel as jong fan in nêst by 
Stiens in stjoerder jûn hat, is okkerdeis waarnommen yn Libië, (Afrika) Dêrfoar hat de fûgel ek in 
skoft yn de Wynserpolder om húsmanne. Moai sa‘n stjoerder, kinne wy net tsjinop mei ús ringen. 
Foto bron: nijsbrief Nature Today 

Verplaatsing van de gezenderde velduil “Romke” van Friesland naar Libië, onderweg zijn geen 
GPC posities beschikbaaar. (Bron: Google Earth/GKA) 
 
“Romke” is de eerste van de vier tot nu toe door GKA in Nederland gezenderde velduilen die 
naar Afrika trok. Dit volwassen mannetje broedde in 2019 in Friesland nabij Stiens 
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28-JAN-2020 - Een recordaantal 
deelnemers zag het weekend 
tijdens de Nationale Tuinvogeltel-
ling opvallend veel pimpelmezen. 
De mees met het blauwe petje 
eindigde daardoor op de derde 
plek, achter de huismus en kool-
mees. In de zomer werden al 
forse aantallen pimpelmezen ge-
meld en dat is nu goed terug te 
zien in de Tuinvogeltelling. De 
vink, vorig jaar nog goed voor een derde plek, zakte naar plaats zeven. 
 
Ruim 90 duizend mensen telden in totaal meer dan 
1,5 miljoen tuinvogels. Dat zijn bijna 13 duizend tel-
lers meer dan vorig jaar. Pimpelmezen hebben een 
goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Europa en 
in combinatie met voedselgebrek daar verblijven 
veel mezen deze winter in de Nederlandse tuinen. 
Dat was terug te zien in de Nationale Tuinvogeltel-
ling. Waar voorgaande jaren gemiddeld tussen de 
2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden geteld, zit-
ten er dit jaar per tuin gemiddeld meer dan 3 pim-
pelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de merel 
voor, die op de vijfde plek eindigde. Het aantal me-
rels, nog steeds niet helemaal gevrijwaard van het 
usutuvirus, bleef min of meer stabiel ten opzichte 
van vorig jaar. 
 
Zacht winterweer 
Vorig jaar maakte de vink de top drie compleet, na 
de huismus en de koolmees. Dit jaar heeft de vink een paar plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken 
vorig jaar nog door de sneeuw richting de tuinen werden gedreven, lijken ze nu het bos te verkiezen 
boven de meer stedelijke omgeving. Door het milde winterweer is er voor vinken ruim voldoende 
voedsel in de bossen te vinden. Daardoor laten ze tuinen voorlopig links liggen. Door het zachte win-
terweer werden ook opvallend veel insecteneters als de 
tjiftjaf en zwartkop gemeld; soorten die normaal gesprok-
ken bij kouder weer afzakken richting België en Frank-
rijk. 
 
Top tien 
Evenals voorgaande jaren is de huismus weer veruit de 
meest getelde soort. De huismus wordt in minder dan de 
helft van de tuinen waargenomen, maar omdat mussen 
in groepen leven, zijn ze qua absolute aantallen het 
vaakst gezien. Nummer twee is de koolmees, die in 
meer dan acht van de tien tuinen werd geteld. De pim-
pelmees eindigt op plek drie. 
Dit is de top tien van de Nationale Tuinvogeltelling 2020. 
Tussen haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling 
van vorig jaar: 

Recordaantal tuinvogeltellers ziet opvallend veel pimpelmezen 
Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Dankzij een goed broedseizoen in Oost-
Europa waren er veel pimpelmezen in Ne-
derlandse tuinen (Foto Shutterstock 

1 Huismus (1) 
2 Koolmees (2) 
3 Pimpelmees (5) 

4 Kauw (6) 
5 Merel (4) 
6 Vink (3) 

7 Turkse tortel (7) 
8 Houtduif (8) 
9 Roodborst (9) 

10 Ekster (10) 
  

Er werden opvallend veel insecten-
eters geteld, zoals de zwartkop (Foto: 
Jos van den Berg)  
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Sinds 1986 verricht ik voor Centrum Vogeltrek en Demografie (Vogeltrekstation) te Wageningen gespeci-
aliseerd onderzoek naar het voorkomen van weidevogels. In de Noord-Friese weiden voorzie ik daartoe 
jaarlijks een fors aantal exemplaren van scholekster, kievit, grutto, tureluur en andere soorten van een 
ring. 
Terugmeldingen van deze vogels leveren informatie op over sterfte in het eerste levensjaar, verschillen 
tussen leeftijdsgroepen in trekroutes en winterkwartieren en dispersie van geboorteplek naar de plaats 
van vestiging als broedvogel. Verder geven de ringgegevens inzicht in timing van het broedseizoen, het 
jaar waarin een vogel tot broeden komt en de overlevingskansen van vroeg-laat geboren kuikens. 
Voor de lezers van de Fjildrop heb ik een aantal terugmeldingen van door mij geringde weidevogels op 
een rijtje gezet. Hiertoe behoren ook diverse vogels die in en rond het wachtgebied van Trynwâlden ter 
wereld kwamen. Voor de liefhebbers van meer dan alleen aardrijkskunde is toegelicht waarom deze te-
rugmeldingen zo waardevol zijn of voor dit overzicht zijn uitgezocht. In Fjildrop nummer 66 verscheen het 
laatste overzicht van interessante terugmeldingen van weidevogels. 
 
SCHOLEKSTER 5312085. Geringd op 21 mei 1996 als na 3e kalenderjaar in Wildveen bij Readtsjerk. 
Dood gevonden op 17 juli 2018 in Wildveen bij Readtsjerk. 

Uit ringonderzoek weten we dat veel scholeksters jarenlang trouw kunnen blijven aan een eenmaal geko-
zen broedplaats en respectabele leeftijden kunnen bereiken. 
Scholekster 5312085 is daar een mooi voorbeeld van. De vogel was op de vinddatum minstens 26 jaar 
oud. Scholeksters zijn namelijk pas vanaf hun vierde levensjaar geslachtsrijp. Of bovengenoemde schol-
ekster voor voldoende nakroost heeft gezorgd is zeer de vraag. Door verslechterde voedselomstandighe-
den, hoge predatiedruk en het verdwijnen van oorspronkelijke broedterreinen stokt de aanwas van onze 
scholeksters de laatste jaren enorm. 

SCHOLEKSTER 5455412. Geringd op 3 juni 2013 als kuiken op sportterrein Kaetsjemuoilan te Oen-
tsjerk. Tegen glas gevlogen op 26 juni 2013 van gebouw Reinstein te Oentsjerk. 

SCHOLEKSTER 5520564. Geringd op 13 juni 2016 als kuiken in ponykamp aan De Jister te Oentsjerk. 
Ring afgelezen met telescoop op 15 maart 2017 in Balgzandpolder bij Den Helder. 
SCHOLEKSTER 5520581. Geringd op 8 juni 2017 als kuiken op grasveld Hofwegen te Oentsjerk. Ge-
vangen en losgelaten op 26 augustus 2017 op Schiermonnikoog. 

Scholeksters 5455412 en 5520581 werden geboren op het dak van Reinstein. De andere scholekster op 
het dak van een woonhuis aan De Kamp. Onze scholeksters zijn van oorsprong kustvogels. In de loop 
van de vorige eeuw zijn ze steeds meer en steeds verder in het binnenland gaan broeden. Tegenwoordig 
worden scholeksters in toenemende mate als dakbroeders gezien. Een voordeel is dat kuikens op daken 
geen last van grondpredatoren hebben en dat ouders (die de kuikens voeren tot ze minimaal vliegvlug 
zijn) in nabijgelegen gazons (parken, sportvelden) vaak meer en gemakkelijker regenwormen kunnen 
bemachtigen dan in intensief beheerd boerenland. Of de op daken geboren scholeksters later eenzelfde 
broedplek kiezen als hun ouders is door ringen nog niet vastgesteld. 

SCHOLEKSTER 5370514. Geringd op 14 juni 2002 als kuiken in Aldtsjerksterpolder 
Bij Aldtsjerk. Ring afgelezen met telescoop op 11 januari 2016 bij Zurich. 

SCHOLEKSTER 5478065. Geringd op 17 juni 2014 als kuiken in Aldtsjerksterpolder bij Aldtsjerk. Ring 
afgelezen met telescoop op 3 februari 2016 in Broekerpolder bij Hippolytushoef 

SCHOLEKSTER 5455495. Geringd op 8 juni 2014 als kuiken in Aldtsjerksterpolder bij Aldtsjerk. Ring 
afgelezen met telescoop op 16 februari 2016 bij Middelburg. 

WAAR (VER)BLIJVEN ONZE WEIDEVOGELS? 
Kees Bil 

Scholekster paar Wildveen 
Readtsjerk ca 1993 Foto S. Rekker 

Scholekster Readtsjerk Wildveen ca 1993 
foto S. Rekker 
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Nederlandse scholeksters overwinteren langs de kusten van ons eigen land en de kusten van België, 
Engeland, Frankrijk en soms nog zuidelijker. Welke vogels waar verblijven, hangt af van de geboorte-
plek, de leeftijd en de hardheid van de winter. Van de in Noord-Fryslân geringde scholeksters zijn tot 
dusverre de meeste terugmeldingen verkregen uit het Waddengebied en West-Frankrijk. 
Bovengenoemde terugmeldingen zijn bijzonder omdat het scholeksters betreffen die alle drie op hetzelf-
de perceel (Wiereweg) werden geboren, maar zich in de winter van 2016 alle drie in verschillende delen 
van Nederland ophielden! 

SCHOLEKSTER 5A52744. Geringd op 6 juli 2010 als kuiken in 't Schoor bij Ternaard. Gepakt door een 
roofvogel op 20 mei 2013 te Wangerland, Lower Saxony Mellum, Duitsland. 

Veel onvolwassen en niet-broedende scholeksters zwerven in troepen langs de kusten van West-
Europa. Scholekster 5452744 werd 160 km ten oosten van zijn geboorteplek teruggemeld. Of dit exem-
plaar zich inmiddels op Mellum had gevestigd als broedvogel of nog vrij rondzwierf, was helaas niet meer 
vast te stellen. Op Mellum werd ooit een scholekster van 34 jaar oud gevonden. 

SCHOLEKSTER 5486196. Geringd op 19 juni 2015 als kuiken nabij Jannum. 
Verkeersslachtoffer op 27 juni 2015 op de ledyk nabij Jannum. 

SCHOLEKSTER 5317938. Geringd op 26 juni 1997 als kuiken nabij Wanswert. 
Verkeersslachtoffer op 12 maart 2017 op de ledyk nabij Wanswert. 

Scholeksters foerageren in het voorjaar graag in drassige en gemaaide bermen. 
Gevolg is, dat deze vogels geregeld bij het aan- en opvliegen door het voorbijrazende verkeer worden 
geschept. Dat dit zowel jonge als oude vogels overkomt, laten bovenstaande meldingen zien. Beide 
exemplaren werden gevonden in de directe omgeving van het geboorteperceel. 

KIEVIT 1641788. Geringd op 4 juli 2017 als kuiken te Lytse Geast bij Tytsjerk. 
Gevangen en losgelaten door ringer op 12 december 2017 te Borth, Engeland. 
KIEVIT 1641691. Geringd op 10 juni 2017 als kuiken in Jouswierpolder, Jouswier. 
Dood gevonden op 10 april 2018 te Rhossili, Swansea, Engeland. 

Onze kieviten zoeken ’s winters het zuiden en zuidwesten van Europa op. Het merendeel in Frankrijk en 
het Iberische schiereiland en een klein deel in Groot-Brittannie en Ierland. In milde winters blijven heel 
wat kieviten in eigen land. Samen met kieviten uit noordelijke streken volgen deze vogels in groepen de 
vorst- en of sneeuwgrens. De afstanden tussen de ring - en vindplaatsen van de in Engeland aangetrof-
fen kieviten bedroegen respectievelijk 672 en 731 km. 
Kievit 1641691 werd gevonden zonder aanwijsbare doodsoorzaak. 

KIEVIT 1600958. Geringd op 9 juli 2013 als kuiken in de Geasten bij Garyp. 
Karkas met ring gevonden op 10 maart 2018 te Ferwert. 

KIEVIT 1513952. Geringd op 12 juni i 2007 als kuiken in It Lang Diel te Wergea. 
Alleen poot met ring gevonden op 16 juli 2019 op De Hond in Eems te Delfzijl. 

In het huidige landschap hebben kieviten en andere weidevogels met een heel scala van predatoren te 
maken. Zowel op de grond als vanuit de lucht. Bovenstaande kieviten werden als volwassen vogel door 
een slechtvalk gegrepen. 
De prooiresten lagen in Ferwert onder 
de kerktoren en op het meeteiland van 
de NAM onder een dukdalf. 

KIEVIT 1612691. Geringd op 25 mei 
2014 als kuiken op industrieterrein Ho-
gedijken te Dokkum. Verkeersslachtof-
fer op 12 juni 2016 op Groningerstraat-
weg (nabij Texaco-station) te Leeuwar-
den. 

Ook kieviten zoeken vaak voedsel in 
zachte wegbermen. Vooral in periodes 
met aanhoudende droogte, wanneer in 
gewoon boerenland weinig van hun ga-
ding is te vinden. Kievit 1612691 is uit-
gelicht omdat zowel de plaats van ge-
boorte als de vindplaats opmerkelijk 
zijn. 

GRUTTO 1641529. Geringd op 19 mei 2017 als kuiken in De Kolken bij Anjum. 
Ring gevonden in haviksnest op 22 augustus 2018 in De Tibben bij Ee. 
Met behulp van een metaaldetector werden onder het haviksnest ook nog twee ringen van kieviten ge-
vonden. Ook deze exemplaren werden in2017 in De Kolken geringd. Haviken grijpen zowel jonge als 
oude vogels in het veld. Waarschijnlijk werden bovengenoemde vogels al een jaar eerder als kuiken ge-
predeerd. 
 
 

Grutto kuikens. 
Anjum de Kolken 
foto S. Topma 
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GRUTTO 1391033. Geringd op 10 mei 2000 als na 2e kalenderjaar (vrouw) in het Buitenveld bij 
Readtsjerk. Ringnummer afgelezen met telescoop op 13 januari 2008 bij Faro, Cais Novo, Algarve, Por-
tugal. Gepakt door een klein zoogdier op 25 april 2015 in het Buitenveld onder Veenwouden. Afstanden 
2103 en 1 km. 

Onze grutto's zijn in de trekperiodes te vinden in eustaria, moerassen en rijstvelden van Spanje, Portu-
gal, Italië, Marokko, Mauretanië, Senegal, Gambia en Guinee Bissao. Bovenstaande terugmeldingen 
laten drie dingen zien: het winterverblijf in januari, trouw aan de geboorteomgeving en hoe en waar de 
vogel aan z'n eind kwam. Verder is de leeftijd van grutto 1391033 respectabel te noemen. Zij werd mini-
maal 17 jaar. 

GRUTTO 3847533. Geringd op 14 juni 2018 als kuiken in De Geasten bij Garyp. 
Gevangen en losgelaten met transmitter door Portugese en Nederlandse onderzoekers (RUG) op 9 j a n 
u a r i 2019 te Porto Alto, Evoa, Portugal. 
Afstand tussen ring - en vangplek 1959 km. 
 
Sommige grutto's vliegen in een ruk naar hun overwinteringsgebieden in Afrika terwijl andere grutto's 
even een tussenstop maken in zuidelijk Europa. De laatste jaren bestaat sterk de indruk dat meer grut-
to's langere tussenstops in Zuid-Europa maken of daar zelfs de gehele winterperiode doorbrengen. De 
rijstvelden en delta’s in Spanje en Portugal zouden wel eens belangrijker winterverblijfplaatsen voor de 
grutto kunnen zijn dan tot nu toe werd verondersteld. 
Met behulp van ring - en zenderonderzoek wordt thans getracht een beter inzicht in de trek strategieën 
van de soort te krijgen. Grutto 3847533 kon dankzij de aangebrachte zender in geheel 2019 in zowel Eu-
ropa als Afrika worden gevolgd. 
Wie de exacte reisgegevens van de Gariper grutto wil weten, kan dit bekijken op de site 
volg.keningfanegreide.nl. Zij staat bekend onder de naam Evoa_II. 

TURELUUR 1651287. Geringd op 20 juni 2018 als kuiken bij de Heawei, Earnewâld. 
Geschoten op 1 september 2018 te La Teich, Gironde, Aquitaine, Frankrijk. 
Onze broedvogels overwinteren langs de kusten van Noord-Frankrijk tot Marokko, terwijl een enkeling 
verder trekt of naar het westelijk deel van de Middellandse Zee gaat. Tureluurs die naar of via Frankrijk 
trekken, lopen de kans slachtoffer van de jacht te worden. Ondanks het instellen van jachtvrije zones 
worden er nog ieder jaar tureluurs (en andere weidevogelsoorten) uit Frankrijk als geschoten terugge-
meld. Tureluur 1651287 overkwam dit al op de 73-ste dag na de ringdatum. De afstand Earnewâld - La 
Teich is 1073 km. 

TURELUUR 1360977. Geringd op 11 augustus 1998 als 1e kalenderjaar in (wad) kwelder bij Holwerd. 
Dood gevonden op 6 mei 2017 te Chilches, Gastellen, Spanje. Afstand 1581 km. Verstreken tijd 6840 
dagen. 
Of bovenstaande tureluur een Nederlandse vogel betrof is onzeker, omdat in augustus ook buitenlandse 
tureluurs in het waddengebied verblijven. Wel is zeker dat tureluur 1360977 tot de oudst geregistreerde 
tureluurs in de databank van het Vogeltrekstation in Wageningen behoort! 
Op 1 mei 2017 werd achter de boerderij van Hoekstra aan de Rhaladijk bij Aldtsjerk een tureluur met 
Spaanse trekring gevonden. Deze vogel bleek door een klein zoogdier gepakt te zijn. De kop ontbrak en 
met het lichaam was 
gesleept. De tureluur 
was op 12 maart 2011 
na 2e kalenderjaar ge-
ringd te Sanjejo, Ponta-
vedra, Spanje. De vind-
plaats en vinddatum ge-
ven aan dat dit exem-
plaar deel uitmaakte van 
de lokale tureluurpopula-
tie. De afstand tussen 
Sanjejo en Aldtsjerk be-
draagt 1627 km. 
 
Kees Bil, K. Riene-
werfstrjitte 34, 9063 JV 
Mûnein 
 
Vondsten van geringde 
vogels kan men melden 
via 
www.vogeltrekstation.nl 

Tureluur kuikens. Earnewald 
1987 Foto S. Rekker 
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Fleane 
Jouke Vlieger 

It falt net ta om altyd posityf te bliuwen as it giet om it behâld fan ús greidefûgels. Somtiden sakket 
my de moed yn ‘e skuonnen as jo om jo hinne sjogge en de krante lêze, en fiele alle ynspannin-
gen bytiden om ‘e nocht. Dat der yn ús eigen lân belangen binne dy’t de greidefûgels net yn de 
kaart spylje is bekend, mar ek bûten ús lângrinzen, sawol yn de oerwinteringsgebieten as ûnder-
weis op de pleisterplakken barre saken dy ’t lang om let grutte gefolgen ha sille foar de grei-
defûgels.  
No moat men net alles leauwe wat der yn ‘e krante stiet. ‘’De krant brengt de leugen in het land’’, 
wurdt der wolris sein, mar it artikel yn de LC fan 30 jannewaris lêstlyn nim ik foar wier oan, krekt 
lykas der noch altyd plakken binne op de wrâld dêr ’t ús greidefûgels út ‘e loft sketten wurde. Op 
ien fan die grutte pleisterplakken, de Taag delta yn Portugal, dêr ’t op it hichtepunt fan de fûgeltrek 
mear as 50.000 skriezen, yn selskip fan wylpen, leppelbekken en tjirken bêd en brochje fine 
foardat se nei harren briedplakken yn it noarden fleane, krekt op dit plak wol it pleatslike regear in 
nij fleanfjild oanlizze. 1,15 miljard wurdt ynvestearre en fansels binne by sa’n grutskalich projekt 
ek miljoenen begrutte foar miljeu kompensaasje, mar dit is spitich genôch net mear as in toaniel-
stikje.  
 
Miljeu rapporten binne basearre op efterhelle sifers fan tweintich jier tebek. Der hawwe gjin nije 
tellingen plakhân en kennis-ynformaasje wurdt dêrby oan de kant skoat. Ynternasjonale ferdrag-
gen en noarms dy ’t ôfsprutsen binne yn it ramt fan de fûgelrjochtline hawwe blykber ek al neat 
mear te sizzen. Troch in hieltyd feroarjend lânskip wêryn de moderne minske alles nei syn hân 
sette wol komme natuerwearden almar mear ûnder druk te stean, nettsjinsteande de saneamde 
kompensaasjes. Men kin natuer samar net ferpleatse.  
Briedgebieten, oerwinteringsgebieten, trekrûten en pleisterplakken op die trekrûten, binne al wit-
hoelang fertroude herkenningspunten op de fûgelkaart en ûnmisber foar it behâld en sukses fan 
de besteande populaasjes. Sa wurdt op it iene plak fan ‘e wrâld fan alles dien oan beskerming en 
behâld en wurdt op it oare plak alles yn ferlegenheid brocht.  
It ministearje fan LNV yn ús lân meldt noch dat Portugal oansprutsen wurde sil troch it AEWA-
sekretariaat, de organisaasje efter it ‘Agreement on the Conservation of African-Euroasian Migra-
tory Waterbirds’, in ynternasjonaal ferdrach foar beskerming fan trekfûgels. Fûgelûndersikers bin-
ne mismoedich en hawwe der net folle ferdúzje mear yn. Oer in skoftsje is men dizze delta en al 
har kleurrike fûgelfear fergetten en priizget men de waansin fan de dei. Grutte grize fûgels sille hjir 
meikoarten fanôf it asfalt opstige en de wolfeartsmaatskippij fan a nei b fleane. It jout mar wêr in 
kear dúdlik oan hoefier as it hinne is mei de ’minsklike beskaving’. 



24 

Dat de combinatie kat en vogel geen gelukkige is, moge duidelijk zijn. Regelmatig vallen vogels 
ten prooi aan ’s lands meest gehouden huisdier. De cijfers over aantallen slachtoffers lopen uit-
een, maar uitgaand van de laagste schattingen, zou het gaan om zo’n 18 miljoen vogels per jaar, 
die door huiskatten en verwilderde katten worden gedood. (bron. Steen en Dekker) Dat vindt Vo-
gelbescherming zorgwekkend. 
Toch lijken de vele vogelslachtoffers die katten maken er niet voor te zorgen dat populaties van de 
algemene vogelsoorten op landelijk niveau onder druk staan. Niet voor niets leggen vogels meer-
dere eieren en broeden veel soorten vaak meerdere keren. Het is een ‘normaal’ verschijnsel dat 
een groot deel van de jongen niet groot wordt en voortijdig sterft. Bij het leggen van de eieren hou-
den vogels als het ware rekening met predatie door rovers. De kattendichtheid in de stad is na-
tuurlijk wel hoger dan daarbuiten. Tuinvogels worden in de stad wat dat betreft sneller door katten 
gepakt. Toch gaan de landelijke aantallen van de meeste tuinvogels niet achteruit. 
 
Schade 
Lokaal kan de predatie door katten een (fors) probleem vormen, zo bleek uit onderzoek van Til-
burg University. Loslopende katten in Natura 2000-gebieden kunnen schade toebrengen aan de 
vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen als beschermd natuurgebied. 
Maar ook buiten ‘beschermde’ gebieden lopen vogels risico. Zeker voor grondbroeders en dan 
vooral voor vogels waarvoor geschikt leefgebied steeds minder aanwezig is, zoals weidevogels. 
Die populaties zijn natuurlijk extra vatbaar voor predatie, ook door katten. Hoewel katten dus ze-
ker niet de grootste bedreiging zijn voor de instandhouding van vogels, zijn ze in sommige situa-
ties wél een grote boosdoener. 
Zo bleek op Saba in het Caribisch gebied dat verwilderde katten een grote bedreiging vormen 
voor de roodsnavelkeerkringvogel. Camera’s legden vast dat verwilderde katten de keerkringvo-
gelnesten leegroofden. Op Texel is waargenomen dat katten de jongen van de tapuit roofden, in 
een van de laatste belangrijke broedgebieden van de tapuit in ons land. 
Predatie als geheel is een natuurlijk gegeven, maar huiskatten en verwilderde katten behoren in 
Nederland niet tot de natuurlijke jagers. Huiskatten zijn immers geen inheemse soorten. Elke kat-
tenbezitter kan zelf bijdragen om de predatie te verminderen of zelfs te voorkomen. Houd uw huis-
dier(en) het liefst binnen, zeker ’s nachts, rondom kwetsbare natuurgebieden en in het broedsei-
zoen. Wanneer de kat wél buiten loopt, houd dan in de gaten waar. 
Het steriliseren van verwilderde katten wordt vaak als optie gelanceerd: de zogenaamde TNR- 
methode. TNR staat voor Trap-Neutralize-Return. Met deze methode worden katten gevangen, 
geneutraliseerd (gesteriliseerd/gecastreerd) en daarna teruggeplaatst. Het voorkomt voortplanting 
maar vermindert de impact op natuur niet omdat de teruggeplaatste dieren blijven jagen. Boven-
dien moet meer dan 75% van de populatie worden behandeld om effectief een populatie te ver-
kleinen met TNR (Longcore, Rich, & Sullivan, 2009). 
 
Strafbaar 
Formeel is de kattenbezitter in overtreding wanneer de kat een beschermde diersoort vangt. Dat is 
het geval op basis van al jaren bestaande wetgeving. Als een kat een vogel pakt, is de eigenaar 
strafbaar volgens de Wet natuurbescherming art. 3.1. Ook als een kat bijvoorbeeld de straat over-
steekt waardoor een bestuurder uitwijkt en schade veroorzaakt, is de eigenaar van de kat aan-
sprakelijk. Slechts weinig eigenaren van katten realiseren zich dat. 
In de praktijk is het erg moeilijk, zo niet ondoenlijk, om hierop te handhaven. De bewijslast ont-
breekt vaak. Vogelbescherming pleit om die reden niet voor een verbod om katten los te laten lo-
pen, maar wijzen kattenbezitters wél op hun verantwoordelijkheid, zeker als zij in de buurt wonen 
van gebieden met veel bedreigde vogels. Een aangelijnde kat kan bijvoorbeeld aanzienlijk minder 
kwaad dan een loslopende kat. 
 
Tips om de tuin veiliger te maken voor vogels 
Voer op een open, overzichtelijke plaats, zodat de vogels de kat zien aankomen. Plaats eventueel 
gaas ruim om de voerplaats, dit geeft ze extra tijd om weg te vliegen. 
Maak uw tuin ontoegankelijk of onprettig voor katten. Bijvoorbeeld door stekelige mei- en vuur-
doorn te planten op plaatsen waar katten uw tuin binnenkomen, door stekelig snoeisel (of hazel-
nootschillen) tussen de planten te leggen, of door dichte bodembedekkers aan te planten, zodat 
de bodem dichtgroeit. 

Katten versus vogels  
Bron: Vogelbescherming 

https://www.jasjadekker.nl/wp-content/uploads/2016/03/Steen-2016-Katten-in-de-NL-Natuur.pdf
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Hang nestkasten op een veilige plek waar de katten niet bij kunnen, minstens twee meter hoog. 
Plaats een ‘kattengordel’ of een kraag van afstaand gaas om een boomstam, daarmee voorkomt u 
dat katten bij een nest kunnen komen. 
Span een of enkele (waslijn)draden 10 tot 30 cm boven schuttingen, zodat katten er niet over kun-
nen lopen en moeilijker overheen kunnen klimmen. 
Denk bij kattenoverlast ook eens aan wat huis-tuin-en-keukenmiddeltjes, zoals het strooien van 
citroenschil of koffiedik of het plaatsen van planten in uw tuin die een citroengeur verspreiden, zo-
als: 
Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek) 
Dictamnus (vuurwerkplant) 
Aloysia triphylla (citroenverbena) 
Ruta graveolens (wijnruit) 
 
De werking van deze alternatieven is doorgaans echter vrij beperkt. 
Raad de buren aan de kat binnen te houden, zeker als er net jonge vogels zijn uitgevlogen. 
 
Tips voor de kattenbezitter 
Hou de kat in ieder geval binnen tijdens het uitvliegen van jonge vogels en gedurende de nacht. 
Laat uw kat eventueel aangelijnd in de tuin. Zo heeft hij enige bewegingsruimte, maar kan niet 
overal komen. Een ander alternatief is een buitenren voor de kat. 
Neem elke dag iets van buiten mee voor uw kat. Een kastanje, een paar veertjes, een stukje hout. 
Zo wordt de kat steeds opnieuw geprikkeld. 
Zorg dat de kat altijd naar binnen kan als hij dat wil. U kunt hem belonen met een lepeltje blikvoer 
als hij ’s avonds weer 
binnenkomt. 
Verstop kattensnoepjes 
in een lege keukenrol. 
Zo moet de kat jagen 
voor zijn eten en daar 
houden ze van. 
Laat katten op hoge 
plekken komen zoals 
tafels en kasten. Dat zijn 
de fijnste plekken om te 
rusten. 
Zorg voor uitdaging bij 
het eten. Verplaats de 
bakjes voer regelmatig 
of verstop het eten in 
voerballen die ze zelf 
moeten zoeken. 
Zorg voor een brand-
schone, open kattenbak. 
Gooi lege dozen niet 
weg, maar laat de kat 
zich er een tijdje mee 
vermaken. 
Laat uw kat steriliseren 
of castreren, zodat er 
niet onbedoeld nestjes 
(zwerf)katten geboren 
worden. 
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Bij aankomst worden we begroet door de stabij die de stal bewaakt. Wat een warme sfeer heerst er in 
huis en in de stal. Hessel wist veel te vertellen over zijn “hobby”, de vogelwereld om zijn bedrijf heen 
en het bodemleven.  
 
Sinds ongeveer 12 jaar hebben ze in maatschap 400 schapen op 21 ha land. Deze dieren zijn de laat-
ste jaren van het ras Rijnlam, wat hun in staat stelt om de dieren 3 x per 2 jaar te laten aflammeren. 
De meeste lammeren, behalve degenen die nodig zijn voor de aanwas en vervanging van de veestap-
pel, worden verkocht.  
Aafke heeft een kinderopvang aan huis, waar gemiddeld 25 kinderen worden opgevangen. Ook zijn 
de kinderen meer dan van harte welkom om in de schapenstal te “helpen”. Ze krijgen dan een overall 
aan en de meeste kinderen zijn enorm in hun element. Op een filmpje zien we enkele opvangkinderen 
in gekleurde overalls door de stal lopen en meehelpen. Wat kun je als ouder nog meer wensen dan 
dat je kinderen zo opgevangen worden.  
Deze kinderen krijgen dus veel mee van wat de natuur inhoudt en wat het verzorgen van vee aan-
gaat. Zo gauw een eerste ei is gevonden gaan ze met de kinderen naar een nestje. Uiteraard kan dat 
verderop in het broedseizoen niet meer, maar dat spreekt vanzelf. Het blijft altijd een afweging van 
wat wil je de kinderen meegeven en wat heeft het voor gevolgen voor de vogels. 
Het bedrijf van Hessel en Aafke Boersma is volop in ontwikkeling. 12 jaar geleden was het terrein hier 
zwaar verwaarloosd. Vooral onkruid vertoonde zich en het gras was geheel en al uitgegroeid.  
Hessel heeft voorheen altijd als chefslager gewerkt. Helaas was dit beroep niet meer mogelijk en 
moest hij wat anders zoeken. Hij had als hobby altijd al een paar schapen. Na goed harseskrapjen 
kwam deze mogelijkheid uit de bus, gezamenlijk met de kinderopvang. Aafke had vroeger heel graag 
kleuterjuf geworden, dus vandaar. 
Helaas was de start zeer moeilijk, financiering was niet mogelijk, dus er moest eigen geld aan te pas 
komen. De grond waarop het bedrijf is gevestigd was verschraald en zeer arm aan voedingstoffen. 
Ook stond het gras en onkruid hoog.  
Toen Hessel en Aafke hier begonnen verklaarden veel mensen hun voor gek. Op zulk slecht land was 
het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een inkomen te verkrijgen, laat staan om een beetje een leven te 
hebben. Maar er kwam verandering. 
Om het bedrijf levensvatbaar te maken was en is hij niet van plan om kunstmest te gebruiken. Een 
spreuk die al jaren opgaat is dat kunstmest rijke ouders maakt en arme kinderen. 
Op een open dag van Agro Mulder uit Kollumerzwaag kwam hij in toevallig in aanraking met Bokashi 
en EM. Eerst was er enige scepsis, maar inmiddels is hij zeer overtuigd van de goede werkingen van 
deze beide producten. 
 
Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren  
Als het organische stofgehalte in de grond toeneemt, werkt 
het land als een spons en kan het meer regen opnemen en 
bergen.  
Bokashi wordt snel in de bodem opgenomen en trekt veel 
wormen aan. Door inwerking van micro-organismen wordt 
het organisch materiaal omgezet in hoogwaardige voedings-
stoffen.  
De bodemstructuur wordt verbeterd (organische stof), er 
worden nieuwe vitaminen, enzymen en antioxidanten ge-
vormd. 
Het bodemleven voedt zich met Bokashi (een worm eet 
geen aarde) waardoor de populatie stijgt, verder verrijkt het 
de bodem met mineraal en spoorelementen. 
Onkruidzaden fermenteren en kiemen dus niet op het land, 
de groei van negatieve bacteriën en schimmels wordt voor-
komen. 
Tot slot heeft het verwerken tot Bokashi een groot kosten-
voordeel t.o.v. composteren 
De mest uit de schapenpotstal bewerkt Boersma met EM, 
een mengsel van effectieve micro-organismen. De mest 
wordt door goede bacteriën sneller omgezet en verbetert de 
bodemvruchtbaarheid. 
 

Bezoek aan bedrijf van Hessel en Aafke Boersma,  
Bûtenfjild 11 in Veenwouden 
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EM zijn Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nut-
tige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. 
Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en 
heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. 
EM wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. 
EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen 
aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. EM is op velerlei manieren toe-
pasbaar: 
EM bevat de volgende Effectieve Micro-organismen: 
Melkzuurbacteriën, Gisten, Actinomyceten, Fotosynthetiserende bacteriën en Schimmels  
 
EM gebruik hij minimaal eenmaal per week, maar als de stal nat is, bijvoorbeeld door vruchtwater van 
veel geboorten of een hoge luchtvochtigheid, dan gebruikt hij het soms wel drie maal in de week, 
maar dat gebeurt niet vaak. Het komt door de mest van de schapen, en dat gaat later het land op. Ge-
volg; de schapen zijn gezonder en hij hoeft geen antibiotica te gebruiken. Ook is het gras op het land 
dichter en daardoor hoeft hij dus geen gebruik 
van kunstmest te maken. 
Hessel noemt het liefkozend zijn werkzame 
beestjes. 
Daarnaast gebruikt de maatschap Boersma 
nog steenmeel, elementen daarin zitten o.a. 
calcium, zink, titanium, koper en selenium. 
Steenmeel vult de actieve bodemmineralen 
aan die door de landbouwdruk en atmosferi-
sche verzuring in hoog tempo verdwijnen en 
onder meer zichtbaar worden door verslechter-
de bodemstructuur en hogere ziektedruk. Kort-
om: de bodem is toe aan een herstel van haar 
vitaliteit om haar functie voor de ondernemer 
als primair productiemiddel blijvend te kunnen 
vervullen. Dit herstel is alleen mogelijk met het 
basismateriaal waaruit de bodem oorspronke-
lijk is opgebouwd. 
 
Bij hun is in het voorjaar het gras eerder groen dan bij de buren. Dit komt volgens Hessel door het 
actieve bodemleven, en daarmee een hogere bodemtemperatuur. Er zijn ook meer mollen en molsho-
pen, het gras is iets structuurrijker en ze krijgen meer weidevogels dan in de omgeving. Zit er voor 
hen meer voedsel in de grond, vraagt hij zich af. 
 
Maar hoe kom je als schapenhouder op het idee om een plas dras gebied van 2,2 ha aan te leggen? 
Op zich is dat heel makkelijk te verklaren, van jongs af aan heeft de natuur en speciaal de vogels een 
grote aantrekkingskracht op Hessel. Erfelijk belast nemen we aan ,want als je Murk Nijdam in de fami-
lie hebt is dat wel duidelijk.  
Ook een reden was dat nazorgers en andere vogelwachtleden hem adviseerden over de verschillen-

de aspecten van het weidevogelleven. 
Door al die ervaringen en indrukken was 
hij gauw om.   
In de eerste jaren van de plas dras was 
er maar weinig animo vanuit de vogelwe-
reld om hier hun jongen uit te broeden 
en groot te brengen, maar afgelopen jaar 
werden er 71 eieren van de kievit geteld, 
waaronder 2 vijfkes.  
In 2019 zijn er 45 verschillende soorten 
vogels geteld in de plas dras, waaronder 
roerdomp, gele kwikstaart, leeuwerik, 
tapuit etc.  
De plas dras wordt wel omheind met 
schapengaas met stroom erop. Niet om 
de schapen binnen of buiten te houden 
maar meer om de lopende predatoren op 
afstand te houden. 
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De schapen buiten de plas dras bieden ook bescherming aan vliegende predatoren.  
 
Voor de plasdras krijgt hij wel subsidie, Plasdras is niet alleen een kwestie van maar een beetje water 
op het land zetten, maar het vergt een hele organisatie om dit rond te krijgen. Helaas moet je daarbij  
ook nog aan diverse regels voldoen van de overheid om in aanmerking te komen voor een klein beet-
je subsidie. En bij geen resultaat vervalt de subsidie.  
 
Daarnaast maait hij zijn land in blokken afhanke-
lijk van de vogels en de schapen. Dat dit niet 
maar een kwestie is van de gehele eerste snede 
in één keer maaien is wel duidelijk. Op bijgaande 
foto is duidelijk te zien hoe het blokkenpatroon 
eruitziet. 
Verder vergt het veel denkwerk en oog voor de 
natuur om te bekijken hoe je dit het beste kunt 
doen. Wat is het beste voor de vogels, zonder het 
bedrijfsresultaat uit het oog te verliezen 
Ook is er een hele hoek grasland ingezaaid met 
kruiden, de loonwerker noemt het het kruidentuin-
tje 
 
De ervaringen dit jaar waren dus heel positief 
De jonge kieviten die tegen het vliegen aan zaten 
waren in heel goede conditie. Zij hebben het heel goed gehad dit jaar. 
Wat Hessel zelf heel mooi vond was dat de paartjes met jongen vanuit het hele gebied rondom hun 
gebied naar de plasdras trokken. 
Wat een nazorger van de vogelwacht opviel was dat de kievitseieren bij hun een slag groter waren 
dan elders. Ook de jonge kuikens waren een tikje groter. Dit komt waarschijnlijk door het grote voed-
selaanbod. Hier wordt dus alles aan gedaan om (zie eerder Bokashi en EM en steenmeel) een hoog 
bodemleven te creëren door het moment van bemesten en ook de manier van bemesten goed te be-
palen. Dit begint eind juni al.  
De buizerds en kiekendieven hebben gelukkig weinig kuikens gepakt. De kuikens waren eerder uit het 
ei dan dat de roofvogels die nodig hadden voor hun jongen en daarnaast is het een goed muizenjaar. 
Ze konden deze winter heel goed zien dat het bemesten met stalmest (Bokashi) zijn vruchten afwerpt. 
Op die percelen waren de wintervogels naar voedsel aan het zoeken. Op de percelen in de buurt 
waar drijfmest wordt gebruikt, was het maar doods. 
 
Hessel vertelt zoveel dat de middag om was voor we er erg in hadden.  
Aan het eind van de middag de bezichtiging van de stal. Uitleg over de lammertijden, het fokprogram-
ma en de keuze van zijn schapen. Vooral de ram trekt de aandacht. Ziet er zo sterk/stoer uit. Een 
aantal lammeren ligt lekker tegen elkaar aan te slapen. Hessel laat ons zijn brokjes ruiken, een aan-
gename sinasgeur komt hiervan af. 
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It CES projekt giet yn 2020 it 21ste jier yn. It wurdt noch yn stân  
hâlden troch 3 fûgelringers mei help fan inkelde leden fan de fûgel-
ringgroep. It helpen bestiet út it terrein op oarder bringe, netten  
klearmeitsje en opromje, somtiden barten meitsje as helpe mei it út 
de netten heljen fan de lytse fûgeltsjes. It ringjen sels bart troch 3 
ringers mei in fergunning hjir foar. Hja witte in soad fan de ferskate 
reidfûgels en oare sjongfûgels. It geslacht, de leeftiid, en de soarte 

moat yn kaart brocht wurde en dat is net altyd like maklik. Ast der by bist komst wol in protte te 
witten oer de ferskate soarten. 
Meastal op in sneon, foardat de sinne boppe de grûn komt, moatte de netten stean en dan mear 
as 6 oeren letter wurdt de boel wer opromme. Yn dy tiid wurde geregeld de netten leech helle en 
de fûgel gegevens op papier setten om letter yn in registraasje systeem ynbrocht te wurden. Dat 
12 kear yn in it seizoen en hja hawwe noch net ien kear mist. Ek dit jier giet it wer oan. Earst 
moatte der wer wat barten opknapt wurden en fansels snoeie op it plak wêr’t de netten komme te 
stean. 
 
Diverse Fûgelwachten en vrijwilligers dragen ons een warm hart toe. Geweldig bedankt voor de 
steun die we ontvangen. Speciale dank gaat uit naar de eigenaren van onze vanglocatie Engie 
S.A.  
CES staat voor Constant Effort Site. De speerpunten van dit door het Vogeltrekstation gecoördi-
neerde project zijn: 1) monitoring van aantal-
len, 2) reproductie en 3) overleving. Door 
tijdens het broedseizoen 12 maal op gelijke 
wijze netten te plaatsen en de gevangen vo-
gels te onderzoeken worden de benodigde 
gegevens verzameld.  
 
Mar der binne ek in tal ringers fan u.o. ûlen, 
rôffûgels, poepen en strânljippen by belut-
sen. Eins binne der binnen de klup altyd wol 
minsken mei in fergunning om krapoan elke 
fûgel te ringjen. 

CES 
Pyt van de Polder 
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Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, weer in 
Friesland neer om te broeden. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, 
voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de 
kuikens van zoveel mogelijk voedsel (insecten) en beschutting te voorzien. Het weidevogel-
beheer beperkt de boeren in hun agrarische bedrijfsvoering. Ter compensatie hiervan, ont-
vangen de boeren een beheervergoeding waardoor ze gebonden zijn aan bepaalde beheer-
voorwaarden. Deze beheervoorwaarden zorgen ervoor dat zij bij wisselende weersomstan-
digheden niet altijd de meest gunstige maatregelen voor de weidevogels kunnen nemen. De 
vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit dan ook voor meer flexibiliteit in de regelgeving 
om met maatwerk nog meer broedsucces te behalen. 
 
Plasdras 
Bijna 50 boeren in Noordoost-Friesland, het werkgebied van de vereniging, hebben de afgelopen 
weken water uit de sloten op het weiland gepompt waarmee het land 5-15 cm onder water komt te 
staan (plasdras). Hierdoor ontstaat een weke bodem waar weidevogels makkelijker hun voedsel 
zoals insecten, larven en wormen uit kunnen halen. Volgens de beheervoorwaarden mag een 
(deel van een) weiland maar een beperkte periode onder water staan. 
 
Uitgestelde maaidatum 
Een andere maatregel is de uitgestelde maaidatum. Als er in de zomer nesten en/of kuikens zijn 
waargenomen dan mag de boer het perceel niet in om het gras te maaien. Zo wordt er een rustpe-
riode ingelast en hebben de kuikens meer kans om veilig op te groeien. 
Albert van der Ploeg, voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden: 
‘In beide gevallen gaat het om vastgestelde data die onvoldoende rekening houden met de weers-
omstandigheden die afgelopen jaren erg variabel zijn. Als het gras bijvoorbeeld langer doorgroeit 
dan kunnen kuikens niet meer bij de insecten. Het zou dan mogelijk moeten zijn om een klein deel 
van het land wél te mogen maaien zodat er meer insecten, en dus meer voedsel voor de kuikens, 
aanwezig zijn. Weidevogelkuikens houden van variatie. 
Als er nog laat in het voorjaar kuikens in het weiland zijn dan is het belangrijk om langer een plas-
dras in stand te kunnen houden. Als de boer zich niet aan de vastgestelde data houdt dan is hij in 
overtreding en riskeert hij een boete. Meer flexibiliteit in de beheerpakketten is dus gewenst.’ 
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden bespreekt met de betrokken overheidsorganisaties hoe er 
meer flexibiliteit in de beheerpakketten is te realiseren. 

Scholekster. Foto Marcel van Kammen 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in  
regelgeving weidevogelbeheer 
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Natuurflits Grote Wielengebied en omstreken  
Jouke Vlieger 

December 2019 t/m januari 2020 
20-12-2019: Smelleken (Stienfalk), 1 ex op hekkelresten Ryptsjerkster polder. 
20-12-2019: Blauwe kiekendief (Blauwe hoanskrobber), ♀ en ♂ jagend in de Binnemiede polder. 
20-12-2019: Roerdomp, 2 ex langs oever Sierdswiel. 
Bruine kiekendief (Brune hoanskrobber) ♀ : diverse keren waargenomen in de winterperiode. 
Trekt in het najaar voor een groot deel naar Afrika, een klein aantal overwintert in Nederland. 
12-01-2020: Kievit, ± 2000 ex, waartussen kleine groepjes Goudplevieren (Wilster) en Kemphaan 
(Hoants) in de Weeshuispolder. 
25-01-2020: Boommarter (Beamotter), beelden van deze marterachtige op wildcamera omgeving 
Ottema Wiersma reservaat. 
29-01-2020: Grote zilverreiger (Grutte wite reager), 130 ex op ondergelopen grasland bij Kobbe-
kooi Ryptsjerkster polder. Tegen de avond werden hier ± 250 ex geteld! 

29-01-2020: Zeearend ♂ en ♀ polder de Warren  
Scholekster: klein groepje terug in Ryptsjerkster polder. 

Grote zilverreigers bij de Kobbekooi. 
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Bijzondere waarnemingen t/m februari 2020 

Op 5 januari zag Riepke Glas aan de Jelte Binnesweg een ijsvogel zit-
ten (10 min) op een tak bij de sloot. 
 
Op 18 mei vorig jaar zag en hoorde Jappie Seinstra in Stania State een 
zwarte specht. Helaas kon hij er geen foto van maken. Daarvoor was ie 
te schuw. Jappie is er later nog diverse keren geweest, maar heeft hem 
nadien nog maar één keer gezien. 
 
In Gytsjerk is het hele voorjaar een groene specht gehoord en ook en-
kele keren gezien. Zat vaak bij de "notarisbosk", maar ook bij de ijsbaan 
en "atsjebosk". 
 
Wat in beam oan de Dokter Kijlstrawei, wat in stront en spuiballen, mar 
wat ek in bulte prachtige hoarnûlen. 
Sjoch marris foar de foto’s op de side fan de fugelwacht: www. fugel-
wacht-trynwalden.nl 

Gezien door Corrie Brandsma: 
Eind december 2 Indische ganzen in Ottema-gebied. 
Oudjaarsdag, op zoek naar die 2 ganzen om ze wat beter op de foto te 
zetten. Geen ganzen maar wel 100 (of meer) grote zilverreigers streken 
neer in de bomen/bosjes van het OttemaWiersma reservaat. Geweldig. 
Ik zag ze neerstrijken. Kon helaas geen goede foto’s maken.  
 
6 feb 2020 een bonte merel op de Nieuwe Straatweg te Gytsjerk [Riepke 
Glas] 
 
Koereiger oan de Fjildwei yn Aldtsjerk troch Sikma sjoen. Siet tusken de 
skiep. 
 
Nog een bijzondere waarneming:  
Er waren beelden op een wildcamera in de bosjes Grikelân en Turkije 
tussen Aldtsjerk en Oentsjerk. In het filmpje was ook een vos te zien die 
gebruik maakte van het dassenhol. Waarneming was van 1 februari j.l. Ik 
heb nog een foto gekregen van vraatsporen van de das. De beelden van 
de das waren niet super scherp maar wel goed herkenbaar (Jouke Vlie-
ger). 
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