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De kopij voor het maitidsnûmer 2023 dient vóór 21 januari 2023 ingeleverd te worden! 

Mijn naam is Jacoba Wierstra en ik ben sinds kort bij de vogelwacht van de Trynwâlden. 
Ik ben als kind opgegroeid met broer en zus tussen de weilanden in de wâlden. 
Wij leerden spelenderwijs van onze vader de namen van de planten en vogels en zochten in het 
voorjaar de eieren. 
Later woonde ik met man en kinderen in de buurt van Dokkum, weer tussen de weilanden, genie-
tend van de mooie natuur aan het water. 
We hadden paarden, geiten, kippen, katten en honden. Dat alles hielp ook mee met mijn werk als 
kindertherapeut. Met de honden en katten werd gespeeld, van de natuur genoten en ouders van 
de kinderen en opa’s en oma’s kwamen kijken naar de uilen en vooral de jonge uilen die bij ons in 
de bomen zaten. 
Langzaam zag ik echter de weidevogels verdwijnen uit het landschap. Dat deed pijn. 
In het voorjaar werd het steeds stiller om ons heen. 
 
Een jaar nadat mijn man is overleden ben ik in Gytsjerk komen wonen. 
De omgeving hier vind ik heel mooi. Zoveel natuur om me heen en zoveel verscheidenheid. Weer 
terug in de wâlden. 
Hier zie ik weer meer vogels en andere dieren. Het is belangrijk om dat ook te beschermen. En nu 
ik wat meer tijd heb vanwege het afbouwen van mijn werk vind ik het fijn om me te verdiepen in 
het werk van de vogelwacht, te leren en mogelijk er aan bij te dragen. 
Hartelijke groet, Jacoba Wierstra. 

Hebt u interessant nieuws, berichten, verhalen, foto’s en andere bijdrages over de vogels in 
het bijzonder en de natuur in het algemeen? 
Stuur ze dan naar de redactieleden van de Fjildrop en voor de website van de fûgelwacht 
naar de bestuursleden. Adressen in het colofon op blz. 50. 
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Najaarsvergadering Fûgelwacht Trynwâlden 

  

Gelukkig is het dit jaar een redelijk “normaal” jaar geweest voor de Fûgelwacht. Als we tenminste de 
stikstofproblematiek, de oorlog in Oekraïne en de enorme stijging van de kosten van levensonder-
houd even buiten beschouwing laten. Geen Corona beperkingen en dus kon er vergaderd worden 
en zijn er ook diverse activiteiten georganiseerd! Elkaar weer zien en spreken en samen wat onder-
nemen is immers buitengewoon belangrijk en vooral ook leuk! Het doet ons daarom veel plezier u 
weer uit te kunnen nodigen voor de najaarsvergadering van onze Fûgelwacht! 
Namens het bestuur, Rein Hagenaars 

Plaats:   De Trochreed, Boskwei 27, 9067DM, Readtsjerk  
Datum:   17 november 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 

Agenda : 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag voorjaarsledenvergadering 24 maart 2022 en extra ledenvergadering i.v.m. statuten-

wijziging. 
4. Bestuursmededelingen (Rein) 

• Geslaagde wandeltocht op 24 juni in het kader van het 75 jarig bestaan van de BFVW 
• Onze deelname aan de jeugdfûgelwachtdei 
• Kontaktjûn BFVW op 7 oktober en de rayonbijeenkomst op 7 oktober 2022  
• Geslaagde excursie naar Oder-Delta 

5. Statutenwijziging. Zie toelichting in de Fjildrop. 
6. Nazorg, overzichten in de Fjildrop, nieuws over de commissie- nazorg (Harke) 
7. Broedzorg (Pyt) 
8. Jeugdvogelwacht (Pyt) 
9. Excursies (Henk) 
10. Pauze met verloting. Vriendelijk verzoek aan de leden om kleingeld mee te nemen. 5 loten 

kosten 2 euro. (Geert) 
11. Spreker: Herman Postma 
12. Sluiting 
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Verslag voorjaarsledenbijeenkomst 2022 Fûgelwacht Trynwâlden 
Harke Heida 

Aanwezig: 26 leden 
Bericht van verhindering van Corrie Brandsma 
Opening 
Rein Hagenaars opent de vergadering en heet iedereen welkom. We missen Corrie die als gevolg 
van een hersenbloeding helaas verstek moet laten gaan. Zij hoopt weer snel de oude te zijn. Van-
uit het bestuur hebben we haar al een bloemetje gestuurd. Namens de ledenvergadering zullen we 
ook nog een kaart sturen.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 
Verslag najaarsledenbijeenkomst 4 november 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Harke meldt over de statutenwijziging dat de notaris inmiddels op verzoek van de BFVW modelsta-
tuten voor de wachten heeft gemaakt. Wij verwachten die spoedig te ontvangen. Als het bestuur 
hiermee instemt, zullen ze vervolgens aan de leden worden voorgelegd. Daarvoor zal een aparte 
ledenvergadering moeten worden belegd.  
 
Bestuursmededelingen 
De bestuursmededelingen staan op blz. 7-8 van de Fjildrop. Zij dienen tevens als jaarverslag. Hier-
over zijn geen vragen of opmerkingen. 
Vermeldenswaard is nog dat op 25 maart Gruttoland (van Murk Nijdam in Wommels) wordt geo-
pend. Op 26 maart is daar een open dag waar men zich nog voor kan aanmelden.  
 
Viering 75 jaar BFVW 
De BFVW bestaat dit jaar 75 jaar, dat wordt groot gevierd. Er komt een nieuw logo. Er is een jubile-
umcommissie ingesteld waarin ook Rein zitting heeft. Door het jaar heen zullen verschillende activi-
teiten worden georganiseerd en de Vanellus zal elke aflevering hier aandacht aan besteden. Op 10 
september is het Frysk Fûgelfestijn met allerlei activiteiten, workshops etc. en op 12 november is er 
een feestavond voor alle leden. Nadere mededelingen volgen in de Vanellus, maar houdt deze da-
ta alvast vrij.  
 
Nieuws uit de BFVW 
De ledenvergadering is verplaatst naar 8 april. Er valt dus nog niet zoveel te melden.  
 
Jaarverslag 2021 
Zie onder bestuursmededelingen 
 
Financiën 
Het financieel overzicht staat op blz. 12-13 van de Fjildrop. Geert licht kort toe dat we er financieel 
heel goed voor staan. Dat komt ook doordat – mede als gevolg van corona – weinig activiteiten zijn 
georganiseerd. Wel loopt het ledental gestaag wat terug. We hebben nu nog ongeveer 260 leden 
en ongeveer 50 “buitenleden”.  
Age stelt de vraag of de financiële situatie geen ruimte laat om vrijwilligers in sommige gevallen 
een onkostenvergoeding te geven. Geert meldt dat we dit wel eens in het bestuur hebben bespro-
ken. De lijn is dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Wel krijgen sommige vrijwilligers, bijvoorbeeld 
de dronepiloten een kilometervergoeding vanuit de BFVW. We staan open voor suggesties om  
projecten bijvoorbeeld te steunen. Zo hebben we in het verleden de Fûgelhelling wel eens ge-
steund. De kwestie zal in het bestuur nogmaals besproken worden.  
Er wordt ook nog een vraag gesteld over de koekactie. Die is nu al een paar keer niet doorgegaan. 
Uit financieel oogpunt is deze ook niet echt nodig. Waarschijnlijk komt hij niet weer terug. Ook dit 
punt zal in het bestuur besproken worden.  
De kascommissie, bestaande uit Betty Kooistra en Klaas Wijnsma, heeft de boeken gecontroleerd 
en in orde bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend. Voor komend jaar bestaat de kascom-
missie uit Betty Kooistra en Max Slingerland. Taetse van der Zee is reserve. 



6 

Bestuurssamenstelling 
Rein wijst erop dat Corrie en Geert hebben aangegeven te willen stoppen, zij hebben zich dus niet 
herkiesbaar gesteld. En Pyt zou graag het jeugdwerk willen overdragen. Zij doen dit werk alle drie 
al heel lang. Het bestuur heeft vervangers gezocht, maar die tot dusver niet kunnen vinden. Rein 
doet een beroep op de aanwezigen zich aan te melden. En als je iemand anders weet, ook graag 
doorgeven. Verder staat Rein stil bij Age Sikma, die het eerste kievitsei in Tytsjerksteradiel heeft 
gevonden. Hij heeft daarvoor van de locoburgemeester een bos bloemen, oorkonde, en vinders-
loon ontvangen. Age wordt daarmee van harte gefeliciteerd en krijgt ter vergadering van de Fûgel-
wacht Trynwâlden een boek cadeau.  
 
Nazorg 
Henk Minkes meldt dat hij contact heeft gehad met de oude leden van de nazorgcommissie. Dat 
heeft nog niet tot een afspraak geleid. Er zijn (dus) ook nog geen vervangers en dat is zorgelijk.  
Henk Oud heeft wel inhoudelijk goed nieuws over de nazorg. De plasdras aan de Wynzerdyk is 
heel succesvol en er wordt geëxperimenteerd met braakstukken. Dat blijkt een duidelijk effect te 
hebben op de overlevingskans van jonge kuikens in de eerste vier weken. Verder zijn van de vier 
gezenderde kieviten er drie weer gesignaleerd. Age voegt hier nog aan toe dat deze kieviten soms 
onvoorspelbare trekbewegingen maken. Dat is via de zenders goed te volgen.  
Pyt meldt dat we dit jaar meedoen aan een predatie-onderzoek. Daartoe worden in het Bûtenfjild 
camera’s geplaatst bij “broedsjes”.  
 
Broedzorg  
Rein geeft een toelichting op de app waarmee nieuwe kastjes kunnen worden geregistreerd. 
Langs de weg voor Stania State zijn ook nieuwe kastjes opgehangen. Met de app kunnen allerlei 
interessante ontwikkelingen worden gevolgd. In het najaar wordt bekeken wat het broedresultaat 
is geweest.  
 
Jeugdvogelwacht  
Pyt heeft niet veel toe te voegen aan het vrij sombere beeld. We hebben een paar initiatieven ge-
nomen (timmeren van nestkastjes en voederkastjes), maar de belangstelling was minimaal. De 
contacten met de scholen moeten opnieuw worden opgepakt. Maar we zouden eigenlijk een be-
trokken ouder of iemand uit het onderwijs moeten hebben die feeling heeft met wat de jeugd nu 
aanspreekt.  
 
Excursies 
Henk Minkes geeft een overzicht met een aantal mogelijkheden. Hij wijst erop dat alles wel een 
stuk duurder is geworden. Concreet wil de commissie aan de slag met een excursie naar de Mar-
kerwadden, die zou op ongeveer 45 euro komen. Er zijn zeker 10 belangstellenden. Ook wordt 
nog gedacht aan Müritz en aan Falsterbo, maar dat wordt wel een stuk duurder nl. respectievelijk 
280 en 425 euro.  
 
Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag 
 
Pauze met lotenverkoop 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen en de loten gaan dan ook grif van de hand. In totaal levert de 
verloting zo’n 100 euro op.  
 
Geschiedenis van onze wacht vanaf 1960 
Na de pauze neemt Pyt ons mee in de rijke geschiedenis van onze wacht. De foto’s roepen veel 
herkenning op. Opvallend is hoe het landschap in de loop van de jaren is veranderd.  
Door de vele reacties loopt het qua tijd iets uit de hand en we vergeten te pauzeren voor de verlo-
ting. Dat gebeurde dus na afloop nog. 
Daarna werd onder het genot van een drankje nog wat nagepraat. 
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Bestjoersmeidielingen 
Rein Hagenaars 

2022 is in verschillende opzichten een bijzonder jaar. Het is het eerste jaar na de Corona periode 
dat er gewoon een voorjaars- en najaar ledenvergadering gehouden kon/kan worden. Het is ook 
bijzonder omdat dit jaar de BFVW 75 jaar bestaat. Het kan u niet ontgaan zijn. Diverse activiteiten 
zijn en worden in dat kader georganiseerd. Een vogel-fotowedstrijd, een vogel fotografiewedstrijd, 
een succesvol Frysk Fûgelfestijn op 10 september jl., en het jubileumfeest op 12 november.  
Het is mooi te zien dat die activiteiten steevast leiden tot geanimeerde gesprekken tussen de deel-
nemers, met als bindende factor onze betrokkenheid bij de flora, maar vooral de fauna in onze 
leefomgeving. Het is ook mooi om te constateren dat er vanuit onze Fûgelwacht een flinke inbreng 
is en wordt geleverd aan al die lustrumactiviteiten!  

Ook het bestuur van de Fûgelwacht heeft dit jaar “gewoon” kunnen vergaderen. Een van de ge-
spreksonderwerpen was de samenstelling van het bestuur. Want zoals in de vorige ledenvergade-
ring al is aangekondigd houden Geert Dijkstra (penningmeester) en Corrie Brandsma (Fjildrop) er 
na vele jaren mee op. Gelukkig hebben we in de persoon van Jacoba Wierstra een mogelijke op-
volgster gevonden voor Corrie en is Bea Flaton (Dat is de echtgenote van Rein) bereid gevonden 
het penningmeesterschap op zich te gaan nemen, tenminste als de ledenvergadering daarmee in 
kan stemmen. Dit zal in de volgende voorjaarsvergadering formeel aan de orde komen. 
De precieze invulling van de portefeuille jeugd en educatie zal in de komende periode binnen het 
bestuur besproken worden.  

Over de commissie nazorg zal tijdens de najaar bijeenkomst een nadere toelichting worden gege-
ven. 

Het is ook zeer verheugend dat er dit jaar weer een excursie heeft kunnen plaatsvinden. Tijdens 
de ledenvergadering zal daar nog in kort bestek op worden teruggekomen. 
Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de nestkastregistraties. In deze pe-
riode worden kasten gecontroleerd en zo nodig schoongemaakt.  
Punt van enige zorg is nog dat er nog wel regelmatig wat meer nieuws, berichten, verhalen, foto’s 
en andere bijdrages nodig zijn om de Fjildrop en de website actueel en lezenswaardig te houden. 
Ik zou zeggen schroom niet als je iets aardigs hebt wat ook voor andere leden leuk of nuttig is. 
Stuur het naar de redactie van de Fjildrop of onze website contactpersoon (Rinze de Vries). 

Beste nazorgers, 

Om te beginnen wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de nazorg in 2022. Ondanks dat we 
niet bij elkaar zijn geweest, hebben jullie jullie werk ook afgelopen seizoen gedaan. De overzich-
ten in de Fjildrop laten dat zien.  
Afgelopen zomer heb ik wat rondgebeld en geconstateerd dat het mogelijk moet zijn om de coör-
dinatie van de nazorg op een wat andere manier op te pakken. Jappie, Henk Minkes en ik zijn 
daarvoor bij elkaar gaan zitten om een plannetje te bedenken. Daarna zijn we met een wat grotere 
groep bij elkaar geweest om dat verder uit te werken. Het komt erop neer dat we onze wacht in 
een aantal grotere rayons willen verdelen, waardoor de coördinatie per rayon kan worden opge-
pakt en daarmee ook behapbaar wordt.  

 
Dat plan willen we graag met jullie bespreken op 24 november om 19.30 u. in Stania State. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen we ook terugkijken op het afgelopen jaar (zie ook het overzicht 
vanaf blz. 31 in deze Fjildrop). 
Als je verhinderd bent hoor ik graag via de mail (harkeheida@gmail.com) of telefoon 06-
11191720. 
 
Ik hoop jullie op 24 november te mogen begroeten. 
 
Mede namens Jappie en Henk, 
Harke Heida 
 

Uitnodiging aan alle nazorgers  

mailto:harkeheida@gmail.com
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De Haven 1 

Statutenwijziging  

Harke Heida 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heb ik toegelicht dat we onze statuten moeten aanpassen 
als gevolg van nieuwe wetgeving. Daarnaast waren ze ook wel toe aan een “opfrisbeurt”, ze date-
ren namelijk al vanaf 1982. 
De notaris heeft inmiddels een voorstel gedaan. Dat hebben we in het bestuur besproken. Dat 
voorstel willen we tijdens de najaars-ledenvergadering op 17 november bespreken. 
 
Nu is het bij statutenwijziging nodig dat die worden besproken in een ledenvergadering waar ten 
minste twee derde van het aantal leden aanwezig is. Als dat aantal er niet is, wordt een nieuwe 
vergadering uitgeschreven. Tijdens die vergadering kunnen de statuten gewoon worden bespro-
ken. De statuten moeten dan ook nog met twee derde meerderheid worden aangenomen.  
 
Nu is het uitgesloten dat we voor een ledenvergadering twee derde van het aantal leden bij elkaar 
krijgen. Daarom hebben we het volgende afgesproken: 
Ik nodig jullie hierbij uit voor een ledenvergadering, te houden op 8 november om 20.00 u bij mij 
thuis op het adres Rengerweg 88, 9062 EH Oentsjerk. Het enige agendapunt voor deze verga-
dering is het bespreken van de concept-statuten. Omdat er geen twee derde meerderheid zal zijn, 
wordt de vergadering direct weer gesloten. Advies is dus om niet te komen. Als je dit toch wil mee-
maken en een kopje koffie wilt komen drinken, dan graag eerst even bellen.  
 
Omdat de vergadering op 8 november geen twee derde meerderheid had, wordt direct een nieuwe 
ledenvergadering uitgeschreven op 17 november. Tijdens die vergadering bespreken we de con-
cept-statuten en stellen die hopelijk vast met twee derde meerderheid.  
 
De concept-statuten beslaan 16 bladzijden. Het is zonde om daarmee de Fjildrop te vullen. Als je 
de statuten graag wilt hebben, laat dat dan even weten per mail (harkeheida@gmail.com) of tele-
foon 06-11191720. Dan zorg ik dat je tijdig een exemplaar krijgt. De statuten liggen natuurlijk ook 
tijdens de ledenvergadering op 17 november ter inzage.  

mailto:harkeheida@gmail.com
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Dit jier wienen der foar de eigen jeugdleden net sa folle aktiviteiten. Der is ien jeugdlid nei 
Woarkum ta west om by de BFVW-dei te wêzen. Hy hie in neefke meinaam en har heit wie ek 
mei. It wie moai waar en it program wie goed opsetten troch de wacht fan Woarkum. Der wie ek 
polsstokspringen wat troch in protte bern dien waard. Ek ús jeugdlid fûn dat hiel moai. Hja is lear-
ling fan de Thrimwalda skoalle. Tafal is dat ik okkerdeis skille waard troch Froukje Olijve as de 
fûgelwacht in plak wist om te polsstokspringen yn de Trynwâlden. Doe tocht ik oan de Challance 
priis fan de BFVW dy’t wy ferline jier won hawwe mei it springen. Dizze priis hiene wy noch te goe-
de. De skoallen Sinnehonk en Trimwalda hawwe in tema wike oer Fryslân en dêr komt it fierljep-
pen ek yn foar. Ik hie alris kontakt hân mei Scherjon yn Noardburgum om dêr mei de jeugd hinne 
en de priis derfoar te brûken. Dat is net trochgien, te min belangstelling fan ús eigen leden. Sa as 
it no stiet geane der 30 bern fan de beide skoallen mei eigen ferfier nei Scherjon om dêr te pols-
stôkspringen fan de BFVW priis. As it waar mar wat meiwurket, want hja sille wol wiet wurde.  
 
Foar de corona-tiid kamen wy geregeld by skoallen om dêr nêstkastkes te meitsjen en it fjild yn te 
gean om de greidefûgels te besjen en te hearren. Sa krigen de bern twa natoer yndrukken mei. 
No lizze dizze projekten stil want de groep helpers is ek út inoar fallen. Wy soenen it wol wer opnij 
opsette wolle en sykje der nije minsken by om mei dit moaie wurk troch te gean én om myn plak 
yn it bestjoer op termyn oer te nimmen. Ik tink dan oan minsken út it ûnderwiis, út de ambachtelike 
hoeke as wa’t it nut der mar fan ynsjucht. 
De jeugd hat de takomst mar hja moatte wol it paad witte te finen. 

De bern fan it Sinnehonk yn 
2014 yn it fjild 

De bern fan it Kruirêd oan it nest-
kastkes meitsjen yn 2014 

Jeugd en edukaasje 
Pyt van de Polder 
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Zienswijze Fûgelwachten Tytsjerksteradiel op de ontwerp omgevingsvisie 
Harke Heida 

Ien fan de aktiviteiten fan de briedsoarch is it nêstkastke ûnderhâld, de kontrôles en de registraas-
jes. Mar ek nije nêstkastkes ophingje: wy kinne noch in stikmannich nije PVC kasten brûke, fer-
dield oer de bosken en parken yn ús gebied. Kees de Vries fan Gytsjerk hat dizze destiids noch 
makke en oan de wacht skonken. De gemeente Tytsjerksteradiel hat ek sa’n 19 nêstkastkes út-
setten oan de Van Sminiawei foar Stania State lâns oan’t in ein rjochting Aldtsjerk. De fûgelwacht 
Trynwâlden hat dit projekt, bedoeld om de iiken-optocht-rûp te bestriden, oer krigen fan de ge-
meente. De nêstkastkes binne no eigendom fan ús wacht en moatte noch, oan de hân fan it 
nûmer op de beam, yn it registraasje systeem setten wurde. Foar it briedseizoen hawwe Albert en 
ik nûmers op de beammen spikere en de gatten fersjoen fan in beskerme plaatsje tsjin it úthakjen 
troch de grutte eksterspjocht. 
 
Foar dat it winter wurd sille ek alle kastkes dy’t no hingje noch neisjoen en skjin makke wurde 
moatte. Dat is ek wer in moai momint om te sjen wat der yn sitten hat en dit yn de bfvw app op te 
slaan. Mei inkelde groepkes fan 2 man(frou) en in ljedder komme wy in hiel ein. Wat dat oanbelan-
get soe de briedsoarch noch wol wat handige frijwilligers brûke kinne foar dit soarte wurk. 
 
Swelle registraasje: Ik mis de registraasjes fan de briedresultaten op de bekende nêstplakken. En 
dy binne der genôch. Yn it algemien wurdt der te min mei dien. Fan twa persoanen kaam ik de 
meldingen tsjin op de registraasje side. Twa jier lang hawwe wy mei 5 persoanen de nêst sukses-
sen wol yn byld bringe kinnen. Ferdield oer de doarpen hie elk syn eigen gebied. Wa soe hjir mei 
oan de slach wolle om dizze registraasje wer nij libben yn te blazen? 

Briedsoarch 
Pyt van de Polder 
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Het begon allemaal in het voorjaar, we dachten dat het leuk zou 
zijn als we samen met onze kinderen een nestkastje zouden 
maken en vervolgens het ophangen in onze tuin.  
Op een zaterdag werd er ijverig gezaagd, geschroefd en ge-
schuurd. Nadat de nestkastjes klaar waren moesten we een 
goed plekje zien te vinden  
In eerste instantie zou het aan onze schuur hangen, dan had-
den we er zelf ook nog veel plezier van, alleen bleek al snel dat 
ze te dicht bij elkaar hingen. 
We verhuisden één naar het veldje voor ons huis en de andere 
bleef in de achtertuin aan de schutting.  
Op een dag zagen we dat er veel beweging was rondom het 
nestkastje en ja hoor daar was een lief koolmeesje, en er werd 
her en der takjes en stukjes kokos van de hanging basket ge-
pakt.  
Af en toe als de moeder koolmees weg was keken we even 
door het gaatje of er al wat in lag en ja hoor daar lagen mooie 
eitjes in het nestje, het was ons gelukt! Ons eerste nestkastje 
en gelijk raak.  
Maar toen……… op een avond zaten we lekker op onze veran-
da te genieten van het mooie weer en zagen we in ons ooghoe-
ken iets harigs tevoorschijn komen. Jakkes daar heb je weer 
een kat zeiden we tegen elkaar. Hij of zij keek nieuwsgierig 
naar het kastje en probeerde er op te komen. Nou, dat lieten we 
niet toe, dus natuurlijk weggejaagd en we dachten daarmee dat 
ie niet terug kwam, maar helaas hij kwam wel weer terug. Meer-
dere keren hebben we hem weggejaagd maar hij kwam telkens 
terug. 
Je bent eigenlijk altijd te laat als zo’n beest in de buurt van een 
nestkastje is, dus moesten we iets bedenken dat hij er niet bij 
kon. Ik hoorde van iemand dat hulst wel kon helpen dus plakten 
we dat erop. Maar deze kat was niet zo bang en wandelde er 
mooi overheen, totdat we op een dag duivenprikkers op de 
schutting hebben gemonteerd. Je zou zeggen zulke priemen 
moeten wel afschrikken maar dit hielp ook niet afdoende. 

De koolmees 
Carina Beekman  

Onderstaand verhaal geeft aan dat de vogels die in een nestkast een nestje maken geen onbezorgd 
leven hebben. Er zijn vele gevaren, en een daarvan is de huiskat. (redactie Fjildrop) 
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Kuiertocht Grikelân en Turkije 

Yn it ramt fan it 75 jier bestean fan de BFVW hawwe wy fan de Fûgelwacht Trynwâlden in kuiertocht organi-
searre troch de bosken en parken fan it moaie Trynwâlden. 
 
Op freed 24 juny binne wy mei 10 persoanen mei hiel moai waar te kuierjen west yn en troch it park Stania 
State, de boskjes Turkije en Grikelân en as ôfsluting troch it hakhoutboskje Kaetsjemuoibosk rjochting 
Oentsjerk nei it kafé, om ûnder it genot fan in drankje noch efkes nei te praten. Wy hawwe ferskate moaie 
dingen sjoen sa as reeën, fûgels, beammen en flinters. Bysûnder wie de bloeiende tulpebeam yn Stania 
State. By in behearder fan beamwâlen mei hiele âlde elzesingels mochten wy yn de âlde skuorre it 
spantwurk, de liemen skuorreed en noch mear antyk besjen út it boujier 1870 mei in prachtige linebeam út 
deselde tiid. 
 
It is de bedoeling om dit noch ris te dwaan. 

Op een avond zaten we op de bank en hoorden we 
ineens hard getjilp; oh nee dachten we,dit is niet best. 
We gaan snel naar buiten en wat zit daar bovenop 
het nestkastje? DE KAT! Nou des duivels waren we, 
dat kun je geloven. 
We zeiden tegen elkaar dit moet nu anders want de 
koolmeesmoeder durft er zo niet uit en de vader durft 
niet naar binnen te gaan. Na veel heen en weer gebel 
met pake Piet hadden we de oplossing, kit en duiven-
prikkers op het nestkastje! Na wat uurtjes te hebben 
geklust lukte het en hadden we een veilig thuis ge-
maakt voor de lieve koolmeesjes.  
Er ging best nog wel een tijd overheen totdat we het 
gepiep van de kuikens hoorden en wat was dat een 
genot! De vader en moeder vlogen op en neer met 
voedsel voor de kleintjes, wat was dat een prachtig 
gezicht en beloning voor ons werk.  
We waren best wel nieuwsgierig naar de kuikens en 
besloten even met een kleine camera te kijken en 
daar zaten ze, hele kleine naakte kuikentjes, prach-
tig!  
De kans is natuurlijk klein dat je ze ook werkelijk uit 
ziet vliegen, alleen hadden wij geluk. Op een ochtend 
was het zover, een hele onderneming. Eerst vloog 
het eerste kuiken uit en toen de rest, we denken dat 
het zo’n drie á vier zijn geweest. 
Omdat we het achteraf niet de ideale plek vonden om 
een kastje op te hangen, hebben we besloten hem 
eraf te halen en te verplaatsen en konden de kin-
deren kijken hoe mooi het nestje was opgebouwd.  
Het is zeker voor herhaling vatbaar en we zullen er-
voor zorgen dat we op een beter plekje in de tuin een 
kastje op gaan hangen!  



14 

Ulen en rôffûgels 
Pyt fan de Polder 

Dit seizoen giet it wat better as de lêste twa jier. Al hoe wol it ús doe wol goed útkaam, hie dit neat 
te krijen mei corona mar alles mei de mûzestân. Op plakken binne der noch net genôch mûzen 
om de fûgels oan it aai lizzen te krijen. Mooglik binne der fûgels nei bettere gebieten ferhuze mar 
it kin ek wêze dat der minder binne troch natoerlike stjerte. It winterke yn febrewaris 2020 fan in 
wike bygelyks hat in protte deade ûlen brocht út it jier 2019. Dy ferliezen binne troch it gebrek oan 
fretten net wer ynhelle. Wy hawwe oan’t no ta op 4 adressen 18 jonge goudûlen ringe. Troch drok-
te mei it opkappen fan ús wente is it der ek net echt fan kaam. Dat jild ek foar de reade wikels. Te 
min tiid om alle nêstkastkes by lâns te gean. Der sille fêst mear besette kasten west hawwe as de 
twa wêrfan wy de jongen ringe hawwe. Ien fan de twa stie yn de buert fan in hauke nêst. Dat 
ferklearret it opfretten fan de jonge wikels troch mooglik de hauk. 
 
Wat de oare rôffûgels oanbelanget hawwe wy twa nêsten mei sparwers ringe. Ien nêst mei fjou-
wer wêrfan twa dea ûnder it nêst leinen en in nêst mei fjouwer dy’t útflein binne. Der wie noch in 
nêst mei fjouwer mar dêr hat de stienmurd as de beammurd mei rêd. Ien foar ien binne se der 
úthelle. Net in wûnder dat dizze fûgels en de mûzebiter heger yn de beammen harren nêst meits-
je. Foar ús net makliker om der by te kommen.Mei tank oan Gerrit Krottje, Albert Visser en Jeroen 
van Enck. 

Reade wikel 
mei onbekende 
ring by Ferwert.  

Jonge goudûle, ringe by 
Van der Beek.  
Sjoen op de Tsjerkewei 
Readtsjerk 
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Excursie Oderdelta 2022 

Ferienpark Colorado Ückeritz Usedom (usedom-bungalows.de) 
 
Gelukkig weer een excursie, 15 leden had-
den zich hiervoor opgegeven. We vertrek-
ken al vroeg in de morgen vanaf de par-
keerplaats van AH in Gytsjerk. Betty, Janke, 
Corrie en Max zitten in auto de “skierroek”. 
Deze naam was door Betty bedacht door de 
kleurstelling van de auto. 
Oeps, past dat allemaal wel in de auto Bet-
ty? 
Het is gelukt en we gaan op pad.  
Het is een prachtige ochtend. Laag hangen-
de mist met een doorbrekende zon leverde 
een schitterend schouwspel op (de witte 
“wieven” zijn op pad). Gelukkig belemmerde 
dit niet het rijden. Onderweg zien we heel 
veel reeën, voor ons gevoel meer dan vo-
gels. 
In de auto komen Max en Janke er achter dat ze beiden beslo-
ten hadden om voor de excursie hun oren uit te laten spuiten 
zodat ze het mooie geluid van de kraanvogels beter konden ho-
ren. Max krijgt tijdens de rit wat Friese taalles van Betty. 
Ferienpark Colorado ligt in het bos en vlakbij zee. Natuurlijk 
wordt ook daar de 1e dag gekeken. De eerste avond kregen we 

een eenvoudige doch voedzame maaltijd, kartoffelsuppe. ’s Avonds kregen we uitleg van het ge-
bied door een natuurgids. Deze gaf tips waar we het beste naar vogels konden gaan kijken. 
De eerste dag worden o.a. kraanvogels, rode wouwen, een boomvalk en heel veel skierroeken ge-
spot. 
 
Verslag van de twee “skierroekjes” uit de auto “skierroek”  
Vanmorgen vroeg naar het strand voor de zonsopkomst. Was deze weg naar het strand tien jaar 
geleden niet korter? Het is dezelfde weg of is dit de leeftijd…….? Acht uur ontbijt en daarna met 
zijn vieren overleggen waar we heen gaan. We besluiten met de “skierroek” naar de Poolse grens 
te gaan. Onderweg speuren we de lucht en de draden af. Spreeuwen in de lucht en op de elektrici-
teitsdraden. We nemen de kortste route en hobbelen de Poolse stad Swinoujscie binnen. Op de 
parkeerplaats aangekomen ontdekken wij dat we met Zlotys moeten betalen, helaas hebben wij 
die niet en wordt het een kort strandbezoek. Op het strand zit een man zijn gevangen vis panklaar 
te maken, kop en ingewanden van de vissen gooit hij op het strand. Voor hem zitten bonte kraaien 
en zeevogels te wachten op een lekker hapje.  

https://www.usedom-bungalows.de/ferienpark-colorado-usedom.html
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Daarna hobbelen we een ommetje door de stad en zo weer naar Duitsland. We drinken koffie in 
het bos en genieten van het geluid van de boomklever en specht, wij zien vinkjes, kepen en nog 

veel meer vooral dikke dollies (duiven) onderweg. 
 
We rijden door de mooie dorpjes en de glooiende omgeving. In de verte achter de bomen vliegt 
een grote vogel zou dit een zeearend zijn? Helaas een vliegtuig. In onze lunchpauze genieten we 
van de reeën, raven, buizerd, libellen, bloemen, vlinders en dertig vliegende kraanvogels. Onze 
koffiebekers passen mooi op Betty haar uitschuifbaar krukje. De weilanden zijn veel te “schoon” 
voor de kraanvogels. Bij een meertje staat een klein huisje, een “opknappertje”. In het meertje 
zwemmen krakeenden en een zilverreiger staat langs de waterkant. Vier rode wouwen en drie bui-
zerds vliegen boven het land waar een boer met de tractor bezig is. Veel aalscholvers gezien. 
Tussen de mussen op het dak zit een geel-
gors. Corrie maakt mooie foto’s van ons. 
Langzaam rijden we huiswaarts maar in-
eens zien we twee kraanvogels vliegen die 
achter de bomen verdwijnen. Gelukkig 
maakt de weg een bocht en lopen ze in het 
land. Voor een mooie foto zitten ze te ver 
weg. Max roept ons tot de orde omdat we 
zes uur moeten eten. We rijden verder en 
komen dichter bij de kraanvogels. De auto 
stopt en Betty en ik mogen twee foto’s ma-
ken. Na het eten nog even naar het strand 
want het is snel donker. 
  
Teartse, John en Herman gaan vandaag - 24 september - wat zuidelijk van Ückeritz de omgeving 
verkennen. We nemen buiten 
Ückeritz de weg 111 en rijden 
op het “fietspad“ Herrenweg. 
Dit pad bestaat uit 2 rijen be-
tonnen platen, eigenlijk kun je 
het geen fietspad noemen. 
Op de kaart lijkt het een moe-
ras, maar nu is het nat wei-
land.  
Er loopt een grote koppel vleesvee.  
 
Teartse ziet als eerste putters. Spreeuwen, kieviten, veel kneutjes en witte kwikstaarten op het 
weiland. 

Bij de vervallen boerderij met de Ame-
rikaanse vlag een olijfkleurige tjiftjaf in 
een boom. Deze kleine vogel “trekt” 
regelmatig met de vleugels en staart. 
Er is ook een zwarte roodstaart. 
In het veld 2 gaaien, veldleeuweriken, 
honderden kieviten en spreeuwen. 
John vindt al turend door de telescoop 
een grutto tussen de kieviten. Houtdui-
ven, torenvalk en de avondkoekoeks-
bloem, ook witte silene of lijnkruid ge-
noemd. 
 

In het grasland veel grote witte “bollen”, boleten.  
Naast het pad veel sleedoorn, met op de takken geel korstmos. Wrange vruchten, die pas lekker 
worden als ze bevroren geweest zijn. Ze worden gebruikt in jam en likeuren, en zijn vooral goed 
voor hart en bloedvaten.  
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Plotseling vliegen 2 wilde eenden op uit de sloot. Eentje kwaakt hard, dat is een vrouwtje. Man-
netjes kwaken zeer zacht, meer een sissend geluid. 

 
Er groeien veel hop planten in de berm 
naast de sloot, gebruikt voor de bierberei-
ding. Ook groeit er een langwerpige plant, 
zwarte toorts. De bloemen zijn geel met 
violette meeldraden. We zien een buizerd 
in de top van een naaldboom zitten. Een 
grote bonte specht horen we, maar kun-
nen die niet in de boom vinden. Veel me-
zen en sijsjes hier in de bomen. 
Als we uit de auto stappen om naar de 
geluiden in het bos te luisteren vliegt een 
merel al scheldend weg, alsof die wil zeg-
gen ”wat doen jullie in mijn territorium”. 
De boomklever laat zich horen en zien.  
 
Teartse laat ons het klein springzaad zien. Met kleine bleekgele bloemen. De rijpe zaden 
schieten weg. 2 blauwe reigers vliegen laag boven het weiland. 
 

 
In het weiland een natte plek met weinig water. 
Graspiepers, spreeuwen en een steltloper, het is een 
bosruiter die voedsel zoekt, meestal insecten, op het 
ondiepe water en de natte modder er omheen. Een 
doortrekker vanuit Scandinavië op reis naar Afrika.  
Bij de plas koffiedrinken en plotseling het hoge ge-
luid van baardmannetjes. Er vliegen 8 baardman-
netjes recht over ons heen naar het rietveld naast 
ons. 
De zwavelgele geurende bloemen heten grote zand-
kool vertelt Teartse. Ze worden gebruikt in sla en 
rauwkost als smaakversterker. 
 
Een stuk of 10 krakeenden bij het gemaal en we 
horen een boomkruiper. 
Een rode wouw cirkelend boven een net gemaaid 
weiland zoekt voedsel. 
 
Bij Pudagla zit een zeearend in het weiland. In het 
grote meer Achterwasser futen, eenden, knobbel-
zwanen. 
Naast de weg nog 2 zeearenden in de dode bomen en honderden aal-
scholvers. Bij het meer veel kardinaalsmutsen. Een plant waar veel vogels 
de vlezige zaden van eten. Ook veel Gelderse Roos met rode bessen die 
ook veel door vogels gegeten worden. 
Hier ook veel om geknaagde bomen door 
de bever. Bij een vijver een ongeveer 2 me-
ter lange bever “glijbaan” naar het water. 
De bever loopt niet, maar glijdt op zijn buik 
naar beneden het water in. 
 
We zien een houtachtige plant / struik van 
ca. 1,50 meter hoog met witte bloemen die 
lijken direct op de stengel te zitten. Wie 
weet wat het is?  
Er komt onverwacht een ijsvogel uit het riet 
vliegen. 
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Twee DWAALGASTEN op de fiets. 
  
Van Uckeritz door de bossen, langs “Naturcampingplatz 
Am Strand”, waar honden getraind werden, op kruipdoor /
sluipdoor. 
Het fietspad gaat langs de boulevard waar vroeger de Duit-
se keizers vakantie vierden. (Luxe optrekjes)  
 
Van Uckeritz naar Bansin/Heringsdorf en Ahlbeck over de 
grens met Polen tot Swinoujscie, tot aan de monding van 
de Oder. 
Onderweg zagen wij ook veel vreemde vogels waar bijzon-
dere muziek in zat, van akoestische gitaar tot trompetge-
schal uit een uitgeholde wandelstok en rock en roll muziek 
van de Jukeboys. 
Alweer een leuke dag. 
 
Wilma en Aafke 
 
 

De laatste morgen worden we wakker met regenachtig weer. 
Na ontbijt, groepsfoto en inpakken, gaan we op de afgesproken tijd, om half tien richting huis. 
Onderweg zien we nog vier zeearenden bij Anklam en verderop ook nog vijfentwintig kraanvogels. 
Ondanks het slechte weer verloopt de reis voorspoedig. 
We beseffen dat we de afgelopen dagen geluk hebben gehad met het mooie weer. En dat het 
mede daardoor een mooie excursie was. 
Net voor Groningen komen we nog behoorlijk in de file. Maar met een zoektocht door Groningen 
vinden we weer de juiste weg en komen we veilig thuis.  
Wellicht tot de volgende keer (Falsterbo)? 
Inge, Jacoba, Henk en Johannes 
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Skiednis.  
Yn de Grutte Wynzerpolder (67 ha.) oan de súdeastkant fan de mûne, wurde de greidefûgels al 
jierren teld troch neisoargers fan fûgelwacht Trynwâlden. De Lytse Wynzerpolder (35 ha) oan de 
noardwest kant fan de mûne telt ús fûgelwacht fan ôf 2016. De Wynzerpolder is in hiel bysûnder 
gebiet, in feangreide gebiet dat ynsletten leit tusken de klaai yn it westen en de sângrûn fan de 
Wâlden yn it easten. Yn de tredde ieu foar Kristus wie der al bewenning yn de polder hat bliken 
dien út in ûndersyk fan argeolooch Marco Bakker fan de RUG yn Grins. Yn de Grutte Wynzer 
polder lizze noch oerbliuwsels fan in “kade” in rêch yn it lânskip fan sa’n 3 km lang en 4 mtr. 
breed. De kade rûn fan út de rjochting Aldtsjerk súdwestlik oant ûnder Wyns. Hy wie net heech en 
moat in soart simmerdyk west ha, dy’t allinne yn de simmermoannen beskerming joech tsjin 
oerstreamingen fan seewetter út it noardwesten. Heaks op de kade en parallel der oan leinen oan 
wjerskanten meardere ferkavelingssleatten. Om dit allegear oan te lizzen moatte der in hiel protte 
minsken by belutsen west ha. Buro Raap fûn in oantal jierren lyn yn de omjouwing ferskillende 
buorkerijterpkes. Dizze bewenning liket al begûn te wêzen yn de tredde ieu foar Kristus. Yn it 
lânskip is amper noch wat werom te finen fan de kade, mar op hichtekaarten en loftfoto’s út de 
jierren fjirtich en fyftich is noch wol in grut diel te sjen. (Leeuwarder Courant, 03-08-1922). De 
Lytse Wynzerpolder leit folle leger as de Grutte polder en stie earder dan ek foar in grut part ûnder 
wetter. Op âlde kaarten (Atlas Eekhof, 1718) wurdt dizze mar “Antje Jetses Meer” of “Wynzer 
Meer” neamd. De kontoeren fan de mar binne ek noch dúdlik sichtber op Google Maps. De mar 
stie fia in grinssleat, de Offemear, yn ferbining mei de Moark. De opfeart nei de mûne wurdt no ek 
noch altyd de Offemear neamd. Yn 1830 is de mar noch in fiskryk wetter, mar op in kaart fan 1849 
stiet de mar al as drûchlein oanjûn. Der is no noch in lytse dobbe fan oerbleaun, noardlik fan de 
mûne. (ynformaasje fan J.E. en R. Meindertsma). 
 

Wynzerpolder 
Jappie Seinstra 

Wynzer mûne 



21 

Greidefûgels. De Wynzer polder, sawol de grutte as de lytse, binne eigendom fan SBB. It lân 
wurdt pacht troch in boer, earder D. Hoogland en tsjintwurdich J.E. Meindertsma. De boer moat 
him hâlde oan bepaalde regels, foar wat betreft bygelyks bedongjen, beweidzjen en meanen. Sa 
binne der ek in oantal perselen wêrop botanysk behear fan tapassing is. De grutte Wynzerpolder 
wie lange tiid in tige geskikt gebiet foar greidefûgels. Sa ha der wolris 50 briedpearen fan de skries 
sitten. Ek de ljurk fielt him der blykber tige thús. Sa sieten der ôfrûne jier 37 briedpearen. Sûnt 
foarich jier ha wy ek in briedgefal fan de wylp. Ek ha wy hjir al in oantal kearen briedgefallen hân 
fan de fjildûle. Yn 2017 noch 2 briedpearen. Dizze briedgefallen fine altyd plak yn goeie 
mûzejierren. It oantal briedpearen fan greidefûgels yn de grutte Wynzerpolder is sûnt 2010 sterk 
ôfnaam. Sa wienen der yn 2018 noch mar 2 briedpearen oer fan de skries, 0 ljip, 0 tjirk en 1 
strânljip. Nei alle gedachten moat de oarsaak socht wurde yn de ferrûging fan it gebiet (rusken) en 
de waarme, drûge perioades yn de maitiid de lêste jierren. Derom is yn de maitiid fan 2019 it 
wetterpeil omheech brocht, foar sa fier as dat mooglik wie. Yn drûge perioades is der boppedat ek 
wetter by pompt. Dat soks fertuten docht blykt wol út de sifers fan 2019: 12 bp. ljip, 13 bp. Skries, 
6 bp. Tsjirk en 4 bp. Strânljip. Mar soks kostet fansels ek jild en derom is der stipe frege fan de 
provinsje. In pear jier lyn is der úteinset mei dit projekt, earst foar 6 jier, mar it kin dernei ferlinge 
wurde. De stipe is fansels ôfhinklik fan de resultaten. Om it wetterpeil better regelje te kinnen, 
binne der in oantal dammen mei skuven pleatst. Ek wurde de rusken troch de boer ôfmeand yn de 
wintertiid. Yn oerlis mei de fûgelwacht wurdt bepaald wer en wannear welke stikken beweide of 
meand wurde kinne. Ek binne der foar proef, hjir en der braakstroken oanlein. Yn de lytse 
Wynzerpolder binne de oantallen greidefûgels wat konstanter. Dit hat nei alle gedachten ek te 
krijen mei it feit dat de polder leger leit en dus wieter is. Ek de fegetaasje is lang sa rûch net as in 
de grutte polder.  
 
Predaasje. De lêste jierren is der yn de Wynzerpolder ûndersyk dien nei predaasje mei 
wyldkamera’s yn it ramt fan it stienmurdenûndersyk. It is net te leauwen wat der allegear yn byld 
ferskynt. Fan murden, stienmurden, wezelingen, harmelinkjes, (wylde) katten oant seekobben, 
ielreagers, en brune hoanskrobbers. By it sjen fan dizze bylden, is it hast net foar te stellen hoe’t 
der ea in pykje grut wurde sil. It is dan ek tige wichtich om foaral yn en om de greidefûgel 
kerngebieden de predaasje oan te pakken mei alle by wet tastiene middels. 
Belutsen fûgelwachters, Age Sikma, Henk Oud en Jappie Seinstra 

Skries yn de snie op 1 april 2022 yn de Wynzer polder. 
 



22 

In en rond de plasdras gebieden in It Reidfjild is de stand van het aantal broedende weidevogels 
bijzonder goed te noemen: in de 3 plasdraspoelen bij Cor Schipper, SBB en Bart vd Hoog zijn 
grutto en tureluur volop aanwezig en dat is al jaren zo (zie de grafiek hieronder). De vele 
weilanden met uitgestelde maaidata en kruidenrijk grasland zijn in deze gebieden uitermate 
aantrekkelijk voor de weidevogels. Ook de vele predatoren hebben hier de laatste paar jaar 
regelmatig in negatieve zin huis gehouden: in het vroege voorjaar predatie door de 
grondpredatoren en iets later door de enorme belagingen van de kiekendieven, waarvan 
tenminste 3 broedparen in de directe omgeving! Desondanks is de vogelstand nog op een redelijk 
goed niveau, gedurende de gehele weidevogel-beheerperiode, zoals uit de onderstaande grafiek 
vanaf 2010 valt op te maken. Zelfs de grote droogten van de afgelopen voorjaren, behalve vorig 
jaar, hebben hier slechts weinig invloed op gehad. De weidevogels hebben zich de laatste droge 
jaren beduidend moeten ‘aanpassen’ om voedsel te vinden voor de eileg doordat de grond veel te 
hard en te droog was. Toch waren er hier later volop insecten voor de jongen die nog waren 
overgebleven in de kruidenrijke en plasdras percelen. 
 
In de onderstaande tabel en grafiek met trend staan de aantallen en het verloop van het 
aantal broedparen van de 1e vier weidevogelsoorten over 14 jaar, vanaf het beheerjaar 
2009. 

RESULTATEN VAN DE WEIDEVOGELS IN SKRIEZEKRITE ‘IT REIDFJILD’  



23 

Predatie 
Al vroeg in het voorjaar, eind april/begin mei, werden vele nesten door grondpredatoren 
uitgehaald, veelal in de late en kruidenrijke te maaien percelen. Komt nog bij dat de nog latere 
kuikens, na de uitkomst van de eieren, zwaar werden belaagd door de kiekendieven en buizerds. 
De plasdrassen boden slechts een geringe bescherming, ondanks de hoge vegetatie, met als 
gevolg dat in de plasdras bij Van der Hoog eind mei geen enkel jong kuiken meer over was: hier 
heerste toen al een doodse stilte.  
Zelfs een grote cluster aan weidevogels zoals hier in deze skriezekrite, is niet meer in staat de 
luchtpredatoren (=kiekendieven) massaal te verjagen. Zij schuimen de akkers en plassen 
systematisch af op zoek naar hun voedsel in welke vorm dan ook. Zelfs het lange gras en hoge 
vegetatie in de plasdras biedt te weinig bescherming meer voor de jonge vogels; ook de jonge 
eenden- en meerkoetkuikens gaan er aan. En dan is er ook nog overlast van de steeds maar in 
aantal toenemende steenmarter....  
 
Vanuit het SBB reservaat en de plasdras van Schipper hebben een aantal kuikens van laat 
broedende kieviten, grutto’s en tureluurs weten te overleven in de gemaaide graspercelen met 
voldoende graslengte. Het maaiwerk moest zelfs een paar weken worden uitgesteld vanwege de 
nog aanwezige ouders met hun kuikens; hiervan zijn gelukkig een aantal tot vliegvlug opgegroeid 
met als resultaat dat er toch nog een redelijk aantal volgroeide kuikens zijn grootgebracht (zie ook 
de BTS-resultaten verderop in het verslag). 
 
RESULTATEN PER SOORT: 
 
Kievit 
Het aantal broedparen van de kievit is dit jaar iets toegenomen tot bijna 70 paar in vergelijking met 
enkele voorgaande jaren. Vanaf de beginsituatie van de beheerperiode in 2009 is de trend in de 
grafiek (d.i. de getrokken lijn) van het aantal broedparen toch ongeveer gelijk qua aantal van zo’n 
65 broedparen. Een duidelijke toename van dit aantal dit jaar is gekomen doordat er veel broed-
paren hebben getracht op het gortdroge maïsland te broeden. Op de grote percelen van Mts. 
Kloosterman was het aantal broedparen wel vrij goed maar het eindresultaat is ook hier door de 
vele predatoren slecht.  
Van de 68 broedparen zijn bij de 1e en 2e alarmtelling zo rond midden en eind mei nog een kleine 
20 broedparen met jongen geteld. Dit heeft een BTS (Bruto Territoriaal Succes) van zo’n 25% tot 
30% opgeleverd en dat is evenals de laatste voorjaren bijzonder laag. (Zie ook de BTS-tabel). 
 
Grutto  
Bij de grutto is het aantal broedparen ten opzichte van voorgaande jaren nagenoeg gelijk geble-
ven; zo rond de 40 paar en daarmee is de trendlijn vanaf 2009 gestegen van 25 tot 45 broedpa-
ren. Net als bij de stand van de kievit is dit ook succesvol, maar het broedsucces is het afgelopen 
voorjaar gelukkig een stuk beter dan de beide voorgaande jaren: met een BTS van 39% bij de 1e 
alarmtelling en 55% bij de 2e telling en een 3e telling in de 1e week juni met 25% is dit een redelijk 
resultaat. En dan maar hopen dat dit de komende jaren nog zo zal blijven, want de laatste genera-
ties grutto van dit gebied worden oud en dat kan ook een slecht teken zijn voor het vervolg van het 
aantal broedparen.  
Op maïsland hebben een vijftal grutto’s zonder succes gebroed. Uit het SBB-reservaat, met een 8
-tal broedparen, zijn de grutto’s met jongen verhuisd naar gemaaide percelen van Sinniger en 
Reitsma en hebben hier het broedsucces kunnen opkrikken tot hoger dan 50%. Dit aantal broed-
paren in It Súderfjild is vrij positief en deze zijn hier mede toegenomen door de verhuizing vanaf 
de intensieve ”buren-boeren”. 
 
Tureluur 
De tureluur is in het algemeen vrij stabiel over al deze jaren, zo rond de 25 tot 30 broedparen. De-
ze weidevogel broedt voornamelijk alleen in en rond de kruidenrijke percelen van de plasdras ge-
bieden. 
Dit toevluchtsoord is belangrijk voor de ouders met jonge kuikens want dat merk je aan hun luid-
ruchtige manier van alarmering als je hun foerageergebied betreedt. Zij zoeken met hun jongen 
een goed heenkomen in de natte en voedselrijke gebieden en hebben een goede beschutting te-
gen de predatoren in de hoge vegetatie. Hierdoor hebben deze broedvogels nog een redelijke 
overlevingskans, want hun broedsucces (BTS) zit hier dit jaar bij de 2e alarmtelling rond de 59%; 
de telling erna slechts 24% door de hoge predatie.  
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Scholekster 
Het aantal broedparen van de scholekster in deze skriezekrite zat de laatste vier jaar lichtelijk in de 
lift, maar is de laatste beide jaren tot 15 broedparen geslonken. Deze opvallende weidevogel met 
hun grote opvallende nesten is wel altijd vrijwel zeker van predatie door zwarte kraaien en andere 
eierrovers.  
Drie paar scholeksters hebben succesvol gebroed op een met paal verhoogd grindplateau bij Jelle 
Broos, vervaardigd door Rypke Glas (zie de foto’s). Na uitkomst van de eieren werden de jongen al 
in een rap tempo ook weer gepredeerd door de kiekendieven. Het broedsucces bij deze weidevogel 
zat hier in eerste instantie slechts op een BTS van 6% en aflopend tot 0%; dat betekent dat er in het 
grote gebied helemaal geen broedparen hun jongen hebben kunnen groot brengen. 
Wulp  
Twee broedparen van de wulp, in het SBB reservaat en in het kruidenrijke perceel van Van der 
Hoog, zijn op tijd uitgekomen voor het maaiwerk, net voor 15 juni. Deze jongen zijn na uitkomst vrij 
rap naar korter gras vertrokken, maar onduidelijk is hiervan het vervolg vanwege de predatie. 
Overige weidevogelsoorten  
Op de volgende bladzijden zijn 2 aparte stippenkaarten toegevoegd, omdat het aantal stippen van 
alle weidevogels op één stippenkaart veel te onduidelijk bleek. Deze bestaat nu uit één kaart met de 
eerste vier soorten weidevogels + de wulp en één kaart met alle overige soorten: en dat waren er 
nogal wat…, zoals: 
Slobeend 7 broedparen (vorig jaar 14). Veldleeuwerik 9 (v.j. 17) Kleine plevier 1 (op het maïs-
land) Graspieper 18 (v.j. 21), waarvan zelfs 10 paar in het SBB-reservaat. Ook in dit reservaat één 
broedpaar van de wulp, van de watersnip geen (v.j. 1) en liefst 15 paar grauwe gans.  
Daarnaast in dit hele gebied ook nog: meerkoet, wilde eend, krakeend, gele kwikstaart en berg-
eend. 
 
Overzicht van het Bruto Territoriaal Succes (alarmtellingen) in het IT REIDFJILD vanaf 2013. 
De broedresultaten worden uitgedrukt in B.T.S. (Bruto Territoriaal Succes), waarbij het aantal 
alarmerende ouderparen met jongen, in de 2e telling van rond eind mei/begin juni, in procenten 
worden uitgedrukt van het aantal broedende paren van deze soort. 
Als norm geldt een goed broedsucces jaarlijks van 65%. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er jaarlijks een behoorlijke variatie in het aantal alarmerende broed-
paren met jongen is en dus in de percentages van volgroeiing van de uitgekomen jonge kuikens.  
De alarmtellingen zijn bij de kievit en scholekster ieder jaar zeer slecht t.o.v. van de 65% norm. 
Slechts een klein deel van het aantal broedparen ziet hun jongen volgroeien en dat kan voor de toe-
komst alleen maar negatieve gevolgen hebben. 
In 2020 en 2021 is het resultaat bij de grutto ook bizar slecht, maar dit jaar is hun succes weer re-
delijk. Grutto en tureluur scoorden voorheen bijna ieder jaar altijd goed tot zeer goed… Bij de ture-
luur is het resultaat nog vrij redelijk met zo’n 60%. 
 
Stippenkaarten 
Op de volgende bladzijden staan de stippenkaarten afgebeeld. Hierop staan alle broedparen in 
kleur vermeld, ook de nesten die zijn gepredeerd, want die worden wel als een broedpaar in dit ge-
bied mee geteld. 
  
Ik wil hierbij een ieder die in het gebied van IT REIDFJILD heeft meegewerkt aan het weidevogelbe-
heer in het afgelopen voorjaar, de 15 betrokken veehouders en de inzet van de nazorgers van de 
Fûgelwacht Trynwâlden, hartelijk bedanken voor de prima samenwerking en ik hoop dit de komende 
jaren op dezelfde wijze met u te kunnen voortzetten....! 
 
Johannes Wiegersma 
Beheerregisseur weidevogels van de Noardlike Fryske Wâlden (N.F.W.)  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 Resultaat 

Kievit 37 34 39 38 59 46 30 31 19% 28% zeer slecht 

Grutto 77 62 70 43 97 100 110 0 25% 55% redelijk 

Tureluur 83 66 50 67 138 71 88 52 47% 59% redelijk goed 

Scholekster 24 64 6 23 31 38 33 15 25% 6% zeer slecht 
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Een stippenkaart van alle overige soorten weidevogels: dit zijn hoofdzakelijk de getelde broed-
paren, het vierkante gekleurde blokje (sommige soorten hebben dezelfde kleur omdat hun aantal 
niet op de kaart kon worden ingekleurd); het geeft wel duidelijkheid waar ze zich bevinden. 

Een stippenkaart van het beheergebied, waarop alle gevonden nesten (ronde stip) en getelde 
broedparen (vierkant blokje) van de eerste vier hoofdsoorten weidevogels en wulp staan ver-
meld. 
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Plas-dras 
Jouke Vlieger 
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Een stippenkaart van alarmtellingen 2 en 3 van de 1e vier soorten, ter indicatie van de aantallen. 

De plasdras in It Reid-
fjild bij Cor Schipper 
(Op de achtergrond de 
molen de Hoop), in het 
vroege voorjaar. 
. 

Het grindplateau op 
paal voor de scholek-
ster van Rypke Glas. 
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Algemien 
It neisoarchseizoen blykt in min ofte mear gemiddeld jier te wêzen. Lang net sa goed as ferline 
jier, mar ek net sa min as sommige jierren earder. Dat betsjut yn elts gefal dat de greidefûgelstân, 
mei útsûndering fan de ljip, in bytsje tebekgien is. Jimme kinne dat allegearre yn de grafykjes sjen. 
De neisoarchkommisje fan de fûgelwacht Trynwâlden mei Jappie Seinstra, Jelle van der Bij en 
iksels is der mei ophâlden. Dêr ha we noch gjin goede ferfanging foar fûn. Gert Jan de Vries hat it 
besocht, mar hy wie allinne en hie drokte mei húshâlding en ek wurk. Dêrom hat er sein dat it (ek 
foar himsels) better wie om der mei op te hâlden. It is jammer, mar ik kin it my wol yntinke. Tank 
foar dyn wurk yn de lêste pear jier Gert Jan. Dit stikje is makke troch Henk Minkes, mei help fan 
Jappie Seinstra. 

Organisaasje neisoarch 
Dat betsjut dat we no opnij sjogge nei de organisaasje fan de neisoarch.Harke Heida hat mei hast 
alle neisoargers belle en in petear hân. 
We binne no dwaande om mei in stik as wat neisoargers in gearkomste te hâlden om te sjen hoe’t 
we de neisoarch opnij organisearje kinne. Dêrnei sille we noch dizze hjerst as kommende maitiid 
yn in gearkomst foar alle neisoargers hjiroer fierder prate. Yn dizze Fjildrop ek in stikje van Harke 
Heida hjiroer. 

Registraasje 
Noch net alle gegevens wurde registrearre yn de app. Dat groeit wol wat, mar net hurd. Jappie 
Seinstra helle de oare sifers altyd fan it papier. En ek de ynskatte oantallen briedpearen. Dêrom is 
dizze rapportaazje no net folslein. We wolle jimme dan ek oproppe om dit safolle mooglik mei de 
mobile telefoan as mei de kompjûter thús te dwaan! Dan telle jimme gegevens mei! 

Help bij registraasje 
Binne jimme net fan de kompjûter as mobile telefoan, freechje dan help dêrby. Jimme bern as 
bernsbern kinne jimme der grif bij helpe! En wa wit, springt de fonk fan leafde foar it fjild oer op de 
oare generaasjes. Mocht dat net slagje, dan wolle wy dêr ek wol bij helpe. Mar we moatte sa 
stadichoan wol allegearre op de kompjûter as mei de app op de telefoan ús gegevens fêstlizze! 
 
NEISOARCHRESULTATEN FOARJIER 2022 
- It waar: Yn de neiwinter wie der in protte rein en wietigheit. We tochten dat it gjin drûge maitiid 
mear wurde koe. Mar dat die oars bliken. Der hat in tige drûge en skrale perioade west doe’t de 
piken fan de 1e lêch krekt út wiene. Der binne doe nochal wat pykjes ferklomme en ferhongere 
om’t der gjin ynsekten wiene. Letter wie it in skoft wat wieter, mar noch hieltyd oan de drûge kant. 
It foel ek letter mei de drûchte yn it Noarden noch mei yn fergeliking mei it Suden fan it lân. 
 
- Predaasje: We ha de yndruk dat it mei de predaasje net sa rûch gie as it wol west hat. Fansels 
ha we wol in protte klachten heard dat der lechsels en fansels ek piken opfretten binne. Der is 
mear omtinken nedich foar it bestriden fan grûnpredatoaren. 

Alle neisoargers: tank foar jimme ynset en we rekkenje kommend jier wer op jimme! 
Groetnis, Harke, Jappie en Henk 

NEISOARCH 2022 
Henk Minkes 



30 



31 

De ljip is der neffens 2021 op 
foarút gien. Fan 1,5 bp nei 
1,68 bp. Dat is in foarútgong 
fan sa’n 36 briedpearen as we 
dat oere ús hiele wachtgebiet 
rekkenje. De lêste 15 jier is 
binne de ljippen net fierder 
efterútgien. En dat is mar 
goed ek. Want yn fergeliking 
mei 1979, bij de oprjochting 
fan de wacht, binne der no 
noch sa’n 47% fan de ljippen 
oer.  

De skries lit, nei in oantal 
jierren fan lytse ferbettering, 
no wer in daling sjen. Fan 
0,86 bp yn 2021 nei 0,79 bp 
yn 2022. We hiene miskien 
ferwachte dat der mear 
skriezen wêze soene om’t 
der ferline jier ek bij ús yn de 
wacht frijwat piken grut 
wurden wiene. Mar dat wie 
dus net sa. En ik lês op 
ynternet dat de skries pas 
geslachtsryp is op syn, as 
better har, 2e libbensjier. Dus 
dat effekt soe der kommend 
jier wêze kinne. Wer efkes yn 
fergeliking mei 1979: yn 2022 
binne der dan noch mar 34% 
fan de skriezen oer.  

De tsjirk is dit jier ek wat 
efterút gien. Fan 0.57 bp nei 
0.49 bp de 10 ha. Mar ek hjir 
jildt dat de skerpe tebekgong 
nei 2006 feroare is yn 
stabilisaasje. Sûnt 1979 is 
hjir wol sprake fan een 
delgong mar net sa bot. De 
tsjirk yn 2022 is noch 70 % 
fan 1979. 



32 

En dan de strânljip. 
Fan 0.6 bp nei 0.45 bp de 10 
bunder. Allinne yn 2018 wiene 
der krekt minder strânljippen. 
Dat sjocht der dramatysk út yn 
myn eagen: sûnt 1979 is de 
stân fan de strânljip noch mar 
15%!! 
 
 

Op de kommende siden it oersjoch fan alle rayons. 
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RAYON

FÛGELWACHTERS

OPP: GREIDE 80 80 63 63 60 60 44 44 67 67 56 56

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

BOEREN

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 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021

LJIP (kiev it) 4 10 8 9 7

SKRIES (grutto) 1

TSJIRK (tureluur) 2 1

STRÂNLJIP (scholekster) 2 2 1 1 2 5 5

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 0 0 0 0 6 12 1 1 0 10 17 13

WF. OP BOULÂN 4 0

BRIEDP. /10 HA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 0,2 0,2 0,0 1,2 2,6 2,0

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 0 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend) 1 2

EAST-EIN (krakeend) 1

TÛFEIN (kuifeend)

SLOB (slobeend) 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 8 7 16 11 18

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

BLAUBOARSTKE (blauw borst) 1 1 1 1

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

PIIPLJURK(graspieper)

LJURK (v eldleeuw erik)

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1 2 2

REIDSJONGER (rietzanger) 2 3 13 16

REIDMOSK (rietgors) 3 4 7 8

HAGEKRÛPER (grasmus) 2 1 1

KARREKYT (kl. karekiet) 2 7 7 7

ROBYNTSJE (kneu) 1 1

IMERKE (sprinkhaanrietz.) 1

WYLGEKARREKYT (bosrietz.) 1 2 3

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit) 1 2

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant) 1 1 1

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1 1

TEAPERT (kw artelkoning)

MARKOL (meerkoet) 4 3 3

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 1 1

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK 1 1 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1

ROERDOMP (REIDDOMP)

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans) 1

SKIERE GOES (grauw e gans) 3 3 3

NYLGOES (nijlgans)

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plev ier)

TOT. BRIEDPEAREN 0 0 0 0 6 24 26 46 0 10 74 76

TOT. BRIEDP. /10 HA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,4 5,0 8,8 0,0 1,2 11,2 11,5

      

      

  K. Bakker   P. Lekkerkerker 

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

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

    

 

 

J. Vlieger J. Vlieger J. Vlieger  G.J. de Vries

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

     

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
 GYTSJERK 1+2  GYTSJERK 3+4  GYTSJERK 5  GYTSJERK 6  GYTSJERK 7  GYTSJERK 8
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RAYON  OENTSJERK 10  OENTSJERK 11/12  OENTSJERK 13/14  OENTSJERK 15/16

FÛGELWACHTERS

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

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 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021

LJIP (kiev it) 11 13 4 5 16 7 10 10 21 18

SKRIES (grutto) 1 7 6 17 19 19 18

TSJIRK (tureluur) 1 2 3 2 6 4 6 8

STRÂNLJIP (scholekster) 4 4 1 1 1 1 3 7 4

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 16 4 9 27 16 34 36 53 48 0 0

WF. OP BOULÂN 8

BRIEDP. /10 HA 2,1 0,9 2,0 4,1 2,4 7,9 8,4 6,2 5,6

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 0 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend) 1 1 3 1

EAST-EIN (krakeend) 4

TÛFEIN (kuifeend) 2

SLOB (slobeend) 1 9 1

SMIENT

WYLDE EIN (w ilde eend) 3 4 1 1 2 1 6

PIIPTSJILLING (w intertaling) 2

SKIERTSJILLING (zomertaling) 2

BLAUBOARSTKE (blauw borst) 1

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.)

PIIPLJURK(graspieper) 1

LJURK (leeuw erik) 10 3

BOUMANTSJE (w . kw ikst.)

REIDSJONGER (rietzanger) 2 2

REIDMOSK (rietgors) 2 4

HAGEKRÛPER (grasmsus) 1

KARREKYT (kl. karekiet) 2 2

ROBYNTSJE (kneu) 1

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit)

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant) 1

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 2 5 1 1 3 7 2

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 2 1

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .)

REIDDOMP (roerdomp)

WYTSTIRNS (v isdief)

BLAUSTIRNS (zw . stern)

SKIERE GOES (grauw e gans) 1 2 3

NIJLGOES (nijlgans)

TOT. BRIEDPEAREN 29 23 9 14 30 20 36 47 87 59 0

TOT. BRIEDP. /10 HA 3,8 3,0 2,0 3,2 4,5 3,0 8,4 10,9 10,1 6,9

      

  J. de Jong R.A.    

  T. Feenstra    

SBB J. de Jong R.A. J. Rijpma T. Feenstra PTC+  

J. de Jong R.A. Y. De Vries S.B.B. B. v/d. Steege T. Feenstra  

   

   

J.Seinstra K. Wiersma    

M.S. Reitsma G. Wagenaar  Jorn Sikma  

G.Dijkstra K.v/d. Kooi K.v/d. Kooi H. Oud A. Sikma  

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
 GYTSJERK 9
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RAYON WIJNS SBB  OENTSJERK 17  ALDTSJERK 18  ALDTSJERK 19  ALDTSJERK 20  ALDTSJERK 21

FÛGELWACHTERS

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

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 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021

LJIP (kiev it) 12 6 7 10 48 52 1 4 30 13 1

SKRIES (grutto) 18 21 12 17 2 2

TSJIRK (tureluur) 8 6 7 7 3

STRÂNLJIP (scholekster) 4 3 6 6 5 14 2 6 7

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip) 4

BRIEDPEAREN 42 36 32 40 53 66 1 13 36 22 0 3

WF. OP BOULÂN

BRIEDP. /10 HA 12,0 10,3 4,8 6,0 11,8 14,7 0,5 6,2 3,7 2,3 0,5

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 0 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend) 4 5 1 1 3

EAST-EIN (krakeend) 2 1 1 1 2

TÛFEIN (kuifeend) 1 3 1 4 4

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

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 10 12 20 13 6 2 1

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1 1

PAAPKE (paapje)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 1

PIIPLJURK(graspieper) 2 1 9 5

LJURK (leeuw erik) 9 9 37 29

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1 2

REIDSJONGER (rietzanger) 1 7

REIDMOSK (rietgors) 1 1 10

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet) 3

ROBYNTSJE (kneu) 5 5

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp) 1 1

FASANT (fazant) 2

HJERRINGSLYNDER (fuut) 3

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 11 6 5 6 6

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 1

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 2 1 1 1

REIDDOMP (roerdomp) 1

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans) 2

SKIERE GOES (grauw e gans) 3 3 9

NIJLGOES (nijlgans) 1

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plev ier) 1

TOT. BRIEDPEAREN 89 81 119 113 53 66 1 79 40 25 0 4

TOT. BRIEDP. /10 HA 25,4 23,1 17,8 16,9 11,8 14,7 0,5 38 4,1 2,6 0,7

      

      

   K. Seinstra  

"Wynzerpolder" "Wynzerpolder"  Aldtsjerkstermar O. Hoekstra  

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

      

      

    Jorn Sikma N. Terpstra

 J.Seinstra Jorn Sikma  Age Sikma A. Seinstra

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

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
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RAYON  ALDTSJERK 22  ALDTSJERK 23  ALDTSJERK 24  ALDTSJERK 25  ALDTSJERK 26  ALDTSJERK 41

FÛGELWACHTERS

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

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

BOEREN

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 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021

LJIP (kiev it) 8 3 2 6 6

SKRIES (grutto) 3 12 9 5 1 1

TSJIRK (tureluur) 6 6 6 1 1 2 1

STRÂNLJIP (scholekster) 3 6 6 3 1 1 2

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 0 20 24 21 12 5 10 9 0 0 0 0

WF. OP BOULÂN

BRIEDP. /10 HA 0,0 4,2 6,0 5,3 0,9 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 0 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend)

EAST-EIN (krakeend) 2

TÛFEIN (kuifeend) 2 2

SLOB (slobeend) 1 4 3 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 1 1

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

HEIDEHIPPER (tapuit)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.)

PIIPLJURK(graspieper)

LJURK (leeuw erik) 2

BOUMANTSJE (w . kw ikst.)

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet) 1

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 2 4 1 1 4

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen)

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .)

KOB (kokmeeuw )

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans)

NIJLGOES (nijlgans)

PAUGOES (brandgans)

TOT. BRIEDPEAREN 0 24 35 29 14 5 12 13 0 0 0 1

TOT. BRIEDP. /10 HA 0,0 5,0 8,8 7,3 0,9 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3

      

      

      

     J.W. Sikma

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

      

 J. Koopmans  J. Koopmans   

N. Terpstra A. Mosselaar  A. Mosselaar   

A. Seinstra T. Rozendal T. Rozendal   

V. v. Stralen W. Mosselaar W. Mosselaar W. Mosselaar J. Oostenbrug J. Oostenbrug

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
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RAYON READTSJERK 32

FÛGELWACHTERS

P.van de 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 0 0

BOEREN

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 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021

LJIP (kiev it) 15 17 3 2 4 3 15 19 5 3

SKRIES (grutto) 6 9 1 8 8

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

STRÂNLJIP (scholekster) 3 7 1 2 2 5 3 4 1

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 29 37 6 6 6 0 0 8 22 31 15 21

WF. OP BOULÂN

BRIEDP. /10 HA 3,3 4,3 0,9 0,9 1,1 0,0 0,0 1,7 2,9 4,1 5,4 7,5

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 0 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend)

EAST-EIN (krakeend) 1

TÛFEIN (kuifeend) 1

SLOB (slobeend) 1 4 1 1 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 2 4 3 1 7

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

BLAUBOARSTKE (blauw borst)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.)

PIIPLJURK(graspieper) 1 10 1 8 5 10

LJURK (leeuw erik) 3 14 1 3

BOUMANTSJE (w . kw ikst.)

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors) 1 1

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet)

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit)

SNOR

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1

BURDMANTSJE (baardman)

MARKOL (meerkoet) 1 1 5 1 1

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen)

WETTERHINTSJE (w aterral) 1

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .)

ROERDOMP (REIDDOMP)

WYLP (w ulp) 1 1 1

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans) 1

NIJLGOES (nijlgans)

LYTSE BUNTE WILSTER (kleine plev ier) 1

TOT. BRIEDPEAREN 38 74 7 10 6 0 0 18 33 37 38 21

TOT. BRIEDP. /10 HA 4,4 8,5 1,1 1,6 1,1 0,0 0,0 3,8 4,4 4,9 13,6 7,5

Glas   G. de Vries  

Kinderman D. Bakker   Mts  Bosma  

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

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

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

 P van de Polder     

 H.Heida  

H.Heida  F. Dijkstra  

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

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

      

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
READTSJERK 34  MUNEIN 33  MUNEIN 35  MUNEIN 36  MUNEIN 42
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Meidielingen fan de ekskurzjekommisje 

Gearstalling ekskurzjekommisje. 
Marten van Dalen is ophâlden as lid fan de ekskurzjekommisje. Hij hie altyd each foar minsklike 
ferhâldingen en ek foar it kostenaspekt: de ekskurzjes moatte betelber wêze foar safolle mooglik 
minsken: “lowbudget. We sizze him hjir tige tank foar syn krewearjen foar ús ekskurzjes. 
 
Max Slingerland is ree om it wurk fan Marten yn de ekskurzjekommisje oer te nimmen. Dêr binne 
we tige wiis mei. Max is trou ekskurzjegonger en posityf-kritysk neitinker. Dus we sjogge der nei út 
om mei him gear te wurkjen en mei syn trijen wer wat op tou te setten! 
 
Ekskurzje Oderdelta Septimber 2022: 
Op de folgjende siden yn dizze Fjildrop fine jimme it ferslach fan ús ekskurzje nei de Oderdelta. 
We binne dêr mei 15 minsken hinne west. Dat wie min ofte mear de “ynhel-ekskurzje” fanwege de 
ekskurzjes dy’t net trochgiene troch corona. It wie ek op koarte termyn organisearre, it koe net 
mear yn de Fjildrop bekendmakke wurde. We ha eardere dielnimmers oan ekskurzjes maild en we 

ha it bekendmakke op de 
webside fan de fûgel-
wacht: www.fugelwacht-
trynwalden.nl. 
 
Marten Zijlstra hat dizze 
foto makke fan de skier-
roek (bonte kraai) dy’t we 
dêr in protte seagen. 
 
Ekskurzje Markerwad-
den 
Yn ús ledegearkomste 
fan maart 2022 hawwe wij 
tasein om in ekskurzje nei 
de Markerwadden te or-
ganisearjen. Dêr wie ek 
belangstelling foar. Mar 
op de ien as oare wize 
binne Johannes en foaral 
ik dat fergetten op tiid fier-

der te regeljen. Us ekskús dêrfoar. Want it hie best kinnen! We wolle dizze ekskurzje no foar kom-
mende maitiid opsette. 
 
Bûtenlânekskurzje 2023: 
It liket ús moai om yn de hjerst fan 2023 wer in kear mei in ploech nei Falsterbo ta te gean. Want 
dit stik fan Sweden bliuwt fansels it Mekka fan de fûgeltrek. We ha foarsichtich al efkes foarút 
sjoen nei de mooglikheden. Op de kommende ledegearkomste wolle we graach ús earste ideeën 
fertelle. En as it kin in globale skatting fan de kosten jaan. Of dat noch wol “lowbudget” kin sa’t we 
hjirboppe seine. Want we komme ek wat soks oangiet fansels wol yn in hiel oar tiidrek. En de 
fraach is of it noch wol te beteljen is en of we yn dizze tiden noch wol finansjele romte ha foar 
soksoarte dingen. 
 
We ha de ekskurzjegongers fan de Oderdelta al efkes frege. De measten hiene der no alwer sin 
oan. Dat motivearret ús wol om oan de gong te gean. Op de ledegearkomste fertelle we wat mear. 
We hifkje dan graach of der mear ynteresse is. 
 
Groetnis fan de ekskurzjekommisje, 
Johannes Mosselaar, Max Slingerland, Henk Minkes 
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Nu de nazorg afgelopen is zijn we inmiddels 
weer aan het monitoren met wildcamera's om 
met name de vos en steenmarters in beeld te 
krijgen op welke locaties deze aanwezig zijn.  
Dit is belangrijk voor het op tijd bejagen van de 
vos en het vangen van steenmarters i.v.m. het 
provinciale project waar we zoals verwacht 
weer ontheffing voor krijgen.  
Afgelopen jaar hadden we bij 18 van de 22 
vangbakken een steenmarter voor de came-
ra's, helaas zijn er in totaal maar 7 gevangen. 
Deze vangbakken waren geplaatst in een ge-
bied van Burdaard tot Gytsjerk. 
Het blijkt dus wel dat ze moeilijker te vangen 
zijn dan werd gedacht. 
Inmiddels zijn er op tal van locaties al weer 
steenmarters op de camera's, tevens zijn er 
veel katten midden in het veld aanwezig. Daar-
onder een huiskat op de Rhaladyk, welke 
meerdere kilometers het veld in trekt. 
Op 1 locatie tussen Rhaladyk en Wynzerdyk 5 
verschillende katten, maar ook bunzing en her-
melijn verschijnen daar geregeld voor de ca-
mera's. 
Ook de witte reiger, gewone reiger en ooie-
vaars komen steeds meer in grote aantallen in 
weidevogelrijke gebieden voor, mede veroor-
zaakt door de hogere waterstanden. 
De hogere waterstanden hebben ook een posi-
tieve invloed hebben op weidevogels en hun 
jongen, maar wordt door de predatie ook weer 
een probleem voor de jongen van deze soor-
ten.  
Aankomend jaar lijkt de predatie druk weer 
hoog te worden. 

Wildcamera’s 
Age Sikma 
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It briedseizoen yn de Binnemiede-Weeshûspolder 2022 
Jouke Vlieger 

It duorre sawat oant healwei maart foardat der yn de Binnemiede-Weeshûspolder wer wurksum-
heden plakfine koenen as tarieding op it briedseizoen. De earste beide moannen fan it nije jier 
wienen sûnder snie en iis west mar fol fan stoarm en in protte wetter. Mar troch in drûgjende noar-
deasten wyn begjin maart koenen de rûchste perselen dochs noch oermeand wurde en ek it útri-
den fan rûge dong koe foar in grut part trochgean. Krekt op tiid, want troch it sinneskynwaar en de 
mylde temperatueren wienen in protte ljippen al yn bruloftsstimming rekke. Ek de earste skriezen 
makken har ferkenningsflecht oer de polder om even letter del te striken yn it plas-dras fan it 
Leechfean, de wjukken mei de helder wite ûnderkant justjes omheech hâldend. Elkenien sil be-
gripe dat it my swier falt dat ik troch myn sykte foarearst net wer it fjild yn kin en ik wol dan ek 
fanôf dit plak elkenien tank sizze dy’t oan my tocht hat, op hokfoar wize dan ek. Mar ik wit ek dat 
de greidefûgels yn goede hannen binne by myn opfolgers Uulco Hoekstra en Johnny v/d Galiën, 
myn kollega’s út distrikt Noard en de oare belutsen partijen. Hja steane hoed en noed foar it fjild 
en alles wat dêryn is en sille it behear ek sûnder my krekt lykas oars sa goed mooglik ôfstimme op 
de greidefûgels. Sy sille my op ‘e hichte hâlde fan de stân fan saken en sille it oantal briedpearen 
fan de ûnderskate soarten en it briedsúkses byhâlde en oan my trochspylje en sa kin ik dan ek dit 
ferslach skriuwe en bin ik der dochs noch in bytsje by belutsen. Wat de ynrjochting en yndieling 
oanbelanget is der it ien en oare feroare yn de polder. Troch it oanlizzen fan in nije polderdyk yn 
de Binnemiede-Weeshûspolder wurdt in skieding makke tusken it Natura 2000 gebiet en de 
lânbougrûn. Sa kin it gebiet yn de takomst mooglik ek brûkt wurde foar it opfangen fan wetter. Ek 
de polderdyk by de Sierdswiel lâns is opknapt en ophege omdat dizze net mear foldie oan de 
deistige easken. As dit projekt klear is, is it gebiet better beskerme tsjin wetteroerlêst by ekstreme 
delslach en wettertekoarten by ekstreme drûchte troch klimaatferoaring. Yn 2021 koe de polder 
mei 13 ha útwreide wurde troch it oankeapjen fan grûn fan partikuliere eigeners en fan de provins-
je Fryslân. De lêste partikuliere eigener yn de Binnemiede is yn petear mei de provinsje Fryslân 
oer it omfoarmjen nei partikulier natoerbehear. As dat slagget soe de hiele polder optimaal ynr-
jochte wurde kinne foar it greidefûgelbehear.  

De Binnemiede-Weeshûspolder. 



41 

Predaasjebehear.  
Ek is der ferline jier in ûntheffingsoanfraach yntsjinne troch de Noardlike Fryske Wâlden foar it bestri-
den fan de stienmurd foar it greidefûgelmozaïek Tusken Wâld en Ie dêr’t ek de Binnemiede-
Weeshûspolder yn opnaam is. De WBE It Bûtenfjild, dy’t mei it ‘ljochtbakken’ op de foks ek ferskate 
kearen stienmurden yn it ljochtskynsel seagen hienen hjir al faker op oantrune. Hjirby meie wy noch 
wolris tanksizze foar de ynset fan dizze WBE mannen, dy’t har nachtrêst opofferje foar it wolwêzen fan 
de greidefûgels. Foar itselde jild draaie se har noch in kear om op bêd en krûpe tsjin de waarmte fan 
de oare helte oan, ek al omdat it waar net útnûge om nachts it fjild yn. April sette útein mei sniebuien 
en hurde wynstjitten (koade giel).  
 
De earste wiken fan april bleaunen wiet en kâld. Fan de betide 
ljippe-piken is dan ek net folle grut wurden troch dizze waarsom-
stannichheden. Dêrnei krigen we wer in hiele drûge rite oant heal 
maaie ta ûngefear, doe’t it waar wer omsloech nei wikselfallich, 
lege temperatueren, reinwetter en hurde wyn. Krekt yn de wiken 
dat de skriezepiken en ek oare greidefûgel piken yn it fjild oms-
karrelen. Benammen skriezepiken dy’t te grut binne om “op te 
waarmjen’’ ûnder de âlderfûgels (healwoeksen piken) wurde by 
oanhâldend wiet waar kâld en kwetsber en dus predaasjegefoe-
lich, en boppedat is der troch it wiete waar ek folle minder michje-
guod warber. Wat de predaasje oanbelanget hienen de grei-
defûgels it swier te ferduorjen.  
Begjin april binne ferskeidene aaien fan de ljip en ek fan de wylp 
ophelle troch de swarte krieën. De skriezen hienen slim lêst fan in 
harmeling. Dêr binne in protte aaidoppen fan de skries fûn yn de 
greppels mei dêryn de bekende gatsjes fan de harmeling. Boppe-
dat wie der yn de polder in foks warber dy’t net te fangen wie. En dat wie noch net genôch, ek de stien-
murd en de murd binne waarnommen en twa span brune hoanskrobbers sweefden hiele dagen boppe 
de polder en kamen mar selden sûnder iten thús! Al mei al kinne wy dit briedseizoen yn de Binnemie-
de as teloarstellend gearfetsje. Wylst de earste telronde’s sa bemoedigjend wienen mei likernôch 65 
span ljippen en 45 span skriezen waard it geandewei it briedseizoen almar stiller yn it fjild. In protte 
briedfûgels wienen fuort, benammen fan de ljip en skries.  
 
De earste alarmtelling wie noch wol reedlik posityf mei hjir en dêr noch wol alarm mar mei de lêste 
alarmtellings wie der hast gjin alarm mear te hearren. Wat opfallend wie dat op ‘e oare kant fan de 
Moark (Fûgelwacht Lekkum) it oantal ljippen en skriezen tanaam wie. Ek yn de Ryptsjerkster polder 
sieten mear ljippen en skriezen as oare jierren. Soenen de fûgels, nettsjinsteande har plaktrou, troch 
de predaasjedruk dochs de flecht naam ha nei dizze njonken lizzende gebieten? It is te hoopjen dat se 
taken jier wol wer weromkomme nei de Binnemiede en dat de predaasje net wer sa’n stimpel drukke 
sil op it briedsúkses. Want wat dat oanbelanget is it ien fan de minste briedseizoenen fan de lêste tsien 
jier. Opfallend yn de Binnemiede-Weeshûspolder wie ek de delgong fan it oantal briedpearen fan de 
strânljip, fan 15 briedpearen yn 2021 nei 4 briedpearen dit jier. Ek fan it giel boumantsje binne gjin ter-
ritoria’s fêststeld.  

Dit wurdt spitichgenôch myn lêste ferslach fan it briedseizoen yn de Binnemiede-Weeshûspolder. Sa’t 
it no liket sil ik myn wurk foar de greidefûgels loslitte moatte. Dêrom wol ik graach alle belutsen par-
tijen, dêr’t ik sûnt 2008 mei gearwurke ha, tanksizze. Dêr wienen nochal wat minsken belutsen by it 
greidefûgelbehear yn de Binnemiede-Weeshûs-
polder. Ik tink dan oan de fûgelwachters fan de 
Fûgelwacht Trynwâlden mei as koördinator Jelle v/d 
Bij, dêr’t ik altyd in berop op dwaan koe. De BMP 
tellers fan de Wielenwurkgroep, it kontakt mei de 
Skriezekrite Tusken Wâld en Ie (Henk Oud), alle 
pachters yn de Binnemiede-Weeshûspolder, it lean-
bedriuw fan Fa Epema út Ryptsjerk, de WBE It 
Bûtenfjild (Abel de Boer en Alle Melle v/d Ploeg yn 
de Binnemiede-Weeshûspolder en Harm Pieter de 
Vries en Rindert v/d Kooi yn de Ryptserkster pol-
der), it Wetterskip Fryslân (Henk Sikma yn de Bin-
nemiede en Durk Noordmans yn de Ryptsjerkster 
polder). En fansels myn eigen kollega’s yn distrikt 
Noard dy’t altyd foar my klear stienen by it behear 
en it optimalisearjen fan it greidefûgel fjild.  

Ljurk 

Skries. 
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Groetnis fan Jouke Vlieger 

Sûnder al dizze minsken en har belutsenheid wie it foar my net mooglik west om it behear goed te plak 
te lizzen en de greidefûgels yn de Binnemiede-Weeshûspolder op maat te betsjinjen. Tank dêrfoar al-
legear! Ek de redaksje fan de Fjildrop wol ik hjirby tanksizze foar de romte en de frijheid dy ’t ik altyd 
krige ha foar myn ferslach fan it briedseizoen en alle oare stikjes dy’t ik foar jimme skriuwe mocht. Ik 
hoopje dat ik nei myn lêste behannelings nochris de kâns krij om yn de Binnemiede te sjen, in plak 
dêr’t ik my sa thúsfielde tusken de greidefûgels. Ta beslút tafoege in gedicht dat ik skreaun ha op 16 
maaie 2008, myn earste wurkdei by It Fryske Gea, doe’t ik nei al die jierren de Binnemiede wer ynfyts-
te en oermastere waard troch it ûnthaal, de júbelsang fan âlde freonen, ljurk en skries, de freugde fan 
werkenning, dat ik salang mist hie. It wie krekt as hie de tiid hjir stilstien en wie de nije tiid safolle 
mooglik efter de hikke bleaun. 



43 

Aantal broedparen Binnemiede-Weeshuispolder 2020 t/m 2022. Bron: IFG 

 2020 2021 2022  2020 2021 2022 

Vogelsoort    Vogelsoort    

Knobbelzwaan 4 4 2 Waterral 0 1 0 

Roerdomp 1 1 0 Waterhoen 2 2 0 

Grauwe gans 6 5 12 Meerkoet 24 25 6 

Canadese gans 2 2 0 Scholekster 19 15 4 

Nijlgans 3 2 0 Kievit 62 56 60 

Bergeend 3 3 1 Tureluur 33 34 28 

Wilde eend 38 39 21 Wulp 12 11 7 

Krakeend  29 26 6 Grutto 44 43 45 

Slobeend 9 7 5 Watersnip 7 6 6 

Zomertaling 3 2 1 Kemphaan 1 0 0 

Wintertaling 0 1 0 Veldleeuwerik 53 42 38 

Kuifeend 12 10 7 Graspieper 39 34 26 

Bruine kiekendief 1 1 2 Witte kwikstaart 1 1 0 

Kwartel 2 1 0 Gele kwikstaart 6 4 0 

Fazant 3 3 0     

Strânljip, fan 15 briedpearen nei 4  

Giel boumantsje liet him dit jier net sjen  
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Euro Birdwatch 2022 
Max Slingerland 

Op zaterdag 1 oktober hebben weer duizenden vogelaars in heel Europa mee gedaan aan de in-
ternationale vogelteldag. Het accent van deze telling ligt vooral op trekvogels. In het hele land zijn 
er ongeveer 150 telposten die de trekvogels tellen. Als vogelwacht deden we dit jaar ook weer 
mee. Wij beperken ons echter niet tot de trekvogels, maar noteren alle vogels die in ons gebied 
verblijven. Ook waarnemingen van reeën, vossen enz. noteren we. 
 
Volgens het weerbericht zou er zaterdag heel veel regen vallen. We waren dan ook blij verrast dat 
het allemaal wel mee viel. De zon scheen toen we begonnen, maar later kwamen er toch hevige 
buien. Waarschijnlijk door het weer vielen de aantallen vogels wat tegen, maar we hebben wel 
heel veel soorten waargenomen. 
Hieronder staan de aantallen die we dit (en vorig) jaar waargenomen hebben. 
 

 
 
Het aantal was dit jaar weer lager dan vorig jaar. Maar 
de telling betreft altijd een moment opname en is van 
verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het weer 
kan de aantallen sterk beïnvloeden. Of doordat een boer 
bezig is met landbewerkingen is het mogelijk dat het 
aantal vogels sterk kan verhogen, bijv. stormmeeuwen. 
Die waren dit jaar ook beduidend minder aanwezig, ter-
wijl er wel veel meer spreeuwen geteld zijn. Ook bijzon-
der was de waarneming van een groenpootruiter en een 
roodborsttapuit. Ieder jaar is het weer anders en dat 
maakt het ook wel weer leuk. Je mag echter geen con-
clusies onttrekken aan deze ene telling per jaar.  
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde tel-
ling. 
 
 
 

 
De tellers van dit jaar waren: Johannes Mosselaar, Hidde Luinstra, Jelle van der Bij, Ale Glas, Pyt 
van de Polder, Corrie Brandsma, Hille Jilderda, Riepke Glas, Henk Minkes, Inge van der Zee, Max 
Slingerland. 
 
Bedankt dat jullie dit jaar weer mee wilden doen met deze telling voor Euro Birdwatch. 
 
 

 2022 2021 

spreeuw 3188 1415 

stormmeeuw 2544 5617 

kievit  1347 876 

grauwe gans 905 1353  

kokmeeuw 703 35 

wilde eend 519  833 

smient 271 474 

boerenzwaluw 243 234 

zwarte kraai 239 185 

roek 187 103 

Hidde en Johannes heb-
ben zojuist hun lijst ingele-
verd en staan nog even te 
kijken bij onze telpost bij “It 
Set”. 
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Vogelmeldingen 

Kleurcode: R1RYRL  
Ringnr: 1584808 Datum vangst 31-5-2019  
Leeftijd (in dagen; 50 = juv.; 99 = ad.): 21  
 

Naam Ringer: Marten Sikkema  
Vangplaats: Aldtsjerk, Oudkerksterpolder  
The Netherlands  
53.26472 N 5.86833 E  

Datum plaats Waarnemer(s) 

1-7-2019  Harlingen, Hegewiersterveld 53.15194 N 5.42389 E The Nether-
lands  

Ruben Drost  

26-9-2020  Tiguet, Station Biologique du PN du Djoudj 16.35000 N -16.26667 
W Senegal  

Idrissa Ndiaye  

27-9-2020  Tiguet, Djoudj NP river general 16.42367 N -16.27870 W Senegal  Idrissa Ndiaye  

5-7-2021  Workum, Workumerbinnenwaard-Zuid 52.97917 N 5.41917 E The 
Netherlands  

Marie Stessens  

5-7-2021  Workum, Workumerbinnenwaard-Zuid 52.97917 N 5.41917 E The 
Netherlands  

Jan Kramer  
Sieds Boersma  

8-7-2021  Workum, Workumerbinnenwaard-Noord 52.99611 N 5.41139 E 
The Netherlands  

Theunis Piers-
ma  

10-7-2021 Workum, Workumerbinnenwaard-Noord 52.99611 N 5.41139 E 
The Netherlands  

Marie Stessens  

4-6-2022  Oentsjerk, Wynzerdyk plasdras 53.251552 N 5.883899 E The Ne-
therlands  

Jappie Seinstra  

De vogel had begin juni kuikens in het plas-dras aan de Wynzerdyk bij Oenkerk. Op verzoek 
van Henk Oud heb ik een foto gemaakt en opgestuurd 
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Muizenissen 
In het donker roept een bosuil om zijn moeder. 
't Kan ook om zijn vader zijn geweest. 
Hoe kan ik nou weten wat of er omgaat  
in het kleine kopje van zo'n beest? 
 
Was hij bang in 't donker, tastte hij in 't duister 
daar boven op het hek? 
Het lijkt me lastig voor zo'n bange bosuil, 
muizen vangen met een lampje om zijn nek. 
 
Zo lag ik in mijn bed te gissen 
naar des bosuils muizenissen. 
Het zou me een lief ding waard zijn geweest 
 
als-ie ergens anders was gaan zitten, 
dan had ik in stilte door kunnen pitten. 
Is beschuit met muisjes niet veel beter voor 
zo'n beest?  

De grutto 
Hij fladdert hulpeloos op haar rug 
En na de daad treedt hij terug. 
Zij draait zich af en poetst haar veren. 
Hij pakt een wurmpje in 't passeren 
Als een sigaretje na het minnespel. 
't Behoeft geen uitleg, u kent het wel. 
Hij strekt zijn vleugels, recht hals en kop, 
Trekt razendsnel zijn stelten op. 
 
Als een raket schiet hij in 't hemelsblauw, 
Roept 'Gruttogrut, wat een vrouw!' 
En hoog boven gras en bunt 
Bereikt hij echt zijn hoogste punt 

Gedichten 
Albert Schaafsma 

15 dode zwaluwen in de 2e leg bij Klaske Adema. Dit gebeurde vermoedelijk door de warmte. 1e 
leg was wel goed.  



48 



49 

CES 
Pyt fan de Polder 

Al moai wat jierren is der in groep fûgelkenners by de sintrale yn Noardburgum oan it fûgelringjen. 
Peter Das is der doe mei út ein setten. Johannes Mosselaar, Betty Kooistra en noch in pear 
hawwe doe ek in skoft diel útmakke fan de groep. Der sit wol in soart wurk yn. 
 
Yn de iere maitiid geane wy 
der by del om de flonders nei 
te sjen en te meitsjen.  
Dan kinne se wer in pear jier 
mei, mar it hout leit faak lang 
yn’t wetter en hat wol te lijen.  
 
Der sit takom jier in jubileum 
oan te kommen by de groep 
fêste fangers fan no: Jauko, 
fan ôf it begjin, Erik en Rudolf 
binne der letter mei begon. De 
CES ringers hawwe hast 25 
jier efter inoar elk jier 12 kear 
per jier fongen. Net ien kear 
oerslein. Foarhinne wienen 
der folle mear minsken warber 
en koe der wiksele wurde yn 
de groep. No is dat net sa 
maklik mear mei trije minsken 
dy’t om de 10 dagen 6 oeren 
per kear fange moatte. De netten wurde in dei earder klear setten en moarns, foar dat de sinne 
opkomt op de fangdei sels, iepen setten. As hja oan sitte en it knypt op in sneon dan freegje hja 
Rudi Fopma en my wolris om te helpen. No bin ik net sa betûft as de fêste groep mar it skeelt wol 
dat der ien ekstra by is. 
 
Okkerdeis hienen wy op in tiisdei in ekstra fangmomint. Der kaam in filmploech del fan de VARA 
om foar it programma "Vroege Vogels" opnamen te meitsjen. Wy hawwe hjirre dan wol mei betide 
fûgels te krijen mar dêr hearre wy sels ek by. Wy moatte der ek betiid by wêze. De filmploech wie 
moai op tiid en it waar wie goed. No hawwe dizze minsken wol faker mei soksoarte fan wurk te 
krijen en nei in skoftsje hienen hja it ringproses wol besjoen. 
 
Dat is yndied by elk 
fûgeltsje de selde han-
neling mar de soarte 
fan fûgel wie wolris in 
ferrassing, foaral fan it 
iisfûgeltsje en de cetti’s 
sjonger wiene hja 
entûsjast. En eins wy 
sels ek wol wat, sa faak 
komt sa’n bistke net yn 
de netten. Nei ferrin fan 
tiid gienen hja wer fuort 
om noch in goudûle by 
Arno Paulus te filmjen. 
Dêr sieten jongen yn de 
nêstkastke en dat is ek 
altyd moai om te sjen. 
 

cetti's sjonger 








