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Organisatie
Vogelwacht Bolsward e.o, opgericht 28 februari 1947, aangesloten bij de BFVW.
Aantal leden 354 en rond de 30 jeugdleden.

Bestuur:

Voorzitter:  E. Rosenau, Kleine Dijlakker 32, 8701 HX
Bolsward. Tel: 06-13464297  e-mail: rosenau1@gmail.com

Secretaris: G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD
Bolsward. Tel: 0515-579471 e-mail: vogelwachtbolsward@outlook.com

Notulist en agendabeheer: J. Kroese, e-mail: jandistillateur@gmail.com
Tel: 06-29335374

Penningmeester: G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD
Bolsward. Tel: 0515-579471  e-mail: vogelwachtbolsward@outlook.com

Nazorg coördinator administratief: J. K. van Lingen, Singel 8, 8765 LL
Tjerkwerd. Tel: 0515-579097  e-mail: bettyjaap@ziggo.nl

Nazorg coördinator veldwerk: M. van Spanning, Harlingerstraat 53a, 8701 WR
 Bolsward. Tel: 06-42753632  e-mail: vogelwachtnazorg@outlook.com

Broedzorg coördinator W.A. Palstra, L.J. Timmerstraat 12, 8701 DE
 Bolsward. Tel: 06-46085050  e-mail: wpalstra@hotmail.com

Leden- en donateurs administratie: G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD
Bolsward. Tel: 0515-579471  e-mail: vogelwachtbolsward@outlook.com

Doel Vogelwacht
Bolsward e.o.:
Bescherming en
telling van de wei-
devogels, winter-
voedering voor
zang- en watervo-
gels. Het beschik-
baar stellen en
controleren van
nestkasten in Bols-
ward.
De bewoners en
met name de
jeugd van Bols-
ward e.o. betrek-
ken bij de natuur.
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Functionele leden:

Jeugdcoördinator: Vacature vacant.

Redactie Jaarverslag: Ph. de Vries, De Ljip 12, 8702 CG
Bolsward. Tel: 0515-576129  e-mail: vogelwachtnazorg@gmail.com

R. de Lange, Groot Kerkhof 9, 8701 HG
Bolsward. Tel: 06-11195698  e-mail: r.de.l@home.nl

Webmaster: R. de Lange, Groot Kerkhof 9, 8701 HG
Bolsward. Tel: 06-11195698 e-mail: r.de.l@home.nl

Advertentiewerving: J. Ykema, de Wilster 1, 8702 CH
Bolsward. Tel: 0515-575951  e-mail: jp.ykema@gmail.com

Koekactie: G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD
Bolsward. Tel: 0515-579471  e-mail: vogelwachtbolsward@outlook.com

Vliegende brigade:
W. Terra: Tel: 0515-575428 Mobiel: Tel: 06-29230697

Wintervoedering: R.O. Stoelinga, Tel: 0515-573822

Financiele gegevens:

Bankrelatie: Rabobank Bolsward, rek.nr.: NL16RABO.03087.07.311

Website: www.vogelwachtbolsward.nl

Foto’s jeugdvogelwacht.
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Van de Redactie

Beste lezers en natuur-
vrienden,

Met veel plezier hebben
we weer aan deze jaargids
gewerkt. Elk jaar gaat het
ontwerpen van een mooie
jaargids ons gemak-
kelijker af. We hebben een
goede lay-out en dito
draaiboek. We wensen
jullie veel plezier bij het
lezen van deze gids.
Bovenal willen we
iedereen bedanken voor
zijn of haar inzet en
bijdrage. Soms groot,
soms klein, maar samen
zijn we sterk. Als redactie
hopen we dat, nu de gids
steeds beter en mooier
wordt, het aantal
weidevogels niet steeds
verder achteruit gaat.

En dan verwijs ik naar ons
redactioneel schrijven in
de vorige jaargids (2015)
onder het kopje
'bedreigingen'. Wat ieder
van ons kon volgen in de
media was het volgende:
“Weidevogels en het
beheer van onze
weilanden staan vrijwel
continu in het nieuws. De
publieke opinie keert zich
steeds meer tegen de
intensieve veehouderij en
akkerbouw. De roep naar
een kruidenrijke
vegetatie, geen massa-
productie en een
diervriendelijk bestaan,
wordt steeds luider. Men
wil weer vogels zien en
horen. Men wil een goede

leefomgeving (habitat)
voor weidevogels waarin
jonge vogels een reële
kans krijgen om vliegvlug
te worden.

Men komt er lang-
zamerhand achter dat
Nederland eigenlijk geen
echte “wilde natuur” meer
heeft, maar alleen
cultuurlandschap. De druk
op de vrije ruimte is
enorm in ons dicht-
bevolkte land. Men
onderkent ook dat er
negatieve verschuivingen
plaatsvinden in de natuur,
denk aan predatie door
vos, kraai, ekster enz. Kijk
maar in je eigen tuin hoe
zangvogels het steeds
moeilijker krijgen zich te
beschermen tegen een
overvloed aan katten en
roofvogels. De weide-
vogels kunnen weinig
uitrichten tegen een
overmacht aan vossen,
steenmarters, bunzingen,
kraaien, hermelijntjes,
reigers, wilde katten enz.
De negatieve beperkingen

in het bestrijden van
schadelijke dieren en
vogels (predatoren) moet
prioriteit krijgen.

Ook de uitputting van de
grond door overproductie,
de afzet van mest
(fosfaatrechten) en het
steeds meer toenemen
van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen,
baart ons zorgen. Voor
veehouders en akker-
bouwers is het bestaan
onzeker geworden door
steeds strengere en snel
wisselende eisen van
regelgeving omtrent
productie, bestrijdings-
middelen en afvalstoffen.
Er is bijna niet meer op in
te spelen“.

Is er dan nog iets positiefs
te melden? Jazeker! Als je
goed oplet, zie je de
veranderingen
langzamerhand ontstaan.
Voor overtollige mest
worden steeds meer
oplossingen ontwikkeld:
mestvergisting voor

STOEBO
VERVANGEN
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biogas en hieruit
elektriciteit voor het eigen
bedrijf en de bevolking.
Vrijmaken van kalium en
fosfaat uit mest voor
hergebruik in kunstmest.
Ontwikkelingen voor
permacultuur: kringloop
van gewasteelt op
zichzelf-in-stand
houdende vruchtbare
grond. Het willen
toegeven dat wij in
Nederland niet voor heel
de wereld melk, kaas,
eieren en groente kunnen
produceren zonder
roofbouw te plegen op
grond en dierenwelzijn.
We eten allang niet meer
elke dag vlees of vis.
Suiker- en zoutcon-
sumptie krijgt steeds
meer aandacht“.

Kennisoverdracht naar
andere (arme landen)
komt op gang. De roep
naar onze kwalitatieve
hoogstaande producten
hoor je over de hele
wereld. Denk aan
babyvoeding. Hergebruik
en het scheiden van
afvalstoffen werpt zijn
vruchten af. Ook begint
het idee vorm te krijgen
dat we hier in Nederland
wel erg over de top leven:
het kan wel wat minder en
duurzamer. Denk aan
kleding, hoeveelheid
opladers voor mobiele
apparatuur, continu in
contact willen staan met
iedereen en alles, te snel
een nieuwe auto of TV
enz.. Genoeg is genoeg!
We krijgen steeds mooiere

en betere natuur-
gebieden: bv. Oostvaar-
derplassen, It Fryske Gea,
Natuurmonumenten en
het Waddengebied.

Ik vroeg aan één van onze
oudste leden: waar staat
de Vogelwacht Bolsward
e.o of de BFVW over 10 á
15 jaar?

Als ie dan nog bestaat?
Het eierrapen is verleden
tijd, het kan ook niet
meer. De jeugd komt het
weiland niet meer in, het
is zelfs strafbaar. Natuur
zien ze op TV, maar
ervaren het zelf weinig.

Weidevogels worden
steeds kwetsbaarder in

beheergebieden en
reservaten. Er wordt geld
verdiend aan weidevogels.
Van de gekke! En wat
levert het op? Helemaal
niets! Erger nog: er is nog
steeds achteruitgang'. De
kunst in ons land is om op
de beschikbare ruimte
voor iedereen een plekje
te vinden, voor mens, dier
en plant. Voor wonen en
werken. Voor ontspanning
en recreatie. Zowaar een
enorme uitdaging!

Philip de Vries
      &
      Rutger de Lange

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Zij hebben mede mogelijk ge-
maakt dat wij dit jaarverslag

uit konden geven.
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Beste veehouders en
loonwerkers

Als u in het broedseizoen
van plan bent werkzaam-
heden op uw landerijen te
verrichten, dan wel vee los
wilt laten in een perceel
waar weidevogels broe-
den, bel dan tijdig met de
vliegende brigade waar-
van W. Terra de coördina-
tor is.

Met name graag extra uw
aandacht en tijdig inscha-
kelen van de vliegende
brigade daar waar het
werkzaamheden op mais-
percelen betreft.

Tot de leden van de vlie-
gende brigade behoren de
volgende nazorgers:

W. Terra 1e coördinator
Tel:06-29230697
Tel:0515-575428

H. van Abbema
Tel:0517-531995

W. Louwsma
Tel:0515-575151

W. Palstra
Tel:06-28050635
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Van de voorzitter

Alweer een jaar voorbij.
Het afgelopen jaar heeft
het bestuur veel verga-
derd met o.a. de  BFVW en
andere instanties.

Dit jaar is door de provin-
cie opnieuw besloten dat
er geen eieren gezocht
mochten worden, wat na-
tuurlijk erg jammer was
voor de vele liefhebbers
van het zoeken in het vrije
veld. Verschillende wach-
ten hadden een bepaald
concept uitgedacht om
toch te mogen zoeken,
maar na een kleine week
werden die wachten te-
ruggefloten door de pro-
vincie, omdat het niet
strookte met de Europese
richtlijnen. Het bestuur
van de Vogelwacht Bols-
ward e.o. heeft besloten
toch een prijs beschikbaar
te stellen voor de
vinder(s) van het eerste
kievitsei van de wacht en
dat waren Marco van
Spanning en zijn dochter
Destiny, beiden van harte
gefeliciteerd.

Onze nazorger Jan Willem
Postma vond het 1e kie-
vitsei van de gemeente
SWF. Hij heeft het eitje
aangemeld bij burge-
meester Hayo Apotheker.
Afgelopen jaar is Jan
Kroese toegetreden tot
ons bestuur. Jan beheert
de agenda en de notulen
van de verschillende ver-
gaderingen.

(Zie personalia in deze
gids)

Vogelwacht Bolsward e/o
heeft dit jaar ook de ra-
yonvergadering verzorgd
voor de verschillende
wachten in de omgeving.
Het was een zeer leerza-
me dag voor de wachten.
Er werd onder andere uit-
gelegd hoe de alarmtellin-
gen gedaan moesten
worden.

De Vogelwacht Bolsward
e.o. heeft dit jaar de na-
zorgdag verzorgd, de dag
is geregeld door ons me-
debestuurslid Wiebe Pal-
stra. En dat was veel
werk: heen en weer bellen
met diverse organisaties,
datum plannen, locatie
vastleggen, uitnodigingen
versturen, enz. Dit mag
wel even speciaal ge-
noemd worden, vind ik.
Wiebe het was een topdag
en heel strak georgani-
seerd!

Het bestuur heeft  bericht
gekregen van een aantal
nazorgers van onze wacht
die om verschillende rede-
nen zijn gestopt. We vin-
den dit erg jammer, maar
hebben er begrip voor. We
hebben begrepen dat ze
wel lid blijven van onze
wacht en dat is mooi.

Dit jaar waren er voor het
eerst de verplichte (drie)
alarmtellingen. Deze extra
activiteiten voor de nazor-
gers betekenen: Drie  tel-
lingen in van te voren

vastgestelde (drie) weken
en volgens een bepaald
looppatroon. Jammer dat
er zo weinig nazorgers
waren om te tellen.

In de zwaluwwand waren
minder broedparen dan in
2015 (27 broedparen). Dit
jaar waren het 16 broed-
paren, dit aantal was op
17 mei al bereikt en er
kwamen geen nieuwe
broedparen bij. Op 28 juni
waren er geen activiteiten
meer in de wand en zijn ze
vroeg vertrokken. Oor-
zaak is waarschijnlijk het
matige weer in 2016, veel
neerslag en kou in mei en
juni.

Ik wens eenieder gezond-
heid toe voor het komen-
de jaar en hopelijk weer
veel plezier bij alle activi-
teiten van onze wacht.

Eugene Rosenau.
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Kuikensterfte oorzaak
problemen kievit

Leeuwarder courant 28
november 2016.
Door Halbe Hettema.

Er worden veel te weinig
kuikens van de kievit
groot om de stand op peil
te houden, zo blijkt uit de
voorlopige onderzoeksre-
sultaten in het Jaar van de
Kievit.
Slechts 7 procent van de
gevolgde vierhonderd kie-
vitskuikens die het afgelo-
pen jaar uit het ei kropen,
zag kans groot te worden.
Dat waren er dus 28. ,,Dat
zijn er weinig”, conclu-
deert onderzoeker Wolf
Teunissen van instituut

Sovon. Met dit aantal redt
de kievit het niet.
Op de landelijke dag van
Sovon, zaterdag in Ede,
presenteerde Teunissen
samen met Jouke Alten-
burg van Vogelbescher-
ming Nederland de
voorlopige resultaten van
het onderzoek in het afge-
lopen voorjaar.

Dat gebeurde in het kader
van het Jaar van de Kievit.
Met hulp van vrijwilligers
zijn in zestien gebieden in
het land kieviten geteld.
Kuikens kregen kleurrin-
gen om de pootjes, zodat
ze nadien met de teles-
coop gevolgd konden wor-
den. In Fryslân gebeurde
dat in reservaat De Mie-

den van Staatsbosbeheer,
in gewoon boerenland bij
Augsbuurt en in reserva-
ten van Natuurmonumen-
ten en op landbouwgrond
in de Greidhoeke.

Het gaat al jaren slecht
met de kievit, constateert
Altenburg. Tot 1990 zat de
groei er nog in, sindsdien
is er sprake van een ge-
stage afname. Dat geldt
voor alle typen broedge-
bied in het land.

,,De kievit weet niet mee
te liften met de maatrege-
len die voor de grutto zijn
getroffen”, stelt de man
van Vogelbescherming.
Het probleem speelt over-
al. Op gewoon boerenland
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waar 60 procent van de
kieviten broedt, maar ook
in reservaten en gebieden
met agrarisch natuurbe-
heer.

De oorzaak van de proble-
men moet gezocht worden
in eigen land. Dus niet in
de overwinteringgebieden
in Spanje en Frankrijk
waar ’s winters op kieviten
wordt geschoten. Uit ring-
onderzoek blijkt dat daar
de laatste veertig jaar
weinig veranderd is. De
conclusie van
Altenburg:,,Jacht is niet
de bepalende factor.”

De kuikenfase is de crux,
volgens de onderzoekers.
Door kieviten in verschil-
lende typen broedgebied
onder de loep te nemen,
kwam aan het licht dat

kuikens vooral in de eer-
ste week van hun bestaan
sneuvelen, waarbij ze het
op maïspercelen beter
doen dan in het weiland.
Daar komt een opmerke-
lijke conclusie bij aldus
Teunissen: ,In de vroege
periode van het broedsei-
zoen, dus als het op z’n
koudst is, lijkt op beheer-
de maïspercelen de over-
levingskans redelijk.

Vogelbescherming Neder-
land maakte in Ede ook de
broedresultaten van de
grutto bekend. Nadat eer-
der dit jaar de onderzoe-
kers van de
Rijksuniversiteit Gronin-
gen al vaststelden dat het
in de Friese Zuidwesthoek
bar en boos was, blijkt nu
dat het seizoen ook elders
in het land dramatisch

verliep. In totaal werden
zo’n vierduizend grutto-
kuikens groot. Om de
stand op peil te houden,
hadden dat er elfduizend
moeten zijn. Extra tegen-
slag kregen de jonge vo-
gels door het slechte weer
in mei, met plaatselijk
zware hagelbuien. Dat
moet veel opgroeiende
kuikens de das hebben
omgedaan. Verder wijst
Vogelbescherming op de
bekende structurele pro-
blemen: te droog land
zonder bloemen en insec-
ten en de boerenpraktijk
met vroeg maaien. Ook
was er plaatselijk sprake
van zware predatie, zoals
in de Zuidwesthoek. Daar
vielen veel kuikens ten
prooi aan roofdieren.



Jaarverslag 2015 13 Vogelwacht Bolsward

De rest van de nestkasten
is op dit moment een pro-
bleem aan het worden.
Van de secretaris, Gosse
Hofstra, hoorden wij dat
de werkgroep broedzorg
onderbemand is. Men wil
graag mensen erbij die
zich een paar uur per jaar
willen inzetten voor het
vervangen van nestkasten

en controle van de
broedresultaten. Verder
heeft het bestuur plannen
om de nestkasten meer
centraal in Bolsward op te
hangen. Er gaat nu veel
tijd zitten in moeilijk te
bereiken plekken.
Er komt vanuit het be-
stuur een werkplan voor
herplaatsing en indeling

van de nestkasten in Bols-
ward. Onze secretaris
heeft deze taak er al een
paar jaar bij, maar hij
heeft meer dan genoeg
taken. Vandaar onder-
staande oproep vanuit het
bestuur.

Tabel, Wiebe Palstra

Resultaten nestkasten 2016, door de broedzorg coördinator

GEZOCHT

Vogelwacht Bolsward heeft een
kleine 100 nestkasten in Bols-
ward in beheer. Deze dienen elk
jaar na het broedseizoen schoon-
gemaakt te worden. Tevens
wordt geïnventariseerd wat de
resultaten zijn geweest.
VW Bolsward zoekt enthousiaste
vrijwilligers die zich hiervoor wil-
len aanmelden. Het is heel leuk
werk en de wacht heeft een licht-
metalen ladder beschikbaar. Aan-
melden kan via het bestuur en wij
zijn zeer benieuwd naar uw reac-
tie.
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Werkgroep nazorg

Hoe staat het er met ons
wachtgebied voor:
We hebben 72 rayons en
110 veehouders. Hier
wordt door 80 nazorgers
op ongeveer 4100 ha na-
zorg verricht. Op dit mo-
ment zijn er nog een paar
vrije rayons: Nummers
20, 21, 54, 56, 67, 69 en
70. Hier zitten weinig of
geen vogels. De vliegende
brigade bemant ongeveer
750 ha.

Afgelopen seizoen:
Teleurstelling wederom dit
jaar, weer geen eieren-
zoeken. Nadat het eieren-
zoeken definitief werd
verboden, is er een Com-
missie Aaisykjen opge-
richt. Een aantal
vrijwilligers nam zitting in
deze commissie, samen
met enkele hoofdbe-
stuursleden van de BFVW.
Twee leden van onze
wacht waren hierbij aan-
wezig. Hoofddoel was het

vrije veld in ere te houden
met de competitie voor
het eerste ei in combinatie
met de nazorg. Dit is voor
echte
aaisikers/fjildminsken
heel belangrijk. Uiteinde-
lijk werd er een plan ont-
wikkeld en aan de
vergadering voorgelegd,
waarbij het eerste ei toch
in de traditie aan de Com-
missaris van de Koning in
het veld symbolisch wordt
aangeboden. Het ei mag
niet worden geraapt. De
meeste burgemeesters
wilden op deze manier wel
mee doen.
Een vertegenwoordiger
van de BFVW kwam de
echtheid van het ei in het
veld controleren. De com-
binatie “aaisykjen met na-
zorg”, die na afloop met
passie werd uitgevoerd,
werd ook deze keer weer
door de Heer H. Niesen
van de Faunabescherming
tegengewerkt. Terwijl de
competitie van het eerste
ei buiten Fryslân gewoon
door kon gaan, werden in
Fryslân boetes opgelegd
aan de BFVW en hun na-
zorgers.

Als we naar het afgelopen
jaar kijken, was het we-
derom zwaar voor de wei-
devogels.
In het koude voorjaar
kwamen er al kuikens uit,
die hadden het al moeilijk
met voedsel zoeken en
moesten ook nog de kou
trotseren. Alsof de kou
niet genoeg was, kwam
vervolgens de droogte om
de hoek kijken. De grut-
to’s waren laat aan de leg,
vergeleken met de rest
van de weidevogels.
Het intensief maaien van
de boeren is niet gemak-
kelijk voor de weidevo-
gels. Gelukkig zijn daar de
nazorgers voor om een
stokje bij het nest te zet-
ten, zodat de boeren we-
ten waar de nesten zijn.
Maar helaas wordt niet bij
elke boer nazorg gedaan.
Het snelle gras is ook niet
echt bevorderlijk voor de
weidevogels. Eigenlijk zou
elke boer een stukje krui-
denrijk weiland moeten
hebben, waar de weidevo-
gels kunnen vertoeven.
En dan de predatie, dat
wordt steeds meer. Ik heb
de bunzing zelfs overdag
zien lopen in mijn  nazorg-
gebied. Het is natuurlijk
niet alleen de bunzing,

1e ei van de wacht 2016

Een kievitkuiken die de kou niet
heeft overleefd.

Hermelijntjes zijn gek op eieren.
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maar ook de vos, de ooie-
vaar, reigers, wezeltjes,
enz.

Eigen ervaring.
Ik neem ook vaak mijn
kinderen mee het land in
en probeer ze op een leu-
ke manier wat te leren. Ze
vinden dit erg leuk. Lekker
door de weilanden lopen
op zoek naar eieren. En
ook even kijken bij de
lammetjes en kalveren,
want op de boerderij is het

leuk. En dat levert weer
leuke plaatjes op.
Bij deze foto hebben Des-
tiny en Djayden zelf een
nest van de scholekster
gevonden. Dit is in de lan-
derijen van Fam. Strik-
werda. Natuurlijk hebben
we er een stokje bij gezet,
zodat boer Strikwerda
weet waar het nestje ligt.
Dit nestje is ook uitgeko-
men. Wij waren op een
keer bezig met de nazorg
toen wij een lammetje ho-

ren mekkeren. Destiny en
ik keken bij de slootkant
en  daar stond een lam-
metje vast in de drek en
half in de sloot. We heb-
ben direct het lammetje
uit de sloot getild en in het
weiland gezet. Uiteraard
hebben wij Boer Strikwer-
da even gemeld wat er
was gebeurd.
Op deze foto ben ik met
Djayden in het maïsper-
ceel van Fam. Kroondijk.
Hier zochten we de nesten
op, waarvan de stokjes
kapot waren gegaan na de

werkzaamheden op het
land. Het lukt niet altijd
om de stokjes heel te la-
ten, maar de nesten wor-
den altijd wel gespaard.
Boer Kroondijk stopt even
met de werkzaamheden
als hij kuikens ziet, en zet
ze dan in het gras bij de
buren.
Ik heb goed contact met
de boeren van wie ik na-
zorg doe. De boeren bel-
len mij ook wel als ze van
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plan zijn werkzaamheden
op het land te verrichten.
Ik vind dit heel belangrijk,
zodat ik snel kan insprin-
gen om nog een rondje
doen, voordat  het land
wordt gemaaid of be-
werkt.
Elk jaar maak ik met Des-
tiny een rondje door Bols-
ward om de eendenkorven
te inspecteren en eventu-
eel te vernieuwen. Ik trek
dan mijn waadpak aan en
loop het koude water in.
Dit jaar hebben wij 7 een-
denkorven vernieuwd. De-
ze eendenkorven zijn van
betere kwaliteit dan de
afgelopen jaren.

Marco van Spanning, na-
zorg coördinator veldwerk.

Kuikens van een bergeend met 2 geadopteerde kui-
kens van een gewone eend.
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De Gierzwaluw
Door Jente Ottenburghs
De Volkskrant, 28 oktober
2016.

Tien maanden achter el-
kaar vliegen, sommige
gierzwaluwen krijgen het
voor elkaar. Dit blijkt uit
Zweeds onderzoek. De on-
derzoekers volgden de vo-
gels, die een zender
hadden gekregen, bij hun
reis van Zweden naar
overwinteringsgebieden in
Centraal- en West-Afrika.

Al in 1956 suggereerde de
Britse ornitholoog David
Lack in zijn beroemde
boek ‘Swifts is a Tower’
dat gierzwaluwen buiten
het broedseizoen niet aan
de grond komen. ‘Hij ba-
seerde zich op de obser-
vatie dat deze vogels altijd
in de lucht worden gezien’,
zegt bioloog Hans van
Gasteren van de Universi-
teit van Amsterdam en
niet betrokken bij de nieu-
we Zweedse studie. ‘Nu
hebben wetenschappers
het vermoeden van Lack
eindelijk bevestigd.’

De Zweedse onderzoekers
beschrijven in het weten-
schappelijke tijdschrift
‘Current Biology’ hoe ze
minuscule zenders als een
rugzakje op de gierzwalu-
wen bonden. ‘Sommige
vogels brengen tien
maanden lang in de lucht
door’, aldus hoofdonder-
zoeker Anders Heden-
ström. ‘Het record stond
tot nu toe op naam van de

alpengierzwaluw, die zes
maanden rondvliegt zon-
der te landen. De gierzwa-
luw verpulvert dat record.

Dermate lang non-stop
vliegen betekent dat gier-
zwaluwen vrijwel alles in
de lucht moeten doen. Ze
eten door muggen en vlie-
gen te vangen en drinken
door met opengesperde
bek over het water te
scheren. Ook het verza-

melen van nestmateriaal
gebeurt in de lucht, door
voorbijvliegend zaadpluis
en veertjes in de bek met
speeksel te mengen. Ver-
volgens plakken ze dit kle-
verige goedje aan hun
komvormige nest dat ze
onder dakpannen bouwen.

‘Ze paren zelfs in volle
vlucht’, verteld Hein Ver-
kade, die al twintig jaar
gierzwaluwen bestu-

deert in Noordwijk. ‘Hoe-
wel ik ook al paringen in
nestkasten heb gezien. Ze
kunnen het dus ook met
beide poten op de grond.’

Een paring in de vlucht is
een spectaculair schouw-
spel. Het mannetje vliegt
boven het vrouwtje.

Behendig land hij boven
op zijn partner waarna ze
beiden wat hoogte verlie-

zen. Enkele seconden later
vliegen ze weer apart ver-
der. Deze vliegensvlugge
paring leent zich voor bui-
tenechtelijke avonturen.
Uit een Engelse studie
bleek dat bijna 5 procent
van de gierzwaluwkuikens
een andere vader had dan
de vogel die het nest be-
waakt.
Gierzwaluwen slapen ook
al vliegend. Recent onder-
zoek naar een andere vo-

Gierzwaluwen drinken door met opengesperde snavel over het water
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gelsoort, de fregatvogel,
suggereert hoe ze dat
voor elkaar kunnen krij-
gen. Net als bij dolfijnen
valt één hersenhelft in
slaap, terwijl de andere
helft een oogje in het zeil
houdt. ‘Voor gierzwaluwen
is dit nog niet vastgesteld,
maar het zou wel kunnen
verklaren hoe deze vogels
toch 24 uur actief kunnen
zijn’, aldus van Gasteren.
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De avonturen van Pica
Ekster

Het zijn net mensen – die
eksters. Net als in de
mensenmaatschappij ken-
nen ze rangen en standen.
En pubereksters die zich
vaak roekeloos gedragen.
Ze kennen zelfs een onge-
zond levende “patatgene-
ratie”. En ze zijn mono-
gaam, althans in principe,
want ook sommige ekster-
mannetjes gaan vreemd
en doen hun best dat voor
hun vrouw verborgen te
houden. En ze maken zich
zorgen over de toekomst
van hun kroost. Ja, ek-
sters zijn net mensen…

Het had Pica heel wat in-
spanning gekost uit zijn ei
te breken en nu lag hij
uitgeput en naakt op de
bodem van het nest. Hij
had best wel zin in eten,
maar bovenal had hij het
koud. Het liefst was hij
weer terug gekropen in
het warme ei. Zijn grote,
opgezette ogen zaten nog
dicht, zodat hij nog niets
kon zien; horen kon hij

wel. En wat hij hoorde, gaf
hem instinctmatig een on-
rustig gevoel. “Ze zullen
het niet makkelijk krijgen,
die kinderen van ons. Ze-
ker nu die ellendige kraai-
en in de buurt zijn komen
wonen. Maar dat niet al-
leen… Laten we hopen dat
ze zo slim zijn dat ze de
gevaren waar wij eksters
mee te maken hebben,
zullen weten te overleven.

En dat ze net als wij in de
hoogste boom en het bes-
te leefgebied zullen kun-
nen wonen. Tja, laten we
dat maar hopen,” besloot
de vader zonder veel
overtuiging.

Pica wist niet wat er be-
doeld werd, maar één ding
wist hij wel: leven is ge-
vaarlijk en hij nam zich
voor dat hij een slimme

ekster zou worden en in
de hoogste boom zou wo-
nen.

Het regende en waaide,
het nest in de hoge popu-
lier zwiepte heen en weer.
Pica had honger en wacht-
te ongeduldig op eten. Hij
hoorde het geklapwiek
van een naderende vogel,
maar het klonk anders dan
anders. Hij wilde roepen
“geef mij, geef mij”, maar
hij herinnerde zich dat zijn
moeder altijd zei: “Kinde-
ren, maak geen geluid als
je op ons eten wacht, an-
ders wijs je de kraaien de
weg. Alleen domme vogel-
tjes roepen.” Pica had dat
goed in zijn oorgaten ge-
knoopt en verstopte zich
snel. Vanonder de nestve-
ren kon hij zien dat een
van zijn broertjes in de
zwarte bek van een grote
zwarte vogel uit het nest
werd gesleurd. Die ge-
beurtenis maakte hem
nog voorzichtiger. Zijn
broertjes en zusje niet.
Pica waarschuwde ze keer
op keer, maar ze waren zo
roekeloos dat ze uit het
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nest vielen en door een
kat werden weggesleurd
of ten prooi vielen aan een
snelle rover. Pica vond het
een afschuwelijke erva-
ring, maar, dacht hij, ik
heb het in elk geval over-
leefd.

Als enig overgebleven
kind kreeg hij genoeg te
eten en na twee maanden
liep hij op zijn hoge poten
en met zijn korte staart
over het land op zoek naar
insecten. Hij was altijd
alert, zich ervan bewust
dat een nieuw gevaar ie-
der moment kon toeslaan.
En jawel, net toen hij een
dikke spin wilde pakken,
hoorde hij een gaai opge-
wonden krassen. Pica aar-

zelde geen moment en
zonder de spin vloog hij
direct op, net de nagels
van een springende kat
ontwijkend. Terwijl hij tril-
lend van angst op de tak
zat te wippen, realiseerde
hij zich dat hij opnieuw
een gevaar had overleefd.

Diep in de herfst riep zijn
vader hem bij zich. “Zoon,
je bent nu groot, het is tijd
om op eigen benen te
staan.” Samen vlogen ze
naar de top van de popu-
lier. “Pappa, hoeveel ge-
varen komen er nog?”
Vader en zoon spraken
lang voor ze afscheid na-
men en Pica zijn ouderlijk
huis voorgoed verliet. Op
weg naar zijn nieuwe

avontuur, het avontuur
van de groep.

Pica sloot zich aan bij een
groep jongelingen uit de
streek. Pubereksters heb-
ben geen keus: samen
ben je sterker dan alleen,
meer ogen zien meer
voedsel, zien eerder het
gevaar en samen is het
gezelliger en kan je dollen.
Zo voeren ze in groepjes
van twee of drie onder luid
"gekekker" schijnaanval-
len uit op katten.

Pica weet dat het gezellig,
maar ook keihard is, een
jongerenwereld waarin de
slimste en de sterkste de
baas is, het beste eten en
de beste plek krijgt. Wil hij
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ooit in de hoogste boom
gaan wonen, dan moet hij
leren de beste te worden.
Hij vecht, krijst, dreigt,
steelt en onderzoekt. Hij
wordt de leider van de
jeugdbende die de streek
twee jaar lang onveilig
maakt.

Die winter komt er een
nieuw gevaar: de havik,
een liefhebber van ekster-
bouten. Bijna iedere dag
sleurt hij een kameraad in
zijn klauwen mee. Deze
razendsnelle, sluwe en
sterke vogel is sneller,
sterker en slimmer dan
Pica en hij zoekt naar een
manier om aan de drei-
ging van de roofvogel te
ontkomen. Hij observeert
dat de havik nooit dicht bij
de mensen komt en neemt
zijn groep mee naar de
rand van de stad, naar de
mensen. In de stad zijn
tuinen en parken met ge-
noeg insecten en dat niet
alleen, mensen laten over-
al eten slingeren en een
ekster vindt alles lekker,
zelfs patat! Maar de men-
sen hebben een hekel aan
eksters, waarom snapt Pi-
ca niet. Reigers zijn bruta-
ler dan eksters, maar die
worden niet verjaagd.
Maar gelukkig zijn mensen
niet zo snel als haviken.

Als Pica bijna 3 jaar oud is,
is hij gespierd, sterk, slim
en snel. Hij heeft al heel
wat gevaren overwonnen,
maar zijn uiteindelijke
doel heeft hij nog niet be-

reikt. Hij wil een leuke
vrouw en kinderen, maar
dat kan alleen als hij een
goed leefgebied heeft, en
hij wil de hoogste boom.
Maar alle territoria zijn in
het bezit van ervaren en
sterke mannen en on-
danks al zijn kracht en
behendigheid verliest hij
de gevechten met de ou-
deren. Daarom zoekt hij

het leefgebied van het
oudste mannetje uit, de
zwakste. Iedere dag sluipt
hij diens territorium bin-
nen, vecht met de eige-
naar, die uiteindelijk moe
wordt en hem gedoogd
aan de noordkant van zijn
gebied. Maar Pica is nog
niet tevreden, hij wil de
hoogste populier en een
nest met een dak en een
gebied waar genoeg voed-
sel is.

Op een grijze najaarsdag
komt de oude man niet
terug op zijn nest en Pica
ziet zijn kans schoon. Met
veel vertoon van kracht
jaagt hij het vrouwtje weg
en eigent zich het grote
nest toe. Nu hoeft hij al-
leen maar te wachten tot
hij een vrouwtje tegen-
komt dat inziet dat hij een
goede “partij” is. Hij heeft

nu immers een nest in de
hoogste boom en een ter-
ritorium met veel eten. Hij
probeert indruk op de
vrouwtjes te maken door
snel de kopveren op te
lichten, zijn staart als een
waaier te openen en te
sluiten en in korte glij-
vluchten achter ze aan te
gaan. En zo vindt hij de
liefde van zijn leven die
voor maar liefst acht eie-
ren zorgt.

Pica kijkt gespannen toe
hoe de jongen een voor
een uit hun ei breken en
uitgeput op de bodem van
het nest liggen bij te ko-
men. “Ze zullen het niet
makkelijk krijgen, die kin-
deren van ons,” verzucht
hij tegen zijn vrouw. “La-
ten we hopen dat ze zo
slim zijn, dat ze de geva-
ren waar wij eksters mee
te maken hebben, zullen
weten te overleven...”

De ekster is een luidruch-
tige en intelligente vogel.
Met zijn witte verenpak,
dat in het zonlicht blauw
en groenig metallic schit-
tert, is het een opvallend
mooie vogel. Ze zijn vaak
niet populair, omdat ze
eieren en  jonge vogels
zouden roven. Op zich
klopt dat wel, maar uit
onderzoek blijkt dat ze er
niet veel eten en de vogel-
stand niet beïnvloeden.

De aantallen eksters ne-
men af door verandering
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van de oorspronkelijke
leefomgeving. Het waren
vooral akkerbouwvogels,
maar door de veranderin-
gen in de landbouw is het
voedsel sterk afgenomen.
Door de toename van de
roof door roofvogels, met
name de haviken en kraai-
en, zijn ze dichter bij de
mensen gaan leven, waar
ook meer eten te halen is.
Het zijn alleseters, die in
voorjaar en zomer vooral
insecten en aas (verkeers-
slachtoffers) eten en in de
winter ook zaad, bessen
en menselijk afval.

Het zijn vogels met stevi-
ge poten, die ze al als
puber hebben. Ze scharre-
len hun eten vooral op de
grond bij elkaar. Tot hun
derde jaar trekken ze in
drukke, soms agressieve
pubergroepen rond.

Eenmaal volwassen bou-
wen ze grote takkennes-
ten in hoge bomen, waarin
ze een paar jaar achtereen
broeden. Ervaren dieren
bouwen een dak boven
het nest tegen de regen.
Het zijn monogame die-
ren. Niet veel mensen we-
ten dat ze ook echt
kunnen zingen. Voor de
broedtijd zingen ze zacht-
jes een soort nasaal bab-
belliedje dat je alleen kunt
horen als je dichtbij staat.

Voor de 18e eeuw werd de
ekster een ‘graag geziene
buurman genoemd’, om-

dat ze veel insecten en
kleine knaagdieren aten
en het afval van de mens
opruimden. Bij de Romei-
nen waren ze zelfs een
geliefd huisdier en huisbe-
waker.

Uit onderzoek is gebleken
dat het stelen van glim-
mende voorwerpen, die ze
in hun nest bewaren, een
mythe is die niet op waar-
heid berust. Het zijn wel
heel nieuwsgierige vogels.
Een ekster kan 15 jaar
oud worden.

Eelco de  Lange.

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Zij hebben mede
mogelijk gemaakt
dat wij dit jaarver-

slag uit konden
geven.
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Werkgroep kerkuilen

Was het vorig jaar nog
een record, dit jaar een
dieptepunt. Het moest er
van komen dat naar zo’ n
top jaar, (heel veel mui-
zen) de muizenstand in
zou storten.

De uilen reageerden met-
een, wij troffen wel uilen
in de kasten aan, maar
geen broedende.
De meeste boeren vertel-
den ons; ‘de uilen maken
geen baltsgeluiden’. Ze
hadden een voedsel te

kort om de eventuele jon-
gen groot te brengen. Ze
moesten nu wel voor zich-
zelf kiezen.
Maar dat is ook natuur,
wisselend vette jaren en
magere jaren. Uiteindelijk
bleven van de 41 broed-
paren van vorig jaar 4
broedparen over. Ook
broedden er in onze regio
3 paartjes steenuilen. Dat
liep niet altijd even goed
af, van één nest werden er
twee jongen gedood door
de hond van de boer en
één overleefde.
Ik eindig positief: ik werd
gebeld door een boer uit
Tjerkwerd. Er was een
jong uit het nest gevallen.
Ik ging er heen, maar kon

geen nest vinden. Het uil-
tje (een paar dagen oud)
stond parmantig in een
klein bakje in de keuken.
Samen met mijn vrouw
zijn we naar Ureterp gere-
den. In de Fûgelhelling
heeft het uiltje het avon-
tuur overleefd.
Enkele weken later heb-
ben we gebeld en hoorden
dat het uiltje het goed
maakte.

Jappie, Ewout, Durk en
Marco.

Comfortabel Lopen
*Schoenen

*Podotherapie
*Pedicure
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Inzending foto met een
verhaal 2016, De Brui-
ne Kiekendief

Het is donderdag 28 juli
2016 en het zonnetje kijkt
tussen de wolken door.
Het heeft de afgelopen tijd
wel geregend en alles
staat in bloei.

Ik fotografeer sinds an-
derhalf jaar vogels en
landschappen voor mijn
plezier. Lekker de natuur
in. Het begon onschuldig,
maar het is in de loop der
maanden uitgegroeid tot
een kleine obsessie.

Nu ben ik in de buurt van
Makkum, waar ik een dag
eerder de bruine kieken-
dief (v) heb gezien met
twee juveniels (jongen).
Mijn telelens heeft  echter
een bereik van 210 mm en
ik moet dus enigszins
dichterbij komen om de
vogel in detail te kunnen
fotograferen. De vogels
zitten rond een uur of
17.00 – 18.00 uur in een
dal met aan de goede zij-
de (zon in de rug) een
bomenstreek. Echter er
zitten brandnetels en veel
berenklauwen tussen en
alles is nog kletsnat.

Terwijl de vogels op drie
plekken zitten met allen
het zicht richting bomen-
singel, probeer ik zo voor-
zichtig mogelijk dichterbij
te komen. Helaas zijn ze
scherp en bij het minste of
geringste vliegen ze op,
maar komen tot mijn ge-

luk later weer terug. Ik
heb al een aantal foto’s
gemaakt, maar ik ben nog
niet tevreden. Ik moet een
betere plek hebben om
een goede foto te krijgen.
Terwijl ik lek wordt geprikt
door de nodige vliegen,
jeukende armen heb van
de brandnetels en de nodi-
ge schrammen van de
struiken, kijk ik de bruine
kiekendief recht in de
ogen aan. Ik sta bewe-
gingsloos, want anders
vliegt ze weg. Terwijl ze
de kop omdraait, duik ik
omlaag en verbeter mijn
positie. Oefff, ze zit er
gelukkig nog. Vanuit een
betere positie sta ik klaar
met de camera in mijn
hand, klik, klik. De vogel
kijkt om naar de bosscha

ges, klik, klik. Ze kijkt me
aan en ik sta doodstil.

Uiteindelijk heb ik vanuit
meerdere posities de vo-
gels gefotografeerd. Zo-
dra ik weer in de auto zit
en de adrenaline lang-
zaam wegzakt, komt de
jeuk overal op. Ik ben nat,
vies, heb schrammen en
bulten. Bovendien ben ik
veel te laat voor het eten.

Thuisgekomen kijkt mijn
vrouw me aan, alsof ik op
oefening ben geweest met
het leger. De magnetron
doet zijn werk. Daarna
gauw de foto’s op de lap-
top bekijken. Er zitten he-
le mooie tussen, gelukkig
maar.
Henk Rienstra, Bolsward.
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Goudhaantje. Velduil.

Visarend. Fuut met jong op de rug.

Koperwiek.Parende Kievit.

Paartje Krooneenden. Dodaars met vis in snavel.
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NIEUWE RUBRIEK
FOTOWEDSTRIJD

DE OPDRACHT IS OM EEN MOOIE

DE REDACTIE VAN DE JAARGIDS

HET BESTUUR STELT EEN

DE

DE WINNENDE FOTO

 GEPUBLICEERD IN DE
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UITDAGING
MET EEN VERHAAL
NATUURFOTO AAN TE LEVEREN AAN

SAMEN MET EEN NATUURVERHAAL.

LEUKE PRIJS BESCHIKBAAR VOOR

WINNAAR.

,INCLUSIEF VERHAAL, WORDT

VOLGENDE JAARGIDS 2017.
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Baltsende Futen (G. Visser)



Jaarverslag 2015 35 Vogelwacht Bolsward

Inzending foto met een
verhaal 2016,
Mijn Passie om het eer-
ste ei te vinden

We gaan altijd heel vroeg
opstaan en dan gaan we
naar de boerderij om daar
in de weilanden te zoeken
naar het eerste kievitsei
van Friesland.  Mijn vader
zoekt aan de linkerkant en
ik aan de rechterkant.
Mijn vader leert dan truc-
jes hoe je moet zoeken,
want je moet het ei niet
over het hoofd zien.  Als
het eerste ei nog niet ge-
vonden is, dan krijg ik
altijd de kriebels om naar
het weiland te gaan, want
dan vind ik het spannend.
Dan zeg ik steeds:” Is het
eerste ei al gevonden of
niet?” Want dan wil ik ge-
lijk zoeken. In deze tijd
krijgt mijn vader geen
kans om uit te slapen. Ik
ben nog wat vergeten om
te vertellen… in 2015 vond
ik het eerste kievietsei van
de jeugd. Het eerste meis-
je van Friesland en hier
ben ik heel erg trots op.

Ik vind het ook altijd leuk
om met mijn vader de
nazorg te doen, want je
weet nooit wat je tegen-
komt. Dit is een heel bij-
zonder nest, in dit nest
zaten twee grutto eieren
en een tureluurs ei en dat
is bijzonder, dat heb ik
nog nooit eerder gezien.
Ik vind het ook altijd leuk
om samen met me vader
naar het weiland te gaan
en dan de stokjes bij nes-

ten te zetten, dan weten
de boeren dat daar eieren
liggen. Dan kunnen ze er-
om denken met de tractor,
dat ze er niet overheen
rijden en zo kunnen de
eieren veilig uitkomen.

Dit verhaal is door Destiny
van Spanning geschreven.

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Zij hebben mede
mogelijk gemaakt
dat wij dit jaarver-

slag uit konden
geven.

Destiny vindt het eerste jeugd kievitsei van de wacht (2015).

Nest met eieren van de Grutto en de Tureluur.
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Braamsluiper (G. Visser)

Zwarte stern (G. Visser)
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De Witte Kwikstaart

De witte kwikstaart (Mota-
cilla alba) is een zangvogel
uit de familie van de kwik-
staarten en piepers. De
soort komt in vrijwel heel
Eurazië voor, waarbij een
deel van de populatie
standvogel is en een deel
naar het zuiden trekt.

Kenmerken
De witte kwikstaart is 16,5
tot 19 cm lang (inclusief
staart). Het is een slanke
vogel met smalle, zwart-
witte staart die hij voort-
durend op en neer be-
weegt. Een volwassen
mannetje heeft een ken-
merkend zwart-wit pa-
troon op de kop. De streek
rond het oog is wit, de
kop, kap en het borststuk
zijn zwart. De meest voor-
komende ondersoort heeft
een grijze rug. Een onder-
soort die op de Britse ei-

landen broedt heeft een
zwarte rug en heet rouw-
kwikstaart. Soms wordt
deze ondersoort als soort
beschouwd.

Voortplanting
Het legsel bestaat uit vijf
tot zes blauwe, grijze of
geelachtige eieren met
grijze vlekjes.
Verspreiding en voorko-

men
De witte kwikstaart broedt
in een groot gedeelte van
het noordelijk halfrond
van Noord-Afrika (een Ma-
rokkaanse ondersoort) en
Europa, tot diep in Noord-
Azië en Alaska. Noordelij-
ke vogels zijn trekvogels
die overwinteren van Afri-
ka tot in het Oriëntaals
gebied. De vogel leeft aan
het water, in de buurt van
woningen en bruggetjes.

Status
Door dat enorm grote ver-
spreidingsgebied is de

kans op uitsterven uiterst
gering. De grootte van de
populatie is niet gekwanti-
ficeerd, maar er is aanlei-
ding te veronderstellen
dat de soort in aantal ach-
teruit gaat. Echter, het
tempo ligt onder de 30%
in tien jaar (minder dan
3,5% per jaar). Daarom
staat de witte kwikstaart
als niet bedreigd op de
rode lijst van de IUCN.

Voorkomen in Nederland
en België
In Nederland (en Vlaande-
ren) is het een talrijke tot
zeer talrijke broedvogel
van half open cultuurland-
schappen met wat water
in de buurt. Het is ook een
talrijke doortrekker en
wintergast in klein aantal.

Eelco de Lange
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Fryske Nazorgdag 2016

Jaarlijks organiseert de
BFVW een nazorg dag bij
één van de leden in Frys-
lân. Dit jaar heeft VW
Bolsward deze dag geor-
ganiseerd. Op 7 mei jl.
kwamen nazorgers,
hoofdbestuursleden en de
voorzitter van de BFVW
bijeen in Hotel De Wijn-
berg in Bolsward.
Om 9 uur was er koffie en
gebak en gaven we uitleg
hoe de ochtend eruit zal
zien. Journalist Halbe Het-
tema van de Leeuwarder-
Courant en Omrop Fryslân

met radio en TV waren
aanwezig.
Om 10 uur vertrokken wij
naar Tjerkwerd op Ryts-
eterp waar Bôte de Boer
zijn landerijen en boerde-
rij heeft. Het gezelschap
was onder de indruk van
de manier waarop Bôte
zijn landerijen beheert ten
voordele van de vele wei-
devogels die daar broeden
en hun jongen grootbren-
gen. Een pareltje in de
Friese weilanden en een
hoe het eruit zou moeten
zien.
Omrop Fryslân heeft ge-
filmd en interviews gehou-

den met Bôte en ons
bestuurslid Wiebe Palstra.
’s Middags was één en
ander te horen op de radio
en ’s avonds op TV.
Bij terugkomst in De Wijn-
berg werden er nog ver-
schillende toespraken
gehouden o.a. door Ren-
dert Algra, voorzitter van
de BFVW.
Al met al een zeer ge-
slaagde ochtend bij VW
Bolsward.

Gosse Hofstra.
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Klacht tegen Nederland
om gebrekkig vogelbe-
heer

Door Caspar Janssen,
Volkskrant van dinsdag 8
november 2016.

Vogelbescherming Neder-
land gaat bij de Europese
commissie een klacht in-
dienen tegen Nederland.
Directe aanleiding is het
voornemen van staatsse-
cretaris van Dam om geen
extra geld ter beschikking
te stellen voor weidevo-
gelbeheer.

Volgens Vogelbescher-
ming Nederland is het juri-
disch hard te maken dat
de Nederlandse overheid

de Europese Vogelrichtlijn
schendt over de bescher-
ming van weidevogels.

Een Kamermeerderheid
had de regering vorig jaar
opgeroepen een plan te
maken voor het redden
van de weidevogels. Het
gaat al decennia slecht
met de stand van de grut-
to, de kievit en de schol-
ekster. Zo leefden er in de
jaren tachtig nog
100duizend paar grutto’s
in ons land; nu zijn dat er
nog 30duizend paar en de
trend is onveranderd ne-
gatief. Uit onderzoek con-
cludeert
Vogelbescherming dat er
op termijn nog 1500 paar
grutto’s overblijven. Vol-

gens Kees de Pater van
Vogelbescherming Neder-
land is het plan van Van
Dam ‘een farce’: ‘Een plan
zonder concrete doelstel-
ling, acties en financiële
middelen. Ons rest nu
niets anders dan ons tot
Europa richten’.

Nederland heeft in Europa
een bijzonder verantwoor-
delijkheid voor weidevo-
gels. Sommige soorten
zijn voor een belangrijk
deel aangewezen op ons
land voor hun broedsuc-
ces. Voor de grutto geldt
dat 85 procent van de Eu-
ropese populatie in ons
land broedt. Weidevogels
hebben bij uitstek te lijden
onder de intensivering van
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de landbouw. Maatregelen
om het tij te keren hadden
niet het gewenste effect
ondanks Europese - en
nationale subsidies.
Sinds een paar jaar heb-
ben de provincies de regie
en voeren agrarische col-
lectieven in samenwerking
met andere partijen het
weidevogelbeheer uit. De
provincies geven dit jaar
30miljoen euro uit aan
weidevogelbeheer, voor
een deel Europese subsi-
dies. Volgens Van Dam
blijkt uit een eerste evalu-
atie dat er al ‘een kwali-
teitsslag’ is gemaakt en
dat er kansen liggen voor
verdere verbetering.

Volgens Vogelbescher-
ming Nederland schiet de
Nederlandse overheid ern-
stig tekort. Uit een juridi-
sche analyse van de
universiteit van Tilburg
blijkt dat Nederland in-
breuk maakt op verschil-
lende internationale en
Europese verplichtingen:

populaties op peil houden
en hun leefgebied in
standhouden of herstel-
len. ‘Met een aan zeker-
heid grenzende
waarschijnlijkheid’ zijn dat
schendingen van de Euro-
pese Vogelrichtlijnen, al-
dus het onderzoek.

Naar aanleiding van de
klacht van Vogelbescher-
ming Nederland kan de
Europese Commissie Ne-
derland opdragen om als-
nog aan hun
verplichtingen te voldoen.
Uiteindelijk kan de klacht
leiden tot een veroorde-
ling van Europese Hof van
Justitie.

Vogelbescherming Neder-
land pleit voor een ‘bin-
dend nationaal
programma’ voor weide-
vogels opgesteld in sa-
menwerking met
provincies, boeren en na-
tuurorganisaties. Kees de
Pater: ‘Er moeten heldere
doelen komen, zoals

40duizend gruttoparen
binnen 10 jaar. En finan-
ciering. Er is de afgelopen
jaren veel geld uitgege-
ven, maar veel te weinig
aan weidevogelbeheer’.

Al eerder is afgesproken
om weidevogelbeheer te
concentreren in kansrijke
gebieden, maar in absolu-
te zin is er zelfs een afna-
me in hectares,
concludeert Vogelbescher-
ming Nederland. Ook is er
te weinig geld ‘om boeren
in staat te stellen maatre-
gelen te nemen die nodig
zijn voor weidevogelbe-
heer’. Kees de Pater: ‘Het
is wrang dat de overheid
het dan laat afweten’

Een woordvoerder van
Van Dam zegt het besluit
van de Vogelbescherming
Nederland af te wachten.

.
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Tellingen en waarne-
mingen Eelco Branden-
burg

Wederom is er een indruk-
wekkend verslag aangele-
verd door dhr. Eelco
Brandenburg. Deze man,
vaak vergezeld door zijn
vrouw, besteedt bijna al
zijn vrije uurtjes aan zijn
prachtige hobby: Vogels
observeren, tellingen en
waarnemingen doen. Door
de jaren heen heeft hij
een schat aan informatie
en gegevens vastgelegd.
Zijn waarnemingen zijn
divers en super betrouw-
baar. Onze wacht mag
zich gelukkig prijzen met
deze bijzondere Bolswar-
der!

Huiszwaluweninventarisa-
ties in het wachtgebied
van de Vogelwacht Bols-
ward  e.o. Deze laten -
jammergenoeg - een da-
ling van 31 nesten ten
opzichte van 2015 zien,
voor de helft op het conto
van de Hanzestad: Ik
kwam uit op 191 (was dus
222), een verlies van 14%!

In totaal heb ik in de regio
610 bewoonde nesten
geteld, een achteruitgang
van 2,1% of te wel circa
13 nesten.

Oorzaken: niet alleen
slecht weer in mei en juni,
ook het afsteken van nes-
ten gebeurt steeds vaker!
Een zeer belangrijke reden
is daarnaast het ernstig
tekort aan bepaalde vlieg-

jes door de intensieve
landbouw en een onver-
minderd gebruik van in-
secticiden. Eén huis-
zwaluw, let wel, probeert
9.000 insecten per dag
te vangen, maar dit lukt
helaas steeds minder. Ze
zoeken het voedsel tot on-
geveer 500 meter van het
nest. Sinds 1960 is de
stand met meer dan 75%
gedaald.    Ze leggen circa
6.000 km naar hun win-
terkwartieren in Afrika af.

Bijna alle plaatsen weer
per fiets gedaan!

Bolsward kende een dik
verlies van 56 naar slechts
40, sedert 2004 niet zo
laag geweest, en zeker 14
nesten eraf gestoken,  je
wordt er moedeloos van!
Ook in de andere plaatsen
is dit het geval, tolerantie
is ver te zoeken, de men-
sen vinden uitwerpselen
vies, alles moet brand-
schoon  enz. Het betreft
trouwens niet altijd nieu-
we kopers of huurders.
Heel jammer, want oude
nesten trekken namelijk
(andere) huiszwaluwen
aan. Enfin ik  doe m’n
stinkende best!

Tjerkwerd  bleef exact
gelijk: 87. Wolsum zakte
van 24 naar 13. Exmorra
ging van 38 naar 37 en
Schettens van 17 naar
14.

In 2015 waren er in heel
Nederland 139 huiszwa-
luwtillen in gebruik waar-
van 21 bewoond, is
15,1%, was 12,3%  in
2014 . In Fryslân staan 23
tillen, de bezetting is in
onze provincie 26%. De
bewoning  groeit heel
langzaam.

Boerenzwaluw
Hoe langer de staartpun-
ten van een mannetje hoe
meer succes bij de vrouw-
tjes, daardoor wendbaar-
der en dus in staat meer
insecten te vangen. Ze
imiteren ook wel het ge-
luid van de zwaluwkuikens
om wijfjes te lokken. Het
broedsucces is mede ge-
relateerd aan de gemid-
delde temperatuur in mei
en juni. Het vrouwtje
broedt voornamelijk al-
leen. Van de jongen ves-
tigt 75% zich binnen 2,5
km van de geboorteplek.

Op de 3 locaties aan de
rand van Bolsward in
2016: 62 broedparen, was
50. 8 Digitale nestkaarten
voor Sovon gemaakt, ten-
einde het broedsucces of
het ontbreken daarvan, te
meten. Ik doe dit ook bij
sommige andere soorten.

Nest met Boerenzwaluwjongen.

Lees verder op pagina 43.
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Oeverzwaluwen
Mijn eindtotaal voor Bols-
ward is 16 bezette holten
(was 27), dit aantal was
op 17 mei al bereikt.
Daarna kwamen er geen
nieuwe meer bij, ze vlo-
gen steeds in de nesten
die ik al had. Ongeveer 8
uren eraan besteed. Op 28
juni waren er al geen acti-
viteiten meer, op die dag
slechts één vogel gezien
en niet in een holte gaand.
Ze zijn dus erg vroeg
vertrokken, in 2015 was
er op 20 augustus nog 1
ex.! Oorzaken van het
zeer matige jaar 2016:
· Veel neerslag,  en   kou
  in mei  en  juni. Van
  doorslaggevende bete-
  kenis.
· Daardoor zeer weinig
  insecten.
· 17 bezette holten in

  Nijland, was maar 1 in
  2015.
· Belemmering vrije route

door te veel (on)-
  kruiden (2 holten on-
  danks grote ‘stiekel ‘
  wel  bezet) leem / zand
  te weinig?
· Eventuele landelijke
  achteruitgang in 2015
  t.o.v. 2014  nog geen
  informatie van Sovon.

De Buizerd is zeker niet de
oorzaak: het vangen van
kleine vogels is door zijn

formaat en geringe wend-
baarheid zeer moeilijk, zo
niet onmogelijk. Ook in de
uitgebreid door mij ge-
raadpleegde literatuur
komt een Oeverzwaluw of
een andere zwaluwsoort
beslist niet op z’n menu-
kaart voor.

Wat betreft Nijland: op
28 juni  had ik daar 8
bezette holten, en op 18
augustus bij 4 nesten ook
jongen gezien, op nota-
bene 26  augustus waren
er nog circa 8 verschillen-
de vogels die een holte in
- en uitvlogen. Zelfs op 3
september nog 2 nesten
met kuikens die gevoerd
werden, waarvan het in 1
geval al vliegvlugge jon-
gen betrof. Het eindtotaal
steeg daardoor tot 17

Zaluwwand aan de rand van Bolsward.
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bezette nesten, was
slechts 1 in 2015.
De aanvliegroute was in
Nijland bijzonder goed:
dus  géén  Riet,  Brandne-
tels enz..vóór de holten,
de oeverzwaluwen hadden
er een uitstekend
(over)zicht. 6 nestkaarten
gemaakt.

Zwarte Roodstaart
Vijf territoria, precies zo-
als in 2015.

Ransuil
Op een enkel geval na
geen jongen gehoord in
Bolsward en directe om-
geving, oorzaken: mui-
zenpopulatie totaal
ingestort en de natte en
relatief koude maanden
mei en juni.  In het sei-
zoen 2015/2016 voor de
9e maal op rij deelgeno-
men aan de winterinven-
tarisatie (de z.g.
roestplaatsen). Samen
met m ’n vrouw weer ruim
50 grotere- en kleinere
dorpen en steden afge-
zocht: 546! Ransuilen
gevonden; In heel Fryslân
zijn er 1700  geteld, was
ca. 1800!  Het jaar ervoor
slechts 700. Het aantal
veldmuizen dat ze aten,
bedroeg 91,6%, was in
2014/2015 liefst 98%! Ze

vangen ongeveer 2.000
kleine gewervelde zoog-
dieren per jaar. Er zijn van
deze uilensoort fossielen
gevonden van 35 miljoen
jaar geleden. De ransuil
heeft een meer veelzijdig
menu dan b.v. de kerkuil,
want de maagsappen zijn
beter in staat de botjes te
verteren. In de bekende
braakballen kunnen mot-
ten hun eitjes leggen. De
opgestoken veren hebben
een onrust functie.

De intensivering in de
landbouw is een groot
probleem: te weinig mui-
zen en dito broedmoge-
lijkheden, ook het
verwijderen van o.a. Thu-
ja’s in tuinen speelt een
negatieve rol met name in
de winter.

Velduil
Minimaal 4 ex. in februari
weiland omgeving Hi-
daard samen met Jappie
v.d. Meer.

Zwarte Ooievaar
Op 28 juli liefst 6 jonge
vogels in de Workumer-
waard, doortrekker in ui-
terst klein aantal in ons
land en broedt in bosge-
bieden in Frankrijk, Zwe-
den, Duitsland en Spanje.
Ook een klein aantal in
België.

Oehoe
Ontdekt door dochter Su-
zette op 13 februari rand
Bolsward A7, zat er tot 1
maart, zie de foto’s,
natuurlijk ontsnapt, maar
toch!  Zo’n  18 echte

Zwarte roodstaart, bron: internet.
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paren in Nederland was
21, eind april zag ik bij
Winterswijk 3 jongen met
1 ouder.  Grandioos!

Fuut
Hoog Bolwerk. Zeer uit-
zonderlijk broedgeval,
want in Nederland op 10
november laatste datum
en 12 januari vroegste
dag. Op 9-12-2015 moge-
lijk op het oude nest van
mei 2015 weer broedend?
Op 15-12-2015 om  9.00
uur paring op het nest en
om 9.30 uur  twee moge-
lijk 3 eieren gezien; op
1-1-2016  vijf eieren. Op
14-1-2016 nest leeg en
beide ouders in de gracht,
één fuut had 1 (misschien
2 of meer) kleine jongen
van circa 3 dagen op de
rug, dit was moeilijk te
zien. De ander ving visjes
e.d. voor hun kroost. Op
15-1-16 drie jongen ge-
zien, ouder ving weer een
visje, misschien nog een
4e jong. Op 20-1-16 in de
Leeuwardervaart koffie-
fabriek, dus al een heel
eind van het nest verwij-
derd. Dus op tijd vertrok-
ken, want daar was het al
2 of 3 dagen dicht gevro-
ren, op 16 februari 3 grote
jongen + ouders.

De gestreepte jongen la-
ten zich graag op hun ou-
ders rug vervoeren om
zich op te warmen, want
pas na een week kunnen
ze hun lichaamstempera-
tuur beter regelen, waar-
bij de drie kale plekjes op
hun kop een rol spelen, ze

worden roze als de jongen
om voedsel bedelen en
rood om agressie van de
oude vogels af te remmen.
Sovon moest het nest-
kaartenprogramma zelfs
aanpassen, want in dec.
2015 en jan. 2016  i.p.v.
één jaar!

Slechtvalk
Onze stadsvogel was 27
april weer vertrokken naar
waarschijnlijk Zuid-Zwe-
den, begin september
weer terug. Ik heb in de
Greidhoeke en ruime
omtrek 27 verschillende
overwinterende individuen
kunnen noteren met
prachtig natuurlijk ge-
drag. Dit in schril contrast
met wat je bij roofvogel-
shows ziet ! Er zijn er circa
125 (broed)paren in Ne-
derland. Zwaartepunt in
Limburg, Brabant, Zuid-
Holland. Zeeland 11 pa-
ren. In onze provincie
slechts 2 á 3 paren. Bo-
vendien ….; op 29 oktober
in de omgeving van Sta-

voren een Toendra
slechtvalk!! In septem-
ber 2015 als volwassen
geringd op het Russische
eiland Kolguyev, Nenets
Barentszee, afstand zeker
3.000 km. Deze forse vo-
gel met een vrij lichte
borst, kreeg ook een zen-
der op de rug. Zat tussen
10-11-2015 en 10-1-2016
ook in deze buurt. Gewel-
dig wat een prestatie!
Ongeveer 3 ex. tijdelijk in
ons land.

Grote Gele Kwikstaart
In de wintermaanden o.a.
op 5 januari was deze
soort (1 soms 2 ex.) weer
aanwezig bij de waterzui-
vering.

Oehoe aan rand A7 Bolsward, gespot in februari.

Toendra Slechtvalk, okt. 2016.

Lees verder op pagina 47.
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Albino Kauw
Jong exemplaar in juni/juli
2016 Plan Zuid. Deze
werd door een ouder ge-
voerd en door omwonen-
den met kattenvoer. Er
wordt totaal geen pigment
aangemaakt, ook in de
ogen niet waardoor je het
bloed in het weefsel ziet :
dus ‘rode’  ogen.  Bij een
z.g. Ino is het bruinzwarte
pigment melanine ook bij-
na geheel afwezig, de vo-
gel lijkt wit maar is heel
licht crèmekleurig, echter
geen rode ogen! Ino’s zien
beter dan albino’s, daar-
door is de overleving lan-
ger. Bij een leucistische
vogel (Huismus, jaargids
van 2014) worden wel
pigmenten aangemaakt,

maar deze komen door
een afwijking niet in de
veren terecht. Daarom is
een deel van de veren wit
en andere hebben de nor-
male kleur.

Noordse Kauw
Bolsward Plan Noord, ge-
paard met een gewone
kauw. Geen jongen ge-
zien. Enkele paren in ons
land b.v. in 2014:
Drachten (nest bouwend),
Hoogeveen in 2013. Rot-
terdam, Burgum met volle
krop naar schoorsteen,
maar vooral Rottumeroog:
eerst 7 ex. later in april 1
vogel nest makend, daar-
na in juni een jong met
ouder. Broedgebied: ZO-
Noorwegen,  N. en O. De-
nemarken, maar vooral
Zuid- en Midden Zweden.
Verschillen: wittere hals-
vlek, lichtere wang en
achterhoofd.

Witkopstaartmees
Partner gewone Staart-
mees in omgeving
Bloemkamp. Data: half
maart, 4-en 24 april 2016.
Broedgebied:  NO-Europa,
Finland (in Scandinavië
meest standvogel); ge-
mengde populaties in Po-
len, Denemarken en

Albino kauw, gespot in Bolsward.
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Noord-Duitsland. De ‘Bols-
wardse’ vogel zal wellicht
uit een van de twee laatst-
genoemde landen komen
en is tijdens de trek blij-
ven hangen.

IJsvogel
Verschillende malen 1 ex.
soms 2 bij elkaar in Bols-
ward gezien: b.v. op  10-
1, 7-2,  9- en 16-23 au-
gustus, daarnaast heb ik
in onze regio 5 broedge-
vallen c.q. territoria ont-
dekt, o.a.  bij Workum en
Heeg. In het recordjaar
2008 werden er in ons
land tussen de 950 en
1000 paren geteld, maar
dit aantal was na enkele
jaren alweer gehalveerd
door koude, vorstrijke
winters. In het warme
voorjaar van 2014 begon-
nen ze vroeg te broeden,
het aantal derde broedsels
werd in het Gooi e.o. op
liefst  75%  geschat.

Krooneend
Een soort waar ik me de
laatste 8 jaar tussen april
en augustus zowel als

broed- als niet-broedvogel
heb bezig gehouden.  Dit
jaar 32 (was 23)  territoria
langs de IJsselmeerkust
en omstreken - tussen
Breezanddijk en Nijemir-

dum kunnen noteren. Lan-
delijk ongeveer 400 paren
vooral in de Vinkeveense

Plassen, Veluwemeer en
Drontermeer.

Rosse Stekelstaart
Een exotische eend, in
2014 circa 16 paren in ons
land, zwaartepunt bij Ber-
gen op Zoom waar 11 pa-
ren baltsten, echter
zonder aanwijzingen voor
broeden. Bij Eernewoude
wel 7 jongen dat jaar. Ik

zag in mei 2014 én mei
2015 een mannetje bij
Rien, en op 30 juli 2016
een in de Lepelaarsplas-
sen bij Almere. Gedurende
de evolutie zijn de meeste
mannelijke vogels hun pe-
nis kwijtgeraakt, maar de-
ze soort bereikt een lengte
van 40 cm!, de Wilde Eend
13 centimeter.

Kleine Burgemeester
Meeuwensoort. Broedt op
Groenland en in Canada
en overwintert op IJsland,

Witkopstaartmees, gespot bij Bloemkamp in Bolsward.    Rosse stekelstaart man.

IJsvogel, gespot in Bolsward.
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in Scandinavië en Enge-
land. Op 10 januari zag ik
een jong ex. bij Kornwer-
derzand, een buitenkans.

Zwarte Zwaan
In augustus zag ik in
Gaasterland, IJsselmeer-
kust een paartje met 6
jongen, bijna ieder jaar
heb ik in deze contreien
een broedgeval; in 2014
werden er in ons land 16
paren geteld, de schatting
ligt ruim op het dubbele,
maar lang niet allemaal
broedend. Op 28 oktober
zagen Jappie v.d. Meer en
ik er twee bij Piaam tus-
sen de Knobbelzwanen.
Maximaal 175 ex. in heel
Nederland.

Sneeuwgans
Op 20-8 wederom de
Sneeuwganzen bij Koe-
hool, omgeving Firdgum
waargenomen. Het is nu al
het 7e jaar op rij dat deze

vogels rond de nazomer
hier verblijven, het aantal
is meestal rond de 90, dit
keer 16 ex. van de blauwe
fase, de rest in het wit
gekleed.  Ik heb vijf jaar

geleden circa 6 pootringen
in het hoge gras kunnen
aflezen en daarmee de
herkomst vastgesteld:
Neuss bij Düsseldorf, de
groep bestaat al 32 jaar
en was b.v. in 2006 al
eens in Italië. Een koste-
lijk gezicht zo’n groot aan-
tal, in de wintermaanden
zie je slechts een enkeling
tussen de Kleine Rietgan-
zen in onze gemeente zo-
als op 12 november Laard
en Zaard.

Roodhalsgans
Op 15-10 een vogel tus-
sen de Brandganzen in de
Workumerwaard en een
dag later eentje in gezel-
schap van vele Kolganzen

Sneeuwganzen bij Firdgum.
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bij Abbega. Broedvogel
van Noord-Siberië en
overwintert meestal in
Bulgarije en Roemenië.
Hooguit 15 ex. in ons land.

Tenslotte voor de aardig-
heid enkele ringmeldin-
gen:

Kolgans
De jongenproductie in het
buitenland was in 2015
slechts 11,6% en in 2016
nog lager: een kleine 10%
en daarmee behoort 2016
tot de laagste 5 jaren
sinds 1960! Oorzaak: o.a.
door de klimaatverande-
ring warmere voorjaren in
Rusland hierdoor grote
toename van parasieten
die de vleugels van de
jonge ganzen aantasten
met rampzalige gevolgen.
Het aantal overwinterende
ganzen zal daarom beslist
- op enige termijn - flink
afnemen. Op 28 februari
een wijfje, bij Cornwerd,
geringd op 14-12-2013
bij Eemdijk, afstand 160
km én hier een vogel die
van een ring werd voor-
zien op 29-3-2010 in Li-
touwen, Rupkalviai.
Afstand  1700 km.

Kleine Rietgans
Op 13 november bij Laard
en Zaard en langs de
Remswerderleane onge-
veer 400 ex. waarbij en-
kele ex. die in april 2016
en mei 2015 in Noorwegen
bij Ekne, Levanger en bij
Inderoy werden geringd.
Afstand circa 1870 km.

Noorse Kokmeeuw
Op 5-1 en 11-2-2016 een
mannetje bij de Eek-
werdlaanbrug. In juli
2015 al, na het 3e kalen-
derjaar, geringd bij Oslo.
Afstand 824 km. Was daar
in 2015 ook broedvogel
met één jong. Op 8 no-
vember 2016 terug in
Bolsward (was het jaar
ervoor 20-11).

Meerkoet
Wijfje. Bolsward Grote
Kampen  op 19 mei 2016.
Ze werd op 14-12-2015 in
Amsterdam, bij de Trans-
vaalkade geringd, 2e ka-
lenderjaar. Afstand 89 km.
Komt weinig voor: onze
geringde meerkoeten blij-
ven meestal in/rond  hun
ringplek. Enkele dagen la-
ter zat er een ongeringd
paartje op dit nest,
vreemd!

Witte Kwikstaart
Bij Makkum op 11 juni
2016. Geringd op 19-8-
2015 bij het Zwanenwa-
ter, Schagen-NH als 1e

kalenderjaar. De vogel zat
via z’n ring vast in een ca.
30 cm lange stengel van
de zegge, omdat de ring

niet goed dicht geknepen
was. Aanvankelijk dacht ik
- op enige afstand -  aan
een insecten vangende
Witte Kwik vlak boven de
grond. Maar wel vreemd,
want steeds boven dezelf-
de plek op en neer
springend/vliegend of
jongen daar enz.. Ik heb
de zegge kapot ge-
scheurd, de vogel voor-
zichtig in de zak van het
statief gestopt en in de
auto heeft mijn vrouw de
resten van de plant in/bij
de ring zorgvuldig verwij-
derd, zodat het dier geen
ballast e.d. meer zou heb-
ben. We hebben de uiterst
kleine ring dus af kunnen
lezen en de vogel aan de
rand van de Zuidwaard te
Makkum weer losgelaten:
deze vloog gelukkig met-
een weg.

Geringde Noorse Kokmeeuw,
te Eekwerdlaan Bolsward.

Geringde Witte Kwikstaart.

Lees op de volgende pagina het
vervolg en tevens laatste deel
van deze fantastische meldingen.
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Grutto
Op 7 juni 2016 nam ik in
de Workumerwaard één
waar, die begin mei 2009
als nestjong bij Ferwoude
werd geringd.

Lepelaar
Deze werd begin juli 2002
als nestjong geringd in het
Veerse Meer. Ik zag de
vogel op 17-8-2008 bij
Piaam, op 18-9-2008 op
de Noordwaard van
Makkum, op 10- en 20-8-
2013 bij Piaam, 3-9-2013
eveneens en tenslotte op

28 juli 2016 op dezelfde
plek. Afstand tot de ring-
plaats 199 km. Beide vo-
gels broeden 3 weken
vanaf het eerste ei. De
jongen vliegen na 7 weken
uit, maar worden nog lang
bijgevoerd, per dag heeft
een jong 400 gram vis
nodig wat door z’n ouders
wordt opgebraakt na
voedselvluchten van soms
wel 50 km. Ze zijn broed-
plaats- en foerageerplaats
trouw. Mannetjes gaan
vaak vreemd in nabij gele-
gen kolonies als het wijfje

’s nachts op de eieren zit.

Grote Zilverreiger
Op 28 juli bij Piaam een
exemplaar dat op 7 mei
2013 als nestjong bij het
Lac de Grand Lieu in
Frankrijk, afstand 1030
km, werd geringd.

Ik hoop de wacht weder-
om van dienst te zijn ge-
weest.

Eelco Brandenburg.

Bolsward, 13-11-2016.

AAN ALLE LEDEN EN DONATEURS
WANNEER U GAAT VERHUIZEN

GRAAG TIJDIG UW ADRESWIJZIGING
DOORGEVEN AAN G. HOFSTRA

0515-579471
vogelwachtbolsward@outlook.com
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Uit de oude doos. In
gesprek met Rimmer
Stoelinga

Buiten is het koud, de eer-
ste nachtvorst en ijskrab-
ben van de autoramen.
’s Middags fiets ik naar de
Domp en bel aan bij Rim-
mer Stoelinga. Een begrip
binnen de Vogelwacht
Bolsward e.o.
De deur gaat open en mw.
Stoelinga doet open: Kom
der mar even in en roept
naar boven,  ‘Rimmer ien
van de Vogelwacht’.
Al jaren actief lid: koekac-
tie lopen en coördineren
binnen zijn wijk, nazorger
en zorgt voor de winter-
voedering van watervo-
gels. Ik leg de bedoeling
van mijn bezoek uit en het
past direct wel. Gezellig
gaan we in de warme keu-
ken zitten met een lekker
kop koffie. In de woonka-
mer liggen de kleinkinde-
ren voor de buis, Pake en
Beppe passen op de jeugd.

‘Rimmer do must even
een appeltsje skile voor de
jeugd’. Prachtig: Vrouw
Stoelinga plat Boalsertes
en Stoelinga poerlike
frysk. Een genoeglijke
sfeertje, het doet je aan
vroegere tijden denken.
Stoelinga is zijn hele leven
bouwvakker geweest, tim-
merman, metselaar en te-
gelzetter. Bouwde zijn
eigen huis op de Domp
toen ze in 1975 in Bols-
ward kwamen wonen.

Stoelinga is bijna 80 jaar
als ik dit stukje tik en nog
erg fit. Geboren in Ooster-
wierum in 1936 in een
gezin van 9 kinderen. In
1947 overleed zijn vader
en moeder Stoelinga bleef
achter met 9 kinderen
waarvan de jongste nog
maar een paar maanden.
In die tijd bijna geen fi-
nanciële opvang.
Het was thuis niet ruim.
De oudste kinderen onder-
steunden moeder met
kostgeld. Stoelinga ver-
diende in het leger
(diensttijd) toen 75 cent
per week. Het waren an-
dere tijden, maar ook an-
dere normen en waarden.
Toch was men tevreden
en gelukkig. Uit de verha-
len komt een mooie jeugd
naar voren, altijd buiten
en in het veld. De natuur
was toen zoiets als nu de
TV, de computer en
smartphone. Samen met
vrienden de landerijen in.
Als je dan drie eendeneie-
ren vond, ging je naar huis

en bakte die meteen. Een
ware traktatie.
De hele dag buiten maakt
hongerig. Er werd niet ge-
snoept, het woord “tus-
sendoortje” bestond nog
niet. Geen koekjes en
chips. En met een vroeg
gevonden kievitsei kon je
een vermogen verdienen.
Soms wel een rijksdaalder!
Dan was je schatrijk ver-
geleken met een salaris
van 75 cent per week.
“Eieren zoeken moest je
zelf maar leren”, zei zijn
oudste broer. Je had er zo
een concurrent bij.
En dat kon Stoelinga. Tot
zijn 80ste nog steeds in
het veld als nazorger bij
bio-boer Brandsma.
Op mijn vraag waarom er
in de jaren veertig van de
vorige eeuw Vogelwachten
werden opgericht, moest
Stoelinga even nadenken.’
Nou ik denk, omdat er
geld te verdienen was, het
was een echte eierzoek-
club, maar ook om de ach-
teruitgang van de weide-
vogel te stoppen’.
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Bijna zijn hele leven is hij
al lid van de Vogelwacht.
Vanaf de oprichting in
1950 in Oosterwierum
door politie Blaauw werd
Stoelinga lid: ‘Je had ver-
der niets en de Vogel-
wacht was echt iets
bijzonders’. Stoelinga was
toen 13 jaar. Toen het
gezin naar  Stiens verhuis-
de, werd hij daar lid en als
laatste van de Vogelwacht
Bolsward e.o. in 1975.
Samen een rayon nazorg
met Steven de Vries, Siet-
se Palstra en Joop Kroon-
tje. Alle drie al overleden.
Elk jaar een excursie, in
het voorjaar een dag met
de vogelwacht in de bus
erop uit. Een feest! Lekker
uit eten, wat een gezellig-
heid. Nog steeds actief in
het veld, de koekactie lo-
pen en indien nodig met

zakken voer erop uit om
de watervogels in de win-
ter bij te voeren. Gaat
zelfs met zijn kleinkinde-
ren naar de Friese nazorg
dag van de BFVW.

Stoelinga: ‘De jeugd leert
niet meer het eierenzoe-
ken, ze hoeven ook niet te
rapen, die tijd is geweest”,
volgens Stoelinga. “Maar
ze kennen de manieren en
gedragingen van de vo-
gels ook niet meer, ze

komen het veld niet meer
in, het mag zelfs niet
meer. Het vrije veld is
verleden tijd. Er is ook
zoveel afleiding van TV
enz.. Wij hadden vroeger
niets, alleen de natuur,
buiten”. Stoelinga mist
geen jaarvergadering of
nazorgvergadering. Heeft
alle jaargidsen binnen
handbereik. Zelfs de oude
jaarverslagen van Ooster-
wierum waar zijn broer
Joost voorzitter is ge-
weest.

Ook zijn broer is een op en
top ‘fjildman’. Deze liet
zelf een zwaluwtil bouwen
en bekostigen, en haalde
hiermee een artikel in de
Vanellus.

(lees verder op de volgende
pagina)
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Hoe ziet de Vogelwacht er
over 10 jaar uit?
‘Nou, ik hoop dat ie dan
nog bestaat “. Of er nog
weidevogels zijn? “Ik snap
de veehouder van deze
tijd wel, maar voor de vo-
gelstand is het rampzalig.
De kleine plekjes waar het
nog goed gaat zijn erg
kwetsbaar door predatie
en subsidies. De natuur
kun je niet altijd zijn gang
laten gaan. Kijk maar naar
de vele eksters en kraaien
in onze wijk. Soms moet
je paal en perk stellen

zowel bij te veel predatie
als bij teveel intensieve
veeteelt. Het is allemaal
niet gemakkelijk”.
Stoelinga laat een oude
vogelgids zien met aantal-
len vogels en eieren in een
rayon.
Iets waar elke nazorger
tegenwoordig alleen maar
van dromen kan.

Ik maak een paar mooie
foto’s van deze markante
man.
Een echte “fjildman” met
hart voor de natuur, die

ziet dat de tijden veran-
deren. Maar die de mooie
herinneringen bewaart en
koestert. Tevreden is met
de tijd waarin hij leeft:
‘wat hebben we het rijk,
maar vroeger was het
ook mooi’.
We nemen afscheid, bui-
ten schemert het al wat.
In de boom hangt een
handschoen;
‘Van de jeugd, hij hangt
er 2 weken. Dat gebeurde
vroeger niet’.

Philip de Vries.

Sigarenmagazijn P. Landskroon

Ook voor …

Staatsloten Lotto/Toto
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Nazorgcijfers per rayon (hoofdsoorten)
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Overige soorten in ons wachtgebied



Jaarverslag 2015 62 Vogelwacht Bolsward

Bronvermelding foto’s:

● Omslag: G.Visser, H. Rienstra en
Internet;

● Pagina 6: M. Van Spanning;
● Pagina 14 t/m 16: M. Van Spanning;
● Pagina 27: H. Rienstra;
● Pagina 31-34: G. Visser;

● Pagina 35: M. Van Spanning;
● Pagina 36: G. Visser;
● Pagina 38: W. Palstra;
● Pagina 41 t/m 51: E. Brandenburg;
● Pagina 52 t/m 54: P. de Vries;
● Pagina 62: G. Visser.



Jaarverslag 2015 63 Vogelwacht Bolsward


