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Van de voorzitter 

 

We weten dat de Faunabescherming ook dit jaar weer naar de rechter is 

gestapt om een einde te maken aan het ei zoeken.  

Op 8 maart zou de rechter uitspraak doen in deze zogenaamde 

bodemprocedure.  

Op 28 januari 2011, heeft de rechter  reeds uitspraak gedaan in dit 

geschil tussen de Faunabescherming en de Provincie. De rechter 

oordeelde dat de bezwaren van de Faunabescherming ongegrond 

waren.  

Verder was de rechter van mening dat de sms registratie, en tel - 

systeem, ook al was het niet geheel controleerbaar, (maar dat is in deze 

niet een enkel systeem), goed werkt 

 

Voor alle duidelijkheid nog even de rol van de Provincie:   

De provincie geeft aan de BVFW vergunning voor het zoeken van 

kievit eieren. Wij als nazorgers mogen een bepaald aantal eieren 

zoeken, waarna de verplichte nazorg plaatsvindt. 

Ingevulde nazorgformulieren moeten door de nazorger, voor 1 

augustus, in geleverd worden, bij de nazorgcoördinator. 

De nazorgcoördinator verstrekt de telgegevens, op zijn beurt weer 

Provincie.  

 

           Ik vraag me af, wat de Faunabescherming wil doen aan de      .  

Een jager mag nu geen vos meer bejagen met een lichtbak, dit terwijl 

de vos een van de grootste predatoren is van de weidevogel. Zijn ze nou 

gewoon overal op tegen? 
 

Nazorg: 

Er is een onderzoek geweest waarin wordt gesteld dat als gevolg van 

nazorg meer predatie ontstaat. Het gaat hier vooral om het achterlaten 

van geur- en zichtsporen waarop predatoren gemakkelijk de nesten 

vinden.  

In dit onderzoek wordt aanbevolen, zo weinig mogelijk op de 

landerijen te komen.  

Wanneer het echt nodig is, dan zo kort mogelijk voor de 

landbouwslag de nesten markeren.  

Een must hierbij is de goede samenwerking met de boer.  

Hij moet de nazorgers op tijd waarschuwen, over de door hem te plegen 

landbouwslagen.  

Stap desnoods bij hem op de trekker. 

Wat we allen al wisten, is de nazorg niet te vroeg te stoppen, omdat er 

in juni nog veel eieren worden gevonden.  

Toch wel een mooi ei zoek seizoen, dacht ik zo.  

Kort, in anderhalve week, werd het Quotum van 5939 eieren, geraapt. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn er door de nazorgers van 

onze wacht in totaal 79 kievietseieren gemeld.  

  

Het eerste kievitsei van 

Nederland, werd in de 

omgeving van Utrecht 

gevonden. 

Niet veel daarna werd 

het eerste kievietsei van 

Friesland, gevonden.  

De 34 jarige Hidde 

Dijkstra uit Britswerd, 

vond dit ei op 16 maart, 

op een maïsperceel, 

vlakbij de vliegbasis Leeuwarden. 

Het eerste ei van de gemeente Bolsward werd gevonden door Wiebe 

Palstra samen met Jan Kroeze. 

Het eerste ei van de gemeente Wunseradiel, werd gevonden door de 

heer Hibma. 

 

Het jaar 2010 was 

een speciaal jaar 

voor het vinden van 

het 1
e
 kievitsei van 

de Vogelwacht 

Bolsward eo.   

Tot dit jaar is het 1
e
  

ei altijd gevonden 

door een volwassen 

persoon, maar dit 

jaar was de 10 jarige Willem van Abbema, uit Schettens, de vinder .  
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waren.  

Verder was de rechter van mening dat de sms registratie, en tel - 

systeem, ook al was het niet geheel controleerbaar, (maar dat is in deze 

niet een enkel systeem), goed werkt 

 

Voor alle duidelijkheid nog even de rol van de Provincie:   

De provincie geeft aan de BVFW vergunning voor het zoeken van 

kievit eieren. Wij als nazorgers mogen een bepaald aantal eieren 

zoeken, waarna de verplichte nazorg plaatsvindt. 
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De nazorgcoördinator verstrekt de telgegevens, op zijn beurt weer 
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Een jager mag nu geen vos meer bejagen met een lichtbak, dit terwijl 

de vos een van de grootste predatoren is van de weidevogel. Zijn ze nou 

gewoon overal op tegen? 
 

Nazorg: 

Er is een onderzoek geweest waarin wordt gesteld dat als gevolg van 

nazorg meer predatie ontstaat. Het gaat hier vooral om het achterlaten 

van geur- en zichtsporen waarop predatoren gemakkelijk de nesten 

vinden.  

In dit onderzoek wordt aanbevolen, zo weinig mogelijk op de 

landerijen te komen.  

Wanneer het echt nodig is, dan zo kort mogelijk voor de 

landbouwslag de nesten markeren.  

Een must hierbij is de goede samenwerking met de boer.  

Hij moet de nazorgers op tijd waarschuwen, over de door hem te plegen 
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Stap desnoods bij hem op de trekker. 

Wat we allen al wisten, is de nazorg niet te vroeg te stoppen, omdat er 

in juni nog veel eieren worden gevonden.  

Toch wel een mooi ei zoek seizoen, dacht ik zo.  

Kort, in anderhalve week, werd het Quotum van 5939 eieren, geraapt. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn er door de nazorgers van 
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Het eerste ei van de gemeente Wunseradiel, werd gevonden door de 
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Hij vond het ei, op zaterdag 20 maart, tussen Burgwerd en Bolsward, 

op het land van zijn oom Auke Boschma.  

Dit eitje heeft hij aangeboden aan ondergetekende. 

Ook het 1
e
 ei, voor jeugdleden van de Vogelwacht, ging naar Schettens 

Dit werd gevonden Reinder v Abbema, inderdaad de broer van Willem. 

Hij vond op zondagmiddag, 21 maart 2010,  een twake. 

Hij heeft een ei van dat twake aangeboden, aan de voorzitter.  

De broers zijn op de nazorgvergadering van de Vogelwacht beloond 

met een wisselbeker, en een herinnering, in de vorm van een tinnen 

kievit, op een marmeren ondergrond.  
 

Gedachten slag:  

Wij als wacht Bolsward zijn nog druk doende met een schrijven,  

waarin we een andere keus maken voor weidevogelbescherming,  

waarin de boer zeker een centrale rol heeft als gastheer. Maar de boer 

heeft niet alle rechten op zijn eigen grond als hij moedwillig de flora en 

faunawet negeert. Een boer krijgt Europese subsidie om zijn landerijen 

goed te beheren. 

Dit houdt in dat hij niet zonder slag of stoot alle handelingen maar mag 

en kan verrichten op zijn landerijen.  

Wel is de AID duidelijk aanwezig in de raaptijd om mobieltjes te 

controleren bij gevonden eieren en bezit van de juiste documenten.  

 

Wij zijn van mening, dat na sluitingstijd, wanneer de boeren massaal 

hun landerijen bewerken,de AID in geen velden of wegen te bekennen 

is. Dit terwijl sommige boeren hierbij alle regels, aan hun laars lappen.  

 

Volgens ons als Vogelwacht Bolsward, bestaat de natuur, uit veel meer 

dan het rapen van eieren en het plegen van nazorg. 

 

Je hebt de Jeugdvogelwacht, waarvoor ik u allen wil interesseren.  

Wanneer de jeugd een activiteit heeft, zou u zich als begeleiding, eens 

op kunnen geven. U kunt dan zelf meemaken, hoeveel plezier de jeugd 

hieraan beleeft. 

Op dit moment een ledenbestand van 34 jeugdleden in de leeftijd van 6-

15 jaar. De actieve leden van onze wacht zitten verder nog in 

verschillende werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen Nestkasten 

project; Vogels aan huis; Kerkuilen; Winter voedering; Koekactie en de 

werkgroep Nazorg. 

 

De werkgroep Nazorg is de grootste werkgroep.  

We verrichten met 110 nazorgers, op 400 hectare landbouwgrond, 

tellingen en beschermingsmaatregelen, ten behoeve van de 

weidevogels. Verder hebben we alle fauna en flora om ons heen, 

waarvan we kunnen genieten.  

 

Verder wil ik u nogmaals wijzen op de brief: “Hulp bij de 

Bestuursfuncties”, die u allen thuis gestuurd hebt gekregen.  

We hebben u deze brief gestuurd om u deelgenoot te maken van het 

volgende: 

• we hopen dat u samen met ons,  

• ten behoeve van de voorkomende werkzaamheden,  

• binnen het bestuur en binnen de wacht.  

Nu wordt al het bestuurlijk werk gedaan door te weinig mensen. 

Het secretariaat is vacant. De voorzitter heeft dit tijdelijk op zich 

genomen. 

In februari 2007, bestonden wij als Vogelwacht Bolsward eo. 60 jaar. 

Ter ere hiervan hebben toen de gemeente Bolsward , een lotterschaal  

geschonken. Deze krijgt een nieuwe plek.  

De lotterschaal komt in het stadhuis van Sneek.  

In onze schaal wordt in de toekomst, het eerste ei van de gemeente 

Sudwest Frieslan, gelotterd. 

 

Verder wil ik nog van deze gelegenheid gebruik maken om u te 

zeggen,dat de site van onze wacht: www.vogelwachtbolsward.nl  

gereed is. Hier kunt u terecht voor veel meer nieuws, over onze wacht 

en items die de natuur aangaan. 

 

Ik wens u allen een gezond  2011 toe en dat u ook dit jaar weer volop 

mag genieten  van de natuur, en alles wat daarmee samenhangt. 

 

Groet, 

 

Jos Kienstra 
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Volgens ons als Vogelwacht Bolsward, bestaat de natuur, uit veel meer 

dan het rapen van eieren en het plegen van nazorg. 

 

Je hebt de Jeugdvogelwacht, waarvoor ik u allen wil interesseren.  

Wanneer de jeugd een activiteit heeft, zou u zich als begeleiding, eens 

op kunnen geven. U kunt dan zelf meemaken, hoeveel plezier de jeugd 

hieraan beleeft. 

Op dit moment een ledenbestand van 34 jeugdleden in de leeftijd van 6-
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De werkgroep Nazorg is de grootste werkgroep.  

We verrichten met 110 nazorgers, op 400 hectare landbouwgrond, 

tellingen en beschermingsmaatregelen, ten behoeve van de 

weidevogels. Verder hebben we alle fauna en flora om ons heen, 

waarvan we kunnen genieten.  

 

Verder wil ik u nogmaals wijzen op de brief: “Hulp bij de 

Bestuursfuncties”, die u allen thuis gestuurd hebt gekregen.  

We hebben u deze brief gestuurd om u deelgenoot te maken van het 

volgende: 

• we hopen dat u samen met ons,  

• ten behoeve van de voorkomende werkzaamheden,  

• binnen het bestuur en binnen de wacht.  

Nu wordt al het bestuurlijk werk gedaan door te weinig mensen. 

Het secretariaat is vacant. De voorzitter heeft dit tijdelijk op zich 

genomen. 

In februari 2007, bestonden wij als Vogelwacht Bolsward eo. 60 jaar. 

Ter ere hiervan hebben toen de gemeente Bolsward , een lotterschaal  

geschonken. Deze krijgt een nieuwe plek.  

De lotterschaal komt in het stadhuis van Sneek.  
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Sudwest Frieslan, gelotterd. 

 

Verder wil ik nog van deze gelegenheid gebruik maken om u te 

zeggen,dat de site van onze wacht: www.vogelwachtbolsward.nl  

gereed is. Hier kunt u terecht voor veel meer nieuws, over onze wacht 

en items die de natuur aangaan. 
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Groet, 
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Dit eitje heeft hij aangeboden aan ondergetekende. 

Ook het 1
e
 ei, voor jeugdleden van de Vogelwacht, ging naar Schettens 
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Resultaten nestkasten 2010. 

Het aantal nestkasten op de diverse locaties in de Stad Bolsward zijn 112 

stuks waarvan er 88 bezet waren door verschillende soorten vogels. De 

verzorging van de nestkasten en rapportage van de broedresultaten  is in 

handen van S.J. Witteveen, A. Klaver en E. Frankena. Het werd ook jaren 

lang gedaan door W. van der Veen, welke er nu om gezondheidsredenen 

mee is gestopt en het nu aan een jonge man toevertrouwd. Dit is nu Wiebe 

Palstra die dus met E. Frankena een duo vormt. 

In  2010 zijn meldingen binnengekomen van de volgende vogelsoorten: 

Boomkruiper, Staartmees, Boomklever, Groenling, Vink, Ringmus, 

Heggemus, Kleine- en Bonte Specht, Winterkoning, Roodborst, Putter, 

IJsvogel, Tortelduif en Bonte Vliegenvanger. Het merendeel van 

bovengenoemde soorten broedt in onze stad. 

                                                
Resultaten nestkastjes in 2010                          

Koolmees 32 x, Pimpelmees 28 x, Ringmus 16 x, Huismus 3 x, Spreeuwen 

2 x,  Kauw 2 x,  Holenduif 1 x,  Boomklever 1 x, Eendenkorven 6 bezet. 

De nestkasten op het Laag Bolwerk en de Kapelstraat zijn door bomenkap 

verplaatst in deze buurt. Al ruim 20 jaar doet de Vogelwacht Bolsward e.o. 

mee aan het nestkastenproject van de BFVW. Bijzondere of leuke 

waarnemingen van eigen nestkasten of vogels kunt u doorgeven aan                                                            

S.J. Witteveen AA. Hinzstraat 1, 0515-574908 en E. Frankena, Hid 

Herostraat 47   0515- 576948. 

S.J. Witteveen .     ! 

"

"
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Werkgroep Vogels aan huis 

 

Door de Commissie Broedzorg van de BFVW is aan de aangesloten 

vogelwachten van Fryslân gevraagd de broedresultaten van boeren/gier en 

huiszwaluw aan te leveren. 

 

Vanaf 1989 inventariseert voor ons wachtgebied de heer E. Brandenburg 

vogelkenner en inventariseerder van SOVON  de broedresultaten van de 

huiszwaluw.  

 

De resultaten in het wachtgebied Bolsward e.o zijn beter dan in 2009. 

Het kwam uit op 195 bewoonde nesten.  

Dit betekend een winst van 12,7% (= 22 nesten in de +) ten opzichte van 

2009. 

  

Totaal zijn er in de regio 577 bewoonde nesten geteld, 68 meer dan in 2009, 

totaal een winst van 13,4% . In Gaast 167, vorig jaar 165 dus vrijwel gelijk. 

Daar blijven de vogels ruim tweemaal zo vaak in de eigen kolonie dan dat 

ze binnen dit dorp verhuizen. De jongen echter vestigen zich doorgaans in 

de dorpen rondom Gaast. 

 

                     
 

Bolsward steeg van 56 naar maar liefst 75 het hoogste aantal ooit. 

Waaronder in de omgeving van Bloemkamp en in de Snekerstraat 29 

nesten, waarvan ook 1 nest in de Hindricusstraat hoek Brunostraat. In 

Eekwerd It Soal 2 nesten, 37 in de Fûgelkritte (dus deze grote wijk is heel 

belangrijk voor de soort). Eigenlijk bijna allemaal in de oostelijk hoek van 

de stad 

Daarnaast tamelijk geïsoleerd aan de noordzijde van onze stad in de S. van 

Haringhouckstraat 7 bewoonde nesten 2 eigen en een kunstnest en aan vier 

huizen ieder nog een nest. 

 

Een gevoelig verlies in Tjerkwerd, 10 nesten minder, van 61 naar 51, 

Wolsum een stijging van 17 naar 27 nesten en Exmorra telde 42 was 39.   

 

Eelco Brandenburg Turfkade 38, 8701 JM Bolsward  0515-573452. 
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Werkgroep nazorg 

 

Het lijkt misschien heel gewoon maar onze groep nazorgers vormt  met haar 

leden de grootse werkgroep binnen onze wacht 

 

Hoe staat ons nazorggebied ervoor? 

Onze wacht heeft op dit moment 72 rayons waar nazorg wordt verricht door 

106 nazorgers bij 114 boeren op rond 4400 ha.  

Gelukkig zijn op dit moment alle rayons van nazorgers voorzien. Het 

afgelopen seizoen kregen we er 3 rayons bij en 1 rayon is gesplitst.  

 

Wil je nazorg gaan doen?  

Mochten er mensen binnen onze wacht zijn die nazorg willen gaan doen, 

dan is het goed om zelf met een veehouder die niet bij onze wacht is 

aangesloten contact te leggen. We hebben namelijk geen rayons meer vrij. 

Graag zou ik dan de volgende gegevens ontvangen om alles te regelen voor 

een nazorgpas: 

Je naam, leeftijd, adres, mob tel nummer en mail adres. 

 

Vliegende 

brigade. 

De vliegende 

brigade is er voor 

extra hand en 

spandiensten 

tijdens de nazorg 

die op zeer korte 

termijn 

gerealiseerd 

moeten worden. 

Deze club is aardig 

uitgedund en er 

zijn een aantal 

nieuwe leden toegevoegd. Mocht je nog belangstelling voor dit werk 

hebben dan kun je je aanmelden bij de Nazorgcoördinator Veldwerk of dhr 

W. Terra die de activiteiten van de Vliegende brigade coördineert. Je vindt 

de gegevens in deze jaargids. 

 

Verplichtingen als nazorger 

Je nazorgpas en nazorgformulier moet tijdens de nazorgvergadering 

persoonlijk opgehaald worden. Mensen die echt niet kunnen op die 

avond kunnen slechts op s’avonds tussen 19 en 21 uur hun papieren 

ophalen bij Eelco de Lange.  

Zorg het op tijd inleveren van je nazorgformulier. Als dit achterwege blijft 

volgt een waarschuwing en bij de tweede maal wordt de nazorgpas 

ingetrokken. Ook dit jaar waren er weer enkelen die niets ingeleverd 

hebben. Met deze mensen hebben we contact gehad. 

 

Het is van groot belang en verplicht om nazorggegevens aan te leveren bij 

Eelco de Lange. Hij moet de gegevens in een speciaal computerprogramma 

aanleveren bij de provincie. Als er door wat voor reden dan ook geen 

nazorg kan worden verricht meld dit dan zo snel mogelijk. Een vos in het 

rayon is geen reden om je nazorgformulier niet in te leveren, immers we 

zijn erg geïnteresseerd in predatie. Op tijd melden van een vos geeft ons de 

kans om maatregelen te nemen. Ook als je geen of weinig vogels in je rayon 

hebt is geen reden om de papieren niet in te leveren, vermeld dit dan en 

lever alles wel in. 

 

Deze verplichtingen komen misschien wat school meester-achtig over maar 

het is elk jaar een forse tijdsinvestering om alle papieren bij de juiste 

personen te krijgen. Ook om alle gegevens op tijd en volledig bij de 

provincie aan te leveren. 

Wij leggen nu de verantwoordelijkheid hiervoor bij de nazorger. 

 

Even doorgeven: 

Elk jaar krijgen we van de prov. Fryslan een werkkaart van ons nazorg 

gebied. Ons nr is 013 

Deze kaart is altijd aan verandering onderhevig; er worden stukken 

bebouwd of vervallen maar er komen ook stukken bij. Geef veranderingen 

even aan mij door zodat ik de kaarten en bestanden kan aanpassen. Het is 

straks mogelijk om zelf je rayon digitaal bij te houden op de website van de 

BFVW. Zij hebben toegezegd om nog dit jaar deze digitale kaart 

beschikbaar te stellen. Bij het ter perse gaan van onze jaargids was dit 

echter nog niet het geval. 
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Website: 

Zoals ieder kan zien is deze totaal vernieuwd en interactief. We willen 

graag mooie foto’s van de natuur, flora en fauna, eieren enz van jullie 

ontvangen. Deze kun je sturen naar de webmaster R. de Lange, zie onze 

website. Op de website is ook ons wachtgebied digitaal beschikbaar maar 

dus niet geheel actueel, dit in afwachting van de digitale kaart van de 

BFVW. 

 

Als laatste wil ik ieder attenderen op de uitkomst van onderzoeken door 

SOVON om zo weinig mogelijk als nodig is,  in de nazorgtijd, bij de nesten 
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Met vriendelijk groet, Philip de Vries. 
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Boerenzwaluw 

 
Het jaar 2011 is uitgeroepen als het jaar van de boerenzwaluw daarom lijkt het me 

een goed om iets meer over de boerenzwaluw te vertellen. Onze nazorgers leveren 

sinds 2003 gegevens aan, door in het voorjaar bij de bedrijven die ze bezoeken 

waar ze nazorg verrichten ook de telling van de boerenzwaluw op zich nemen.  

Voor het jaar 2010 zijn er binnen ons wachtgebied op 41 adressen 265 bewoonde  

nesten geteld. Het blijkt dat al jaren lang een teruggang in deze bijzondere kleine 

trekvogel is. 

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is een kleine trekvogel. Boerenzwaluwen 

trekken gedurende de lente noordwaarts naar hun broedgebieden in Europa, tot 

nabij de Arctische cirkel. Zijn sierlijke snelle vlucht is bij ons gedurende de hele 

zomer te zien. Zijn lange vleugels en zijn slanke lijf maken hem zeer geschikt om 

in de lucht achter insecten aan te jagen. Dan is zijn glanzende metaalblauwe 

verendek goed zichtbaar en vallen ook zijn uitstekende buitenste staartpennen 

meestal wel in het oog 

Veldkenmerken 

Lengte ca 19 cm, staart meegerekend. Lange diep gevorkte staart met zeer 

lange buitenste staartpennen. Donker metaalblauw glanzende bovendelen. 

Voorhoofd en keel zijn roodbruin. Verder crèmekleurig witte onderdelen, 

een blauwzwarte kropband en een zwarte snavel. De staartpennen van het 

vrouwtje zijn doorgaans iets korter dan die van het mannetje. Juveniele (= 

onvolwassen) vogels zijn wat doffer en bruiner en ook hun staart is wat 

korter 

                     

Gezelschap 

De boerenzwaluw leeft meestal in groepjes, vaak ook met andere zwaluwen 

zoals huiszwaluw en oeverzwaluw. In de herfst verzamelen ze zich tot grote 

groepen alvorens naar het zuiden te gaan.. 

Vlucht 

 Lichte, sierlijke en snelle vlucht met sterke wendingen, soms wat 

dwarrelend. De boerenzwaluw zit ook graag op telefoondraden en 

gebouwen 

Geluid 

Een hoog tri-triet, dat vaak overgaat in een druk gekwetter. Vaak tijdens de 

vlucht te horen. De zang is een aangenaam mengsel van helder kwetterende 

en kwelende tonen, soms eindigend met een kenmerkend geknars 

Biotoop 

Vooral in de buurt van boerderijen, agrarische gebieden en aan de rand van 

steden. 

Voedsel 

Muggen, motten, vliegen en kevertjes die hij al vliegend met zijn brede 

snavel uit de lucht vangt. Water drinken doet hij ook tijdens de vlucht door 

laag over het water te scheren en dan het water met zijn bek op te scheppen. 

Broedgegevens 

Hij bouwt nesten in boerenstallen, onder bruggen en afdaken. Gewoonlijk 

worden 4 of 5 eieren gelegd, maar heel soms worden er wel eens 8 eieren in 

een nest aangetroffen. De broedtijd is 14 tot 16 dagen, meestal broedt alleen 

het vrouwtje, het mannetje blijft wel in de buurt. Als de eieren uitgekomen 

zijn dan worden de jongen door beide ouders verzorgd. Na ongeveer 21 



14

Boerenzwaluw 

 
Het jaar 2011 is uitgeroepen als het jaar van de boerenzwaluw daarom lijkt het me 

een goed om iets meer over de boerenzwaluw te vertellen. Onze nazorgers leveren 

sinds 2003 gegevens aan, door in het voorjaar bij de bedrijven die ze bezoeken 

waar ze nazorg verrichten ook de telling van de boerenzwaluw op zich nemen.  

Voor het jaar 2010 zijn er binnen ons wachtgebied op 41 adressen 265 bewoonde  

nesten geteld. Het blijkt dat al jaren lang een teruggang in deze bijzondere kleine 

trekvogel is. 

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is een kleine trekvogel. Boerenzwaluwen 

trekken gedurende de lente noordwaarts naar hun broedgebieden in Europa, tot 

nabij de Arctische cirkel. Zijn sierlijke snelle vlucht is bij ons gedurende de hele 

zomer te zien. Zijn lange vleugels en zijn slanke lijf maken hem zeer geschikt om 

in de lucht achter insecten aan te jagen. Dan is zijn glanzende metaalblauwe 

verendek goed zichtbaar en vallen ook zijn uitstekende buitenste staartpennen 

meestal wel in het oog 

Veldkenmerken 

Lengte ca 19 cm, staart meegerekend. Lange diep gevorkte staart met zeer 

lange buitenste staartpennen. Donker metaalblauw glanzende bovendelen. 

Voorhoofd en keel zijn roodbruin. Verder crèmekleurig witte onderdelen, 

een blauwzwarte kropband en een zwarte snavel. De staartpennen van het 

vrouwtje zijn doorgaans iets korter dan die van het mannetje. Juveniele (= 

onvolwassen) vogels zijn wat doffer en bruiner en ook hun staart is wat 

korter 

                     

Gezelschap 

De boerenzwaluw leeft meestal in groepjes, vaak ook met andere zwaluwen 

zoals huiszwaluw en oeverzwaluw. In de herfst verzamelen ze zich tot grote 

groepen alvorens naar het zuiden te gaan.. 

Vlucht 

 Lichte, sierlijke en snelle vlucht met sterke wendingen, soms wat 

dwarrelend. De boerenzwaluw zit ook graag op telefoondraden en 

gebouwen 

Geluid 

Een hoog tri-triet, dat vaak overgaat in een druk gekwetter. Vaak tijdens de 

vlucht te horen. De zang is een aangenaam mengsel van helder kwetterende 

en kwelende tonen, soms eindigend met een kenmerkend geknars 

Biotoop 

Vooral in de buurt van boerderijen, agrarische gebieden en aan de rand van 

steden. 

Voedsel 

Muggen, motten, vliegen en kevertjes die hij al vliegend met zijn brede 

snavel uit de lucht vangt. Water drinken doet hij ook tijdens de vlucht door 

laag over het water te scheren en dan het water met zijn bek op te scheppen. 

Broedgegevens 

Hij bouwt nesten in boerenstallen, onder bruggen en afdaken. Gewoonlijk 

worden 4 of 5 eieren gelegd, maar heel soms worden er wel eens 8 eieren in 

een nest aangetroffen. De broedtijd is 14 tot 16 dagen, meestal broedt alleen 

het vrouwtje, het mannetje blijft wel in de buurt. Als de eieren uitgekomen 

zijn dan worden de jongen door beide ouders verzorgd. Na ongeveer 21 



15

dagen verlaten de jongen het nest. Er zijn twee en soms drie legsels per jaar. 

Meestal komen de zwaluwen na de overwintering periode in Afrika weer 

terug op hun oude nest 

 

   Nestbouw 

                  
 

Het nest wordt door de boerenzwaluw zelf gebouwd. Het is een halve 

cirkelvormige kom welke van boven open is. Het nest wordt gemetseld met 

vochtige aarde en speeksel en verstevigd met halmen en haar. De 

binnenkant wordt gevoerd met veren en haartjes. Het nest wordt altijd zo 

geplaatst dat er een dak, brug of dakgoot boven zit zodat het nest vanuit de 

lucht niet kan worden gezien. In de tijd van de nestbouw is de zwaluw 

regelmatig op de grond te zien om aarde en ander nestmateriaal te 

verzamelen 

!"#$%&$'($%)

De boerenzwaluw broedt in geheel Europa. Van IJsland en het noorden van 

Scandinavië zijn enkele broedgevallen bekend, maar de boerenzwaluw is 

daar zeldzaam. Verder behoren ook grote delen van Rusland, West Siberië 

en het gebied van Turkije tot NW India tot zijn broedgebied 

Voorkomen in Nederland en België 

Talrijke broedvogel van dorpen en agrarische gebieden. Door veranderingen 

in de landbouw, bijvoorbeeld de plicht om uit oogpunt van hygiëne stallen 

af te sluiten voor wilde dieren, neemt de boerenzwaluw sinds 1990 in 

Nederland langzaam af. Hoewel de vogelsoort als veilig op de internationale 

rode lijst staat van de IUCN, staat hij daarom wel als gevoelig op de 

Nederlandse rode lijst . 

Trek 

Vanaf augustus beginnen al vogels zich al te verzamelen boven moerassen 

en meertjes, daar waar veel insecten zitten. Ze slapen dan in het riet. Ze 

trekken weg in september en oktober en keren eind maart, begin april weer 

terug. De meeste vogels trekken naar Afrika tot beneden de Sahara. Maar 

ook India en Zuid Spanje zijn plaatsen waar ze kunnen overwinteren 
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Werkgroep kerkuilen. 

 

Al een 20 jaar bemannen D. Bakker en J. van der Meer de werkgroep 

kerkuilen. Het werkgebied reikt van Workum, Makkum, langs de kustrand 

naar Harlingen, Dronrijp, Leeuwarden, Sneek naar Bolsward met uiteraard 

de daar tussen liggende plaatsen. 

Je kunt dan ook spreken van een groot werk gebied. 

 

2009 was niet een goed jaar voor de kerkuil. Dit kwam omdat er te weinig 

muizen waren.  

Er zijn 15 broedgevallen geteld waarvan er 34 jongen zijn geringd. 

 

2010 was een goed herstel. De muizenstand neemt weer toe met als 

resultaat 24 broedgevallen met 80 jongen. De meeste jongen zijn 

ondertussen  geringd. 

 

 

                                
 

 

Volgens ons gaan we naar een topjaar als 2008, toen waren er 31 

broedgevallen met totaal 124 jongen. De drie jarig cyclus komt hiermee 

precies uit.             

 

We hebben totaal 60 broedkasten in boerderijen staan. Niet alle uilen 

broeden in een kast.  

Er zijn ook uilen die broeden in een hooi blazer, buizen, achter een 

schoorsteen en natuurlijk achter een uilenbord. 

 

We gaan het komend seizoen weer met veel plezier kasten controleren en 

schoonmaken. 

En hopen weer op een goed resultaat. 

                
. 

Mocht u van welke soort uilen dan ook verblijfplaatsen weten geef het aan 

ons door. 

J. van der Meer 0515-575549 en D. Bakker 0515-57530 

Ook voor slachtoffers hebben we belangstelling en kunt u aan ons 

doorgeven.  

Durk Bakker/Jappie van der Meer.  
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             Bijzondere waarnemingen, merkwaardige voorvallen 
            wat de nazorger in zijn rayon in 2010 heeft meemaakt en             
            kwijt wil. 

 

• Waarschijnlijk een vossen hol aanwezig in het rayon. 

• In het gebied heel weinig grutto’s waargenomen, dode scholekster 

gevonden. 

• 2 Lege nesten waarbij de eieren ca 50 cm naast het nest lagen; 

keurig op een lijn en onbeschadigd. De eieren terug gelegd maar bij 

1 nest was dit te laat. 

• Buizerd heeft z’n jongen uit het nest gegooid. 

• Op 25 juni was het doodstil in het rayon, er was geen weidevogel 

meer te zien. Ook dit jaar is er in dit rayon geen jong volwassen 

geworden. 

• Veel te veel zwarte kraaien, kauwen en buizerds en het rayon. 

• Geen weidevogel meer in het rayon waargenomen. 

• Opvallend is dat er dit jaar veel scholekster nesten met 4 eieren 

gevonden zijn. 

• De scholekster kwamen dit jaar erg laat aan de leg. Er zijn duidelijk 

meer zwaluwen op de boerderij geconstateerd. De jongen van de 

kievit en grutto hadden dit jaar een prima biotoop, een voormalig 

sloot viel droog. 

• De weilanden zijn vorig jaar leeg geroofd door roeken e.d. Dit jaar 

geen weidevogels meer aanwezig . 

• Tijdens het uitkomen van de kievitseieren, sloeg het wijfje (jokje) op 

een overvliegende eend. 

• Doordat de boer dit jaar de koeien buiten heeft gehad zijn er 

eindelijk jongen groot geworden. 

• Zeer weinig vogels in het rayon. 

• Alle kieviten broeden pas eind mei in dit rayon. 

• Meerdere keren vossen gezien aan de rand van Bolsward. 

• Mei maand droog en erg koud. Half mei veel nieuwe paren vogels 

en legsels gevonden. 10 mei eerste kuikens van kievit waargenomen. 

• Was bijzonder jaar door droogte kwam alles laat op gang, daardoor 

veel jongen. We verwachten volgend jaar een stijging van 

broedparen doordat de boer plas/dras gaat invoeren.  

• Aanwezigheid van twee reeën in het rayon. Veel vogels broeden bij 

elkaar op dezelfde percelen. 

• Measte ljipaaien op it maïslân binne útkommen mar troch it maïs 

tige let wie binne protte piken opfretten troch de mûzebiter. 

• Het wordt een groot probleem voor de jonge weidevogels om groot 

te worden, veel kuikens worden niet ouder dan een week. 

• Vermoeden dat er vos in het rayon aanwezig is. 

• Er liepen nog twee mensen in het rayon (geen nazorgers) te zoeken. 

• Roeken blijven een probleem in het rayon eieren komen niet uit 

maar worden opgevreten. 

• Dit jaar geen kieviten geconstateerd, reden vanwege de lange winter 

was het grasland kaal. Hierdoor zijn de vogels naar de maïslanden 

getrokken. 

• Alle jonge vogels worden opgevreten, er blijft geen vogel over. 

• De scholeksters begonnen laat met het leggen van eieren de laatste 

twee nesten gevonden op 6 juni. 

• Vogel stand is vrijwel nihil. Maïsland is ten aanzien van voorgaande 

jaren veranderd in raaigras. 
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Jeugdvogelwacht 2010: 

 

Net als 2009 is de jeugdvogelwacht weer vol enthousiasme van start 

gegaan. 

De planning voor het gehele jaar was behoorlijk vol. Bijna iedere maand 

was er een kortere of langere bijeenkomst gepland. Het ledental is inmiddels 

opgelopen tot 30 jeugdleden tussen de 5 en 16 jaar.  We zijn een 

“samenwerking” aangegaan met Bloemkamp, dit heeft geleid tot diverse 

activiteiten, in en rondom Bloemkamp. In februari zijn er 18 vogelhokjes in 

elkaar getimmerd en geschilderd in het Scoutinggebouw. Ook een groep 

scouts waren druk bezig met deze activiteit. Zij hebben een ideale thuisbasis 

waar ook wij als Jeugdvogelwacht regelmatig gebruik van maken.  Tevens 

was dhr. S de Boer aanwezig om eendenkorven te maken, dit was erg 

leerzaam voor de leden. Begin maart zijn we bij elkaar gekomen in de 

bovenzaal van Bloemkamp, hier hebben we de DVD bekeken over de 

nazorg en de vogelstand in Friesland. Vervolgens hebben we de 

vogelhokjes in de bomen achter Bloemkamp neergehangen, dezen zijn 

voorzien van een nummer dat correspondeerd met degene die het hokje 

heeft gemaakt. Ook zijn er 3 eendenkorven geplaatst in de vijver achter 

Bloemkamp. 

Later in het jaar zijn we bij de hokjes langsgeweest om de resultaten te 

bekijken, 2 hokjes waren er bezet. 

In mei hebben we in de hal van Bloemkamp een knutselochtend 

georganiseerd, dit was een zeer leuke ochtend waarbij diverse 

knutselwerken zijn gemaakt van een vogelhokje van papier tot een collage 

van diverse mooie plaatjes uit de natuur. Ook was er een mooie uitstalling 

van geprepareerde vogels en werd er een mooi zwanennest gemaakt van 

stro en riet. De bewoners van Bloemkamp konden deze activiteit van 

dichtbij meemaken en dit werd zeer gewaardeerd 

Begin april hebben we meegedaan met de Nationale Nazorgdag, een 

activiteit waarbij we de jeugdleden gekoppeld hebben aan ervaren nazorgers 

om zo de kunst van het eierenzoeken bij te brengen. Ditzelfde hebben we 

een keer herhaald voor het activiteitencentrum in Bolsward.  

In juni hebben we de Nationale Jeugddag bezocht, deze keer georganiseerd 

in Oldeholtpade, een grote opkomst van ruim 250 jeugdleden vanuit geheel 

Friesland. Prachtig weer en erg leuke activiteiten zoals uilenbollen pluizen, 

slootjespringen, vogels kijken met behulp van verrekijkers. Kortom een 

gevarieerde route met een erg leuke quiz. In de zomer is er een klein 

groepje kinderen met dhr. J de Vries meegeweest om te kijken hoe de 

werkzaamheden van de Uilenwerkgroep in zijn werkgaan. Een erg leerzame 

avond om te zien hoe de uilen werden geringd. Na de “zomerstop” zijn we 

in de herfst met een lid van SOFON meegeweest om vogels te tgellen op de 

afsluitdijk, ondanks  het frisse en vochtige weer toch ook een zeer geslaagde 

activiteit. 

 

            
 

 

In november hebben we in Bloemkamp de jeugdvergadering gehouden, na 

de vergadering waar we net als bij de volwassenen de meningen van de 

leden( + ouders) belangrijk vinden hebben we nog een quiz over veren 

gedaan en een DVD getoond met diverse vogels die in de tuin voorkomen. 

 

Tot slot zijn we in de kerstvakantie weer bij elkaar gekomen in het 

scoutinggebouw voor het jaarlijks terugkerende vetbollen maken , pinda’s 

rijgen en poffertjes eten,  hierbij lopen sommige werkzaamheden door 

elkaar heen..... en wordt het vetbollen eten en poffertjes rijgen! Ook de 

begeleiders genieten ieder jaar weer volop van deze activiteit.  

 

Zoals u kunt lezen waren er dit jaar vele mogelijkheden om mee te doen aan 

activiteiten die in het teken staan van vogels. Je merkt dat de jeugd er erg 

veel lol aan beleefd om op pad te gaan. 

 

Pieter Hofstra en Dirk Kuperus 
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Jeugdvogelwacht 2010: 

 

Net als 2009 is de jeugdvogelwacht weer vol enthousiasme van start 

gegaan. 

De planning voor het gehele jaar was behoorlijk vol. Bijna iedere maand 

was er een kortere of langere bijeenkomst gepland. Het ledental is inmiddels 

opgelopen tot 30 jeugdleden tussen de 5 en 16 jaar.  We zijn een 

“samenwerking” aangegaan met Bloemkamp, dit heeft geleid tot diverse 

activiteiten, in en rondom Bloemkamp. In februari zijn er 18 vogelhokjes in 

elkaar getimmerd en geschilderd in het Scoutinggebouw. Ook een groep 

scouts waren druk bezig met deze activiteit. Zij hebben een ideale thuisbasis 

waar ook wij als Jeugdvogelwacht regelmatig gebruik van maken.  Tevens 

was dhr. S de Boer aanwezig om eendenkorven te maken, dit was erg 

leerzaam voor de leden. Begin maart zijn we bij elkaar gekomen in de 

bovenzaal van Bloemkamp, hier hebben we de DVD bekeken over de 

nazorg en de vogelstand in Friesland. Vervolgens hebben we de 

vogelhokjes in de bomen achter Bloemkamp neergehangen, dezen zijn 

voorzien van een nummer dat correspondeerd met degene die het hokje 

heeft gemaakt. Ook zijn er 3 eendenkorven geplaatst in de vijver achter 

Bloemkamp. 

Later in het jaar zijn we bij de hokjes langsgeweest om de resultaten te 

bekijken, 2 hokjes waren er bezet. 

In mei hebben we in de hal van Bloemkamp een knutselochtend 

georganiseerd, dit was een zeer leuke ochtend waarbij diverse 

knutselwerken zijn gemaakt van een vogelhokje van papier tot een collage 

van diverse mooie plaatjes uit de natuur. Ook was er een mooie uitstalling 

van geprepareerde vogels en werd er een mooi zwanennest gemaakt van 

stro en riet. De bewoners van Bloemkamp konden deze activiteit van 

dichtbij meemaken en dit werd zeer gewaardeerd 

Begin april hebben we meegedaan met de Nationale Nazorgdag, een 

activiteit waarbij we de jeugdleden gekoppeld hebben aan ervaren nazorgers 

om zo de kunst van het eierenzoeken bij te brengen. Ditzelfde hebben we 

een keer herhaald voor het activiteitencentrum in Bolsward.  

In juni hebben we de Nationale Jeugddag bezocht, deze keer georganiseerd 

in Oldeholtpade, een grote opkomst van ruim 250 jeugdleden vanuit geheel 

Friesland. Prachtig weer en erg leuke activiteiten zoals uilenbollen pluizen, 

slootjespringen, vogels kijken met behulp van verrekijkers. Kortom een 

gevarieerde route met een erg leuke quiz. In de zomer is er een klein 

groepje kinderen met dhr. J de Vries meegeweest om te kijken hoe de 

werkzaamheden van de Uilenwerkgroep in zijn werkgaan. Een erg leerzame 

avond om te zien hoe de uilen werden geringd. Na de “zomerstop” zijn we 

in de herfst met een lid van SOFON meegeweest om vogels te tgellen op de 

afsluitdijk, ondanks  het frisse en vochtige weer toch ook een zeer geslaagde 

activiteit. 

 

            
 

 

In november hebben we in Bloemkamp de jeugdvergadering gehouden, na 

de vergadering waar we net als bij de volwassenen de meningen van de 

leden( + ouders) belangrijk vinden hebben we nog een quiz over veren 

gedaan en een DVD getoond met diverse vogels die in de tuin voorkomen. 

 

Tot slot zijn we in de kerstvakantie weer bij elkaar gekomen in het 

scoutinggebouw voor het jaarlijks terugkerende vetbollen maken , pinda’s 

rijgen en poffertjes eten,  hierbij lopen sommige werkzaamheden door 

elkaar heen..... en wordt het vetbollen eten en poffertjes rijgen! Ook de 

begeleiders genieten ieder jaar weer volop van deze activiteit.  

 

Zoals u kunt lezen waren er dit jaar vele mogelijkheden om mee te doen aan 

activiteiten die in het teken staan van vogels. Je merkt dat de jeugd er erg 

veel lol aan beleefd om op pad te gaan. 

 

Pieter Hofstra en Dirk Kuperus 
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Rayon 1 Rayon  2
Oppervlakte 95 Hectare Oppervlakte 64 Hectare
Nazorgers C.P. Witteveen Nazorgers J.Hoek, 576855576855

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 6 2 kievit 16 32
tureluur 2 grutto 4 10
scholekster 3 3 3 tureluur 6 5
bergeend 1 scholekster 6 7 geen
wilde eend 5 3 3 bergeend 3 4 nazorg
watersnip 1 wilde eend 20 25 gegev
graspieper 1 graspieper 2 aange
witte kwikstaart 2 1 veldleeuwerik 1 1 leverd
meerkoet 5 4 4 witte kwikstaart 4 3
waterhoen 1 1 meerkoet 5 7
buizerd 1 1 1 waterhoen 1
reiger 4 buizerd 2 2
zwarte kraai 5 4 5 ekster 2 3

roek 7 10
zwarte kraai 20 12
knobbelzwaan 3



24

Rayon 1 Rayon  2
Oppervlakte 95 Hectare Oppervlakte 64 Hectare
Nazorgers C.P. Witteveen Nazorgers J.Hoek, 576855576855

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 6 2 kievit 16 32
tureluur 2 grutto 4 10
scholekster 3 3 3 tureluur 6 5
bergeend 1 scholekster 6 7 geen
wilde eend 5 3 3 bergeend 3 4 nazorg
watersnip 1 wilde eend 20 25 gegev
graspieper 1 graspieper 2 aange
witte kwikstaart 2 1 veldleeuwerik 1 1 leverd
meerkoet 5 4 4 witte kwikstaart 4 3
waterhoen 1 1 meerkoet 5 7
buizerd 1 1 1 waterhoen 1
reiger 4 buizerd 2 2
zwarte kraai 5 4 5 ekster 2 3

roek 7 10
zwarte kraai 20 12
knobbelzwaan 3

Heeringa
Assurantie is niet aanwezig???
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Rayon 3 Rayon  4
Oppervlakte 50 Hectare Oppervlakte 46 Hectare
Nazorgers  R.O. Stoelinga 573822 Fr. Kroontje 0642223633 Nazorgers  A. Nagel 572135 , R.H. Jongbloed 573542

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 9 8 8 9 kievit 8 5 13 geen 10
grutto 11 11 7 7 11 grutto 1 1 8 gegev 3
tureluur 4 4 4 4 4 tureluur 1 1 2 te 2
scholekster 3 3 2 2 3 scholekster 6 6 7 achter 7
wilde eend 4 2 11 4 wilde eend 10 15 halen 16
slobeend 1 1 kuifeend 3 in
witte kwikstaart 1 4 1 witte kwikstaart 2 pc 2
veldleeuwerik 2 1 meerkoet 7 8 systee 11
fuut 3 1 2 waterhoen 2 2 3
meerkoet 5 4 torenvalk 1 1 1
waterhoen 4 1 3 zwarte kraai 1
ekster 1 2 1
roek 2 2
torenvalk 1 1
knobbelzwaan 1
kwartelkoning 3
ransuil 1

Rayon 3 Rayon  4
Oppervlakte 50 Hectare Oppervlakte 46 Hectare
Nazorgers  R.O. Stoelinga 573822 Fr. Kroontje 0642223633 Nazorgers  A. Nagel 572135 , R.H. Jongbloed 573542

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 9 8 8 9 kievit 8 5 13 geen 10
grutto 11 11 7 7 11 grutto 1 1 8 gegev 3
tureluur 4 4 4 4 4 tureluur 1 1 2 te 2
scholekster 3 3 2 2 3 scholekster 6 6 7 achter 7
wilde eend 4 2 11 4 wilde eend 10 15 halen 16
slobeend 1 1 kuifeend 3 in
witte kwikstaart 1 4 1 witte kwikstaart 2 pc 2
veldleeuwerik 2 1 meerkoet 7 8 systee 11
fuut 3 1 2 waterhoen 2 2 3
meerkoet 5 4 torenvalk 1 1 1
waterhoen 4 1 3 zwarte kraai 1
ekster 1 2 1
roek 2 2
torenvalk 1 1
knobbelzwaan 1
kwartelkoning 3
ransuil 1
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Rayon 5 Rayon    7
Oppervlakte 67 Hectare Oppervlakte 85 Hectare
Nazorgers S. de Boer 569672 Nazorgers  E. Rosenau 576719, C. Knol , A . Knol 0650897842

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 8 7 15 7 8 kievit 5 3 14 15 6
grutto 2 1 grutto 3 2 9 9 3
tureluur 2 tureluur 3 8 2
scholekster 5 4 2 5 scholekster 3 3 11 10 4
bergeend 1 wilde eend 12 6 12
wilde eend 8 10 14 8 kuifeend 4 2 4
kuifeend 1 witte kwikstaart 2 3
fuut 1 1 meerkoet 6 4 5
meerkoet 7 8 8 7 waterhoen 2 2
waterhoen 3 2 3 3 buizerd 1 1
buizerd 1 1 1 1 ekster 1 2
torenvalk 1 1 1 zwarte kraai 5 6
knobbelzwaan 1

Rayon 6
Oppervlakte 38 hectare
Nazorgers J.Wierda 572057

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 11 2 2
grutto 4 13 7 4
tureluur 1 2 1 1
scholekster 1 1 1 1

31

 

Verfstunt.........
Topkwaliteit voor bodemprijzen

6

Gierzwaluw. (De Latijnse naam is apus apus)

In 2008 zijn geen gegevens verzameld over de gierzwaluw. Hoewel er 
soms veel gierzwaluwen in de lucht zijn is het moeilijk vast te stellen 
waar zij hun nest hebben. Bekend is dat aan de Turfkade en ook in 
plan Zuid en aan de Nieuwmarkt gierzwaluwen nestelen. Aan een 
woning aan de Gasthuissingel hangen 3 kunstnesten en aan een 
woning aan de Grote Dijlakker zijn 2 kunstnesten opgehangen. Of de 
gierzwaluwen inmiddels deze kunstnesten hebben opgemerkt is niet 
bekend.

Kerkuilen.

De werkgroep kerkuilen bestaat uit ongeveer 100 vrijwilligers. Zo zijn 
in ons wachtgebied 3 personen werkzaam. Het zijn de heren J. van 
der Meer, D. Bakker en E. van der Meer. De heren J. van der Meer en

D. Bakker werken al 19 jaar voor deze werkgroep. Ze bewerken met 
z'n drieën een heel groot gebied. Dit gebied loopt van Workum, via 
Makkum Harlingen richting Dronrijp Leeuwarden Sneek naar 
Bolsward, en de daartussen liggende plaatsen. Binnen dit gebied 
hebben zij ongeveer 65 uilenkasten geplaatst, veelal in schuren van 
boerderijen. Al deze uilenkasten worden jaarlijks gecontroleerd op de 
bezetting daarvan. Het ene jaar zegt het andere jaar niet. Dit hangt af 
of het een rijk of minder rijk muizen jaar is. 
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Rayon 5 Rayon    7
Oppervlakte 67 Hectare Oppervlakte 85 Hectare
Nazorgers S. de Boer 569672 Nazorgers  E. Rosenau 576719, C. Knol , A . Knol 0650897842

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 8 7 15 7 8 kievit 5 3 14 15 6
grutto 2 1 grutto 3 2 9 9 3
tureluur 2 tureluur 3 8 2
scholekster 5 4 2 5 scholekster 3 3 11 10 4
bergeend 1 wilde eend 12 6 12
wilde eend 8 10 14 8 kuifeend 4 2 4
kuifeend 1 witte kwikstaart 2 3
fuut 1 1 meerkoet 6 4 5
meerkoet 7 8 8 7 waterhoen 2 2
waterhoen 3 2 3 3 buizerd 1 1
buizerd 1 1 1 1 ekster 1 2
torenvalk 1 1 1 zwarte kraai 5 6
knobbelzwaan 1

Rayon 6
Oppervlakte 38 hectare
Nazorgers J.Wierda 572057

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 11 2 2
grutto 4 13 7 4
tureluur 1 2 1 1
scholekster 1 1 1 1
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Rayon 8 Rayon   9
Oppervlakte 62 Hectare Oppervlakte 102 Hectare
Nazorgers S.& R. Witteveen 574908 A de Vries 574018 Nazorgers  J. Kienstra 0650623445, D Kuperus 577441

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 4 25 20 6 kievit 13 geen
grutto 15 15 22 18 18 grutto 10 gegev
tureluur 5 5 13 8 7 tureluur 4 te 2
scholekster 4 4 10 10 6 scholekster 6 6 6 achter 6
bergeend 2 4 1 2 bergeend 2 halen 2
wilde eend 8 10 8 8 wilde eend 7 in PC 3
kuifeend 2 3 slobeend 1 systee
slobeend 1 1 2 1 graspieper 2
zomertaling 2 fuut 1
watersnip 1 1 2 meerkoet 1
krakeend 1
graspieper 4
veldleeuwerik 3 3 4
fuut 2 4
meerkoet 9 6 9
waterhoen 4 3
knobbelzwaan 2 1
patrijs 9
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Verfstunt.........
Topkwaliteit voor bodemprijzen

6

Gierzwaluw. (De Latijnse naam is apus apus)

In 2008 zijn geen gegevens verzameld over de gierzwaluw. Hoewel er 
soms veel gierzwaluwen in de lucht zijn is het moeilijk vast te stellen 
waar zij hun nest hebben. Bekend is dat aan de Turfkade en ook in 
plan Zuid en aan de Nieuwmarkt gierzwaluwen nestelen. Aan een 
woning aan de Gasthuissingel hangen 3 kunstnesten en aan een 
woning aan de Grote Dijlakker zijn 2 kunstnesten opgehangen. Of de 
gierzwaluwen inmiddels deze kunstnesten hebben opgemerkt is niet 
bekend.

Kerkuilen.

De werkgroep kerkuilen bestaat uit ongeveer 100 vrijwilligers. Zo zijn 
in ons wachtgebied 3 personen werkzaam. Het zijn de heren J. van 
der Meer, D. Bakker en E. van der Meer. De heren J. van der Meer en

D. Bakker werken al 19 jaar voor deze werkgroep. Ze bewerken met 
z'n drieën een heel groot gebied. Dit gebied loopt van Workum, via 
Makkum Harlingen richting Dronrijp Leeuwarden Sneek naar 
Bolsward, en de daartussen liggende plaatsen. Binnen dit gebied 
hebben zij ongeveer 65 uilenkasten geplaatst, veelal in schuren van 
boerderijen. Al deze uilenkasten worden jaarlijks gecontroleerd op de 
bezetting daarvan. Het ene jaar zegt het andere jaar niet. Dit hangt af 
of het een rijk of minder rijk muizen jaar is. 
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Rayon 8 Rayon   9
Oppervlakte 62 Hectare Oppervlakte 102 Hectare
Nazorgers S.& R. Witteveen 574908 A de Vries 574018 Nazorgers  J. Kienstra 0650623445, D Kuperus 577441

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 4 25 20 6 kievit 13 geen
grutto 15 15 22 18 18 grutto 10 gegev
tureluur 5 5 13 8 7 tureluur 4 te 2
scholekster 4 4 10 10 6 scholekster 6 6 6 achter 6
bergeend 2 4 1 2 bergeend 2 halen 2
wilde eend 8 10 8 8 wilde eend 7 in PC 3
kuifeend 2 3 slobeend 1 systee
slobeend 1 1 2 1 graspieper 2
zomertaling 2 fuut 1
watersnip 1 1 2 meerkoet 1
krakeend 1
graspieper 4
veldleeuwerik 3 3 4
fuut 2 4
meerkoet 9 6 9
waterhoen 4 3
knobbelzwaan 2 1
patrijs 9

17
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Rayon 10 Rayon  12
Oppervlakte 40 Hectare Oppervlakte 60 Hectare
Nazorgers R. Reinsma, A Reinsma-Douna 0517-531203 Nazorgers  W Terra 575428

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 geen zie kievit 15 11 18 16 15
grutto 6 gegev rayon grutto 4 2 8 5 6
tureluur 3 aange 25 tureluur 4 2 4 5 5
scholekster 4 leverd scholekster 4 3 5 4 4
Rayon 10 en 25 zijn per  2010 samengevoegd slobeend 2

wilde eend 6 6 5 6
gele kwikstaart 1

Rayon   11 veldleeuwerik 2 2 1
Oppervlakte 40 Hectare fuut 1 1 2 1
Nazorgers  W. Palstra 0628050635 M. Baarda L. Palstra meerkoet 6 6 6 6

               nesten         Broedparen waterhoen 1 1
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 buizerd 2
kievit 4 29 10 4 zwarte kraai 2 3 4
grutto
tureluur 1 1 Rayon   13
scholekster 5 1 11 1 5 Oppervlakte 63 Hectare
bergeend 1 1 Nazorgers  B. Scheffer 575220, A. Velting 575186
wilde eend 4 13 10 4                nesten         Broedparen
kuifeend 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
fuut 3 2 3 kievit 4 9 geen
meerkoet 12 13 8 13 grutto 24 33 nazorg
buizerd 1 1 tureluur 6 6 formu
roek 113 98 scholekster 3 5 lier
torenvalk 2 wilde eend 3 5 in-ge
zwarte kraai 7 4 7 kuifeend 1 leverd

veldleeuwerik 4
meerkoet 2 3
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Rayon 10 Rayon  12
Oppervlakte 40 Hectare Oppervlakte 60 Hectare
Nazorgers R. Reinsma, A Reinsma-Douna 0517-531203 Nazorgers  W Terra 575428

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 geen zie kievit 15 11 18 16 15
grutto 6 gegev rayon grutto 4 2 8 5 6
tureluur 3 aange 25 tureluur 4 2 4 5 5
scholekster 4 leverd scholekster 4 3 5 4 4
Rayon 10 en 25 zijn per  2010 samengevoegd slobeend 2

wilde eend 6 6 5 6
gele kwikstaart 1

Rayon   11 veldleeuwerik 2 2 1
Oppervlakte 40 Hectare fuut 1 1 2 1
Nazorgers  W. Palstra 0628050635 M. Baarda L. Palstra meerkoet 6 6 6 6

               nesten         Broedparen waterhoen 1 1
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 buizerd 2
kievit 4 29 10 4 zwarte kraai 2 3 4
grutto
tureluur 1 1 Rayon   13
scholekster 5 1 11 1 5 Oppervlakte 63 Hectare
bergeend 1 1 Nazorgers  B. Scheffer 575220, A. Velting 575186
wilde eend 4 13 10 4                nesten         Broedparen
kuifeend 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
fuut 3 2 3 kievit 4 9 geen
meerkoet 12 13 8 13 grutto 24 33 nazorg
buizerd 1 1 tureluur 6 6 formu
roek 113 98 scholekster 3 5 lier
torenvalk 2 wilde eend 3 5 in-ge
zwarte kraai 7 4 7 kuifeend 1 leverd

veldleeuwerik 4
meerkoet 2 3
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Rayon 14 Rayon   15
Oppervlakte 120 Hectare Oppervlakte 53 Hectare
Nazorgers G. v.d Zee 576237, J. de Boer 576969 Nazorgers   A.v.d. Wagen 573717, J.van Abbema 
T.N. de Boer, W.de Boer 0512-515134 J. de Boer                nesten         Broedparen

               nesten         Broedparen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 kievit 24 17 38 20 24
kievit 7 5 geen 7 grutto 3 3 3 5 3
grutto 4 4 geen gegev 8 tureluur 2 2 1 2
tureluur 2 2 nazorg op PC 5 scholekster 13 7 18 11 13
scholekster 3 3 formul achter 3 wilde eend 12 22 10 16
bergeend opge halen 2 slobeend 1 2 1
krakeend 1 gele kwikstaart 2 1
wilde eend 4 haald 8 veldleeuwerik 2
slobeend 3 witte kwikstaart 4 2
veldleeuwerik 2 fuut 1
fuut 3 3 meerkoet 6 21 7
meerkoet 4 4 waterhoen 3 2
waterhoen 2 2 buizerd 1 1

roek 12
zwarte kraai 13

16

  

21



33

Rayon 14 Rayon   15
Oppervlakte 120 Hectare Oppervlakte 53 Hectare
Nazorgers G. v.d Zee 576237, J. de Boer 576969 Nazorgers   A.v.d. Wagen 573717, J.van Abbema 
T.N. de Boer, W.de Boer 0512-515134 J. de Boer                nesten         Broedparen

               nesten         Broedparen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 kievit 24 17 38 20 24
kievit 7 5 geen 7 grutto 3 3 3 5 3
grutto 4 4 geen gegev 8 tureluur 2 2 1 2
tureluur 2 2 nazorg op PC 5 scholekster 13 7 18 11 13
scholekster 3 3 formul achter 3 wilde eend 12 22 10 16
bergeend opge halen 2 slobeend 1 2 1
krakeend 1 gele kwikstaart 2 1
wilde eend 4 haald 8 veldleeuwerik 2
slobeend 3 witte kwikstaart 4 2
veldleeuwerik 2 fuut 1
fuut 3 3 meerkoet 6 21 7
meerkoet 4 4 waterhoen 3 2
waterhoen 2 2 buizerd 1 1

roek 12
zwarte kraai 13
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Rayon 16 Rayon   17
Oppervlakte 35 Hectare Oppervlakte 80 Hectare
Nazorgers H. Nauta, F. Nauta 575384, L. Okkema 577228 Nazorgers  Chr. Noordhuis 577866, W. Palstra 0628050635

               nesten         Broedparen M. Baarda  G.de Lange  L. Palstra
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 4 3 geen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 5 3 nazorg kievit 38 28 34 37 38
tureluur 2 2 gegev grutto 21 19 16 25 25
scholekster 6 2 aange tureluur 8 8 7 15 12
wilde eend 4 3 leverd scholekster 1 1 3 5 1
fuut 1 bergeend 2
meerkoet 4 3 wilde eend 11 13 11 11
waterhoen 1 kuifeend 4
knobbelzwaan 1 gele kwikstaart 2 2

graspieper 6 4
veldleeuwerik 3 2 3
witte kwikstaart 2 6 2
fuut 1 3 3 1
meerkoet 6 8 7 6
waterhoen 2 1 1 2
buizerd 1 1
kiekendief 1 1
ekster 4 1
roek 4 4
zwarte kraai 3 3 2 3
knobbelzwaan 1 1 1 1

15
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Rayon 16 Rayon   17
Oppervlakte 35 Hectare Oppervlakte 80 Hectare
Nazorgers H. Nauta, F. Nauta 575384, L. Okkema 577228 Nazorgers  Chr. Noordhuis 577866, W. Palstra 0628050635

               nesten         Broedparen M. Baarda  G.de Lange  L. Palstra
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 4 3 geen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 5 3 nazorg kievit 38 28 34 37 38
tureluur 2 2 gegev grutto 21 19 16 25 25
scholekster 6 2 aange tureluur 8 8 7 15 12
wilde eend 4 3 leverd scholekster 1 1 3 5 1
fuut 1 bergeend 2
meerkoet 4 3 wilde eend 11 13 11 11
waterhoen 1 kuifeend 4
knobbelzwaan 1 gele kwikstaart 2 2

graspieper 6 4
veldleeuwerik 3 2 3
witte kwikstaart 2 6 2
fuut 1 3 3 1
meerkoet 6 8 7 6
waterhoen 2 1 1 2
buizerd 1 1
kiekendief 1 1
ekster 4 1
roek 4 4
zwarte kraai 3 3 2 3
knobbelzwaan 1 1 1 1

31

 

Verfstunt.........
Topkwaliteit voor bodemprijzen

6

Gierzwaluw. (De Latijnse naam is apus apus)

In 2008 zijn geen gegevens verzameld over de gierzwaluw. Hoewel er 

soms veel gierzwaluwen in de lucht zijn is het moeilijk vast te stellen 

waar zij hun nest hebben. Bekend is dat aan de Turfkade en ook in 

plan Zuid en aan de Nieuwmarkt gierzwaluwen nestelen. Aan een 

woning aan de Gasthuissingel hangen 3 kunstnesten en aan een 

woning aan de Grote Dijlakker zijn 2 kunstnesten opgehangen. Of de 

gierzwaluwen inmiddels deze kunstnesten hebben opgemerkt is niet 

bekend.

Kerkuilen.

De werkgroep kerkuilen bestaat uit ongeveer 100 vrijwilligers. Zo zijn 

in ons wachtgebied 3 personen werkzaam. Het zijn de heren J. van 

der Meer, D. Bakker en E. van der Meer. De heren J. van der Meer en

D. Bakker werken al 19 jaar voor deze werkgroep. Ze bewerken met 

z'n drieën een heel groot gebied. Dit gebied loopt van Workum, via 

Makkum Harlingen richting Dronrijp Leeuwarden Sneek naar 

Bolsward, en de daartussen liggende plaatsen. Binnen dit gebied 

hebben zij ongeveer 65 uilenkasten geplaatst, veelal in schuren van 

boerderijen. Al deze uilenkasten worden jaarlijks gecontroleerd op de 

bezetting daarvan. Het ene jaar zegt het andere jaar niet. Dit hangt af 

of het een rijk of minder rijk muizen jaar is. 
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Rayon 18 Rayon   19
Oppervlakte 93 Hectare Oppervlakte 75 Hectare
Nazorgers J. Hibma, S. Hibma, R. Hibma 00517-531379 Nazorgers  A.& Sj . Harstra, 0517531106
W. Hibma 0517-397272 R. Keur

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 11 9 5 8 11 kievit 38 35 37 36 27
grutto 4 4 5 4 5 grutto 8 5 6 8 8
tureluur 2 1 3 1 2 tureluur 7 5 5 3 7
scholekster 1 1 4 9 3 scholekster 12 11 10 8 9
bergeend 2 2 1 wilde eend 10
wilde eend 4 25 16 4 wintertalling 1 1
kuifeend 1 3 4 2 kuifeend 1
slobeend 1 1 slobeend 3 2
krakeend 1 veldleeuwerik 5
gele kwikstaart 1 1 fuut 3
graspieper 1 1 meerkoet 5 12 8 5
veldleeuwerik 2 1 waterhoen 3 6 2 3
witte kwikstaart 1 2 1
meerkoet 1 3
waterhoen 1 1
torenvalk 1 1 1
knobbelzwaan 2 1

7

Mocht u verblijfplaatsen weten, van welke soort uilen dan ook, geef dit 
door aan deze heren. Hun telefoonnummers zijn:
J. van der Meer 0515 – 575549, E. van der Meer 06 – 28146556 en D. 
Bakker 0515 – 575030. Ook binnen het wachtgebied van de 
Vogelwacht Bolsward e.o. komen steenuilen, ransuilen en velduilen 
voor. Voor dode kerkuilen hebben zij eveneens belangstelling. Meestal 
zijn ze geringd.
 
De gegevens vermeld op deze ringen zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek van grote waarde. Als u een ring vindt, dan kunt u de ring 
gegevens ook op de website van het Vogeltrekstation invullen waarna 
u automatisch een bericht terug krijgt over de levensloop van de 
bewuste vogel
(  )http://www.vogeltrekstation.nl/melden/

 

30

Totaal gevonden nesten
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Rayon 18 Rayon   19
Oppervlakte 93 Hectare Oppervlakte 75 Hectare
Nazorgers J. Hibma, S. Hibma, R. Hibma 00517-531379 Nazorgers  A.& Sj . Harstra, 0517531106
W. Hibma 0517-397272 R. Keur
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waterhoen 1 1
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knobbelzwaan 2 1
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Verfstunt.........
Topkwaliteit voor bodemprijzen

6
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Succesvolle beschermingshandelingen
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Rayon 20 Rayon   21
Oppervlakte 198 Hectare Oppervlakte 38 Hectare
Nazorgers J. Douna 051532, G. Douna 0299431520 Nazorgers  P. Ketelaar 573192

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 22 17 24 18 23 kievit 1 1
grutto 8 6 5 7 9 grutto 2 2
tureluur 5 4 6 4 5 tureluur 1
scholekster 7 5 12 6 7 scholekster 3 1 3 3 3
bergeend 1 2 2 wilde eend 2 3 2 4
wilde eend 13 14 23 16 kuifeend 1
slobeend 1 2 2 2 slobeend 1 1
zomertalling 1 1 fuut 1 1 1
veldleeuwerik 3 1 3 meerkoet 3 4 3 3
fuut 1 waterhoen 1 2 1 1
meerkoet 3 6 3 zwarte kraai 1
waterhoen 1 2 1 knobbelzwaan 1 1
ekster 2 3 2
roek 4
zwarte kraai 6 2 6
knobbelzwaan 2 2 2

11

Bijlage:  Aanvraag ontheffing bejagen Roeken.

Feit is dat de roek een beschermde vogel is en grotendeels nuttig voor 

de landerijen. Zwarte kraai en kauw zijn het hele jaar bejaagbaar.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen om een 

ontheffing te kunnen krijgen voor het bejagen van roeken?

De boer moet aantonen dat hij economische dan wel landbouwschade 

heeft door roekenoverlast. Dit is praktisch gezien op mais- en 

graanpercelen.

Deze overlast moet plaatsvinden op minimaal 40 ha aaneengesloten 

terrein, mag ook samen met land van aangrenzende boeren.

Deze percelen moeten minimaal 500 m van de roekenkolonie vandaan 

liggen. Binnen deze straal mag niet geschoten worden. 

De boer moet tenminste twee preventieve maatregelen nemen om de 

roeken van zijn percelen te verjagen om  zo afschot te voorkomen. Dit 

moet tenminste 1 preventieve maatregel zijn met geluid en 1 die 

zichtbaar is. Dit is de percelen afzetten met vlaggen of handklappen of 

een gaskanon.

De boer moet zelf bij het Faunafonds in Dordrecht  de schade melden. 

Deze geeft dit door aan LTO Noord te Groningen die de afdeling 

Friesland, te Drachten inschakelt. Dit is de afdeling 

Faunabeheereenheid FBE.

Deze geven de ontheffing af als de provincie Friesland ter plekke bij de 

boer gecontroleerd heeft of er inderdaad economische schade dan wel 

landbouwschade is en als aan de vereiste preventieve maatregelen is 

voldaan.

Er mag niet met vangkooien worden gewerkt en niet met lokkers. 

Vangkooien zijn niet selectief, vangen naast zwarte kraai en kauw ook 

roeken. Lokkers zijn verboden tijdens de jacht.

Als de boer ontheffing heeft gekregen kan hij de WBE inschakelen en 

vragen of een jager de roeken op zijn percelen verjaagd dan wel 

afschiet.

Deze informatie komt van de Prov. Friesland, dhr M. Wesselius. Tel 

058-2925166 en dhr Marra Tel. 058 – 2925925.

En van de LTO drachten, Faunabeheereenheid, dhr C. Uddink te 

bereiken via algemeen tel nr LTO noord te Gronigen.

Probleem; het schijnt zo te zijn dat de roek niet bejaagd mag worden in 

het broedseizoen maar waarschijnlijk is dit volgend jaar wel het geval.

H.Z.B. Computers
Nieuwmarkt 4, 8701 KK Bolsward

Tel. 0515 574212
Voor al uw maatwerk

26

verloren nesten door agrarische werkzaamheden
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Rayon 20 Rayon   21
Oppervlakte 198 Hectare Oppervlakte 38 Hectare
Nazorgers J. Douna 051532, G. Douna 0299431520 Nazorgers  P. Ketelaar 573192

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 22 17 24 18 23 kievit 1 1
grutto 8 6 5 7 9 grutto 2 2
tureluur 5 4 6 4 5 tureluur 1
scholekster 7 5 12 6 7 scholekster 3 1 3 3 3
bergeend 1 2 2 wilde eend 2 3 2 4
wilde eend 13 14 23 16 kuifeend 1
slobeend 1 2 2 2 slobeend 1 1
zomertalling 1 1 fuut 1 1 1
veldleeuwerik 3 1 3 meerkoet 3 4 3 3
fuut 1 waterhoen 1 2 1 1
meerkoet 3 6 3 zwarte kraai 1
waterhoen 1 2 1 knobbelzwaan 1 1
ekster 2 3 2
roek 4
zwarte kraai 6 2 6
knobbelzwaan 2 2 2

2

Beste Natuurvrienden,

Dat er veranderingen in aantocht zijn met betrekking tot het zoeken 
van kievietseieren lijkt ons als berstuur zo klaar als een klontje.
Kijk naar het feit hoe het Fryske Gea reageert op het zoeken van 
eieren in hun gebieden, we mogen in die gebieden niet meer zoeken.
Op zich is daar wel wat voor te zeggen. Echter wanneer die gebieden 
gelegen zijn in bosrijke gebieden of dat de landerijen zijn omgeven 
door bosschages dan heeft het weinig zin. Je spreekt dan over een 
visie zonder randbeheer, duur gezegd. Dit komt neer op het feit dat als 
de eieren van de weidevogels al uitkomen, dat de jongen dan 
vliegends vlug op worden gepeuzeld door predanten, als de kraaien, 
buizerds vossen en noem maar op. Dit zijn de kansarme gebieden. 
Wanneer je als natuurbeheerder nu nog wat wilt doen denk ik dat je dit 
moet doen in kansrijke gebieden. Er zal dan een boom gekapt moeten 
worden en bosschages waarin dan wel waaronder een vos zijn burcht 
kan maken moeten worden geruimd. Denk aan het aanleggen van plas 
dras landerijen, het tijdelijk onbewerkt laten van stoppelland en het 
bemesten van landerijen met ruige dong. 
   
Ook kun je naar boeren kijken. De welwillende boer moet haast een 
accountant in dienst hebben om aan zijn geld, zeg maar 
subsidieregelingen te komen, wanneer die boer aan agrarisch 
natuurbeheer doet.
Het is een wirwar van regelingen met voor die boeren een uiterst 
onbetrouwbare “Overheid “ als partner.
Een voorbeeld hiervan is dan wanneer je als boer je landerijen weer in 
het zogenaamde Bloemetjesland wilt veranderen, dat dit wel 6 jaar 
duurt.
In die tussentijd kunnen er door de “ Overheid “, al weer diverse andere 
regels van toepassing zijn. Dus voor een boer is het boeren op de 
lange termijn met een “Overheid “als partner, niet of nauwelijks te 
doen. 

Wij hebben daar als bestuur van onze wacht ook veel over nagedacht 
en zijn gekomen tot een discussiestuk wat we “aaisikjen of 
natuurbeheer” hebben genoemd. Het is eigenlijk om te komen tot een 
soort gedachtenaslag, een andere gedachtegang met een open 
meined.
Bedenk hierbij dat de tijden veranderen, dat het waterpeil is verlaagd, 
dat de landbouw en de veeteelt al lang niet meer zo zijn als vroeger 
(tijd is geld), dat er zogenaamd cultuurgras groeit, dat het klimaat is 
veranderd, verandering in predatoren enz. enz.  

 
35

verloren nesten per predator

Comfortabel Lopen

Bleeker Schoenen 
Mode in pasvorm

* Schoenen

* Podotherapie 

* Pedicure
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Rayon 22 Rayon   23
Oppervlakte 97 Hectare Oppervlakte 104 Hectare
Nazorgers J.Bekema 574104,  A. Koopmans Nazorgers  L. Geritsma 575326, Tj. V.d Meer 571582

               nesten         Broedparen J&R Kroese 576827
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 0 4 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 5 5 3 kievit 21 18 20 16 21
tureluur 2 2 1 grutto 17 13 19 18 21
scholekster 3 2 3 4 3 tureluur 7 4 8 7 9
bergeend 1 1 scholekster 18 11 8 9 18
wilde eend 6 6 7 6 bergeend 1 2
kuifeend 2 2 3 2 wilde eend 10 10 5 20
graspieper 1 1 kuifeend 2 3
witte kwikstaart 2 slobeend 2
fuut 2 zomertaling 1
meerkoet 4 5 5 4 veldleeuwerik 4 6
waterhoen 1 1 2 1 graspieper 2
buizerd 1 1 witte kwikstaart 3
ekster 1 meerkoet 8 8 4 10

buizerd 1 2
ekster 2 2 3
roek 2 3
zwarte kraai 1 2 2
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Rayon 22 Rayon   23
Oppervlakte 97 Hectare Oppervlakte 104 Hectare
Nazorgers J.Bekema 574104,  A. Koopmans Nazorgers  L. Geritsma 575326, Tj. V.d Meer 571582

               nesten         Broedparen J&R Kroese 576827
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 0 4 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 5 5 3 kievit 21 18 20 16 21
tureluur 2 2 1 grutto 17 13 19 18 21
scholekster 3 2 3 4 3 tureluur 7 4 8 7 9
bergeend 1 1 scholekster 18 11 8 9 18
wilde eend 6 6 7 6 bergeend 1 2
kuifeend 2 2 3 2 wilde eend 10 10 5 20
graspieper 1 1 kuifeend 2 3
witte kwikstaart 2 slobeend 2
fuut 2 zomertaling 1
meerkoet 4 5 5 4 veldleeuwerik 4 6
waterhoen 1 1 2 1 graspieper 2
buizerd 1 1 witte kwikstaart 3
ekster 1 meerkoet 8 8 4 10

buizerd 1 2
ekster 2 2 3
roek 2 3
zwarte kraai 1 2 2

‘s Nachts lenzen dragen en overdag 
scherp zien zonder bril of lenzen.
Het is de modernste manier van lenzen 
dragen. Het geeft je de ultieme vrijheid.

www.ykema-optiek.nl
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Rayon 24
Oppervlakte 27 Hectare
Nazorgers C. Knol 575503

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 2
grutto 1
scholekster 2 1
wilde eend 4 8 8
kuifeend 2 3 2
witte kwikstaart 1
meerkoet 3 5 5
waterhoen 1 2 2
buizerd 1

Rayon   25
Oppervlakte 36 Hectare
Nazorgers  R. Reinsma & A. Reinsma Douna 0517-531203

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 28 25 28 38 28
grutto 10 8 8 10 10
tureluur 6 6 6 6 6
scholekster 11 10 12 7 11
bergeend 1 3
slobeend 4 2
graspieper 1
veldleeuwerik 3
torenvalk 1
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Rayon 26 Rayon   27
Oppervlakte 36 Hectare Oppervlakte 60 Hectare
Nazorgers C. Knol 575503 Nazorgers  E de Lange 576188, Ph de Vries 576129

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 kievit 18 14 14 10 24
grutto 1 1 2 1 2 grutto 17 14 4 1 19
tureluur 1 1 tureluur 11 10 6 2 11
scholekster 2 2 3 2 scholekster 11 8 3 4 11
wilde eend 4 4 5 bergeend 3 2 1
kuifeend 2 2 3 krakeend 1
slobeend 1 wilde eend 2 9 6 3
graspieper 1 kuifeend 1 4 6 6
witte kwikstaart 1 2 slobeend 1 2
meerkoet 2 2 2 zomertaling 1 1 1

watersnip 1 1
gele kwikstaart 1
graspieper 2 2 1
witte kwikstaart 3 2
fuut 2 1
meerkoet 3 2 8 5
waterhoen 1 1
kiekendief 1 1 1
torenvalk 1 1
buizerd 1 1
visdief 1
zwarte kraai 30 24

4

Resultaten nestkasten 2008. 

Al 20 jaar doet de Vogelwacht Bolsward e.o. mee aan het 
nestkastenproject van de BFVW. Het aantal nestkasten dat op diverse 
lokaties in plan Noord en Zuid hangen is in de loop der jaren flink 
gestegen.

Op dit moment hangen er, veelal aan bomen van de Gemeente 
Bolsward, waarvoor de Vogelwacht Bolsward e.o. een 
nestkastenvergunning  heeft gekregen,110 nestkasten. Hiervan waren 

 
Vogels aan huis

Bij het in leven roepen van de werkgroep ”Vogels aan huis” in 2003 
door de Commissie Broedzorg van de BFVW is aan de Vogelwachten 
in de provincie Fryslân gevraagd hen de broedresultaten van de huis-, 
boeren- en gierzwaluw (ook in kunstnesten) te doen toekomen.

Huiszwaluw.

Voor wat betreft de broedresultaten van de huiszwaluw in ons 
wachtgebied heeft de heer E.W.F. Brandenburg, inventariseerder van 
diverse projecten voor SOVON, wonende Turfkade 38 te Bolsward de 
gegevens verstrekt.

Na maar liefst 20 seizoenen in Blauwhuis te hebben geteld heeft de 
heer Brandenburg de inventarisatie vanaf 2009 overgedragen aan 
John Weel uit Blauwhuis. Vanaf 2010 zal de inventarisatie in Nijland 
worden gedaan door Rintje Altena uit Nijland.

De resultaten in het wachtgebied Bolsward e.o. zijn vrijwel gelijk als in 
2008 (Blauwhuis buiten beschouwing gelaten). Er waren in 2009 191 
bewoonde nesten. Dit zijn er 4 meer ten opzichte van 2008.

Totaal zijn er in onze regio 531 bewoonde nesten geteld. Dit zijn er 38 
minder dan in 2008. Een totaal verlies van 7,2%. Zo zijn er in Gaast 23 
nesten minder en in Brandeburen (it Heidenschap) een achteruitgang 
van 26 nesten.

Het aantal nesten daalde in Bolsward van 60 naar 56 nesten. Wat op

33

Predatie totaal
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Rayon 26 Rayon   27
Oppervlakte 36 Hectare Oppervlakte 60 Hectare
Nazorgers C. Knol 575503 Nazorgers  E de Lange 576188, Ph de Vries 576129

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 kievit 18 14 14 10 24
grutto 1 1 2 1 2 grutto 17 14 4 1 19
tureluur 1 1 tureluur 11 10 6 2 11
scholekster 2 2 3 2 scholekster 11 8 3 4 11
wilde eend 4 4 5 bergeend 3 2 1
kuifeend 2 2 3 krakeend 1
slobeend 1 wilde eend 2 9 6 3
graspieper 1 kuifeend 1 4 6 6
witte kwikstaart 1 2 slobeend 1 2
meerkoet 2 2 2 zomertaling 1 1 1

watersnip 1 1
gele kwikstaart 1
graspieper 2 2 1
witte kwikstaart 3 2
fuut 2 1
meerkoet 3 2 8 5
waterhoen 1 1
kiekendief 1 1 1
torenvalk 1 1
buizerd 1 1
visdief 1
zwarte kraai 30 24
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Rayon 28 Rayon   29
Oppervlakte 101 Hectare Oppervlakte 120 Hectare
Nazorgers G. Eijer 0517-532316 Nazorgers  A.Groeneveld 0613332631 S&P Vellinga

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 8 9 8 9 kievit 28 12 6 7 12
grutto 11 8 15 15 13 grutto 2 1 5 2
tureluur 2 2 6 4 3 tureluur 2 2 1 2
scholekster 4 1 7 4 4 scholekster 4 4 3 3 4
bergeend 1 1 bergeend 1 1 1
wilde eend 7 13 16 11 slobeend 2 2
kuifeend 5 1 3 wilde eend 6 9 10 6
slobeend 1 1 1 kuifeend 2
veldleeuwerik 1 2 2 2 fuut 2 2
witte kwikstaart 3 2 2 meerkoet 16 12 8 16
fuut 2 3 2 2 waterhoen 4 3 3 4
meerkoet 7 13 14 9 buizerd 2 2
waterhoen 3 2 1 3 ekster 1
buizerd 2 3 2 torenvalk 1 1
kiekendief 1 zwarte kraai 2
ekster 1 1 1 knobbelzwaan 1 1
torenvalk 2 1 1
zwarte kraai 3 4 5
fazant 1 2 1
knobbelzwaan 1

 

34

totaal gevonden nesten per jaar

3

Afgelopen seizoen is er weer veel gebeurd. Zo was het een 
zware winter en moesten de vogels worden bijgevoerd. Veel 
mensen deden daaraan mee om de vogels rondom hun woning 
bij te voeren om die door de winter te helpen. 
Misschien is het wel goed om even stil te staan bij dezelfde 
vogels rond de woning. Vroeger had je andere bouw en hadden 
de vogels als mussen en spreeuwen nog kans om onder de 
dakpannen te nestelen. In de tegenwoordige bouw van de 
woningen is alles georiënteerd op de isolatie van de woningen. 
Er is daarom voor die vogels nagenoeg geen nestmogelijkheid 
meer. Het is misschien het overdenken waard om in uw tuin toch 
een vogelhokje op te hangen ten behoeve van de mezen. Een 
mussenkast, een hokje waarin spreeuwen hun nest hunnen 
maken en ook valt mijns inziens te denken aan het ophangen 
van een kunst zwaluwnest, wanneer uw woning daarvoor 
geschikt is. Er zijn speciale dakpannen in de handel om 
bijvoorbeeld een gierzwaluw een nestgelegenheid te bieden. 
Je ziet dat sommige gemeenten daarin al wat verder zijn. Kijk 
naar zwaluwenwallen en zeg maar zwaluwenflats. Dit lijken me 
goede ontwikkelingen. 
Dat de jeugd de toekomst heeft zie je ook in onze wacht. Met 33 
leden een mooi aantal. Ze hebben zich afgelopen seizoen 
beziggehouden met allerlei activiteiten. Maar bewustwording van 
en in de natuur staat bij ons als wacht hoog in het vaandel. Zo 
hebben ze vetbollen gemaakt en vogelhokjes. Deze hangen ze 
op en kijken dan naar de broedresultaten. Een goede 
ontwikkeling lijkt me. Ook heeft de jeugd dit jaar op 24 april weer 
de mogelijkheid om mee te gaan het veld in op de Nazorgdag.

Voor de rest wil ik iedereen bedanken die zich naast het 
verrichten van nazorg, bezig hebben gehouden met het 
verrichten van verenigingsactiviteiten.

Ik wens iedereen een natuurvriendelijk en genotvol natuur 
seizoen toe, en een hele goede gezondheid. Dat een 
gezondheid in een kwinkslag zomaar om kan slaan hebben we 
afgelopen seizoen vele malen kunnen ervaren. 

De voorzitter van de Vogelwacht Bolsward,

Jos Kienstra
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Rayon 28 Rayon   29
Oppervlakte 101 Hectare Oppervlakte 120 Hectare
Nazorgers G. Eijer 0517-532316 Nazorgers  A.Groeneveld 0613332631 S&P Vellinga

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 8 9 8 9 kievit 28 12 6 7 12
grutto 11 8 15 15 13 grutto 2 1 5 2
tureluur 2 2 6 4 3 tureluur 2 2 1 2
scholekster 4 1 7 4 4 scholekster 4 4 3 3 4
bergeend 1 1 bergeend 1 1 1
wilde eend 7 13 16 11 slobeend 2 2
kuifeend 5 1 3 wilde eend 6 9 10 6
slobeend 1 1 1 kuifeend 2
veldleeuwerik 1 2 2 2 fuut 2 2
witte kwikstaart 3 2 2 meerkoet 16 12 8 16
fuut 2 3 2 2 waterhoen 4 3 3 4
meerkoet 7 13 14 9 buizerd 2 2
waterhoen 3 2 1 3 ekster 1
buizerd 2 3 2 torenvalk 1 1
kiekendief 1 zwarte kraai 2
ekster 1 1 1 knobbelzwaan 1 1
torenvalk 2 1 1
zwarte kraai 3 4 5
fazant 1 2 1
knobbelzwaan 1
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Rayon 30 Rayon   31
Oppervlakte 120 Hectare Oppervlakte 78 Hectare
Nazorgers R. Galema 576384, R. Heddema Nazorgers  U. v.d Zee 574989, A. Nieuwmarkt 572298
H.S. Vlagsma, W.G. Vlagsma                nesten         Broedparen

               nesten         Broedparen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 kievit 14 12 35 29 20
kievit 29 20 grutto 7 6 10 15 10
grutto 15 10 tureluur 5 3 8 5 8
tureluur 8 5 scholekster 4 4 8 4 10
scholekster 5 4 wilde eend 3 3 7 6
bergeend 5 4 slobeend 2 1 4
wilde eend 15 18 knobbelzwaan 1 1
kuifeend 8 9 gele kwikstaart 1 1 1
slobeend 2 geen veldleeuwerik 1 5 6
gele kwikstaart 6 nazorg witte kwikstaart 2
graspieper 3 gege fuut 3 4 4 5
veldleeuwerik 1 vens meerkoet 4 10
witte kwikstaart 8 buizerd 4 4
watersnip 1 aan kiekendief 1 3
fuut 3 1 gele ekster 3
meerkoet 17 15 verd torenvalk 2 2
waterhoen 5 zwarte kraai 10
buizerd 1 1
ekster 5 2
roek 10 15
torenvalk 4 3
zwarte kraai 60 75
knobbelzwaan 1

10

Gelukkig wordt er ook nog met plezier nazorg bedreven en 
zelfs groeit het aantal rayons en hectares nog steeds. We verzorgen 
met onze wacht op dit moment 4455 ha weide en akkerbouwgrond 
door 118 nazorgers bij 115 veehouders/ akkerbouwers. Dit is verdeelt 
over 69 rayons. Op dit moment is er een vrij rayon.

Van het  idee voor nazorgers , die het erg druk hebben in hun 
rayon,  om zich te laten ondersteunen door mensen die weinig vogels 
in hun rayon hebben is nog niet gebruik  gemaakt. Wie voor deze 
variant voelt kan zich bij mij melden, dus wie hulp wil geven en hulp 
nodig heeft. Zo blijft nazorgen voor alle partijen leuk. De vliegende 
brigade is er voor extra hand en spandiensten in de nazorg die op zeer 
korte termijn gerealiseerd moeten worden. Zie de jaargids voor 
telefoon nummers.
Elk jaar krijgen we van de provincie Fryslan een werkkaart van ons 
nazorg gebied. Ons nr is 013 Hierop staan alle rayons ingetekend. 
Deze kaart is altijd aan verandering onderhevig; er worden stukken 
bebouwd of vervallen maar er komen ook stukken bij. Graag blijk ik op 
de hoogte van veranderingen zodat we de kaart actueel kunnen 
houden.
Philip de Vries. 

 

27

uitgekomen nesten

H.H. VEEHOUDERS EN LOONWERKERS.
     
Als u in het broedseizoen van plan bent werkzaamheden op uw 
landerijen te verrichten, dan wel vee los wilt laten in een perceel waar 
weidevogels broeden, bel dan tijdig met de Vliegende Brigade, 
waarvan Th. De Boer coördinator is.
Tot de leden van de Vliegende Brigade horen de volgende nazorgers.

Th. De Boer. tel. 574370. H. Stegenga. tel. 572623.
J.J. Bekema. tel. 574104. W. Louwsma. tel. 575151
P.H. Ketelaar. tel. 573192. W.A. Palstra. tel. 06 - 28050635.
S.K. Dijkstra. tel. 574946. W. Terra. tel. 575428.
A. Nagel. tel. 572135. H. van Abbema. tel. 0517-425788.

Uit de nazorgformulieren blijkt dat er veel overlast is van roeken.
Dit geldt m.n. voor de boeren onder Nijland (o.a. Bos) aan de A7 ter 
hoogte van het viaduct.Bij beide boeren zitten roekenkolonies en hun 
landerijen liggen op de aanvliegroute
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Rayon 30 Rayon   31
Oppervlakte 120 Hectare Oppervlakte 78 Hectare
Nazorgers R. Galema 576384, R. Heddema Nazorgers  U. v.d Zee 574989, A. Nieuwmarkt 572298
H.S. Vlagsma, W.G. Vlagsma                nesten         Broedparen

               nesten         Broedparen  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 kievit 14 12 35 29 20
kievit 29 20 grutto 7 6 10 15 10
grutto 15 10 tureluur 5 3 8 5 8
tureluur 8 5 scholekster 4 4 8 4 10
scholekster 5 4 wilde eend 3 3 7 6
bergeend 5 4 slobeend 2 1 4
wilde eend 15 18 knobbelzwaan 1 1
kuifeend 8 9 gele kwikstaart 1 1 1
slobeend 2 geen veldleeuwerik 1 5 6
gele kwikstaart 6 nazorg witte kwikstaart 2
graspieper 3 gege fuut 3 4 4 5
veldleeuwerik 1 vens meerkoet 4 10
witte kwikstaart 8 buizerd 4 4
watersnip 1 aan kiekendief 1 3
fuut 3 1 gele ekster 3
meerkoet 17 15 verd torenvalk 2 2
waterhoen 5 zwarte kraai 10
buizerd 1 1
ekster 5 2
roek 10 15
torenvalk 4 3
zwarte kraai 60 75
knobbelzwaan 1

Rayon 32
Oppervlakte 55 Hectare
Nazorgers A. v.d Veen 577488

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 6 8 8 6
grutto 4 4 5 4
tureluur 4 4 5 4
scholekster 8 6 8 8
bergeend 1 1
wilde eend 4 9 8 4
slobeend 1 1
veldleeuwerik 4 5
fuut 2 1
meerkoet 5 5
buizerd 1

Rayon   33
Oppervlakte 50 Hectare
Nazorgers  P. vd Meer 851371, H.W vd Meer 417560

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 2 5
grutto 2 2 3
tureluur 0
scholekster 2 0 8 2
wilde eend 1 1
meerkoet 1 6 1
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Rayon 32
Oppervlakte 55 Hectare
Nazorgers A. v.d Veen 577488

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 6 8 8 6
grutto 4 4 5 4
tureluur 4 4 5 4
scholekster 8 6 8 8
bergeend 1 1
wilde eend 4 9 8 4
slobeend 1 1
veldleeuwerik 4 5
fuut 2 1
meerkoet 5 5
buizerd 1

Rayon   33
Oppervlakte 50 Hectare
Nazorgers  P. vd Meer 851371, H.W vd Meer 417560

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 2 5
grutto 2 2 3
tureluur 0
scholekster 2 0 8 2
wilde eend 1 1
meerkoet 1 6 1

14

Tot slot is er op 22 december weer een middag in het scoutinggebouw 
georganiseerd, net als vorig jaar hebben de kinderen zich weer 
uitgeleefd met het maken van vetbollen en het maken van een quiz.

Zoals u kunt zien is er een gevarieerd programma voor de jeugdleden 
en proberen we ze te stimuleren om actief in de natuur bezig te zijn. 
Ook in 2010 zal er het eea georganiseerd gaan worden waar metname 
de samenwerking met Bloemkamp speciaal genoemd kan worden 
maar de exacte invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt.

Pieter Hofstra en Dirk Kuperus

 
 

KOOPT  BIJ  ONZE  ADVERTEERDERS.

    Zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat wij
         dit jaarverslag uit konden geven.

23

Gevonden nesten op maïs, grasland en akkerland

Rayon 32
Oppervlakte 55 Hectare
Nazorgers A. v.d Veen 577488

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 6 8 8 6
grutto 4 4 5 4
tureluur 4 4 5 4
scholekster 8 6 8 8
bergeend 1 1
wilde eend 4 9 8 4
slobeend 1 1
veldleeuwerik 4 5
fuut 2 1
meerkoet 5 5
buizerd 1

Rayon   33
Oppervlakte 50 Hectare
Nazorgers  P. vd Meer 851371, H.W vd Meer 417560

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 2 5
grutto 2 2 3
tureluur 0
scholekster 2 0 8 2
wilde eend 1 1
meerkoet 1 6 1

Rayon 34
Oppervlakte 135 Hectare
Nazorgers J. Adema& A.L. Adema 569734

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 17 19 24 18
grutto 12 12 5 3 12
tureluur
scholekster 6 6 5 5 6
bergeend 3 2 2 3
wilde eend 9 3 7 9
meerkoet 5 4 4 5
waterhoen 2 2 2 2
ekster 2 2 3 2
roek 8 6 8 8
knobbelzwaan 1 2 1 1

Rayon   35
Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers  T. Bijlsma 576108 H. Dolman 572911

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 2 3
grutto 3
tureluur 1
scholekster 2 2 2 2
bergeend
wilde eend 4 1
gele kwikstaart 1
knobbelzwaan 1
buizerd 1 1
roek 1
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Rayon 36 Rayon  38
Oppervlakte 72 Hectare Oppervlakte 27 Hectare
Nazorgers G. Albada 0610681869 Nazorgers  A.F. Lootsma 573082

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 geen geen kievit 4 4 1 4
grutto 7 gegev gegev grutto
tureluur 3 aan aan tureluur 1
scholekster 2 ge ge scholekster 3 3 2 1 3
wilde eend 3 leverd leverd wilde eend 3 2 4 3
meerkoet 1 meerkoet 1 2
waterhoen 1 buizerd 1 1

ekster 1 1

Rayon   37 Rayon   39
Oppervlakte 42 Hectare Oppervlakte 37 Hectare
Nazorgers  M .Lemstra M. Lemstra(jr) 574513 Nazorgers  Th de Boer 574370, D.j v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 geen 1 kievit
grutto 2 2 6 gegev 2 grutto
tureluur aan tureluur 1
scholekster 11 8 6 ge 11 scholekster 1 1 1
wilde eend 10 leverd wilde eend 2
zomertaling 3 3 gele kwikstaart 2 2
meerkoet 1 2 1 meerkoet 2 1 2

buizerd 1 2 1 1
zwarte kraai 4 4

Rayon 34
Oppervlakte 135 Hectare
Nazorgers J. Adema& A.L. Adema 569734

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 17 19 24 18
grutto 12 12 5 3 12
tureluur
scholekster 6 6 5 5 6
bergeend 3 2 2 3
wilde eend 9 3 7 9
meerkoet 5 4 4 5
waterhoen 2 2 2 2
ekster 2 2 3 2
roek 8 6 8 8
knobbelzwaan 1 2 1 1

Rayon   35
Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers  T. Bijlsma 576108 H. Dolman 572911

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 2 3
grutto 3
tureluur 1
scholekster 2 2 2 2
bergeend
wilde eend 4 1
gele kwikstaart 1
knobbelzwaan 1
buizerd 1 1
roek 1
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Rayon 36 Rayon  38
Oppervlakte 72 Hectare Oppervlakte 27 Hectare
Nazorgers G. Albada 0610681869 Nazorgers  A.F. Lootsma 573082

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 geen geen kievit 4 4 1 4
grutto 7 gegev gegev grutto
tureluur 3 aan aan tureluur 1
scholekster 2 ge ge scholekster 3 3 2 1 3
wilde eend 3 leverd leverd wilde eend 3 2 4 3
meerkoet 1 meerkoet 1 2
waterhoen 1 buizerd 1 1

ekster 1 1

Rayon   37 Rayon   39
Oppervlakte 42 Hectare Oppervlakte 37 Hectare
Nazorgers  M .Lemstra M. Lemstra(jr) 574513 Nazorgers  Th de Boer 574370, D.j v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 geen 1 kievit
grutto 2 2 6 gegev 2 grutto
tureluur aan tureluur 1
scholekster 11 8 6 ge 11 scholekster 1 1 1
wilde eend 10 leverd wilde eend 2
zomertaling 3 3 gele kwikstaart 2 2
meerkoet 1 2 1 meerkoet 2 1 2

buizerd 1 2 1 1
zwarte kraai 4 4

Rayon 36 Rayon  38
Oppervlakte 72 Hectare Oppervlakte 27 Hectare
Nazorgers G. Albada 0610681869 Nazorgers  A.F. Lootsma 573082

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 geen geen kievit 4 4 1 4
grutto 7 gegev gegev grutto
tureluur 3 aan aan tureluur 1
scholekster 2 ge ge scholekster 3 3 2 1 3
wilde eend 3 leverd leverd wilde eend 3 2 4 3
meerkoet 1 meerkoet 1 2
waterhoen 1 buizerd 1 1

ekster 1 1

Rayon   37 Rayon   39
Oppervlakte 42 Hectare Oppervlakte 37 Hectare
Nazorgers  M .Lemstra M. Lemstra(jr) 574513 Nazorgers  Th de Boer 574370, D.j v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 geen 1 kievit
grutto 2 2 6 gegev 2 grutto
tureluur aan tureluur 1
scholekster 11 8 6 ge 11 scholekster 1 1 1
wilde eend 10 leverd wilde eend 2
zomertaling 3 3 gele kwikstaart 2 2
meerkoet 1 2 1 meerkoet 2 1 2

buizerd 1 2 1 1
zwarte kraai 4 4
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Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2

Rayon 36 Rayon  38
Oppervlakte 72 Hectare Oppervlakte 27 Hectare
Nazorgers G. Albada 0610681869 Nazorgers  A.F. Lootsma 573082

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 9 geen geen kievit 4 4 1 4
grutto 7 gegev gegev grutto
tureluur 3 aan aan tureluur 1
scholekster 2 ge ge scholekster 3 3 2 1 3
wilde eend 3 leverd leverd wilde eend 3 2 4 3
meerkoet 1 meerkoet 1 2
waterhoen 1 buizerd 1 1

ekster 1 1

Rayon   37 Rayon   39
Oppervlakte 42 Hectare Oppervlakte 37 Hectare
Nazorgers  M .Lemstra M. Lemstra(jr) 574513 Nazorgers  Th de Boer 574370, D.j v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 geen 1 kievit
grutto 2 2 6 gegev 2 grutto
tureluur aan tureluur 1
scholekster 11 8 6 ge 11 scholekster 1 1 1
wilde eend 10 leverd wilde eend 2
zomertaling 3 3 gele kwikstaart 2 2
meerkoet 1 2 1 meerkoet 2 1 2

buizerd 1 2 1 1
zwarte kraai 4 4
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Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2

Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2

Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2

Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2

Rayon 40 Rayon  42
Oppervlakte 45 Hectare Oppervlakte 35 Hectare
Nazorgers S. Reijenga 569312, J. Reijenga Nazorgers

               nesten         Broedparen                      Kl. Ypma  575599
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 3 3 1 3 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 4 4 1 4 4 kievit 3 3 4 1 3
tureluur 3 3 2 2 3 grutto 4 3 4 2 4
scholekster 5 5 2 3 5 tureluur 2 1 1
bergeend 2 2 2 2 scholekster 2 2 2 2 2
wilde eend 10 18 9 10 wilde eend 2 2 4 3 2
slobeend 2 2 3 2 kuifeend 1
meerkoet 8 10 7 8 fuut 2
waterhoen 2 3 3 2 meerkoet 2 2
buizerd 1 1 1 1
kiekendief 1
ekster 1 Rayon   43
roek 1 1 Oppervlakte 36 Hectare
torenvalk 1 Nazorgers  A.Nagel 572135, R.H. Jongbloed 573542
houtduif 3                nesten         Broedparen
knobbelzwaan 1 1 1  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010

kievit 1 1 1
grutto

Rayon   41 tureluur 1
Oppervlakte 56 Hectare scholekster 6
Nazorgers   K.D. Boersma579871, J de Vries 571401 wilde eend 8 10 12 12

               nesten         Broedparen bergeend
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 meerkoet 5 3 7
kievit 2 2 geen
grutto 4 3 nazorg
tureluur 1 formu
scholekster 2 lier
meerkoet 5 afge
fuut 2 haald
patrijs 2
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Rayon 44 Rayon  47
Oppervlakte 115 Hectare Oppervlakte 30 Hectare
Nazorgers J. Van Lingen 579097, A van Lingen 05882551736 Nazorgers  J.Ykema 575951

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 3 3 4 4 kievit 1 1 1 1
grutto 4 1 3 grutto
tureluur 1 tureluur
scholekster 1 1 1 1 scholekster 1 1 1
bergeend 2 wilde eend 2 1 2
kuifeend 6 meerkoet 2 2
veldleeuwerik 1 2 buizerd 1 1
meerkoet 10 6 kiekendief 1 1
knobbelzwaan 1 kerkuil 1 1

Rayon   45 Rayon   48
Oppervlakte 60 Hectare Oppervlakte 72 Hectare
Nazorgers R. Bakker 579508, J. van Lingen 579097 Nazorgers  J. de Vries 571401

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 15 17 19 15 kievit 11 3
grutto 13 12 6 grutto 1 4
tureluur 4 7 2 tureluur 1 2
scholekster 1 1 3 7 5 scholekster 2 1 5 3 2
bergeend 3 3 bergeend 1
krakeend 2 wilde eend 2 8 4 2
kuifeend 5 4 kuifeend 1
slobeend 2 meerkoet 1 6 1 1
wilde eend 6 9 waterhoen 4
meerkoet 4 3 ekster 1
waterhoen 4 1 roek 65 1 65
buizerd 1 zwarte kraai 2 54
Knobbelzwaan 1 1 knobbelzwaan 1
torenvalk 2 1 buizerd 1 1 1
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Rayon 44 Rayon  47
Oppervlakte 115 Hectare Oppervlakte 30 Hectare
Nazorgers J. Van Lingen 579097, A van Lingen 05882551736 Nazorgers  J.Ykema 575951

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 3 3 4 4 kievit 1 1 1 1
grutto 4 1 3 grutto
tureluur 1 tureluur
scholekster 1 1 1 1 scholekster 1 1 1
bergeend 2 wilde eend 2 1 2
kuifeend 6 meerkoet 2 2
veldleeuwerik 1 2 buizerd 1 1
meerkoet 10 6 kiekendief 1 1
knobbelzwaan 1 kerkuil 1 1

Rayon   45 Rayon   48
Oppervlakte 60 Hectare Oppervlakte 72 Hectare
Nazorgers R. Bakker 579508, J. van Lingen 579097 Nazorgers  J. de Vries 571401

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 18 15 17 19 15 kievit 11 3
grutto 13 12 6 grutto 1 4
tureluur 4 7 2 tureluur 1 2
scholekster 1 1 3 7 5 scholekster 2 1 5 3 2
bergeend 3 3 bergeend 1
krakeend 2 wilde eend 2 8 4 2
kuifeend 5 4 kuifeend 1
slobeend 2 meerkoet 1 6 1 1
wilde eend 6 9 waterhoen 4
meerkoet 4 3 ekster 1
waterhoen 4 1 roek 65 1 65
buizerd 1 zwarte kraai 2 54
Knobbelzwaan 1 1 knobbelzwaan 1
torenvalk 2 1 buizerd 1 1 1
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Rayon 49 Rayon   51
Oppervlakte 25 Hectare Oppervlakte 45 Hectare
Nazorgers  J. Steringa 573747 Nazorgers   J. Blanksma 579487, A. Eisma 576250

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 2 5 1 kievit 5 5 5 8 5
grutto 2 2 1 2 grutto 5 4 8 7 5
tureluur tureluur 2 2 5 2
scholekster 3 3 3 2 3 scholekster 6 5 5 6 6
bergeend 1 wilde eend 3 8 1 3
wilde eend 3 3 5 3 meerkoet 2 4 2
meerkoet 2 2 2
waterhoen 1
ekster 1 Rayon   52
knobbelzwaan 2 2 2 2 Oppervlakte 40 Hectare

Nazorgers  R. Galema 576384, R. Heddema 572855
               nesten         Broedparen

Rayon   50  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
Oppervlakte 50 Hectare kievit geen geen
Nazorgers  J. van Abbema 0517531868 Joh. van Abbema grutto geen nazorg nazorg

               nesten         Broedparen tureluur weide ge- gege
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 scholekster vogels pleegd vens
kievit 24 21 20 26 24 bergeend aan aange
grutto 3 3 2 2 3 wilde eend wezig leverd
tureluur 1 1 1 1 kuifeend
scholekster 11 10 5 10 11
wilde eend 14 6 11 14
veldleeuwerik 1 1 1 1
fuut 2 1 2 2
meerkoet 11 6 9 11
waterhoen 3 2 3 3
ekster 2 2 1 2
roek 1 1
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Rayon 49 Rayon   51
Oppervlakte 25 Hectare Oppervlakte 45 Hectare
Nazorgers  J. Steringa 573747 Nazorgers   J. Blanksma 579487, A. Eisma 576250

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 2 5 1 kievit 5 5 5 8 5
grutto 2 2 1 2 grutto 5 4 8 7 5
tureluur tureluur 2 2 5 2
scholekster 3 3 3 2 3 scholekster 6 5 5 6 6
bergeend 1 wilde eend 3 8 1 3
wilde eend 3 3 5 3 meerkoet 2 4 2
meerkoet 2 2 2
waterhoen 1
ekster 1 Rayon   52
knobbelzwaan 2 2 2 2 Oppervlakte 40 Hectare

Nazorgers  R. Galema 576384, R. Heddema 572855
               nesten         Broedparen

Rayon   50  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
Oppervlakte 50 Hectare kievit geen geen
Nazorgers  J. van Abbema 0517531868 Joh. van Abbema grutto geen nazorg nazorg

               nesten         Broedparen tureluur weide ge- gege
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 scholekster vogels pleegd vens
kievit 24 21 20 26 24 bergeend aan aange
grutto 3 3 2 2 3 wilde eend wezig leverd
tureluur 1 1 1 1 kuifeend
scholekster 11 10 5 10 11
wilde eend 14 6 11 14
veldleeuwerik 1 1 1 1
fuut 2 1 2 2
meerkoet 11 6 9 11
waterhoen 3 2 3 3
ekster 2 2 1 2
roek 1 1

Rayon 49 Rayon   51
Oppervlakte 25 Hectare Oppervlakte 45 Hectare
Nazorgers  J. Steringa 573747 Nazorgers   J. Blanksma 579487, A. Eisma 576250

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1 1 2 5 1 kievit 5 5 5 8 5
grutto 2 2 1 2 grutto 5 4 8 7 5
tureluur tureluur 2 2 5 2
scholekster 3 3 3 2 3 scholekster 6 5 5 6 6
bergeend 1 wilde eend 3 8 1 3
wilde eend 3 3 5 3 meerkoet 2 4 2
meerkoet 2 2 2
waterhoen 1
ekster 1 Rayon   52
knobbelzwaan 2 2 2 2 Oppervlakte 40 Hectare

Nazorgers  R. Galema 576384, R. Heddema 572855
               nesten         Broedparen

Rayon   50  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
Oppervlakte 50 Hectare kievit geen geen
Nazorgers  J. van Abbema 0517531868 Joh. van Abbema grutto geen nazorg nazorg

               nesten         Broedparen tureluur weide ge- gege
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010 scholekster vogels pleegd vens
kievit 24 21 20 26 24 bergeend aan aange
grutto 3 3 2 2 3 wilde eend wezig leverd
tureluur 1 1 1 1 kuifeend
scholekster 11 10 5 10 11
wilde eend 14 6 11 14
veldleeuwerik 1 1 1 1
fuut 2 1 2 2
meerkoet 11 6 9 11
waterhoen 3 2 3 3
ekster 2 2 1 2
roek 1 1

Rayon 53 Rayon   55
Oppervlakte 32 Hectare Oppervlakte 100 Hectare
Nazorgers R. Postma 335246, J.W Postma 0613108195 Nazorgers  J. Elgersma, 575397

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen kievit 1 1 9 5 3
grutto geen weide weide grutto 1 1 8 5 3
tureluur weide vogels vogels tureluur 1 1 3 1 2
scholekster vogels in in scholekster 3 2 2
bergeend aan rayon rayon bergeend 2 2
wilde eend wezig aan aan wilde eend 5 6 6
kuifeend wezig wezig watersnip 2 1

veldleeuwerik 6 5 2
meerkoet 1 1 1

Rayon   54 kiekendief 1 1 1
Oppervlakte 30 Hectare zwarte kraai 6 5 3
Nazorgers  G. Speerstra 569973, A. Speerstra knobbelzwaan 1

               nesten         Broedparen ekster 2
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 4 2
grutto 1 1 geen 1 Rayon   56
tureluur 1 1 weide 1 Oppervlakte 50 hectare
scholekster 1 vogels Nazorgers  A.F. Lootsma 573082
krakeend 1 aan 1                nesten         Broedparen
wilde eend 3 1 wezig 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
meerkoet 3 3 kievit 6 9
buizerd 1 1 grutto 2 2

tureluur
scholekster 1 1 3 5 1
wilde eend 3 2 3 3
watersnip 1 1 1
meerkoet 2
ekster 1 1 1 1
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Rayon 53 Rayon   55
Oppervlakte 32 Hectare Oppervlakte 100 Hectare
Nazorgers R. Postma 335246, J.W Postma 0613108195 Nazorgers  J. Elgersma, 575397

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen kievit 1 1 9 5 3
grutto geen weide weide grutto 1 1 8 5 3
tureluur weide vogels vogels tureluur 1 1 3 1 2
scholekster vogels in in scholekster 3 2 2
bergeend aan rayon rayon bergeend 2 2
wilde eend wezig aan aan wilde eend 5 6 6
kuifeend wezig wezig watersnip 2 1

veldleeuwerik 6 5 2
meerkoet 1 1 1

Rayon   54 kiekendief 1 1 1
Oppervlakte 30 Hectare zwarte kraai 6 5 3
Nazorgers  G. Speerstra 569973, A. Speerstra knobbelzwaan 1

               nesten         Broedparen ekster 2
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 4 2
grutto 1 1 geen 1 Rayon   56
tureluur 1 1 weide 1 Oppervlakte 50 hectare
scholekster 1 vogels Nazorgers  A.F. Lootsma 573082
krakeend 1 aan 1                nesten         Broedparen
wilde eend 3 1 wezig 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
meerkoet 3 3 kievit 6 9
buizerd 1 1 grutto 2 2

tureluur
scholekster 1 1 3 5 1
wilde eend 3 2 3 3
watersnip 1 1 1
meerkoet 2
ekster 1 1 1 1

Rayon 53 Rayon   55
Oppervlakte 32 Hectare Oppervlakte 100 Hectare
Nazorgers R. Postma 335246, J.W Postma 0613108195 Nazorgers  J. Elgersma, 575397

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen kievit 1 1 9 5 3
grutto geen weide weide grutto 1 1 8 5 3
tureluur weide vogels vogels tureluur 1 1 3 1 2
scholekster vogels in in scholekster 3 2 2
bergeend aan rayon rayon bergeend 2 2
wilde eend wezig aan aan wilde eend 5 6 6
kuifeend wezig wezig watersnip 2 1

veldleeuwerik 6 5 2
meerkoet 1 1 1

Rayon   54 kiekendief 1 1 1
Oppervlakte 30 Hectare zwarte kraai 6 5 3
Nazorgers  G. Speerstra 569973, A. Speerstra knobbelzwaan 1

               nesten         Broedparen ekster 2
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 4 2
grutto 1 1 geen 1 Rayon   56
tureluur 1 1 weide 1 Oppervlakte 50 hectare
scholekster 1 vogels Nazorgers  A.F. Lootsma 573082
krakeend 1 aan 1                nesten         Broedparen
wilde eend 3 1 wezig 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
meerkoet 3 3 kievit 6 9
buizerd 1 1 grutto 2 2

tureluur
scholekster 1 1 3 5 1
wilde eend 3 2 3 3
watersnip 1 1 1
meerkoet 2
ekster 1 1 1 1
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Rayon 53 Rayon   55
Oppervlakte 32 Hectare Oppervlakte 100 Hectare
Nazorgers R. Postma 335246, J.W Postma 0613108195 Nazorgers  J. Elgersma, 575397

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen kievit 1 1 9 5 3
grutto geen weide weide grutto 1 1 8 5 3
tureluur weide vogels vogels tureluur 1 1 3 1 2
scholekster vogels in in scholekster 3 2 2
bergeend aan rayon rayon bergeend 2 2
wilde eend wezig aan aan wilde eend 5 6 6
kuifeend wezig wezig watersnip 2 1

veldleeuwerik 6 5 2
meerkoet 1 1 1

Rayon   54 kiekendief 1 1 1
Oppervlakte 30 Hectare zwarte kraai 6 5 3
Nazorgers  G. Speerstra 569973, A. Speerstra knobbelzwaan 1

               nesten         Broedparen ekster 2
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 2 4 2
grutto 1 1 geen 1 Rayon   56
tureluur 1 1 weide 1 Oppervlakte 50 hectare
scholekster 1 vogels Nazorgers  A.F. Lootsma 573082
krakeend 1 aan 1                nesten         Broedparen
wilde eend 3 1 wezig 3  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
meerkoet 3 3 kievit 6 9
buizerd 1 1 grutto 2 2

tureluur
scholekster 1 1 3 5 1
wilde eend 3 2 3 3
watersnip 1 1 1
meerkoet 2
ekster 1 1 1 1

Rayon 57 Rayon   58
Oppervlakte 52 Hectare Oppervlakte 42 Hectare
Nazorgers Y.de Boer 580260, Kl de Boer Nazorgers  Mevr. Ypma 574040, Kl. Ypma 575500

               nesten         Broedparen                        M. Ypma 574040
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 5 5 9 4 10  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 2 2 20 7 9 kievit 10 6 8 9 10
tureluur 1 6 2 3 grutto 1
scholekster 4 4 10 3 7 tureluur
bergeend 5 2 2 scholekster 2 3
wilde eend 20 25 23 wilde eend 2 3
kuifeend 5 5 5 meerkoet 2
slobeend 1 2 waterhoen 1
zomertaling 2 2 1
watersnip 2 3
krakeend 3 3 3
wintertaling 2 2 1
graspieper 2 2 1
veldleeuwerik 2 1 2
witte kwikstaart 3
fuut 1 1 2
meerkoet 8 10 12
waterhoen 1 1 2
torenvalk 2 2 1
knobbelzwaan 1 1 1 1
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Rayon 57 Rayon   58
Oppervlakte 52 Hectare Oppervlakte 42 Hectare
Nazorgers Y.de Boer 580260, Kl de Boer Nazorgers  Mevr. Ypma 574040, Kl. Ypma 575500

               nesten         Broedparen                        M. Ypma 574040
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010                nesten         Broedparen
kievit 5 5 9 4 10  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
grutto 2 2 20 7 9 kievit 10 6 8 9 10
tureluur 1 6 2 3 grutto 1
scholekster 4 4 10 3 7 tureluur
bergeend 5 2 2 scholekster 2 3
wilde eend 20 25 23 wilde eend 2 3
kuifeend 5 5 5 meerkoet 2
slobeend 1 2 waterhoen 1
zomertaling 2 2 1
watersnip 2 3
krakeend 3 3 3
wintertaling 2 2 1
graspieper 2 2 1
veldleeuwerik 2 1 2
witte kwikstaart 3
fuut 1 1 2
meerkoet 8 10 12
waterhoen 1 1 2
torenvalk 2 2 1
knobbelzwaan 1 1 1 1

Rayon 59
Oppervlakte 40 Hectare
Nazorgers L. Okkema 577228

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 2
grutto 5 3
tureluur 2 1 geen
scholekster 2 1 nazorg
bergeend 1 2 formu
wilde eend 7 6 lier
meerkoet 3 3 aan
waterhoen 1 1 ge
torenvalk 1 leverd
buizerd 1
ekster 1
roek 1

Rayon   60
Oppervlakte 36 hectare
Nazorgers  Th. De Boer 574370, P. v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1
grutto 3
tureluur 1
scholekster 1 1 2 1
bergeend 2
slobeend 1
meerkoet 2
buizerd 1 1 1

Rayon 59
Oppervlakte 40 Hectare
Nazorgers L. Okkema 577228

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 2
grutto 5 3
tureluur 2 1 geen
scholekster 2 1 nazorg
bergeend 1 2 formu
wilde eend 7 6 lier
meerkoet 3 3 aan
waterhoen 1 1 ge
torenvalk 1 leverd
buizerd 1
ekster 1
roek 1

Rayon   60
Oppervlakte 36 hectare
Nazorgers  Th. De Boer 574370, P. v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1
grutto 3
tureluur 1
scholekster 1 1 2 1
bergeend 2
slobeend 1
meerkoet 2
buizerd 1 1 1
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Rayon 59
Oppervlakte 40 Hectare
Nazorgers L. Okkema 577228

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 2
grutto 5 3
tureluur 2 1 geen
scholekster 2 1 nazorg
bergeend 1 2 formu
wilde eend 7 6 lier
meerkoet 3 3 aan
waterhoen 1 1 ge
torenvalk 1 leverd
buizerd 1
ekster 1
roek 1

Rayon   60
Oppervlakte 36 hectare
Nazorgers  Th. De Boer 574370, P. v/d Werf 575972

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 1
grutto 3
tureluur 1
scholekster 1 1 2 1
bergeend 2
slobeend 1
meerkoet 2
buizerd 1 1 1

Rayon 61 Rayon 62
Oppervlakte 57 Hectare Oppervlakte 48 Hectare
Nazorgers J. v/d Wal 574219 Nazorgers  D. Wijnalda, J. Wijnalda 576000

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 11 7 18 14 12 kievit 4 7
grutto 1 5 4 2 grutto 3 1 geen
tureluur 1 3 3 4 scholekster 1 1 nazorg
scholekster 4 4 3 wilde eend 4 8 gege
bergeend 1 3 2 meerkoet 2 2 vens
wilde eend 2 2 waterhoen 1 1 aan
slobeend 1 1 1 buizerd 1 1 ge
kuifeend 1 kiekendief 1 1 leverd
knobbelzwaan 1 ekster 1 1
veldleeuwerik 2 2 2 zwarte kraai 1 1
witte kwikstaart 3 3 2 ransuil 1
meerkoet 2 1 1
waterhoen 1 2
buizerd 1 1 Rayon   63
kiekendief 1 Oppervlakte 40 Hectare
ekster 1 Nazorgers  H.T. Feenstra
zwarte kraai 2                nesten         Broedparen

 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen geen
grutto nazorg nazorg nazorg
tureluur formul gegeve formul
scholekster ingelev aange af ge
bergeend leverd haald



64

Rayon 61 Rayon 62
Oppervlakte 57 Hectare Oppervlakte 48 Hectare
Nazorgers J. v/d Wal 574219 Nazorgers  D. Wijnalda, J. Wijnalda 576000

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 11 7 18 14 12 kievit 4 7
grutto 1 5 4 2 grutto 3 1 geen
tureluur 1 3 3 4 scholekster 1 1 nazorg
scholekster 4 4 3 wilde eend 4 8 gege
bergeend 1 3 2 meerkoet 2 2 vens
wilde eend 2 2 waterhoen 1 1 aan
slobeend 1 1 1 buizerd 1 1 ge
kuifeend 1 kiekendief 1 1 leverd
knobbelzwaan 1 ekster 1 1
veldleeuwerik 2 2 2 zwarte kraai 1 1
witte kwikstaart 3 3 2 ransuil 1
meerkoet 2 1 1
waterhoen 1 2
buizerd 1 1 Rayon   63
kiekendief 1 Oppervlakte 40 Hectare
ekster 1 Nazorgers  H.T. Feenstra
zwarte kraai 2                nesten         Broedparen

 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit geen geen geen
grutto nazorg nazorg nazorg
tureluur formul gegeve formul
scholekster ingelev aange af ge
bergeend leverd haald
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Rayon   64 Rayon  65
Oppervlakte 64 Hectare Oppervlakte 47 Hectare
Nazorgers  B. Buma 0617836992 Nazorgers  R. Keur 573257

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 kievit 1 1 1 1
grutto 3 2 6 6 5 grutto 4 4
tureluur 1 1 tureluur
scholekster 2 2 3 2 2 scholekster 9 8 3 11 8
bergeend 1 1 bergeend 2
wilde eend 2 3 2 2 wilde eend 1 1
meerkoet 1 1 1 1 meerkoet 2
waterhoen 1 knobbelzwaan 1

Rayon   66
Oppervlakte 18 Hectare
Nazorgers  M. Ypma 574040

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 2 3 2 3
grutto 8 8 13 13 11
tureluur 3 4
scholekster 3 3 3 2 3
bergeend 1
wilde eend 4 4 3
meerkoet 1 2
waterhoen 1
knobbelzwaan 1
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Rayon   64 Rayon  65
Oppervlakte 64 Hectare Oppervlakte 47 Hectare
Nazorgers  B. Buma 0617836992 Nazorgers  R. Keur 573257

               nesten         Broedparen                nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010  Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 2 1 kievit 1 1 1 1
grutto 3 2 6 6 5 grutto 4 4
tureluur 1 1 tureluur
scholekster 2 2 3 2 2 scholekster 9 8 3 11 8
bergeend 1 1 bergeend 2
wilde eend 2 3 2 2 wilde eend 1 1
meerkoet 1 1 1 1 meerkoet 2
waterhoen 1 knobbelzwaan 1

Rayon   66
Oppervlakte 18 Hectare
Nazorgers  M. Ypma 574040

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 3 2 3 2 3
grutto 8 8 13 13 11
tureluur 3 4
scholekster 3 3 3 2 3
bergeend 1
wilde eend 4 4 3
meerkoet 1 2
waterhoen 1
knobbelzwaan 1
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Rayon 67
Oppervlakte 36 Hectare
Nazorgers B. Stevens 575002,  L. de Boer

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit
grutto 2
tureluur 2
scholekster 1
bergeend 1
wilde eend 2
veldleeuwerik 1
meerkoet 1

Rayon     68
Oppervlakte 60 Hectare
Nazorgers  B. Bakker 584214,  W.J.Bakker

               nesten         Broedparen
 Soort Totaal uitgebroed 2008 2009 2010
kievit 4 3 4
grutto
tureluur
scholekster
wilde eend 1 1
knobbelzwaan 1 1
meerkoet 8 8
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www.rabobank.nl/sneek-zwf

Rabobank. Een bank met ideeën.

Onze leden beslissen mee.

Het idee is dat ook ik de
koers van de bank bepaal.
Als klant van de Rabobank kunt u lid worden. Zo kunt u meedenken over ons beleid, onze

producten en diensten. Daarnaast kunt u ook meebeslissen over onze rol in de

samenleving. U bepaalt zelf de koers van uw bank, voor u en uw omgeving. Dat is het

idee.


