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Foar jimme leit wer in nije Fjildrop. We ha wer besocht om in fariearre krante te krijen. We kinne 
(foar de leafhawwers) wer gearkomme. Je fine de noeging foar de gearkomste op side 4. Les it 
wol efkes troch want er binne yn dizze coronatyd noch wol wat beheinings. 
 
We hawwe Age Sikma bereid fûn om wat fan syn dronefoto’s sjen te litten. Ek fertelt er wat oer de 
neisoarch yn de Wynzerpolder. We hoopje dat Age faker wat skriuwe wol en syn foto's sjen litte 
mei. 
 
Fierders binne der de neisoargresultaten. Dat liket wat better dan de foargeande jierren. Mar der 
is nochal wat predaasje west. En dan is it de fraach noch mar is de fûgelstân wer wat foarút gien. 
De middenside is dit kear yn kleur. Sa binne de resultaten fan de nêst en briedpear registraasje 
better te sjen yn ús gebiet. 
 
Oan de foarkant fan de middenside litte we 
it gebrûk fan de fûgelwachtapp sjen en 
hoe je dermei registrearre kinne. It skynt 
dat 60% fan de fûgelwachters dit al brûkt, 
dus foar in hiele protte gesneden kost! 
 
Yn de foarige Fjildrop fregen wy om aar-
dichhieden mei foto’s nei de websitebe-
hearders te stjoeren. Ek mei dat fansels 
nei de redaksje fan de Fjildrop mar die 
komt mar 2x per jier út. Dus dan is de ak-
tualiteit fan it nijs der al wer of.  
Ferhalen en foto’s binne tige wolkom. 

De kopij voor het maitiidsnûmer 2022 dient vóór 20 januari 2022 ingeleverd te worden! 
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Herfstledenvergadering Fûgelwacht Trynwalden 
Rein Hagenaars 

  

Tijd: Donderdag 4 november om 20.00 uur  

Plaats : café ’t Wapen van Fryslân, Rengersweg 51 Oentsjerk  

 

NB: i.v.m. de Coronamaatregelen zal het waarschijnlijk verplicht zijn dat er bij binnenkomst 

een Coronacheck wordt gedaan.  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen. (Op blz 7 van deze Fjildrop) 

3. Bestuurssamenstelling  

4. Statutenwijziging i.v.m. WBTR 

5. Activiteiten BFVW: lustrum commissie en jeugdcommissie  

6. Verslag ALV van 21 november 2019 (blz 5) 

7. Goedkeuring financiële verslagen 2019 en 2020 en verslag kascommissie. 

8. Nazorg. ( blz 25) 

9. Jeugdvogelwacht. (Op blz 10) 

10. Excursies (Op blz 14)  

11. Rondvraag 

12. Pauze met verloting. Vriendelijk verzoek aan de leden om kleingeld mee te nemen. 5 loten 

kosten €2  

13. Spreker: Marcel van Kammen. 

14. Sluiting  

As der minsken binne dy’t op de webside fan de wacht besykje te kommen moat wy spitich 
genôch dizze minsken teloar stelle. De side is op dit momint wol te iepenjen mar der komme gjin 
nije berjochten op. De webside wurdt fernijd en is derom efkes net aktyf. Yn koarten hoopje wy 
wer in fernijde webside sjen te litten.  

Webside 
Pyt fan de Polder 
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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 2019 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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Bestuursmededelingen 
Rein Hagenaars 

Corona 
Ook de Fûgelwacht Trynwâlden heeft in de afgelopen Coronatijd de nodige last ondervonden van 
beperkingen die er golden en nog steeds zijn. Zo zijn er geen Algemene Ledenvergaderingen 
meer gehouden sinds november 2019! Ook zijn er minder bestuursvergaderingen gehouden. Ge-
lukkig is het veldwerk wel doorgegaan en zijn er ondanks de beperkingen toch nog een aantal ac-
tiviteiten georganiseerd. Daar leest u in de Fjildrop meer over en daar wordt zeker in de ALV nog 
op teruggekomen! Gelukkig lijkt het erop dat we stapje voor stapje weer terugkeren naar het oude 
normaal, waarbij de sociale contacten in o.a. het verenigingsverband weer een belangrijke rol spe-
len. Corona heeft een hoop ellende met zich meegebracht, maar toch ook wel een paar positieve 
zaken opgeleverd. Minder woonwerk-verkeer en meer belangstelling en waardering voor rust en 
de mooie natuur. We hopen natuurlijk dat dit ook positief zal uitpakken voor de vogels: belang-
stelling en bescherming en geen extra verstoringen. 
 
Natuur en milieu 
De discussies over de klimaatverandering leiden ertoe dat er ook meer aandacht komt voor biodi-
versiteit, biologische landbouw en het behoud en het belang van natuurgebieden. Maar er zijn ook 
bedreigingen, bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt en de stikstofproblematiek en de gas- en 
zoutwinning.  Het is zeer te hopen dat de nieuwe regering deze problemen voortvarend en effec-
tief aan zal pakken. Ik heb daar zo mijn zorgen over…… 
 
Bestuurssamenstelling 
Vanwege de Corona problematiek is de bestuurswisseling waarbij Henk Minkes als voorzitter af-
trad en door Rein Hagenaars werd opgevolgd niet aan de orde geweest in een ALV. Henk heeft 
heel veel voor de vereniging betekend en we zijn hem natuurlijk erg dankbaar voor alle inzet die 
hij heeft geleverd! Zoals u heeft kunnen lezen in de Fjildrop en op de website van de Fûgelwacht 
heeft hij daar de Sulveren Ljip van de BFVW ontvangen. Henk, nogmaals bedankt! 
Een andere bestuurswisseling, waarbij Harke Heida Gert-Jan de Vries opvolgde als secretaris, is 
ook niet in de ledenvergadering aan de orde geweest. Gert-Jan, ook jij zeer bedankt voor de tien 
jaar waarin jij als secretaris fungeerde. Gelukkig blijft Gert-Jan voor het bestuur behouden als lid 
van de nazorgcommissie. 
 
Enthousiaste natuur/vogelliefhebbers gezocht die het bestuur willen komen versterken! 
• Ben je betrokken met het wel en wee van de natuur om je heen, en de vogels in het bijzon-

der? 
• Wil je een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Fûgelwacht Trynwâlden? 
• Je hoeft geen bestuurservaring te hebben.  
    Laat mij het even weten: Rein Hagenaars,  
voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden, email: reinhagenaar@email.com of telefoon: 06-25094487  
 
De digitale wereld 
Ook bij de Fûgelwacht hebben we te maken met de ontwikkelingen in de digitale wereld. Het is 
niet altijd alleen maar vooruitgang, maar sommige zaken kunnen echt een verbetering opleveren. 
De BFVW heeft een hele mooie toepassing gemaakt waarmee waarnemingen en nesten kunnen 
worden geregistreerd. We zijn daar bescheiden mee aan de slag. Het levert op termijn ook een 
nog beter inzicht op in de veranderingen die er optreden in de aanwezigheid, broedgevallen etc. 
op. En meten is weten… Ook zijn we bezig een digitale lijst te maken van contactgegevens van 
onze leden om de communicatie sneller en effectiever te kunnen laten plaatsvinden. Vanzelfspre-
kend houden we ons daarbij aan de regels die de privacywet daaraan stelt. Maar er zijn ook hele 
mooie toepassingen die je op je smartphone kunt zetten die heel behulpzaam kunnen zijn bij het 
herkennen van vogels. Voorbeelden daarvan zijn: “picture Bird”, “TsjipOMatic”, “Vogelgeluid” en 
“Vogels in Nederland”. 

 
Jubileum BFVW 
Op 12 november 2022 bestaat de BFVW 75 jaar! Er is een commissie bezig om daar passende 
activiteiten voor te organiseren. In het volgende jaar zullen we daar het nodige van gaan merken. 

mailto:reinhagenaar@email.com
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De Haven 1 
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Jeugdactiviteiten 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Mede om die reden zijn er in de afgelopen periode diverse 
activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zo vond er een paddenstoelenzoektocht plaats in Stania 
State, werd er met een pols over de sloten gesprongen en zijn er in de “talentenwerkplaats” van 
Kearn vogelhuisjes getimmerd. Geweldig werk door Pyt van de Polder en anderen! Ook bij de 
BFVW gaat men met een commissie aan de slag om te bekijken hoe we de jeugd meer en beter 
bij de vogelwachten kunnen betrekken. 
 
Nazorg 
Veel dank zijn we natuurlijk ook verschuldigd aan de vele nazorgers, die vele uren over de velden 
liepen om nesten te vinden en af te bakenen, broedgevallen in de gaten te houden en bij te hou-
den. Zie de uitgebreide en nuttige verslaglegging daarvan in de Fjildrop. Er zijn lichtpunten ten 
aanzien van het voorkomen van sommige soorten, maar er zijn ook zorgen. Met name het aantal 
vogels, kuikens en eieren dat slachtoffer is geworden van predatie is zorgelijk groot. 
 
Fjildrop en Website 
Het belang van ons mooie clubblad Fjildrop en onze website Fûgelwacht Trynwâlden heeft zich in 
de afgelopen Coronatijd bewezen! Nuttige en interessante informatie is er te vinden en je blijft op 
de hoogte van wat er allemaal gaande in ‘Fûgelland’. Dat gaat allemaal niet vanzelf natuurlijk. De 
stille krachten op de achtergrond, Corrie Brandsma, Piet de Vries en Hans Dijkstra, zorgen er sa-
men met de aanleveraars van de stukken voor dat zowel de Fjildrop als de website zeer lezens-
waardig blijven.  
 
Financiën 
We staan er als vereniging gelukkig nog steeds goed voor, heeft onze penningmeester Geert Dijk-
stra vastgesteld. U hoort daar tijdens de ALV meer over. Als er ideeën of initiatieven zijn die goed 
aansluiten bij de doelstellingen van de vereniging, die met wat financiële steun gerealiseerd zou-
den kunnen worden dan horen wij dat graag. 
Er zijn nog een paar leden die de contributie over het jaar 2021 nog niet hebben betaald, 
vriendelijk verzoek van de penningmeester om dit nog over te maken op bankrekening 
NL45RABO0362720657 t.n.v. de Fugelwacht Trynwalden. 
 
S’middags of s’avonds vergaderen 
Het bestuur wil graag van de leden vernemen of er belangstelling bestaat om ipv op de avond te 
vergaderen dit op een middag te doen. Graag vernemen we op 4 november a.s. waar jullie voor-
keur naar uitgaat. 

kramsvogel 02-10-2021 Readtsjerk  
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Ek dit jier hat corona wer de haadrol spile in it edukaasje programma. De skoallen binne foar in 
part fan it jier ticht west en om sels ek gjin risiko te rinnen hawwe wy ek bûten skoaltiid hast gjin 
aktiviteiten hân. Wy binne ien kear it fjild yn west te sleatsje springen yn it ramt fan 
de Jeugdfûgelwacht-challenge. Dermei hawwe wy mei inkele jeugdleden de earste priis wûn. De 
priis is in workshop fierljeppen by de skâns fan Burgum en foar de fjouwer moedige springers dy’t 
yn it lân fan Evert oer de sleat doarden te springen in BFVW pet. De pet moat noch komme en it 
springen yn Burgum moat ek noch plak fine op it momint dat dit op papier komt. 
Oars is der net bart mei de jeugd wylst der dochs 14 jeugd leden binne. No’t der wat mear corona 
regels los litten wurde kinne wy miskien yn de hjerst noch wol wat dwaan. Ik tink dan oan it pod-
destuollen sykjen, in ljocht moanne tocht by jûntiid en noch ris by de nêstkastkes lâns om de âlde 
nêsten der út te heljen. 
 
Wy kinne no ek gebrûk meitsje fan de Talenten werkplaats bus fan Kearn. Dizze bus is yn twa ge-
meenten aktyf: Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. It earste programma foar de jeugd fan de 
Trynwâlden kont tongersdei 23 septimber. Dan geane wy nêstkastke timmerjen mei de skoalbern 
fan de groepen 7 en 8 út de Trynwâlden. Hja kinne harren opjaan en de earste 10 meie komme te 
timmerjen. Fol is fol, wy wolle earst mei in lyts groepke sjen as it befalt en as de bern der belang-
stelling foar hawwe. It doel is om ien kear yn de moanne foar de bern út de Trynwâlden wat te 
dwaan mei de natuer en technyk. 

Jeugd en edukaasje 
Pyt van de Polder 
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Foto’s van onze eerste activiteit in de talentenbus. Vogelhokjes timmeren. 
 
4 kinderen hadden zich aangemeld voor deze activiteit en waren zeer enthousiast. 
Het is de bedoeling om meer activiteiten te organiseren waarbij de bus goed ingezet kan worden. 
We denken o.a. aan de thema’s wintervogels, weidevogels, jonge boerderijdieren, dierenleven in 
de sloot etc  
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Briedsoarch 
Pyt van de Polder 

Net allinne de corona mar ek it gebrek oan mûzen hat dit jier in rol spile yn de resultaten fan it 
ringwurk ûlen en rôffûgels. Om sa faak mei twa as trije man yn de auto der op út te gean fûnen wy 
net ferstannich en der wienen ek hast gjin mûzen mei as gefolch amper nêstkastkes fan wikel en 
goudûlen mei jongen. Foar de Trynwâlden e.o. en Ikkerwâld e.o binne der 13 jonge ûlen ringe. Yn 
2019 wienen dat der 220. In hiel ferskil. By de reade wikels giet al krekt lyk sa: mar 14 jongen mei 
de 5 jongen yn de Bullemoune by Lekkum der by rekkene. Fan de tweintich nêst kasten by it Wet-
terskip oan de seedyk tusken Holwerd en Lauwerseach wie der ien kast beset west, der lei ien 
dea jong ûnder de kast. Oars wie der neat. 
No kin it wêze dat wy no wol ris in nêst mist hawwe omdat wy net alle nêstkastkes by del west bin-
ne. Der komt ek noch in skjinmak- en reparaasje ronde oan, miskien treffe wy noch wat jongen 
oan. De hoarnûlen hawwe it strie min dien. Fan de twa briedpearen yn Readtsjerk is der net ien 
jong útflein. Ik haw ek neat roppen heard op oare plakken yn de Trynwâlden. 
Yn de Klinze is wol in jonge wâldûle heard. Wêr’t it nêst sitten hat is net bekend. 
Oer it hiele lân giet it dit jier minder goed mei de sparwer en de mûzebiter. Wy fernimme dat hjir 
ek wol. Der binne dit jier gjin sparwers en mûzebiters ringe troch ús yn de beide Wâlden. 
De hoanskrobber skynt der wol mear te kommen neffens de greidefûgel neisoargers. 
 
It readsturtsje wie ek op in protte plakken let. Der binne wol wat briedgefaltsjes west. Ek by Rein 
Hagenaars, mar mooglik hat in kat de boel ferballe. Einlik hat der in spantsje bret yn in readsturt 
nêstkast yn de beamwâl oan de Boskwei by Evert Veenstra. Fan de fjouwer kasten dêr yn de el-
zensingel wiene der twa beset mei miezen en ien wie leech. 
Alle nêstkastkes yn de bosken fan de Trynwâlden moatte noch skjinmakke wurde. Troch in protte 
oare drokte binne wy der net oan ta kaam. 

tapuit 02-10-2021 Broeksterwoude  
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Fan de ekskurzjekommisje 

Gjin ekskurzjes yn de hjerst fan 2021 
Om begryplike oarsaken dy’t te krijen ha mei it corona-firus en de ûnwissichheid dêroer, organi-
searje wij ek dizze hjerst gjin bûtenlânekskurzje. 

Maitiid 2022. 
As it takommende maitiid better liket dan wolle wy sjen of we ek in bûtenlânekskurzje yn april/
maaie regelje kinne. Dat lêze jimme dan yn de Fjildrop fan maart 2022. Ek meitsje we dat dan op 
de website (www.fûgelwacht-trynwalden.nl) bekend. 
De ekskurzjekommisje (Marten van Dalen, Johannes Mosselaar, Henk Minkes) 

Ekskurzjes yn oare tiden: 
 

1989: in kâlde en wiete ekskurzje 1992: Rügen, de wite krytkust 

1983: op Ljungen (de heide) rôffûgels 
1983: Falsterbo yn tinten  
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Het is alweer enkele jaren geleden dat hij z'n 
boerderij heeft overgedragen aan de over-
heid. En nu na zoveel jaren gaat hij nog weer 
eens een kijkje nemen.  
Er is veel aan het land veranderd. Het is op-
nieuw ingericht zoals dat heet. En voor de 
rest moet de natuur z'n gang maar gaan. Het 
is voorjaar en alles leeft weer op. En terwijl hij 
al lopende daar van geniet, is daar een kievit. 
Maar opeens merkt hij dat er iets vreemds 
aan de hand is. Maar wat is er toch dat z'n 
aandacht trekt.  
Opeens weet hij het. De kievit komt steeds 
terug en vliegt dan weer in een bepaalde rich-
ting. Het is net alsof deze vogel hem iets dui-
delijk wil maken. Hij besluit het uit te proberen 
en volgt de kievit in de richting waar heen de 
vogel steeds gaat. En dan een stukje verder-
op achter een verhoging merkt hij wel iets 
heel bijzonders op. Daar op een nog vlak en 
beschut gedeelte is de kievit neer gestreken.  
En kijk, daar zitten nog meer vogels. Daar zit 
een scholekster, een grutto, een tureluur, een 
kemphaan, een watersnip, een wilde eend, 
een meerkoet, een waterhoen, maar ook een kokmeeuw. Het lijkt wel alsof alle vogels die bij hem 
op z'n land voorkwamen daar zijn samen gekomen.  
 
Opeens ontdekt hij ook nog een leeuwerik.  
Maar wat is daar toch aan de hand. Het lijkt wel of daar een vogel vergadering is. Het is net alsof 
ze met elkaar praten. Heel stil gaat hij wat dichter bij. Maar dit kan toch niet. Hij hoort ze duidelijk 
praten. Hij kan het allemaal verstaan. "Waar bleef je toch", hoort hij de scholekster vragen. "Ik, 
zegt de kievit?' "Ja jij". "Nou ik zag hem". "Wie zag je"" . "Nou onze boer, ik zag hem weer. "Je 
meent het". "Ja echt". "Als ik aan die tijd denk" ,hoort hij de grutto zeggen, "wat hadden wij het 
toen hier goed". "Nou, het is hier nu toch ook heel goed" zegt dan de eend en de meerkoet stemt 
er mee in. "Ja jullie", de tureluur mengt zich ook in het gesprek, "jullie hebben hier heel wat mooie 
plekken erbij gekregen waar je kunt nestelen en waar voldoende eten is voor jullie jongen. Maar 
voor ons is er hier geen plaats meer waar wij onze jongen kunnen uitbroeden en van eten voor-
zien".  
Nog nooit heeft de tureluur zo lang achter elkaar gesproken. En het lijkt wel of er een traan langs 
z'n snavel naar beneden loopt. "Ja" zegt de kemphaan, en hij doet z'n naam eer aan want hij zet 
z’n kraag op, alsof hij in de aanval gaat. "Toen de boer hier nog het land beheerde was er voor 
ons allemaal nog plaats en eten voor onze jongen. Maar hij hield ook rekening met ons. Hij zorgde 
voor onze nesten". "Overdrijf je nu niet een beetje", de eend weer, "want als hij onze nesten met 
eieren vond, dan nam hij ook wel wat mee voor zich zelf'. "Ja dat weet ik", vult de kievit aan. "Maar 
of hij, onze boer, ze nou mee neemt of die roofvogels, als hij dan later maar goed voor onze nes-
ten zorgde, heb ik daar nooit zo'n moeite mee gehad. Want onze eerste legsels gaan toch meestal 
verloren omdat er nog niet voldoende beschutting is tegen onze natuurlijke vijanden.  
 
Maar nu die natuur organisaties hier het land beheren, en kijk maar naar al die gebieden die zij in 
beheer hebben, is er voor ons hier en daar geen plaats meer. Het wordt in die gebieden zo dor dat 
er bijna geen voedsel voor onze jongen meer te vinden is. De bodemflora, zo noemen de mensen 
dat, is in die verschraalde gebieden op een zeer laag pitje". "Nou moet je hem horen", zegt de 
scholekster, "je kon er wel verstand van hebben". "Dat weet ik niet ,de kievit weer, "maar ik ben 
wel hier en daar geweest en volgens mij krijgen we het heel moeilijk. Want de manier waarop het 
land tegenwoordig wordt bewerkt houdt in dat er maar weinig gebieden zijn waar wij als weide vo-
gels nog met zekerheid onze jongen kunnen groot brengen".  
 
 

De laatste kievit 
Sieb Kinderman 
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Ja, zegt de tureluur, dat is zo. Hier gaat het niet meer en op het moderne grasland is het ook al 
moeilijk omdat men steeds eerder en met groter materiaal gaat maaien. En dan die vele maisvel-
den, daar is wel voldoende eten te vinden, maar als de mensen daar niet goed voor onze nesten 
zorgen, wordt het heel moeilijk om een legsel uit te broeden". "Ja, zucht de kievit, wat zou het 
mooi zijn als onze boer weer zijn land zou kunnen beheren"." Maar dat gaat niet meer", merkt de 
scholekster wijs op, en hij maakt een rondje zoals hem in het veld vaak eigen is. Hier en daar 
hoort de boer een zucht van z'n vogels en hij heeft met z’n vogels te doen.  
 
"Nou jullie doen vandaag wei erg triest". De leeuwerik laat zich ook nog even horen. "Ik zoek het 
hoger op. Het is mooi weer. Ik ga nog lekker een poosje zingen hoog in de blauwe lucht" en hij 
gaat op z’n eigen snelle manier de lucht in. "Ja we moesten maar gaan", zegt dan de waterhoen, 
hij heeft de hele tijd maar stil zitten luisteren, en verdwijnt bijna ongemerkt door het riet naar het 
water. "Jullie zoeken het maar uit" zegt de meeuw en verdwijnt als een kleine witte stip naar de 
horizon. "Ik geloof dat alles nu wel is gezegd" zo herneemt de scholekster het woord. "Het is voor 
ons hier uit en over. We moeten maar op zoek naar een ander weiland waar nog een boer reke-
ning met ons wil en kan houden". Er ontglipt de scholekster een zucht.  
Voor zijn soort valt het nog wel een beetje mee. Maar voor de kemphaan, de tureluur, de grutto en 
de kievit valt het niet mee. Voor de watersnip zal ook nog wel ergens een drassige weide te vin-
den zijn. Het is een wat triest afscheid. Maar de een na de ander verdwijnt. De meerkoet en de 
eend verdwijnen in het water. "Wij moesten ook maar gaan" zeggen de tureluur en de kemphaan 
tegen elkaar. En ais zij op de vleugel gaan zie je bijna niet wie, wie, is. De kievit blijft dan uiteinde-
lijk alleen achter. Hij loopt nog wat rond. Maar kan het er ook niet meer vinden en gaat er ook van-
door.  
Nog een keer over hun gebied van vroeger vliegen. En dan op zoek naar een andere plek om te 
broeden. Bij het opvliegen ziet hij opeens weer z’n oude boer. Die heeft daar dus de hele tijd zit-
ten luisteren. De kievit vliegt nog eenmaal langs de boer. En als afscheid hoort de boer het beken-
de kievit... kievit. Hij gaat nog een keer over de wjuk en verdwijnt dan in de verte op zoek naar 
een andere boer.  
En hij, de boer, wrijft eens door zijn ogen. Heeft hij gedroomd. Of was het werkelijkheid. Zou dit zo 
maar kunnen in de natuur?. Dat je zo dicht bij die vogels kunt leven dat je elkaar verstaat?. Lang 
zit hij daar op die lente middag over na te denken. Hoe lang heeft hij daar eigenlijk wel niet geze-
ten. Hij weet het niet meer. "Ik moet ook maar naar huis" zegt hij bij zichzelf en staat op. Hij knip-
pert even met zijn ogen om weer tot de werkelijkheid terug te keren. Dit was dus zijn laatste kie-
vit? En hij denkt al wandelend door z'n vroegere weilanden hoeveel kieviten blijven er in Fryslán 
over. Overal worden beslissingen genomen. In Leeuwarden vecht men. Maar in Den Haag en 
Brussel worden besluiten genomen. Maar weet men daar ver van de weilanden wel waar het over 
gaat? En luisteren ze wel naar de juiste mensen!!  
 

Sieb Kinderman was indertijd boer op Wielzicht aan de Groningerstraatweg 

putter 02-10-2021 Broeksterwoude  
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Nazorgers: Hendrik, Jappie, Age, Jorn, Henk en Wiepie. 
  
Met de verhoging van het waterpeil, het aanleggen van braakstroken en goede communi-
catie met desbetreffende boeren, waren de resultaten, ondanks behoorlijk veel predatie, 
redelijk te noemen. Door middel van monitoring met wildcamera's ten behoeve van het 
steenmarteronderzoek, zijn we het jaar door veel te weten gekomen. Ook de vos kwam 
buiten het broedseizoen veel in beeld. Dit probleem is, in samenwerking met Abel, goed in 
de hand gehouden. Verder zijn er meerdere kieviten gezenderd, om te kijken wat het ge-
drag was tijdens het broeden, uitkomen van de jongen, of na predatie van eieren of jon-
gen. Al vroeg in het jaar zijn er kieviten die jongen verloren waren, op trek gegaan, waar-
van één kievit in Engeland zat en één in Frankrijk. Ook de BFVW-drone (ik zit bij het Dro-
ne team van Fryslan) is meerdere keren ingezet om nesten in beeld te krijgen, op het mo-
ment van bewerking van het land. Al met al een intensief maar mooi seizoen achter de 
rug. 

Nazorgjaar Wynzerpolder 2021 
Age Sikma 
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Op de foto hjirneist kin je sjen dat it tsjintwurdich mei de smartphone kin. It is in fluitsje fan in sint. 
De smartphone bepaalt de koördinaten wer de nêstkast hinget. Foarhinne waard dat op papier 
dien oan de hân fan de nûmers op de beam wêr’t de nêstkast oan hinget en in plattegrûn fan it 
gebiet. 
No wurdt mei help fan G.P.S. it plak yn kaart brocht mei de noadige gegevens sa as beset, soart 
fûgel en it tal jongen. 
Hjirûnder is sa goed as mooglik mei foto’s fan de skermen de hannelwize werjûn. In ofisjele han-
lieding is te fynen op: bfvwregistraasje.frl/handleiding/HandleidingApp.pdf. 
Liket dy dit wat ta? Meld dy dan oan fia educatie@fugelwacht-trynwalden.nl 

Nêstkast ynformaasje digitaal fêstlizze 

mailto:educatie@fugelwacht-trynwalden.nl
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deelnemende organisaties  

  

Totaal 17749  
ANLb 7411  
Waarvan bij It Fryske Gea 50  
Overig* 8504  
TBO's 1834  
It Fryske Gea 702  
Natuurmonumenten 310  
Staatsbosbeheer 822  
 
Totaal 9934  
ANLb 5185  
Waarvan bij It Fryske Gea 26  
Overig* 3710  
TBO's 1039  
It Fryske Gea 622  
Natuurmonumenten 101  
Staatsbosbeheer 316  

Totaal 7622  
ANLb 4450  
Waarvan bij It Fryske Gea 33  
Overig* 1575  
TBO's 1597  
It Fryske Gea 345  
Natuurmonumenten 416  
Staatsbosbeheer 836  
 
Totaal 5499  
ANLb 3035  
Waarvan bij It Fryske Gea 20  
Overig* 1125  
TBO's 1339  
It Fryske Gea 587  
Natuurmonumenten 198  
Staatsbosbeheer 554  

NATUURMONUMENTEN.  
www.natuurmonumenten.nl/friesland   

IT FRYSKE GEA  
www.it fryskegea.nI  

BFVW  
www.bfvw.nl 

KBF  
www.kbf.frl  

STAATSBOSBEHEER 
www.staatsbosbeheer.n1  

SOVON VOGELONDERZOEK  
NEDERLAND 
www.sovon.nl 

Doordat het in deze figuur gaat om aantallen meldingen en niet om aantallen vogels komen we in 
2020 hoger uit clan vorig jaar. Dit heeft verschillende redenen, zo vond er veel herleg plaats, ver-
huisden broedparen nog al eens naar een andere plek en waren er (mede dankzij Corona) meer 
tellers vaker actief. 

ANLb=Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer.  Overig* = oa. Gangbaar boe-
renland en particulier natuurbeheer. TBO’s = tereinbeherende organisaties 
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Neisoargresultaten maaitiid 2021 
Gert-Jan de Vries 



26 



27 

RAYON

     

FÛGELWACHTERS Jelle v/d Bij J.Seinstra G. de Vries

 G.J. de Vries

 

 

    

OPP: GREIDE 80 80 113 113 60 60 44 44 67 67 56 56

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 10 10 8 8 19 19 10 10

BOEREN It Fryske Gea It Fryske Gea P. Lekkerkerker K. v/d Kooi K.I. -VER. J. Faber

Binnemiede Binnemiede K. v/d. Heide  H. de Vries J.W. Sikma 

  K. Bakker   P. Lekkerkerker 

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED-BRIED-NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEARENPEARENTEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 36 14 11 10 12 4 8 8 31 7 11

SKRIES (grutto) 22 12

TSJIRK (tureluur) 18 7 1 1 1

STRÂNLJIP (scholekster) 9 8 2 2 2 1 1 2 2 7 5 5

HOANTS (kemphaan) 1

WAARLAMKE (watersnip) 5

BERCHEIN (bergeend) 2 1 2 2

EAST-EIN (krakeend) 16 8 1

TÛFEIN (kuifeend) 7 3 1 1

SLOB (slobeend) 5

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (wilde eend) 17 13 6 8 16 7 2 18 20

PIIPTSJILLING (wintertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1

BLAUBOARSTKE (blauwborst) 1 1 1

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.) 3 1 1

PIIPLJURK(graspieper) 17 13 1 1

LJURK (veldleeuwerik) 23 20 1

BOUMANTSJE (w. kwikst.) 1 1 2 1

REIDSJONGER (rietzanger) 3 8 8 11

REIDMOSK (rietgors) 4 2 16 7

HAGEKRÛPER (grasmus) 1 3 1

KARREKYT (kl. karekiet) 7 7 1 7 8

ROBYNTSJE (kneu) 1 2

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.) 2 2 2

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit) 2 2

WYLP (wulp) 7 4

FASANT (fazant) 2 1 1 1 1

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1 1

TEAPERT (kwartelkoning)

MARKOL (meerkoet) 15 3 3 4 3 5

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen) 1 1 1

WETTERHINTSJE (waterral)

KWARTEL (kwartel) 1 1

KOEKOEK 1 1 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw.) 2 1 1

ROERDOMP (REIDDOMP) 1

WYTSTIRNS (visdief)

KAN.GOES (Can.gans) 2

SKIERE GOES (grauwe gans) 6 3 4 3 3 4

NYLGOES (nijlgans) 1 1 2

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plevier)

MÛZEFALK (buizerd) 1 1 1 1 2 1

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.) 1 2 2 1

EKSTER (ekster)

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk)

SWARTE KRIE (zw. kraai) 8

Hauk (havik)

Rayon 1,2,3 en 4 It Fryske Gea, geen gegevens ontvangen

Rayon 5, Predatiesporen van Vos en (steen) marter.

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
 GYTSJERK 1+2  GYTSJERK 6  GYTSJERK 7  GYTSJERK 8 GYTSJERK 3+4  GYTSJERK 5

J. Vlieger

J. Vlieger

G.J. de Vries

J. de Vries

J. Seinstra
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RAYON  OENTSJERK 10  OENTSJERK 11/12  OENTSJERK 13/14  OENTSJERK 15/16

   

FÛGELWACHTERS G. Dijkstra H. Oud A. Sikma  

M.S. Reitsma  Jorn Sikma  

J. Seinstra    

   

   

OPP: GREIDE 70 70 38 38 58 58 43 43 86 79

BOULÂN (MAIS) 6 6 6 6 8 8 0 0 0 7

BOEREN Y. De Vries S.B.B. B. v/d. Steege T. Feenstra  

SBB J. Rijpma T. Feenstra PTC+  

  T. Feenstra    

  J. de Jong R.A.    

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 12 13 5 5 5 1 7 12 10 4 18 17

SKRIES (grutto) 1 1 1 6 6 19 15 18 20

TSJIRK (tureluur) 2 2 1 4 3 8 16

STRÂNLJIP (scholekster) 3 4 6 1 1 2 1 11 3 1 4 8

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (watersnip)

BERCHEIN (bergeend) 1 1 2 1

EAST-EIN (krakeend) 2 1

TÛFEIN (kuifeend) 1

SLOB (slobeend) 3 1 1 5

SMIENT

WYLDE EIN (wilde eend) 4 4 1 2 1 6

PIIPTSJILLING (wintertaling) 2

SKIERTSJILLING (zomertaling) 2

BLAUBOARSTKE (blauwborst) 1

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.)

PIIPLJURK(graspieper) 1 5

LJURK (leeuwerik) 3 11

BOUMANTSJE (w. kwikst.)

REIDSJONGER (rietzanger) 2 5 4

REIDMOSK (rietgors) 4 4

HAGEKRÛPER (grasmsus) 1 1

KARREKYT (kl. karekiet) 2 1 1

ROBYNTSJE (kneu) 1

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit)

WYLP (wulp)

FASANT (fazant) 1

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 5 4 1 3 2 7 8 2 3

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen) 1 1 1

WETTERHINTSJE (waterral)

KWARTEL (kwartel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw.)

REIDDOMP (roerdomp) 1

WYTSTIRNS (visdief)

BLAUSTIRNS (zw. stern)

SKIERE GOES (grauwe gans) 2 4 3 4

NIJLGOES (nijlgans)

MÛZEFALK (buizerd) 1 1 1 4 2

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.)

EKSTER (ekster) 2

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk) 1 1

SWARTE KRIE (zw. kraai) 1 1

Hauk (havik)

KA (kauw)

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
 GYTSJERK 9

K.v/d. Kooi

J. Seinstra

J. de Jong R.A. 

J. de Jong R.A. 

K.v/d. Kooi

G. Wagenaar

K. Wiersma
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RAYON WIJNS SBB  OENTSJERK 17  ALDTSJERK 18  ALDTSJERK 19  ALDTSJERK 20  ALDTSJERK 21

      

FÛGELWACHTERS J. Seinstra D. Herder R. Veenstra G.J. de Vries J. Meijer V. van Stralen

J.Seinstra Jorn Sikma  Age Sikma A. Seinstra

    Jorn Sikma  N. Terpstra

      

      

OPP: GREIDE 35 35 67 67 39 39 21 21 87 97 57

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 6 6 0 0 10 0 0

BOEREN S.B.B. Lytse S.B.B. Grutte B. v/d Kooi S.B.B B. v/d. Steege A.Talsma

 Aldtsjerkstermar O. Hoekstra  

   K. Seinstra  

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 14 6 7 13 10 5 52 32 4 4 1 13 25 1

SKRIES (grutto) 18 21 13 10 17 12 1 2 12 2

TSJIRK (tureluur) 7 6 5 4 7 5 1 3 8

STRÂNLJIP (scholekster) 5 3 3 2 6 1 14 10 2 2 1 7 13

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (watersnip) 4

BERCHEIN (bergeend) 5 2 1 3 4

EAST-EIN (krakeend) 1 1 2 2 4 1

TÛFEIN (kuifeend) 3 2 4 2 4 3

SLOB (slobeend) 4 1 5 2 1 3 3 1 5 1 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (wilde eend) 12 9 13 17 3 6 5 1 1

PIIPTSJILLING (wintertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1 1

PAAPKE (paapje)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.) 1

PIIPLJURK(graspieper) 1 2 5 6

LJURK (leeuwerik) 9 11 29 31 1

BOUMANTSJE (w. kwikst.) 2 2 2

REIDSJONGER (rietzanger) 7 7

REIDMOSK (rietgors) 2 1 1 10 8

HAGEKRÛPER (grasmsus) 1

KARREKYT (kl. karekiet) 3 2

ROBYNTSJE (kneu) 5 5

IMERKE (sprinkhaanrietz.) 1

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (wulp) 1 1

FASANT (fazant) 2 1

HJERRINGSLYNDER (fuut) 3 1

KLUT (kluut) 3

MARKOL (meerkoet) 8 15 6 3 6 3 1

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen) 1

WETTERHINTSJE (waterral)

KWARTEL (kwartel)

KOEKOEK 1 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw.) 1 1 1 1 1 1

REIDDOMP (roerdomp) 1

WYTSTIRNS (visdief) 1

KAN.GOES (Can.gans) 2 1

SKIERE GOES (grauwe gans) 2 9 8

NIJLGOES (nijlgans) 1 1

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plevier) 1 1

MÛZEFALK (buizerd) 1 1

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.) 2 2 1

EKSTER (ekster)

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk) 1

SWARTE KRIE (zw. kraai)

HAUK (havik)

Rayon 19 Doodgebeten reekalf met vossenstront ernaast 

Rayon 20 Predatie door Wezeling of Steenmarter

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN

"Wynzerpolder""Wynzerpolder"
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RAYON  ALDTSJERK 22  ALDTSJERK 23  ALDTSJERK 24  ALDTSJERK 25  ALDTSJERK 26  ALDTSJERK 41

      

FÛGELWACHTERS V. van Stralen W. Mosselaar L. Agema W. Mosselaar J. Oostenbrug J. Oostenbrug

A. Seinstra T. Rozendal J. Meijer T. Rozendal   

N. Terpstra A. Mosselaar  A. Mosselaar   

 J. Koopmans  J. Koopmans   

      

OPP: GREIDE 48 48 40 40 55 101 101 35 35 22 22

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

BOEREN K. Seinstra U. Hooghiemster B. Zijlstra T. Annema Keestra W. Talsma

     J.W. Sikma

      

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 8 1 2 2 2 6 6 5 3

SKRIES (grutto) 3 1 14 9 10 1 1

TSJIRK (tureluur) 6 4 6 2 1 1 1 1 1 1

STRÂNLJIP (scholekster) 3 1 9 6 4 1 1 2 2 2 1

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (watersnip)

BERCHEIN (bergeend)

EAST-EIN (krakeend) 2

TÛFEIN (kuifeend) 2 1

SLOB (slobeend) 1 3 1 2

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (wilde eend) 1 1 1 2 1 1

PIIPTSJILLING (wintertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

HEIDEHIPPER (tapuit)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.)

PIIPLJURK(graspieper) 2

LJURK (leeuwerik) 4

BOUMANTSJE (w. kwikst.)

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet) 1

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (wulp)

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 2 2 1 1 4 4 2

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen)

WETTERHINTSJE (waterral)

KWARTEL (kwartel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw.)

KOB (kokmeeuw)

WYTSTIRNS (visdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauwe gans)

NIJLGOES (nijlgans)

PAUGOES (brandgans)

MÛZEFALK (buizerd) 1 1

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.)

EKSTER (ekster)

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk) 1

SWARTE KRIE (zw. kraai) 2 1

HAUK (havik)

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN



31 

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
RAYON  ALDTSJERK 40 READTSJERK 28+29 READTSJERK 30 READTSJERK 31

      

FÛGELWACHTERS J. Oostenbrug K. De Vries M. de Vries R. Glas S. Rintjema  

 K. Westra J. Gietema H. Jilderda T. v/d. Kooi  

 P. v/d. Polder T. Oosterbaan  J. Wiegersma  

  P. v/d. Polder    

      

OPP: GREIDE 18 18 83 83 63 63 76 76 89 89

BOULÂN (MAIS) 0 0 12 12 0 0 0 0 8 8

BOEREN A. Tolsma J. U. v/d Kooi O. de Vries B. Keestra A. Veffer  

O. Hoekstra  K.E. de Jong S. v/d Beek J. Broos  K. v/d. Kooi  

 U. de Vries P. v/d Veen  J. v. Eijden  

    B. Kloosterman  

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 0 2 0 11 6 30 7 28

SKRIES (grutto) 0 0 0 1 1 13 9 20

TSJIRK (tureluur) 0 1 2 0 2 2 2 6 2 7 15 18

STRÂNLJIP (scholekster) 0 0 0 5 6 3 6

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (watersnip)

BERCHEIN (bergeend)

EAST-EIN (krakeend) 6 3

TÛFEIN (kuifeend) 1 1

SLOB (slobeend) 7 4

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (wilde eend) 1 2 2 2 1

PIIPTSJILLING (wintertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

HEIDEHIPPER (tapuit)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.) 1 4

PIIPLJURK(graspieper) 1 1 1 7 6

LJURK (leeuwerik) 1 6 3

BOUMANTSJE (w. kwikst.) 1

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet)

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (wulp)

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 1 1 5 1 2

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen)

WETTERHINTSJE (waterral)

KWARTEL (kwartel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw.) 1 1

KOB (kokmeeuw)

WYTSTIRNS (visdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauwe gans)

NIJLGOES (nijlgans)

FJILDÛLE (velduil)

MÛZEFALK (buizerd) 1

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.)

EKSTER (ekster)

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk)

SWARTE KRIE (zw. kraai) 1 2

HAUK (havik)

FJILDÛLE (velduil)

Rayon 30: Alle nesten van Kievit gepredeerd door Hermelijn

 READTSJERK 27
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OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
RAYON READTSJERK 32

      

FÛGELWACHTERS H.Minkes H. Minkes G. Knobbe A. Inia R. Glas J. Wiegersma

R. Heida T. Oegema M. Inia H. Jilderda J. v/d. Galiën

 F. Dijkstra P.v/d Polder  

  

      

OPP: GREIDE 81 81 64 64 50 50 47 47 75 75 28 28

BOULÂN (MAIS) 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0

BOEREN W. Wijbenga J. Broos  J. Vonk Mts. Bosma J. Sikma/A. Algra  

J. Vonk S. Broos Tj. v/d Kooi  P. Visser SBB

M. Sikkema A. v/d Ploeg Kloosterman  J. Broos  

Kinderman D. Bakker   Mts  Bosma  

Glas   G. de Vries  

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

LJIP (kievit) 17 17 26 1 2 2 0 2 3 19 16 3 5

SKRIES (grutto) 9 9 7 1 0 8 5

TSJIRK (tureluur) 4 4 2 1 1 1 0 8 5 9 3

STRÂNLJIP (scholekster) 6 7 6 2 2 4 0 1 5 1 4 4 1 1

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (watersnip) 1 1

BERCHEIN (bergeend) 2

EAST-EIN (krakeend) 1 2

TÛFEIN (kuifeend) 1 1

SLOB (slobeend) 4 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (wilde eend) 4 7 8 3 3 3 4

PIIPTSJILLING (wintertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

BLAUBOARSTKE (blauwborst) 5

GIEL BAUMANTSJE (g.kw.st.)

PIIPLJURK(graspieper) 10 1 6 1 5 3

LJURK (leeuwerik) 14 7 1 4 26

BOUMANTSJE (w. kwikst.) 1

REIDSJONGER (rietzanger) 1 14

REIDMOSK (rietgors) 1 6 12

HAGEKRÛPER (grasmsus) 4

KARREKYT (kl. karekiet) 2

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.) 3

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit) 2

SNOR 6

FASANT (fazant) 3

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1 1 1 1

BURDMANTSJE (baardman)

MARKOL (meerkoet) 1 5 1 1 1 5 5 2 5

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (waterhoen) 1 1

WETTERHINTSJE (waterral) 1 1 2

KWARTEL (kwartel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw.) 1

ROERDOMP (REIDDOMP) 1

WULP 1

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauwe gans) 1 1 2 7

NIJLGOES (nijlgans) 1

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plevier) 1

MÛZEFALK (buizerd)

BR. HOANSKROBBER (br. kiekend.) 2 2

EKSTER (ekster) 1

ROEK (roek)

READE WIKEL (torenvalk)

SWARTE KRIE (zw. kraai) 1 1 1 1 1

Hauk (havik)

Rayon 36: Bij Alarmtelling bijna geen kuikens meer.

 MUNEIN 42READTSJERK 34  MUNEIN 33  MUNEIN 35  MUNEIN 36

R. Heida

P. v/d. Polder
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Ferslach briedseizoen Binnemiede-Weeshuispolder 2021 
Jouke Vlieger 

Net ien hie der noch in stoer foar jûn, dochs krigen wy heal febrewaris noch in folle winterwike oer ús hinne 
mei alles dêrop en der oan. Te koart, mar âlderwetsk moai. Dit winterwaar joech ek tagelyk kâns op in stikje 
tarieding foar it briedseizoen. It hurdferzen miedlân wie no te beriden en te bedongjen, ek op plakken dêr ’t 
men oars hast net wêze kin. Tagelyk binne sleatskanten noch wâlfreesd en de rûchste stikken oermeand. 
Dêrnei koenen stadichoan de peilen omheech en binne de plas-drassen splis set en wachte alles op de 
fûgels. 
It kontrast wie grut doe ’t wy in wike letter alwer yn it maitiidswaar sieten. De waarme súdlike streaming 
brocht ek de earste skriezen werom yn de noch ûnderwettersteande simmerpolders fan de Warren. Begjin 
maart wie har oantal al oprûn oant mear as twatûzen. Dêrtusken sitte dan ek noch in protte bûtenlanners 
(limosa islandica) dy ’t op trochreis binne nei it noarden.  
Opfallende ferskining tusken al dat read brún wie in hast wite skries. De earste fûgels dy ’t har yn febrewaris 
al hearre litte binne de ljurken dy ’t heech oan de himel har júbelfersen útstruie oer it iere foarjierslân. Al ril-
legau krije se selskip fan wylpen en strânljippen. Dan healwei maart wjukwapperje ek de earste ljipkes bop-
pe har takomstige keninkrykje en wer wat letter foegje skries en tjirk har ek by it fûgelkoar.  
 
Lang om let fynt in bûnt ferskaat oan fûgelfear syn plak wer tusken Wiel en Wâlden. Omtrint 20 maart rek-
ken de earste ljippen oan ‘e lêch, benammen rûnom it plas-dras hinne en op Jelle syn plas-greppel stikje 
achteryn de Binnemiede. Geandewei fûnen mear ljippen in gaadlik plakje foar in nêst en begjin april sieten 
wy op likernôch 60 briedpearen. De lêste dagen fan maart wie it folop maitiidswaar mei temperatueren fan 
santjin graden of mear mar lang soe dit net duorje, mei de peaskedagen draaide de wyn nei it noarden en 
dat betsjutte net folle goeds. In kjeldfront mei snie en hagelbuien setten de greidefûgels ûnferwachts yn in 
hiel oar dekôr. Guon ljippen rekken de aaien kwyt, of troch de kjeld of troch de swarte krieën, faaks in kom-
binaasje fan beide, mar yn elts gefal sieten ferskeidene ljippen net mear op it nêst mar lâns de Binnemiede-
reed te klommerjen. It waard tiid foar maitiidswaar. It duorre noch oant heal april foar ‘t it waar wat mylder 
waard.  
 
Dêr wachten ek de skriezen op dy ’t al wol te plak wienen op har âlde stee mar noch net ta wienen oan de 
aaien. It is altyd ôfwachtsjen hoefolle skriezen ta brieden komme en wat it briedsúkses wêze sil. It oantal 
territoaria fan de skries nimt de lêste jierren wol wer wat ta , alteast yn de Binnemiede-Weeshûspolder.  
Sieten wy tsien jier werom noch op sa’n 35 span skriezen, de lêste jierren sit it oantal tusken de fjirtich en de 
fyftich.  

Dat wol noch net sizze dat alle skriezen briedsúkses hawwe. Ek al fertoane de measten wol territoriaal ge-
drach, dochs komme net alle skriezen ta brieden mar it is bemoedigjend dat har oantal wer tanimt. Heal april 
rekken de earste skriezen oan ‘e lêch, it grutste part yn de twadde helte fan april en in lyts oantal begjin 
maaie. Ek de wylp wie presint mei tolve span en op de Binnemiedereed siet as fanâlds ek wer in strânljip te 
brieden. Fan it waarlamke, ferneamd nei syn mekkerjend lûd ûnder de baltsflecht, waarden 6 briedpearen 
fêststeld.  

Skries op ‘e útkyk 
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De wylde ein soe lanlik stikemwei achterút buorkje stie te lêzen yn in krante-artikel lêstlyn, in oerskot oan 
jerken en de eintsjes yn de minderheid. Yn de Binnemiede sitte se lokkich noch talryk te brieden. Ek yn ‘e 
rûchte tsjin myn skûlhutte oan dy ’t yn it Leechfean stiet sieten twa eintsjes te brieden sadat ik krapoan fjou-
wer wike wachtsje moast foar ‘t ik wer nei de skûle koe.  
 

Ek it oare eineguod, slob, eastein, toefein en skiertjilling wienen allegearre fan de partij.  
De sjongfûgels meitsje it plaatsje kompleet, it ljurkje mei sa’n 50 territoaria, piipljurk mei 40 en giel boum-
antsje mei 5. Nettsjinsteande de bytiden kâlde en foaral wiete maitiid like it mei de oantallen briedpearen en 
it ferskaat oan soarten hiel goed mar it giet úteinlik om it briedsúkses, it fleanfluch wurden fan de piken.  
 
Ein maaie wie it allegearre alarm boppe de polder, skriezen, ljippen, tjirken en wylpen dy ’t meiinoar-ien de 
oerfleanende hoanskrobbers, mûzebiters en swarte krieën fuortjagen. Dat byld bleau bestean oant de ears-
te wike fan juny, dêrnei waard it almar stiller yn it lân. Dat kin twa dingen betsjutte. De fûgels binne mei har 
piken it gebiet útlutsen, of oer de Murk of nei de stikken maislân eastlik fan de Weeshûspolder. Of in protte 
greidefûgelpiken binne sels net grut wurden mar hawwe as foer tsjinne om oare nêstjongen grut te meitsjen! 
Want plakken dêr ’t in protte te iten is kin men faaks ek in protte iters ferwachtsje. Omtrint heal juny is útein 
set mei de earste meantreppen. Dêrnei duorre it hast oant heal july ta foardat it wer heawaar wurde soe. Yn 
trochslach dochs in goed briedseisoen yn de Binnemiede-Weeshûspolder. Ek binne der dit jier wer in pear 
partikuliere perselen oankocht troch it Fryske Gea, mei-inoar sa ‘n 11,5 ha. Dêrmei komt der mear romte 
foar in behear op maat foar de greidefûgels en har neiteam. 

Einenêst foar de skûlhutte. 



36 

Nijs út de natoer. Grutte Wielengebiet en omkriten 
Jouke Vlieger 

07-06-2021: Reekealtsjes: Achter yn de Binnemiede trof ik in reegeit mei twa kealtsjes. Ien fan de 
kealtsjes bleau even stean foar in fotomomint. 

Twee reebruine ogen 

19-05-2021: Lytse bûnte wilster (Kleine plevier) : Briedgefal op de Warrenreed yn de Ryptsjerk-
ster polder. 

Lytse bûnte wilster op de Warrenreed 
26-06-2021: Feale miggesnapper (Grauwe vliegenvanger): De feale miggesnappers binne 
fertroude simmergasten by my thús op it slúske. Dit jier hawwe se twa kear mei súkses bret. De 
earste kear yn in blompot dy ‘t ûnder it reidoerstek fan de skuorre hinget. Doe ’t de jongen útflein 
wienen binne se in wike letter op ‘e nij begûn yn in klomp (Skerjontsje) dy’t in eintsje fierder oan 
de muorre hinget. Foto’s op de folgjende side. 
 
27-07-2021: Swarte earrebarre: Op de Harke flakte yn de Ryptsjerksterpolder 1 eksimplaar. 
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Jonge miggesnappers yn’e blompot. 

Miggesnapper op it nêst yn de klomp 

31-07-2021: Amerikaanse rivierkreeft: By my thús op it hiem by it gemaaltsje skarrele dit eksim-
plaar om. Nei alle gedachten is hy mei it hekkelguod op ‘e wâl kaam. De amerkaanse rivierkreeft 
stiet sûnt 2016 op de list fan ynfaasje eksoaten yn Europa. 
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Bijzondere meldingen 

Freek Nijland, Teike van Minnen en Fokko Winterwerp namen op zaterdag 17 april een overtrek-
kende zwarte wouw waar bij het Haventje in Gytsjerk. 
 
Bij Fokko Winterwerp, Aldtsjerk, zat op 2 en 3 
mei een draaihals in de tuin  
Overigens is ook een Draaihals waargeno-
men in Hurdegaryp.  
 
Thomas de Vries vond in de krokusvakantie 
een dode ijsvogel op de sanjesreed nr 16 
Hij had een ring om: 41862   
 
Vogeltelling in het BP door Jappie Seinstra 
en Pyt van der Polder (za 18 sept.2021) 
Zij hadden deze keer heel veel soorten, waar 
onder 2 st. pijlstaarten, 1 zwarte ruiter en  
1 dodaars. Verder 41 watersnippen (t.g.v. 
extreem laag waterpeil) en 112 wintertalin-
gen. 
 
Zwaluwentelling 2021 door en bij Klaske Adema 
Klaske houdt al jaren de zwaluwenstand per jaar in haar schuur bij. 
31 maart aankomst 3 zwaluwen, half april de schuur weer vol 
Dit jaar geen dode jonkies, waarschijnlijk door de koele zomer. 
Veel 2e legsels  
Eind augustus 63 zwaluwen op een balk in de schuur. 
11 september nog 2 nesten met jongen 
13 september is de 1e groep vertrokken, 25 september was de schuur weer leeg. 
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Op 2 oktober was het weer zover: duizenden vogelaars in 
heel Europa telden op diezelfde dag de trekvogels die zuid-
waarts vliegen. Het gaat om miljoenen vogels, een spectacu-
lair fenomeen. 

Landelijk geteld: 
Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantal-
len trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld 
nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer. Maar 
de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenorneen en de 
Birdwatch geeft een mooi inkijkje!  

Hieronder staat de stand van maandaq 4 oktober, 09.00 uur  

  Top 10 2021 

Totaal: 943.005 

Aantal soorten: 214 

Top 10 2020 

Totaal: 721.574 

Aantal soorten: 203 

Top10 2019 

Totaal: 824.389 

Aantal soorten: 209 

1 spreeuw 404.635 spreeuw 380,676 spreeuw 228.396 

2 graspieper 216.869 vink 163.590 kolgans 116.660 

3 vink 147.735 graspieper 31.937 vink 68.318 

4 boerenzwaluw 21.943 kievit 18.428 sijs 67.886 

5 kneu 12.379 kokmeeuw 14.139 zanglijster 39.851 

6 kievit 12148 aalscholver 12.849 kokmeeuw 26.498 

7 gaai 10.368 boerenzwaluw 9.017 graspieper 24.203 

8 grauwe gans 9.993 grauwe gans 8.689 grauwe gans 22.084 

9 kokmeeuw 9.753 stormmeeuw 7.004 aalscholver 21.574 

10 aalscholver 7.103 zanglijster 6.181 brandgans 21.303 

De Birdwatch wil met deze telling de aandacht vestigen op trekvogels en de gebieden die ze in 
Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe 
groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer 
mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelne-
mende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook 
een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voet-
licht te brengen in de pers.  

Eurobirdwatch 



40 



41 

Ook dit jaar deed onze vogelwacht weer mee.  
Gelukkig hadden we er goed weer bij. In een perio-
de met heel wisselvallig weer hadden we een mooie 
zonnige ochtend om te tellen.  
Er waren echter weinig vogels op trek, daardoor wa-
ren er in de lucht maar weinig vogels. 
Maar wij tellen alle vogels, ook die gewoon ter plaat-
se aanwezig zijn.  
Hier staan de aantallen die we dit (en vorig) jaar 
waargenomen hebben: 
De aantallen waren minder dan de afgelopen jaren. 
Vooral van de spreeuw en kievit was het aantal be-
duidend minder. Maar hier zijn echter geen conclu-
sies aan te onttrekken. De telling is een momentop-
name en afhankelijk van zo veel factoren. Nog een 
leuk feitje, de roek komt voor het eerst in de laatste 
jaren niet in de top 10 voor. Bovendien waren er ook 
nog heel veel boerenzwaluwen in onze regio. 
De tellers van dit jaar: Johannes Mosselaar, Hidde 
Luinstra, Jelle van der Bij, Ale Glas, Pyt van de Pol-
der, Jappie Seinstra, Jan Faber, Hille Jilderda, Henk 
Minkes, Corrie Brandsma, Max Slingerland. 

Bedankt dat jullie weer mee wilden doen met deze jaarlijkse telling.  
  

2021 2020 
 

2019 
 

storm-
meeuw 

ûn-
waarsfûgel 

5617 storm-
meeuw 

ûn-
waarsfûgel 

6129 spreeuw 
  

protter 7069 

spreeuw protter 1415 spreeuw protter 3410 storm-
meeuw 

ûn-
waarsfûgel 

2854 

grauwe 
gans 

skiere goes 1353 kievit ljip 1432 kievit ljip 1493 

kievit ljip 876 smient smjunt 1106 roek roek 392 

wilde 
eend 

wylde ein 833 grauwe 
gans 

skiere goes 771 kokmeeuw kob 301 

brand-
gans 

paugoes 622 wilde 
eend 

wylde ein 740 grauwe 
gans 

skiere goes 275 

smient smjunt 474 roek roek 278 zwarte 
kraai 

swarte krie 106 

meer-
koet 

markol 249 zilver-
meeuw 

sulverkob 233 houtduif hôfdo 84 

boeren-
zwaluw 

boereswel 234 knobbel-
zwaan 

knobbel- 
swan 

176 buizerd mûzebiter 71 

knobbel-
zwaan 

knobbel-
swan 

204 kok-
meeuw 

kob 170 brand-
gans   

paugoes 66 

 
Geteld door onze wacht       
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