
Oplossing Natuurpuzzel uit Jaarverslag 2021 van de Vogelwacht Bolsward e.o.. 

 

Allereerst hartelijk dank aan alle inzenders voor de oplossing van de Natuurpuzzel. 

Het waren dit jaar tien inzenders en dat is een verdubbeling ten opzichte van 2020. 

Dat geeft de redactie moed en zij zal daarom in het volgende jaarverslag wederom een 

Natuurpuzzel plaatsen. 

Voor we naar de juiste antwoorden gaan viel het volgende op; 

Veel inzenders hadden niet goed het begeleidend schrijven gelezen.  

Daarin stond dat op sommige vragen meerdere antwoorden juist waren waardoor je in totaal 25 

punten kon scoren op 20 vragen. 

Wat verder opviel was dat mensen op vragen, waar duidelijk één antwoord werd gevraagd, toch 

meerde antwoorden gaven. Die dubbele antwoorden hebben we fout gerekend. 

 

De juiste antwoorden; 

 

1. D.   De Noordse Woelmuis. 

2. C.  De Roerdomp. 

3. C.  De Vleeskleurige Orchis. 

4. A,C.  Deze licht giftig is én deze blaren in de mond veroorzaakt. 

5. B.  de Krakeend. 

6. B  1968 Vogelwacht Bolsward. 

7. C.  De Wijnberg. 

8. C.  Jos Kienstra. 

9. D.   Koolwitje, Atalanta en Dagpauwoog. 

10. C.  Isolatiemateriaal. 

11. C.   Holpijp. (echte waterplant in tegenstelling tot de Heermoes) 

12. A  De Berk. 

13. C.  De Wilg. 

14. C.  Veertjes. (ter bescherming van de tere maagwand) 

15. A,B,C en D Stinzenplant, Bol-/knolgewas, Voorjaarsbloeier en plant van  

Kastelen/ landgoeden/ buitenplaatsen. 

16. C.  It Fryske Gea – Middelsee. 

17. D.  Meertje. (ontstaan in de ijstijd) 

18. A,B  De Hersennoot én de Okkernoot. 

19. A.  Grote bonte specht. 

20. D.  De Teek. 

 

De uitslag; 

 

Winnaar van de natuurpuzzel in de jaargids van 2021 is geworden Mw. van der Meer-Bleeker. 

Gefeliciteerd namens de redactie. Zij wint de hoofdprijs met een vleesbon van 25 euro bij onze 

slager Yde de Boer.  

Tweede werd A. Nagel, die vorig jaar de winnaar was. Hij ontvangt een vleesbon van 20 euro. 

En de derde prijs gaat naar J. Steringa met een vleesbon van 15 euro. 

Deze mensen hebben intussen bericht gehad. 

 

Hartelijke groet De Redactie; Rutger de Lange en Philip de Vries. 


