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Tekening omslag: K.J. Visser 
Vogelopvangcentrum: 
 Fûgelhelling Ureterp 0512-514328 

Van de redactie  
Piet de Vries 

Foar jimme leit wer in nije Fjildrop.  

In krante wer’t jimme in protte nijs yn fine kinne. Ek nijs oer it aaisykjen of mear oer it ûntbrekken 
derfan dit jier. De neisoarch sit der wol wer oan te kommen. Mar gelokkich hawwe we as fûgel-
wacht net allinnich de ljip te beskermjen. Ek ûlen, sjongfûgels en rôffûgels en neam it mar op 
hawwe it tige swier yn dizze hjoeddeistige tiid, mei alle feroaringen.  

Sa is de natuer neffens de kenners 6 wiken in it foar, hoe dat metten wurdt syl dyjingen wol witte 
hoe as dat moat. As ik nei sommige strûken sjoch dan binne dy like betiid as like let as foarich jier. 

 

Yn de krante ek fansels nijs oer de kommende gearkomste, de ûnderwerpen deryn lykje tige nijs-
gjirrich. Dyjinge dy in protte op it web sitte sille fêst en sekers de promoclip foar de skoallen oer de 
hoarnûle sjoen hawwe op us site www.fugelwacht-trynwalden.nl . De site wer de hearren Dijkstra 
en Van de Polder in protte wurk oan ferset hawwe. 

Jan Faber nimt ús yn dizze krante mei nei eartiids, en fertelt hoe it Bûtenfjild er rún de iuwwiksel 
fan de 19e nei de 20ste iuw útseach. 

We hawwe dizze kear ek wer in puzel makke troch Gerben Sjollema, foar de winner is der ek noch 
in aardich pryske, de puzel is foar elkenien wol te dwaan tinke wy as redaksje.  

 

Fierders hawwe we in ferskaat oan ûnderwerpen dy’t jimme hjirûnder fine kinne. 

 
Rest my noch om de úterste ynstjoerdatum foar de folgjende hjerstkrante 2016 troch te jaan en 
dat is 25 septimber by Corrie Brandsma en/as Piet de Vries.  

Contributie Banknummers: 

Volwassen leden minimaal  € 7,50 echtparen € 7,50  Rabobank NL45RABO0362720657 

Jeugdleden minimaal  € 4,00     

Leden buiten 
Trynwâlden 

minimaal  € 11,00 echtparen € 11,-   
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Tongersdei 31 maart 2016 om 20.00 oere yn  
“It Wapen fan Fryslân” te Oentsjerk.  

Aginda: 
 

1. Iepening    

2. Meidielingen 

3. Ynkommen stikken 

4. Ferslach ledegearkomste 5 novimber 2015 yn De Trochreed te Readtsjerk 
(sjoch yn dizze Fjildrop op side 9) 

5. Finansjeel jierferslach 2015 (sjoch yn dizze Fjildrop op side 6) 

6. Ferslach kaskommisje 2015 

7. Bestjoersferkiezing 
Der is in fakatuere yn it bestjoer. Gert Jan de Vries is no sekretaris wurden. We 
sykje dus noch om in bestjoerslid! Op grûn fan artikel 1 b fan it húshâldlik reglemint 
kinne minsken harren kandidaat stelle. We hearre graach fan jimme!! 
De termyn fan Henk Dijkstra en Henk Minkes rint ôf dize maaitiid. Beiden ha oanjûn 
dat hja noch in perioade yn it bestjoer trochgean wolle. Wij stelle dan ek út om 
harren wer foar 3 jier yn it bestjoer te beneamen. 

8. Bestjoersmeidielingen (sjoch ek yn dizze Fjildrop op side 5) 

9. Neisoarch  

10. Jeugdfûgelwacht (sjoch ek yn dizze Fjildrop side 17) 

11. Ekskurzjes (sjoch ek yn dizze Fjildrop side 31) 

12. Omfreegjen 

13. Ferkeap fan lotten 

14. “Ulen yn en om de Trynwâlden” troch Pyt van der Polder 
 Pyt fan der Polder is de lêste jierren dwaande mei it ringjen fan ûlen yn  en om 
de  Trynwâlden. Hij hat hjir mei Hans Dijkstra in moai filmke oer  makke dat hij sjen 
lit en  hij fertelt oer de ûlen yn ús gebiet. Pyt is nachts krekt like aktyf as de ûlen dat we 
krije  grif moaie ferhalen. 

15. Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting 

16. Sluting. 

Maaitiidsgearkomste Fûgelwacht Trynwâlden 
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Bestjoersmeidielingen 
Henk Minkes 

Net aaisykje yn 2016 
Ek kommende maaitiid mei der net aaisocht wurde! Net dat fan gefolgen hat dat der ek mar 1 ljip 
mear komt! De provinsje hat besletten de troch it BFVW frege fergunning te wegerjen. Dit op ba-
sis fan in rapport fan it SOVON, dêr’t bliken út docht dat de stân fan de ljip efterútrint. Dat is gjin 
neis. Sjoch mar nei alle neisoarchferslaggen dy’t Jappie Seinstra elk jier foar de Fjildrop makket.  
Ek al meie we de ljipaaien net mear meinimme dit jier, wij hoopje dat al ús aaisikers/ neisoargers 
harren wurk yn it fjild likegoed dwaan bliuwe. De fûgels kinne neat oan sa’n beslút dwaan. 
 
Wat dan wol? 
Wol wurdt besocht om it “frije fjild” te bewarjen. Dêr wurdt mei bedoeld dat jo wol frij yn de Fryske 
greiden om ljippe-aaien sykje kinne. Net allinne yn jo eigen rayon as wachtgebiet. Allinne dan wol 
de aaien lizze litte. Hoe’t dat derút komt te sjen wurdt op 4 maart presintearre op de algemiene 
ledefergadering fan it BFVW. 
 
Fakatuere yn it bestjoer. 
De fakatuere, ûntstean troch it fertrek fan Henk Oud, is noch net opfold. Gert Jan de Vries docht 
no de taken fan de sekretaris. We sille ek de kommende tiid sjen of’t der minsken binne die’t ré 
binne om it iepen plak yn it bestjoer yn te nimmen.  
 
Webside: 
Nochris jimme omtinken foar de webside http://www.fugelwacht-trynwalden.nl. Ha jimme dêr alris 
op sjoen? Hans Dijkstra en Pyt van de Polder sette dêr sa no en dan moaie stikjes op. Ek mel-
dingen fan bysûndere fûgels dy’t yn ús omkriten sjoen wurde, kinne hjiryn bekend makke wurde. 

Robin van der Ploeg 

Robin van der Ploeg hat ús tige holpen mei in goudûle probleemke by it eardere PTC+ gebou. 
Yn de grutte skuorre wennet al hiel lang in stel 
goudûlen en dy sieten op stangen yn de nok te 
skiten op it ark wat der ûnder stie. In protte wite 
stront fansels. 
De stangen der ôf, seinen wy mar dat wie net sa 
maklik. Us learders kamen net oan de 11 meter 
hichte ta wer’t de stangen fêst skroeve sieten 
oan de bynten. 
Jehan Hellinga wist dat Robin in heechwurker 
brûkt fanwege syn wurk as Stâlynrjochter. 
Dat wie de oplossing en Robin hie it karweike 
samar klear. Wy bliid, de bedriuwslieder bliid en 
Robin hat wat te drinken krigen. Ek bliid. 
  
Robin, tige tank !! 
De goudûleploech fan de Fûgelwacht 
Trynwâlden. 
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Financieel overzicht 2015/2016  

Inkomsten 

Omschrijving Begroting 2015 Rekening 2015 Begroting 2016 

Saldo rekening courant 3.422,44  3.422,44  3.072,75  

Saldo excursie rekening 179,34  179,34  171,84  

Saldo spaarrekening 1.541,00  1.541,00  1.541,00  

Contributies 
Ontvangst exc. Falsterbo 

2.700,00  2.590,00  2.600,00  

Rente 10,00  6,63  5,00  

Opbrengst verloting 350,00  292,00  300,00  

Advertentie “Fjildrop” 500,00  448,75  500,00  

Koekactie 250,00  212,55  250,00  

Diversen 500,00  781,63  500,00  

Totaal 9.452,78  9.474,34  8.940,59  

 

Uitgaven  

Omschrijving Begroting 2015 Rekening 2015 Begroting 2016 

Secretariaat 200,00  277,74  300,00  

Leden/Best. vergadering 600,00  370,75  450,00  

Nazorg/Nestkast/Ringact 600,00  410,02  350,00  

Uitgave “Fjildrop” 1.800,00  1.719,57  1.800,00  

Afdracht B.F.V.W 1.050,00  1.252,50  1.050,00  

Kosten verloting 
Uitgaven exc. Falsterbo 

125,00  78,74  
7,50  

100,00  

Attenties 200,00  300,00  200,00  

Diversen 250,00  271,93  250,00  

Kosten afd. Jeugd 300,00   350,00  

Saldo rekening courant 2.286,78  4.072,75  2.877,75  

Saldo excursie rekening  171,84  171,84  

Saldo spaarrekening 2.041,00  541,00  1.041,00  

Totaal 9.452,78  9.474,34  8.940,59  
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Inkomsten: 
Ad. 3  Lagere inkomsten dan begroot, een aantal leden is er niet meer en nieuwe leden  
  komen er ook niet bij. 
Ad. 4  Van de rente inkomsten is bijna niets meer over, het rentepercentage is nog minder
  dan 1 procent. 
Ad. 5  De opbrengst van de verloting is iets lager dan begroot.  
Ad. 6  De advertentie-inkomsten zijn lager dan begroot. Er zijn een paar adverteerders 
  die nog moeten betalen. 
Ad. 7  De opbrengst koekactie is lager dan begroot, bij het opmaken van het financieel  
  overzicht waren alle opbrengsten nog niet binnen.  
  Diegene die geholpen hebben met de koekactie willen we bedanken voor hun inzet. 
Ad. 8  Opbrengst diversen is ook hoger dan begroot, we hebben weer een vergoeding 
  mogen ontvangen van de vereniging agrarisch landschapsbeheer Dantumadeel en in 
  dit bedrag zit de opbrengst verwerkt van de vogelnestkastjes. 
 

Uitgaven: 
Ad. 1  De secretariaat kosten zijn hoger dan begroot mede veroorzaakt door aankoop van de 
  acceptgirokaarten. 
Ad. 2  De kosten van leden- en bestuursvergaderingen zijn lager dan begroot.  
Ad. 3  De kosten van nazorg- en ringactiviteiten zijn ook lager dan begroot, wat minder  
  vergoedingen verstrekt. 
Ad. 4  De kosten van de Fjildrop zijn mooi binnen de begroting gebleven.    
Ad. 5  De afdracht BFVW is hoger dan begroot, hier zitten de nazorgpassen in verwerkt. 
Ad. 6  De kosten van de verloting zijn lager dan begroot, we hebben wat minder prijzen  
  beschikbaar gesteld. 
Ad. 7  Attenties dit jaar hoger, kosten gemaakt voor de website.  
Ad. 8  De kosten diversen zijn veel hoger uitgevallen, hoofdzakelijk veroorzaakt door zeer 
  hoge bankkosten. Daarom hebben we nu besloten om de ING rekening op te zeggen. 
Ad. 9  De jeugdkosten zijn nihil, vorig jaar nestkasten besteld en dit jaar niet. 
 
De kascommissie bestaat uit de heren J. Veenstra en J. v.d Bij. 
 

Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra 
 

Toelichting financieel overzicht 2015/2016 
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Tongersdei 5 novimber 2015 om 20.00 oere yn de Trochreed te Readtsjerk  
Der binne 36 leden oanwêzich. 
 
Iepening  
Foarsitter hjit alle oanwêzigen wolkom, mei namme Hennie Brandsma en har dochter, hja sille na-
tuerfoto’s sjen litte mei in ferhaaltsje der by. 
Ferhindere binne Gert Jan de Vries, Marten van Dalen, Wilma Wever en Peter Das. 
 
In koarte útlis oer de webside, hoe de Fjildrop hjiryn is te sjen en de mooglikheid om ús krantsje 
op dizze wize sa thús te krijen. It bestân is oanpast en wurket goed.  
 
Pyt fan de Polder en Hans Dijkstra krije de tiid om in stikje fan harren hoarnûle projekt sjen te litten 
en út te lizzen wat derfan de bedoeling is. Ien en oar moat yn de betide maaitiid klear wêze. 

 
Meidielingen. 
Al as net aaisykje is noch net dúdlik. De BFVW is noch drok yn petear mei de ynstânsjes. Foaral 
de provinsje Fryslân is oan set. Hja moatte de fergunning ferliene. 
It mocht wat de foarsitter oanbelanget wol wat flotter gean. 
 
Der binne fragen fan leden oer de planning fan de leden gearkomsten. 
De maaitiidgearkomste is op de lêste tongersdei yn maart; de hjerstgearkomste op de earste ton-
gersdei yn novimber (as der dan gjin iisklup gearkomste is en dat hinget wer ôf fan ljochtskyn  
moanne as net. 
De Fjildrop wurdt as alles neffens planning ferrint sa’n 14 dagen yn it foar besoarge. 
 
Ynkommen stikken.  
Der is in útnûging foar de rayon gearkomste. Hjir wurdt besprutsen de neisoarch, it aaisykjen en 
natuerbehear foar in tal wachten yn de omjouwing.   
 
Ferslach ledegearkomste 26 maart 2015 yn De Brasserie yn Gytsjerk. 
Der binne gjin op- en oanmerkingen. It ferslach wurdt goedkart. 
 
Bestjoersmeidielings   
De koeke-aksje wurdt wer opstart en sil op in oare wize útfierd wurde. Safolle mooglik minsken yn 
eigen strjitte as buert moatte de koeken ferkeapje, dat is de opset. 
Opjaan by Henk Dijkstra, Gert Jan de Vries. 
 
Neisoarch  
In dúdlik oersjoch yn de Fjildrop troch Jappie Seinstra. Yn in koarte taljochting jout Jappie jout  
oan dat it opfallend is dat de ljip, skries en tjirk it goed dien hawwe mar de strânljip net. De 
strânljip sit ek in protte op de dakken en dat wurdt net meiteld. 

 
Jeugdfûgelwacht   
Op de ferslaggen hjiroer yn de Fjildrop binne gjin op- en oanmerkingen. Der binne ein juny noch 
jonge goudûlen ringe by Bonne en Hanny. Hjir wiene de bern fan de Sinnehonk út Aldtsjerk by  
oanwêzich.  
In nêstkastke timmermiddei by Fedde Kingma is yn de hjerstfakânsje net trochgien, der wiene gjin 
oanmeldingen. Yn de krystfakânsje noch mar ris besykje. 

Ferslach fan de hjerstledegearkomste  
Pyt van de Polder  
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Ekskursjes  
De ekskurzje nei Helgolân giet troch. Der binne no 11 oanmeldingen. Der kin noch 1 mei, want der is 
foar 12 persoanen romte yn de herberch op Helgolân. 
De ekskurzje nei Barth stiet fêst en der wurde 35 plakken frijhâlden “im jugendherberge”. Opjefte kin 
by Henk Minkes oant 1 desimber. 

 
Omfreegjen. 
Douwe Herder: nettsjinsteande it positive byld fan de neisoarch binne der by Douwe wol soargen oer 
it grutskalige en yntinsive boerewurk. Dat wurdt ûnderskreaun troch de oanwêzigen 
Hjir op ynheakjend freget Piet de Vries him ôf as der ek apparaten mei GPS op trekkers kinne om jon-
ge piken yn it lân op te sykjen om de lân bewurkingen stil te lizzen. De foarsitter antwurdet dat dêr in 
pear jier lyn wol oer praat is, mar de lêste jierren hearre we dêr neat mear fan heard. 

 
(Skoft) Ferkeap fan lotten. 

 
Natuerfoto’s fan Hennie Brandsma. 
De technyk wurke ús in bytsje tsjin mar bûtendat wiene der hiel bysûndere foto’s fan fûgels en oare 
natuerbelibbings fan Hennie te sjen wêrby in protte geduld foar nedich wêze moat. Troch sokke foto’s 
komme jo in soad te witten fan de fûgels en oare bisten yn de natuer. 

 
Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting  
De opbringst hjirfan is € 110,00 netto 
 
Slúting. 
De foarsitter slút de gearkomste, betanket alle oanwêzigen mei namme Hennie foar har presintaasje 
en winsket elkenien wol thús. 

Webside 

In jier yn de loft mei wikseljende resultaten. 
Foaral as der nijs oanbean wurdt fia de side Trynwalden.nl klimt it tal besikers op de Fûgelwacht side 
goed. Op de gearkomste sille wy de resultaten fan it ôfrûne jier sjen litte. 
It doel dat der mear minsken berjochten ynbringe kinne is noch net helle, dêr sille wy de kommende 
tiid oan wurkje.   
Nijs. 
It is no ek mooglik om op de hichte te bliuwen fan alle nijtsjes op de site fan de fûgelwacht. It iennich-
ste wat jimme derfoar dwaan moatte is nei de website gean: www.fugelwacht-trynwalden.nl   
Meldingen opsykje yn it menu lofts en dan boppe-oan. Dernei is it ienfâldich; je folje de gegevens yn 
en je wurde op de hichte brocht fan alles wat der bart op de site. 

http://www.fugelwacht-trynwalden.nl
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! !  Foar alle neisoargers en boeren  ! !  

Tongersdei 7 april 2016 om 20.00 oere yn kafee “Moarkswâl” te Aldtsjerk  
is de jierlikse NEISOARCHGEARKOMSTE. 

 
Dizze jûn sille wy fansels weromsjen op ferline 
jier, alle kaartmaterialen en formulieren binne 
oanwêzich en wurde útdield.  
 
Fierder giet it foaral oer it seizoen dat der oan sit 
te kommen: de neisoarch (aaien, piken, 
alarmtelling), it programmabehear.  
 
Foar útlis oer de alarmtelling (dy’t wy yn it hiele 
wachtgebiet dwaan wolle) ha wy Jelle Postma fan 
it SOVON as sprekker. 
Hij hat in kursus jûn hjiroer en sil ús fertelle hoe’t 
wy alarmtelle kinne en wat we deroan ha foar de 
greidefûgels. 

 
Wy hoopje jimme allegearre te moetsjen op dizze 

jûn. 
De neisoarchkommisje,  

Jelle van der Bij,  
Jappie Seinstra,  

Henk Minkes. 

By knap waar, op in middei yn jannewaris de nêstkasten fan de stienûlen ophelle foar grut 
ûnderhâld. Der sitte allinne mar protters yn te nesteljen en sa no en dan in stienmurd om in aai yn 
te bewarjen. Se komme wol wer op deselde plakken te hingjen is de bedoeling. 
 
Jan Veenstra fan Aldtsjerk hat him fernuvere mei it klearmeitsjen fan boupakketten foar 200 
nêstkastkes. Dissen binne bedoeld foar de skoallen yn de Trynwâlden en foar de ferkeap oan de 
dyk om de kosten der foar in part wer út te heljen. 
Groep (6), 7 en 8 sille hjir mids febrewaris mei oan it timmerjen sadat se noch op tiid ophong 
wurde kinne. 
 
Yn de Atsje bosk by Gytsjerk hat Kees de Vries (fan Gytsjerk) 18 keunststof nêstkastkes 
ophongen. Itselde hawwe wy dien yn de Mûneinster bosk (11). 
De Klinzebosk en de boskjes Turkije en Grikelân binne wer útwreide mei keunststof nêstkastkes 
sadat der sa stadich oan net safolle âlde houten bakjes mear hingje. Hout is net mear 
spjochtebestindich en binne ek net altyd wetterticht. 
 
Wy sykje noch minsken dy’t de swellen (alle soarten) yn de Trynwâlden telle wolle kommende 
simmer. Der is de lêste jierren net sa folle mear oan dien. It kin ûnderweis mei in App op de 
smartphone mar ek thús op de kompjûter ynbringe is in mooglikheid. In pracht karweikje foar ien 
dy’t graach ûnderweis is. 

Briedsoarch  
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Nijs út de ûle wrâld 
Pyt van de Polder 

Goudûlen 
Sa goed as it ferline jier gie mei de werom meldingen fan de goudûlen sa min giet it dit jier. 
Ferline jier hie ik om dizze tiid (jannewaris 2015) noch mar in stik as fjouwer berjochten fan deade 
jonge ûlen werom krigen. Doe hiene wy ek 106 jongen yn it seizoen 2014 in ring jûn. 
No binne der al mear as 20 meldingen fan ferkearsslachtoffers, ferswakke of oarsaak net bekend  
fan deade ûlen. Ek in pear dy’t net ringe binne, de measten binne te licht fan gewicht. 
Ek yn 2015 hawwe wy 108 jongen ringe en binne der sa’n 30 sûnder ring útflein. 
Wat ek opfalt is dat de measten ringe binne yn Damwâld, Rintsjemageast en omkriten. 
Dat soe betsjutte kinne dat de mûzestân der sterk werom run is. Der wiene wol mear twadde 
lêgen as yn de Trynwâlden. Wol sjoch ik geregeld yn ús kontreien mûzebiters, wikels en ielrea-
gers, sawol blauwe as wite, op mûzen te jeien. 
It is in frjemde boel en ik tink dat it minne waar fan de lêste tiid net meiwurket. Noch wol in moaie 
melding fan Johannes de Haan fan Hallum. Sjoch de werom melding sa as wy it nei in melding út 
Griel krije, de database fan it Fûgeltrekstasjon Arnhem. 
 
Vriendelijk bedankt voor uw melding van een geringde vogel. Hieronder treft u de gegevens over 
deze vogel aan. Als u fouten in deze melding aantreft verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te 
melden. Het doel van het verzamelen van ringgegevens is om kennis te vergaren over trek en 
overleving van vogels. 
 

 
 
 
 
Ringgegevens  
(geringd door: R. van der Veen (878)  

Datum: 11-07-2007 
Soort: Kerkuil (Tyto alba)  

Geslacht: onbekend  

Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug 

Plaats: De Tange, Ee, Raard, Friesland,  
 
Meldgegevens  
(gemeld door: A.J. de Haan (L78))  
Datum: 09-02-2016,  

Soort: Kerkuil (Tyto alba) 
Geslacht: man 

Leeftijd:na 1e kalenderjaar  (> 1 kj) 
Plaats: Ljouwerterdyk, 9171 Blije, Nederland 

Conditie: dood, korter dan 1 week 

Omstandigheden: verkeersslachtoffer 
Andere merktekens: geen andere (kleur)
merktekens aanwezig 

Opmerkingen: Gewicht 297 gram. 
Afstand tot ringplaats: 6 km 

Richting van ringplaats:  
304 graden 
 

Met vriendelijke groet, info@vogeltrekstation.nl 
www.vogeltrekstation.nl  www.griel.nl 

mailto:info@vogeltrekstation.nl
http://www.vogeltrekstation.nl
http://www.griel.nl
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Hoarnûlen 
Sa as jimme witte, wurde elk jier de hoarnûlen teld yn 
Fryslân troch in grutte groep leafhawwers. En wy telle de 
ûlen yn de Trynwâlden. Dit jier wiene der mear as ferline 
jier. Hjirûnder it rychje mei oantallen fan dit jier: 
 
2015/2016 
Gytsjerk    22 
Wyns         5 
Aldtsjerk    1 
Mûnein      61 
Oer hiel Fryslân binne it der mear as 1600 tsjin ferline jier 
minder as 1500. Ik tink dat dit it ien nei bêste jier wurdt 
sûnd de telling. Ek dat hat wer mei de mûzen te krijen.  
 
Yn Gytsjerk moasten wy sykje want hja wiene ferhuze 
trochdat der roestbeammen kappe binne. Yn Aldtsjerk 
sille ek fêst mear sitte mar wy hawwe se net sjoen. Elke 
tip is wolkom en dan giet it om de ûlen yn de roestbeamen yn it winterskoft, net simmerdeis. 
In protte wite stront en spuiballen ûnder in konifear, hulst, klimmerbeam as wat fan grienbliuwende 
beam dan ek jout oan dat der ûlen yn sitte. En altyd yn de buert fan bewenning. By’t maitiid en yn 
de simmer nestelje se yn âlde ekster- en kraaie nêsten. Ek moai om te witten, dus as jo dat 
fernimme ek graach trochjaan.  
 
Fjildûlen 
Under it tellen fan de Hoarnûlen yn Wyns kamen wy tusken Wyns en Oentsjerk op de weromreis 
ferskate leech fleanende fjildûlen tsjin yn it ski-
mer. Dy kamen grif fan in roestplak. De oare 
deis oan’t sykjen en it fermoeden wie goed. 
Der sieten sa’n tritich yn lang drûch gers tsjin 
de mûnedyk fan de Moark oan. Sa folle hie ik 
noch nea byinoar sjoen. Wolris tweintich yn de 
Bouwepet. It soe moai wêze as der wat bried-
gefallen fan oer bliuwe koene. De lêste ber-
jochten binne dat der in protte oan it jeien bin-
ne op it ein fan de Rhala dyk by Barthelehiem 
en yn de buert fan Burdaard. Ek by de Stienen-
daam is in grut oantal sjoen. Sels haw ik in 
deariden fjildûle by de sânbulten fan de dyk 
helle.  
Dus kinne de neisoargers der mar wer goed 
om tinke, foaral yn de omkriten tusken Oents-
jerk en Wyns en om Readtsjerk hinne. 
 
Wâldûle 
Dizze ûle hearre wy geregeld yn Stania State, 
wêr’t wy ek in twadde nêstkast ophong hawwe. 
Hja binne der beide en jouwe somtiden in soad 
libben. Mar wy kinne net in nêstplak finne en 
dochs kin it om de tiid en it mylde winter waar 
wol. 
 
 



16 



17 

Jeugd. 

Wy (Hans Dijkstra en ik) binne dwaande mei in projekt foar de legere skoallen. 
It is in byld ferhaal oer in Hoarnûle mei jongen en it spilet him ôf yn de Halligen (Mûnein)  
Alles mei-inoar is it in lesoere foljend. Hjirmei wolle wy de bern op de hichte bringe fan wat der sa 
al yn harren eigen omjouwing ôfspylje kin yn de natuer en tichte by hûs (as it treft). 
Op de gearkomste sille wy it sjen litte. 
 
Dit jier hawwe wy wer it timmerjen fan de nêstkastkes foar sjongfûgels. No’t der in nij roaster 
yngongen is, sadat de bern al om twa oere middeis frij binne, hawwe de measte skoallen middeis 
fan ôf 12.30 oere oan’t 14.00 oere tiid foar ús. Dat is net ferkeard en der kinne wy wol mei út de 
fuotten. Der binne sa’n 9 minsken foar yn’t spier en ik hoopje dat der dizze kear ek in pear âlders 
binne om mei te helpen.  
 
Dit jier foar it earst hat de BFVW in lesboekje ûntwikkele oer de greidefûgels. De bern kinne 
harren der selsstannich mei rêde. De skoallen kinne dit boekje foar elk bern yn groep 7en 8 
bestelle en it is yn’t Frysk, Ingelsk en it Nederlânsk. It mes snijd oan mear kanten wat de talen 
oanbelanget en wy hoopje dat it foar ús in jierlikse yngong is om ús kennis mei de bern te dielen 
op it mêd fan de greidefûgels, ek sûnder it aaisykjen. Want wy sille dizze groep fûgels de 
kommende jierren wol helpen bliuwe moatte. 

De bruorren Kees en Wietse Westra út Gytsjerk binne de bern aardich oan ’t byspikerjen.  
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19 oktober: 2 roerdompen in Bouwe Pet, 130 grauwe ganzen, 100 smienten, 2 reigers, 2 jonge 
reeën en 1 oude 
1 november: houtsnip op ’t hiem en een houtduif opgevreten op ’t hiem 
4 november: houtsnip op ’t hiem 
21 november : houtsnip op ’t hiem, soe it hieltyd dezelfde weze? 
 
Door weinig vogelnieuws hier een ander verhaal. 
 
Vroeger en nu 
Het was weer een winter zonder winter en dan is men geneigd om te zeggen, vroeger was dat an-
ders, maar was dat wel zo? 
Tussen 1963 en 1985 geen enkele Elfstedentocht. We hebben het zo vaak over vroeger, maar wat 
is vroeger? Het is wel een heel rekbaar begrip. 
Er wordt de laatste tijd nogal vaak over het Buitenveld geschreven en gepraat, maar altijd over de 
laatste jaren. Het gebied heeft een hele lange geschiedenis in velerlei soorten. Het gebied heeft al-
tijd met water te maken gehad en dat is nog zo. In het begin van de vorige eeuw, toen het nog tot de 
Friese boezem behoorde, woei het water met westenwind uit het merengebied zo hoog op dat er 
tussen het Z.W. van Friesland en het N.O. wel een hoogteverschil was van 1 tot 1,5 meter. Het wa-
terpeil van de Friese boezem is ongeveer 50 cm beneden A.P. Het A.P. (Amsterdams Peil) is de 
normale vloedhoogte van het zeewater. Dit is de laatste 100 jaar weinig veranderd. 
Aan het fietspad naar Veenwoudsterwal, bij het Ottema Wiersma reservaat, staat een paal met een 
peilschaal voor de waterhoogte. Bij de paal sta je 2 meter onder A.P., reken maar uit hoeveel water 
er dan stond, 3 meter. De hoogte bij mijn huis is 1,50 + A.P. 
De extreme waterhoogte in N.O. Friesland was dan ook de reden om dit gebied buiten de boezem 
van Friesland te brengen, door middel van een grote polder. Er werden polderdijken opgeworpen en 
bij de Valom werd een groot gemaal gemaakt om de zaak droog te malen en op peil te houden. 
 
De scheepvaart moest echter wel toegang hebben, zodat er sluizen werden gemaakt bij Roodkerk, 
Rijperkerk, Tietjerk en de Valom. De brug bij de zuivelfabriek in Giekerk werd vlak gemaakt en er 
kwam een dam in de Bouwe Pet. 
Ik heb een paar boeken waar een foto in staat van het drooggevallen buitenveld, geen enkele be-
groeiing, maar duizenden blootgespoelde zwerfstenen. Aan de horizon zie je nog juist de schoor-

steenpijp van 
de vlasfabriek 
in Mûnein bij 
het pijltje. 

Fûgelmeldingen Reade Hoas 2015/ Vroeger en nu 
Jan Faber 
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Na de drooglegging moest het land in cultuur worden gebracht. Het land werd omgespit en vlak 
gemaakt en er werden vaarten en sloten gegraven. Allemaal met de schop. Het gebeurde in werk-
verschaffingsverband door honderden werkelozen, waarvan velen uit Amsterdam. Deze mensen 
hadden nog nooit een schop gezien, zodat hun kennismaking met grondwerk wel een minder 
prettige ervaring moet zijn geweest. Ze verbleven dag en nacht in barakken.  
Na het grondwerk werden de boerderijen gebouwd, allemaal moderne typen, en het waren alle-
maal proefboerderijen werd mij verteld om zo wat ervaring op te doen voor de inrichting van de 
toen toekomstige IJsselmeerpolders. 
De laatste tijd wil men van grote delen van het gebied weer natuurgebied maken en dat is al ge-
deeltelijk gebeurd rondom de Bouwe Pet, de Sippenvennen en de lage gedeelten in het noorden  
van het reservaatgedeelte. 
 
Door de ontwatering is de bodem van het hele gebied al meer dan een meter gedaald n.l. door de 
oxidatie van het veen. In mijn jeugd was alles nog zompig, je kon er maar nauwelijks lopen, nu 
rijden er trekkers. 
 
Het vroeger waar ik tot hier over schreef was nog maar 1900 en verder.  
Daarvoor is er nog veel meer gebeurd. 
Als we kijken naar de vaarten die van alle kanten naar dit gebied lopen, dan moet er wel wat an-
ders aan de hand zijn geweest en dat is ook zo. Al deze vaarten, de Deel uit Rinsumageest, de 
Bouwe Pet uit Giekerk, de Rijperkerkstervaart uit Rijperkerk en Leeuwarden niet te vergeten. De 
vaart naar Veenwoudsterwal en de vaart naar de Valom en naar Veenwouden, allemaal gegraven 
met de schop. Er moet wel een goudmijn hebben gelegen en dat was ook zo. Turf was in die ja-
ren goud, niet alleen voor plaatselijk gebruik, maar veel meer voor de handel.  
 
Als we alleen maar kijken naar het klooster Claercamp bij Rinsumageest, wat in die tijd een kleine 
stad was, het grootste stenen complex van Noord Nederland en je realiseert je dan dat al die ste-
nen gebakken werden met turf. Toen het veen hier op raakte ging het bedrijf naar Aduard in Gro-
ningen, waar 
men helemaal 
opging in het ste-
nen bakken en 
waarvan vele 
vrachten overal 
heen gingen, 
zelfs naar het 
buitenland. 
Er zijn vele dui-
zenden jaren no-
dig geweest om 
de meters dikke 
veenlaag in het 
gebied te laten 
groeien en dat 
kan alleen maar 
omdat dit gebied 
daarvoor afge-
sloten was voor 
ontwatering. Het 
was een groot diep binnenmeer, achtergelaten door het landijs uit Scandinavië en dan heb ik het 
echt over vroeger, heel, heel lang geleden. 
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Na een periode van 6 jaar weidevogelbeheer in de 4 skriezekrites van Vereniging Agrarisch Land-
schapbeheer Dantumadiel (VALD), kan de balans worden opgemaakt hoe de weidevogelstand zich in 
die periode heeft ontwikkeld. Vanaf 2010 zijn deze krites ingericht in samenwerking met de boeren/
weidevogelbeheerders in de deelgebieden De Claerkamp (Rinsumageast), De Koai (Damwâld), De 
Terp (Driesum/Wâlterswâld) en vanaf 2011 It Reidfjild (Readtsjerk). 
Deze inrichting bestaat voor een groot deel uit legselbeheer op de weilanden, met wel of geen kruiden-
rijke randen, waar in samenwerking met de vogelwacht de nesten worden opgezocht en beschermd bij 
de landbewerkingen. Een belangrijk deel van deze vier gebieden zijn op verzoek van de beheerregis-
seurs van NFW/VALD ingericht met percelen met uitgestelde maaidata, percelen met kruidenrijk wei-
devogelgrasland en met als voornaamste inrichting: weilanden met een klein of een groot plasdrasge-
bied. 
Dit laatste fenomeen heeft voor een grote ommekeer in die gebieden in de weidevogelstand gezorgd, 
want daar, waar geen verzwaarde maatregelen waren genomen voor het weidevogelbeheer, is de vo-
gelstand drastisch achteruit gegaan. Maar de plasdras percelen met daaromheen kruidenrijke graslan-
den en uitgestelde maaidata hebben gezorgd voor een bijzondere weidevogelstand. Een duidelijk 
beeld van het juiste biotoop voor alle soorten weidevogels en met een enorme aantrekkingskracht van 
alle eendensoorten. Hier ga je echt terug in de tijd: het krioelt er van het (jonge) leven van de weidevo-
gels, zoals in de jaren 50 en 60 van de vorig eeuw. Kippenvel, zoals iemand dit beleeft. 
 
Deze vorm van inrichting heeft de weidevogelstand in de skrizekrites in onze omgeving behoorlijk be-
vorderd over de laatste 6 jaar. Het zijn slechts kleine gebieden met een geringe oppervlakte waar zich 
dit heeft ontplooid, want het overgrote weilandgebied in het VALD gebied geeft voor de weidevogels 
een trieste aanblik.  
 
Resultaten berekend vanaf het referentiejaar 2009 tot en met 2015, in het VALD gebied, op een 
oppervlakte van 890 ha weidevogelbeheer in de 4 deelgebieden van de N.F.W.: 
 
Soort    2009 broedp/100 ha 2015 broedp/100 ha  
Kievit   16,9 /100 ha  34,5 /100 ha   + 104 % 
Grutto   11,0 /100 ha  20,3 /100 ha   +   85 % 
Tureluur   7,9 /100 ha   16,9 /100 ha   + 114 % 
Scholekster  11,6 /100 ha  15,6 /100 ha      +   34 % 
Totaalbeeld  47,4 /100 ha  87,3 / 100 ha   +   84 % 
 
Een grandioze stijging van 84% van het totaal aantal broedparen per 100 ha, met zelfs meer dan een 
verdubbeling van het aantal broedparen van de kievit en van de tureluur in deze periode. Bij de grutto 
een toename van 85% en ook nog een duidelijke vooruitgang bij de scholekster met 34 %. 
 
Gesteld kan worden dat dit te danken is aan de inzet en de inrichtingskeuze van de deelnemende vee-
houders. Zo zijn er tot 2015 inmiddels een 10-tal kleine of grote plasdras percelen met kruidenrijk gras-
land ingericht, waar de bovengenoemde resultaten aan te danken zijn.  
Maar ook door de vogelwachters die de inventarisaties, de tellingen en de beschermende factoren voor 
de weidevogellegsels in overleg en samenwerking met de veehouders hebben verzorgd, zoals ook de 
door hen verrichte alarmtellingen in de laatste 2 jaar. Deze tellingen geven een beeld van het aantal 
ouderparen met volgroeide jonge weidevogels, het zogenaamde Bruto Territoriaal Succes (BTS). Dit 
resultaat varieert per jaar en per soort sterk, maar is gemiddeld zo’n 60% over beide jaren in het hele 
gebied en dat kan als redelijk goed worden aangemerkt en ook, dat er behoorlijk wat jonge weidevo-
gels zijn volgroeid. En daar doen we het voor. 
Predatie heeft in deze periode wel de nodige tol geëist, maar de WBE’ers hebben die de laatste paar 
jaar behoorlijk weten te beperken in deze regio. 
 

6 jaar weidevogelbeheer V. A. L. D 
Johannes Wiegersma Beheerregisseur N.F.W./ V.A.L.D. 
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Ten opzichte van de resultaten uit heel Fryslân, met een zorgwekkende weidevogelstand dat ieder jaar 
maar weer terugloopt, kan worden opgemaakt dat het met de weidevogels in onze regio plaatselijk 
bijzonder goed is gegaan en dat een goed opgezet en ingericht weidevogelbeheer, met voornamelijk 
natte, kruidenrijke en voedselrijke gebieden, slechts kan zorgen voor een verbetering van de weidevo-
gelstand. En daar gaan wij in het VALD gebied de komende jaren mee verder. Toch in wat afgeslankte 
beheergebieden, met hier en daar enkele bijzondere kerngebieden met weidevogels, maar in ieder 
geval uitbreiding met een aantal nieuwe (greppel-) plasdras percelen met kruidenrijke graslanden in de 
4 deelgebieden.  
 
In de volgende overzichten zijn de resultaten over dezelfde periode in de vier verschillende deelgebie-
den van het V.A.L.D. vermeld. 
 
CLAERKAMP. 
Dit is een vrij groot gebied, verspreid over een grote afstand tussen Dokkum en Burdaard. Hier liggen 
enkele kerngebieden van weidevogelbeheer met plasdras en kruidenrijk weidevogelgrasland, waar de 
meeste broedparen zijn geteld. De totale oppervlakte van dit gebied is halverwege de beheerperiode 
ingekort wegens het ontbreken van weidevogels. Het grotendeels overgebleven beheergebied van 
zo’n 366 ha, inclusief SBB Klaarkampermeer, broeden een redelijk aantal weidevogels, waarvan de 
aantallen jaarlijks grote schommelingen laten zien.  
 
De resultaten in de CLAERKAMP zijn berekend vanaf referentiejaar 2009  
Kievit, een lichte stijging van 17 naar 18 broedparen per 100 ha: een toename van zo’n 6%. 
Grutto, een stijging van 12 naar 14 broedparen per 100 ha: een toename van 17%. 
Tureluur, de hele periode sterk wisselend en gelijk blijvend op 10 broedparen per 100 ha. 
Scholekster, licht dalend van 11 naar 9 broedparen per 100 ha: een afname van zo’n 18 %. 
 
Na 2012 is een completer beeld verkregen van de weidevogelstand in dit uitgestrekte gebied, door alle 
soorten weidevogelbeheergebieden (van SNL, SAN en SBB) in de berekening mee te nemen. Na de 
inrichting van een plasdras bij Wim de Groot en bij Rikus Ufkes in 2013 is de weidevogelstand meer 
gestabiliseerd en licht verbeterd, maar vooral bij de kievit is de toename enorm. Vanaf 2016 slankt dit 
gebied nog iets af, maar de inrichting wordt verzwaard met meer kruidenrijke graslanden én een groot 
plasdras weiland. 
 
DE KOAI 
Nog 2 kerngebieden met een groot aantal weidevogels kenmerkt dit deelgebied ter grootte van 185 ha, 
zonder SBB Tusken Lytsen. Achteraf kan gesteld worden, dat de inrichting met plasdras percelen in 
2012 met kruidenrijke graslanden en meer percelen met uitgestelde maaidata, er voor hebben gezorgd 
dat de weidevogelstand werd verbeterd. Als hierin destijds niet was voorzien, dan had het er hier wel 
eens slecht kunnen uitzien, zoals dat ook in de overgrote delen van het weidegebied rond Damwâld is 
gebeurd. Maar, na 2012 is er weer een toename van bijna alle soorten en ook de variatie van de ande-
re weidevogelsoorten en de vele soorten eenden, heeft deze gebieden weer doen opleven. 
 
De resultaten in DE KOAI zijn over deze 6 jaar als volgt  
Kievit, een stijging van 15 naar 23 broedparen per 100 ha: een toename van 53%. 
Grutto, een stijging van 10 naar 15 broedparen per 100 ha: een toename van 50%. 
Tureluur, een stijging van 12 naar 16 broedparen per 100 ha: een toename van 33%. 
Scholekster, een lichte stijging van 14 naar 15 broedparen per 100 ha: toename van 7%. 
 
Vanaf 2016 wordt ook dit deelgebied behoorlijk afgeslankt, met name die weilanden waar de laatste 
vier jaar in het geheel geen weidevogels meer hebben gebroed. Ook een paar veehouders zijn afge-
haakt, maar in ieder geval wordt de plasdras voorziening met enkele kruidenrijke graslanden in dit ge-
bied weer uitgebreid aan de Heechfinne. Hiermee wordt getracht om ook in dit gebied, dat voorheen 
een uitermate goede vogelstand had, weer aantrekkelijk te maken voor alle soorten weidevogels. 
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DE TERP 
Een zeer opmerkelijk deelgebied van het VALD, met een bijzondere weidevogelstand op ruim 180 ha 
beheerd weiland, inclusief SAN beheer. Omdat dit gebied zich kenmerkt met een extensieve veehou-
derij, een erg variabel beheerd weidevogelgrasland met vele kruidenrijke weilanden, vele percelen 
met uitgesteld maaien, kruidenrijke randen en een paar kleine plasdras gebieden, is hier een weide-
vogelstand ontstaan met een ongekend groot aantal van meer dan 180 broedparen per 100 ha in het 
topjaar 2014. En dat is in een dergelijk groot gebied bijna 2 broedparen per hectare! Het biotoop is 
eigenlijk niet eens zo bijzonder; het bestaat voor het grootste deel uit gewoon kleigrasland zonder een 
hoog waterpeil, met hier en daar een paar prachtige bloemrijke weilanden. Dit gebied moet wel heel 
voedselrijk voor de weidevogels zijn, anders is dit nauwelijks te verklaren. Weilanden met veel broe-
dende vogels worden zolang ontzien van landbouwactiviteiten – maaien, ploegen, etc. - totdat de jon-
ge weidevogels in staat zijn deze activiteiten te kunnen ontwijken. Hierdoor krijg je een mozaïek van 
laat gemaaid (met vele vluchtstroken), niet gemaaid en beweide weilanden, die aantrekkelijk zijn voor 
de opgroei van de jonge weidevogels als foerageergebied, maar ook als bescherming tegen predato-
ren. Op sommige maïslandpercelen broeden meer dan 25 paar kieviten en omdat de maïslanden pas 
laat worden bewerkt, trekken deze percelen vele vervolg- en mei legsels van de kievit, zodat pas eind 
mei kan worden geploegd en ingezaaid. Heel opvallend zijn ook de 6-8 paar kluten en een 10-tal klei-
ne plevieren die hier al 2 jaar broeden in en om het baggerdepot aan de Wâlddyk. 
 
De resultaten in DE TERP zijn over deze 6 jaar als volgt: 
Kievit, een stijging van 18 naar 78 broedparen per 100 ha, ruim 4 x zoveel als in 2009. 
Grutto, een stijging van 18 naar 35 broedparen per 100 ha, bijna 2 x zoveel als in 2009. 
Tureluur, een stijging van 10 naar 31 broedparen per 100 ha, ruim 3 x zoveel als in 2009. 
Scholekster, een stijging van 14 naar 35 broedparen per 100 ha, 2½ x zoveel als in 2009. 
 
Bij alle weidevogels tezamen een significante stijging van gemiddeld 3 x het aantal broedparen als in 
het referentiejaar 2009. Met een nog meer verbeterde inrichting vanaf 2016, kunnen deze aantallen 
hopelijk op peil worden gehouden. Het gebied blijft qua beheerinrichting praktisch gelijk aan voor-
gaande jaren, echter nu bijna overal legselbeheer met kruidenrijke graslandranden, nog meer krui-
denrijke percelen en hier en daar een (greppel-) plasdras. 
 
IT REIDFJILD 
Een jaar later dan de andere deelgebieden van het VALD is It Reidfjild in samenwerking met de vee-
houders als weidevogelbeheer ingericht. Dit extensief in gebruik zijnde gebied, met een grootte van 
ruim 160 ha inclusief het SBB It Súderfjild, voldeed in 2011 net aan de norm van 50 broedparen per 
100 ha. Voorop stond dat dit hier zou worden ingericht met plasdras, kruidenrijke weilanden en uitge-
stelde maaidata, pas dan was het zinvol om dit gebied als beheerland aan te duiden. Bij Cor Schipper 
is een perceel weiland met 2,5 ha plasdras ingericht, met daaromheen veel kruidenrijk grasland. Door 
dit grote perceel met plasdras ontwikkelde het aantal weidevogels zich hier vrij explosief. in het eerste 
jaar meteen al een geweldige vogelstand, dat in het 2e beheerjaar uitgroeide tot liefst 150 broedparen 
weidevogels op ruim 20 ha, allemaal in en rond deze plasdras. Maar, dit rijke vogelleven valt ook in 
de smaak bij predatoren, met name bij de vos, die hier toch wel eens heeft ‘huisgehouden’. De beide 
laatste jaren valt de schade erg mee, mede door het talrijke aanbod van muizen in de wijde omge-
ving. 
In 2014 is het SBB gebied (27 ha) opnieuw ingericht, is het waterpeil hier aanzienlijk verhoogd waar-
door enkele percelen onder water kwamen te staan en dat heeft ongeveer de zelfde uitwerking als bij 
Schipper. Ook hier een explosieve toename van het aantal weidevogels. 
 
De resultaten in IT REIDFJILD zijn over deze 6 jaar als volgt: 
Kievit, een stijging van 21 naar 47 broedparen per 100 ha, ruim 2 x zoveel als in 2009. 
Grutto, een stijging van 8 naar 28 broedparen per 100 ha, 3½ x zoveel als in 2009. 
Tureluur, een stijging van 5 naar 23 broedparen per 100 ha, bijna 5 x zoveel als in 2009. 
Scholekster, een stijging van 8 naar 17 broedparen per 100 ha, 2 x zoveel als in 2009. 
 
Een significante toename van bijna 3 x zoveel als in 2009. Met nog een plasdras perceel in dit gebied 
in 2016, denken wij ook de andere delen van dit deelgebied aantrekkelijker te maken voor de weide-
vogels, want daar is sprake van leegloop, door hun vertrek naar de natte en kruidenrijke gebieden. 
 



24 

Eind april 1952: een ouderwetse aaisiker op pad in de ferbeane tiid. FOTO ARCHIEF LC. 27-01-2016 

Wist u datjes/ leuke tips/voor u gelezen 

In deze rubriek kan iedereen tips interessante sites of ander wetenswaardigheden doorgeven zodat 
de andere lezers van de Fjildrop hiervan mee kunnen profiteren. 

Wist U Dat… 
De volgende sites/nieuwsbrieven heel interessant zijn? 
 De site van de vogelwacht Trynwâlden: www.fugelwacht-trynwalden.nl/ 

 Vroege Vogels - Nieuwsbrief: aanmelden gratis op de site www.vroegevogels.vara.nl 

 www.natuurbericht.nl. Aanmelden kan gratis op de site, hier kunt u ook invullen welke onder-
werpen u interesseren. 

 Wekelijkse nieuwsbrief van Jan Tijsma: www.jantijsma.nl 

 Vogelringgroep Bergumermeer www.vogelringgroep.nl 

 www.delevendenatuur.nl  
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Gruttostand in natuurgebied Surhuizumermieden vervijfvoudigd 
4-feb-2016 - In de Surhuizumermieden in 

Friesland is sinds 2008 het aantal broe-

dende grutto’s met de factor vijf toegeno-

men. In 2008 broedden er in het 80 hecta-

re grote natuurgebied slechts 14 paartjes, 

in 2015 zijn het er al 73. Ook andere wei-

devogelsoorten als de kievit, tureluur, wa-

tersnip en slobeend nemen nemen toe. 

LC 22-02-2016 
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LC 22-02-2016 

LC 22-02-2016 

www.natuurmonumenten.nl/
activiteiten/weidevogel-excursie-
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LC 01-02-2016 

Weidevogel excursie Skrok en Skrins 
 
Weidevogelparadijs 
Weidevogels staan in Nederland onder 
druk door veranderingen in onder ande-
re de landbouw. Maar daar is tijdens 
deze excursie niets van te zien. Je 
waant je even terug op het platteland 
van vroeger. 

Grutto's, tureluurs en veel meer 
Na ontvangst op de beheerboerderij van 
Natuurmonumenten in Easterein ga je 
het land op, eerst naar Skrok met de 
boswachter. Skrok is van oudsher een 
weidevogelbolwerk.  

Vervolgens met eigen vervoer verder 
richting Skrins. Op Skrins broeden jaar-
lijks vele soorten weidevogels, zoals kemphaan, slobeend, zomertalingen en tureluur. Eind April 
is de tijd dat veel vogels zitten te broeden, en de eerste kuikens rondlopen. Gegarandeerd een 
unieke ervaring! 

Zaterdag 30 april 2016 van 09:00 uur tot 12:00 uur, deelname voor iedereen. 

Materiaal van de deelnemer: verrekijker, laarzen. 

Lengte in kilometers: 3 

Honden zijn niet toegestaan 

Vertrekpunt: Skrok, beheerboerderij Easterein, Easterlittens 

www.natuurmonumenten.nl/activiteiten 



28 

Puzzel 
Gerben Sjollema 

In de 1e  kolom staat een woord van drie letters. In de volgende kolommen wordt steeds één letter toege-
voegd, tot een woord van zeven letters. Alle eerste letters van deze woorden van zeven letters achter el-
kaar geplaatst vormen een zin. Deze zin is de oplossing. Oplossingen voor 1 mei 2016 naar de redactie. 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een prijsje verloot. Veel plezier gewenst door Gerben. 
 
Omschrijving van de gevraagde woorden: 
1. Aanwijzend voornaamwoord, telwoord, elk, plaatser van een bod, ontzag. 
2. Lidwoord, Europeaan, thans, zonder geloof, maat. 
3. Een zekere, niets, neerslag, roofvogels, deemoedig. 
4. Laag gelegen, opbergplaats, naar beneden gaan, doelloos rondlopen, rondzwervend. 
5. Soort knoop, ongedierte, voor schutten van schepen, minst ijverige, op later tijdstip. 
6. Muil, stroompje, stroompjes, gebonden geschriften, kledingstuk. 
7. Een aanhangsel, ieder, iedereen, moerasvogels, luidkeels zwetsen. 
8. Voorzetsel, lichaamsdeel, keurige, een linnen onderkomen, gezamenlijke maaltijd. 
9. Alvorens, gast, mispunt, leesteken, gedrukte tekst. 
10. Stormloop, tijdseenheid, scherp kijken, de juiste richting in slaan, starend. 
11. Jongensnaam, vergeving, achtervolgen, achtervolgende, achterna zittende. 
12. Tennis begrip, overblijfsel, nummer één, de nummer één, degenen die vooraan staan. 
13. Uitgedroogd, kleur, pa en ma, degenen van hogere leeftijd, de senioren. 
14. Clown, vervelende, stellen, gedeeltes, metgezel. 
15. Lidwoord, niet vals, niet krom, na, minder luid. 
16. De eerste vrouw, in een boot zitten, sloot, veraar, streber. 
17. Boom, Europeaan, steekwapen, de aangewezen persoon, rangtelwoord. 
18. Een ferme trek, goedkeuring, een vreemd gedrag, een geur waarnemen, ontmoeten. 
19. Wiel, bloedvat, dichterbij, overige, overigen. 
20. Vogelonderkomen, vervelend, dichterbij, bloedvaten, dichterbij komen. 
21. Levenloos lichaam, overeenkomen, evenzo, van dezelfde status, op hetzelfde moment. 
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De mûzenstân dy’t ferline simmer al bûtenspoarich heech wie en dêrtroch soarge foar in goede 
reproduksje by rôffûgels, û.o.Fjildûlen, kaam op it ein fan it jier ta in klimaks. Op guon plakken – 
benammen yn midden en súdwesten fan Fryslân – lei it boerelân der keal en ferrinnewearre hinne. 
In miljoeneskea skreau de krante. Guon stikken lân wiene sa slim skeind dat se omploege en opnij 
ynsiedde wurde moasten, mar dat moast noch in pear wike wachtsje fanwege europeeske miljeu-
wetjouwing. Dêr waarden keamerfragen stelt troch VVD en CDA fanwege dizze ekonomyske skea, 
en werom as de steatssekretaris (Sharon Dijksma) it miljeu boppe de ekonomyske belangen stel-
de. De protesten wiene net myld. Troch dizze mûzepleach soenen de boeren de earste en faaks 
ek de twadde snee misse moatte. No wurdt der hjoed-de-dei yn it boerelân yn trochslach al fiif, 
somtiden seis kear meand mar in snee minder jout al problemen en betsjut soms rûchfoer by 
keapje. En de priis fan rûchfoer giet by sokke omstannichheden fansels omheech. It jout wol oan 
hoefolle as it lije kin, de rek is der út. De ekonomyske belangen drukke swier op it deistige buork-
jen en mar al te faak komt de natuer dêrtroch op it twadde plan. Yn harmony gearwurkje mei die 
natuer liket yn dizze tiid in hiele opjefte te wêzen. Dochs is it de iennichste kâns, wolle wy hjir yn ús 
lân noch wat behâlde fan it fjild en alles wat dêryn is, en dêr soe it CDA, dy’t it rintmasterskip sa 
heech yn it feandel stean hat, folle mear de klam op lizze moatte. Natoerpleagen binne fan alle 
tiden, al is dizze mûzepleach ekstreem te neamen. Mar is it ek net in oarsaak en in gefolch, in 
aksje en in reaksje?. Dêr is in ideale situaasje ûntstien foar mûzen troch djipûntwettering en mono-
kultueren en de natuer reagearret dêrop. It lânskip feroaret nochal wat om ús hinne en dêryn ek it 
lân gebrûk. It jimmeroan minsklike yngripen yn de sirkelgong omdat it skea docht soarget lang om 
let foar disharmony. De mûzen moatte fersûpt wurde, de guozzen ferjage, en de mûzefangers fer-
giftige of ôfsketten wylst die lêsten no sa wolkom west wiene. Alles wat de ekonomyske belangen 
hjoed yn ‘e wei stiet moat romte meitsje foar de almar troch dinderjende produksjekarûssel. In 
bytsje minder yn in tiid fan in bytsje mear soe in folle positivere útwurking hawwe op natuer en 
minsken.  

Mûzepleach 

Jouke Vlieger 

14-01-2016: Velduil, 3 ex Ryptsjerksterpolder, Ruigpootbuizerd, 1 ex Binnemiede. 
17-01-2016: Grote zilverreiger, 30 ex Weeshuispolder, Nonnetje, 9 ex Sierdswiel,  
   Grote Zaagbek, 3 ex Sierdswiel, Smient, 2500 ex Sierdswiel,  
   Pijlstaart, 12 ex Sierdswiel. 
21-01-2016: IJsvogel, 1 ex achter It Set Kooiweg, Hermelijn, 1 ex bij It Set Kooiweg,  
   Sijs, 17 ex in elzen Kooiweg in gezelschap van Putters (12). 
25-01-2016:  Kleine Zwaan, 17 ex polder de Warren,  
   Scholekster, 3 ex terug polder de Warren. 
02-02-2016: Roerdomp, 1 ex in vlucht boven Westerdijk 

Vogelnieuws Binnemiede en omgeving, jan- febr 2016. 
Jouke Vlieger 
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Helgoland, van 27-05 tot en met 30-05 2016. 
Op Helgoland broeden op dat moment als het 
goed is duizenden vogels. Of ze zijn druk be-
zig met het grootbrengen van de jongen. Ver-
blijf in de jeugdherberg op Helgoland. 
Deze excursie naar Helgoland is met 12 deel-
nemers volgeboekt.  
De bedoeling is dat er in de 2e helft van april 
een bijeenkomst voor de deelnemers komt om 
de excursie voor te bereiden. Deelnemers krij-
gen daar bericht van 
 

 

 

Van de excursiecommissie 

Najaarsexcursie Barth, van 04-10 tot 
en met 09-10 2016 
Voor deze najaarsexcursie hebben zich 
inmiddels 25 mensen opgegeven. Hier 
bestaat de mogelijkheid nog om mee te 
gaan, eerst tot 28 deelnemers. Kostenin-
dicatie: ca € 270. 
De voorbereidingsbijeenkomst voor deze 
excursie houden we begin juni. Deelne-
mers krijgen hier afzonderlijk bericht van. 
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Bysûndere wiernimmings 

22 november  2 blauwe kiekendieven (vr) gezien langs de Wynzerdyk. 

22 november  Een groepje velduilen (minimaal 6) aan de Wynzerdyk 

27 december  Reiddomp, Iisfûgel (ijsvogel) en 30 fjildûlen (velduil) by de Wiinserdyk 

27 december  In beamkrûper mantsje bot oan it sjongen yn Readtsjerk. 

28 december  Trije Reade Wikels (torenvalken) yn gefjocht oer in briedgebiet. 

15 januari  Kweakfink (keep) by Albert Visser yn Mûnein. 

16 januari  In Swartkieltsje (roodborsttapuit) by de Bouwepet (west) 

21 januari  Goudtûfke (goudhaantje) by Readtsjerk. 

21 januari  Houtsnip by de Kaetsjemuoibosk. 

20 januari  Fjoertûfke (vuurgoudhaantje) by Sânhúzen. 

29 januari  Grienespjocht (groenespecht) yn de Mûneinster bosk. 

05 februari 
 By Jan Veenstra oan de Rhaladyk hingje elke jûn twa Beamkrûpers 
(boomkruiper) tsjin de gevel oan te sliepen. It foel op fanwege de stront. 

06 februari Reitdomp (roerdomp) bij de Aldtsjerkster Mar en it Sebêd by Gytsjerk. 

06 februari  In groepke Budmantsjes( baardman) by de Aldsjerkster Mar 

12 februari In mosk mei aaien yn in skiepestâl yn it Bûtefjild. 

13 februari 
twa Toendrawink (toendrarietgans) Bouwepet tusken in groep fan 80 skiere- en 
blêsguozzen ( grauwe- en kolganzen). 

De hele winter werden dagelijks in dit gebied 
de volgende vogels waargenomen: 

2 zwanen 
5 aalscholvers 
Veel smienten 
Veel ganzen 
Wilde eenden 

1 buizerd 
1 zilverreiger 
1 blauwe reiger die elke keer  
de zilverreiger wegjoeg 
Meerkoeten 
Een waterhoentje 
Spreeuwen 

Vogelmeldingen okt 2015 t/m feb 2016 in gebied Mûneinster feart 
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Vogelringgroep Bergumermeer  
Oproep melden kleurringen  

Torenvalken, Buizerds, Ruigpootbuizerds, Haviken en Slechtvalken 

De vogelringgroep Bergumermeer doet mee aan de kleurring-
projecten aan Torenvalken, Buizerds, Ruig-pootbuizerds, Ha-
viken en Slechtvalken. De projecten hebben als primair doel 
de overlevingskans, de verplaatsing en de leeftijdsopbouw 
van de betreffende vogels in kaart te brengen. Daartoe wor-
den een aantal exemplaren van een kleurring voorzien. Mocht 
je een Torenvalk, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Havik of Slecht-
valk met een kleurring voor de camera, in de kijker of tele-
scoop krijgen en de letters kunnen aflezen dan vinden we het fijn als je contact met ons opneemt. 
We zijn geïnteresseerd in de kleur van de ring, de lettercode, de datum en de plaats waar de vogels 
zijn gezien. Ook zijn ringgegevens van gewonde of dood gevonden exemplaren welkom. De melder 
krijgt vanzelfsprekend alle gegevens van de betreffende vogel. We ontvangen de meldingen bij 
voorkeur via e-mail: rudyfopma@home.nl Mobiel: 06-46434707 Meer informatie is te vinden op de 
website: www.vogelringgroep.nl  
Vogelringgroep Bergumermeer: Rudy Fopma H. Buwaldastraat 13 9076 HG St.-Annaparochie 
Telefoon: 0518-401102  
 

Hier alvast een voorbeeld 
hoe een en ander in zijn 
werk gaat. 
Deze Torenvalk (Falco 
tinnunculus) werd geringd 
door Peter Das op 06-06-
2014 bij de familie Molle-
ma te Frieschepalen (zie 
foto hiernaast, de middel-
ste vogel) als vrouwelijk 
nestjong. De valk werd op 
06-02-2016, op de foto 
(onder) gezet door Jappie 
Seinstra nabij de Eeltsje-
mar. De code van de vo-
gel is duidelijk te zien op 
de originele foto, daardoor 
was het voor Peter Das 
makkelijk de herkomst te 
achterhalen. Zij had daar-

mee een 
afstand van 
26 km afge-
legd. 
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