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Dit leest u o.a. in deze
jubileumuitgave:

Een uitgewerkte beschrijving
van het Droneproject waaraan
onze wacht deelneemt.

Een verslag van de excursie
naar de Makkumer Noordwaard
van 4 mei 2019.

Nieuwe nestkasten voor mezen
o.a. in de wijk Eekwerd te
Bolsward.

Een nieuwe zwaluwtil voor
Vogelwacht Bolsward.
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 Organisatie
Vogelwacht Bolsward e.o., opgericht 28 februari 1947, aangesloten bij de BFVW.
Aantal leden en donateurs 330.

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
Bolsward. Tel: 06-29335374

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

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

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

 Broedzorg coördinator: W.A. Palstra, Prinsenburg 1, 8702 AM
 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

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, de Bunders 27, 8701 GR
Bolsward. Tel: 06-11195698  e-mail: r.de.l@home.nl

 Webmaster: R. de Lange, de Bunders 27, 8701 GR
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

Financiële gegevens:

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

 Website:  www.vogelwachtbolsward.nl
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Colofon

Dit is de tiende editie van het
jaarverslag nieuwe stijl.

Redactie en vormgeving:
Rutger de Lange en Philip de
Vries.

Aan dit nummer werkten verder
mee:
Eelco de Lange, Marco van
Spanning, Eugene Rosenau,
Gosse Hofstra, Wiebe Palstra,
Eelco Brandenburg, Jappie van
der Meer, Bram Bijlsma, Jan
Kroese, Joop Ykema, A. van der
Wagen-Slagman.

Jaar van uitgave:  2020

Tekst correctie: Joop Ykema

Drukker:
Grafische groep van der Eems.

Uivoering en lettertype:
Glossy full color, Verdana 9.

Oplage: 400 stuks
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  Spanning;
- Foto’s pag. 13, internet;
- Tekst pag. 13, internet;
- Foto’s pag. 14, W. Palstra
  (Viswedstrijd) & internet
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- Foto’s pag. 15, W. Palstra;
- Foto’s pag. 16 t/m 18, P. de
  Vries;
- Foto’s pag. 19, M. van
  Spanning en R. de Lange;
- Foto’s pag. 20, R. de Lange
  en P. de Vries;
- Foto’s pag. 22, M. van
  Spanning;
- Foto’s pag. 23, G. Hofstra;
- Illustraties pag. 23, Bouw-
  bedrijf Frankena Wommels;
- Foto’s pag. 24, J. Kroese;
- Foto’s pag. 25 t/m 27,
  internet & G. Visser;
- Tekst pag. 25 t/m 27,
   internet;
- Foto pag. 29, internet;
- Foto’s pag. 30, G. Visser;
- Foto’s pag. 31, 32, 35,
  E. Brandenburg;
- Foto’s pag. 36, G. Visser en
  internet;
- Illustraties pag. 37-38, BFVW
  en Provincie Fryslân.



Jubileumuitgave                                                                                                           10 Jaar nieuwe stijl

Jaarverslag 2019                                                    5                      Vogelwacht Bolsward

Van de redactie

Het zal u zeker zijn opgevallen dat het
jaarverslag 2019 gemaakt is op  A4
formaat. Een uitdaging voor ons als
makers van deze gids. Al enkele malen
hebben we het verzoek gekregen of de
gids op een groter formaat kon worden
gemaakt. Ook gidsen van andere
wachten zijn vaak op A4 formaat. Wat
echter bij ons de doorslag heeft
gegeven, is dat we nu aan een soort
jubileumuitgave zijn begonnen. Het is
de tiende uitgave van de jaargids
nieuwe vorm. De bekende groene
omslag met aan de bovenkant het
silhouet van de stad Bolsward. De toren
van het stadhuis staat er zelfs nog
intact op! En op de zijkant de Skries op
’e hikke en op de achterzijde, zoals elk
jaar, een foto van de vogel van het
jaar.

We hebben dit jaar weer veel foto’s
aangeleverd gekregen en moesten een
keuze maken uit de werkelijk prachtige
plaatjes. Alle inzenders hartelijk dank
hiervoor. Onze advertentiewerver Joop
Ykema heeft, zoals gewoonlijk, weer
puik werk geleverd en veel
advertenties en geld binnengehaald.
Hulde voor deze man! Verder heeft

onze secretaris Hofstra alles weer
prima voor elkaar en iedereen, die
meewerkt aan deze gids, weer
aangestuurd. En dat zelfs na een flinke
fysieke tegenslag en forse operatie.
Fijn dat je weer geheel bent hersteld.
Wat is een bestuur zonder secretaris?

Eelco Brandenburg heeft weer een
fantastisch verslag geschreven over
allerlei waarnemingen en tellingen. Zelf
een heuse studie naar meeuwen in de
stad Groningen waarvan een
uitgebreide versie op onze website is
te lezen.

Wat ook opvalt aan deze nieuwe gids
is dat de rubriek: Nazorgcijfers per
rayon (hoofdsoorten) geheel is
veranderd. De oorzaak is te wijten aan
de veranderde manier van verwerken
van de gegevens in het
kievitregistratiesysteem. Voor Marco
van Spanning is het niet meer mogelijk
om de tabellen aan te leveren zoals in
de gids van 2018. Hadden we daar net
alles opnieuw ingedeeld en
vormgegeven, blijkt dat die moeite te
vergeefs is geweest. Maar er komt ook
weer iets nieuws voor terug en goed
overzichtelijk én inzichtelijk. Er is nu
meer overzicht over de jaren wat

betreft de 4 hoofdsoorten. Marco zal
hier ook wel een en ander over
vertellen in de rubriek: Werkgroep
nazorg. Rutger de Lange heeft nu een
aantal overzichtelijke grafieken
gemaakt van de laatste 10 jaar van de
vier hoofdsoorten.

Nestkasten. Hier zoekt de wacht nog
vrijwilligers die zich in het voor - en
najaar een dag willen inzetten om
nestkasten te controleren, eventueel
te vervangen, schoon te maken en te
registreren. Het bestuur streeft naar
een wijkindeling in Bolsward waar 2
personen verantwoordelijk voor zijn.
Er zijn nestkasten en er is een ladder
beschikbaar. De nestgegevens kunnen
we invoeren via de app van de BFVW,
zodat we elk jaar een mooi overzicht
hebben van onze broedvogels in de
stad.
Vanaf nu kunnen we deze gegevens
ook op onze eigen website bekijken via
de interactieve rayonkaart:

www.vogelwachtbolsward.nl/
pagina43.html

Als de wijken niet te groot zijn is het
slechts een paar uurtjes werk en lekker
in de buitenlucht. Neem je
kleinkinderen mee en het is zeer
educatief! Meld je aan!

www.vogelwachtbolsward.nl/
www.vogelwachtbolsward.nl/pagina43.html
www.vogelwachtbolsward.nl/pagina43.html
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Ook de excursie op de Makkumer
Noordwaard was een groot succes. Het
verslag en de foto’s ziet u in deze gids.
Dit soort uitjes zijn zeker voor
herhaling vatbaar.
Graag zouden we zien dat er wat meer
gebruik wordt gemaakt van onze
website zodat er meer meldingen

komen van nieuws, waarnemingen
enz.. Deze waarnemingen worden
vervolgens gepubliceerd op de
interactieve kaart van onze website.

En dan als laatste punt: In de vorige
jaargids schreven we dat er geen week
voorbij ging of er was wel iets te
melden over de effecten van ons
dichtbevolkte geïndustrialiseerde
landje over de natuur en het klimaat.
En de rol van onze intensieve

veehouderij op het voortbestaan van
onze weidevogels.
Wat we nu zien is dat er zeer
regelmatig publicaties over natuur en
milieu verschijnen, en dat het bijna
dagelijks het nieuws op radio en tv
haalt. Herhaaldelijk wordt onze
regering geconfronteerd met de voor -
en tegenstanders van natuur, klimaat,
landbouw, visserij, industrie, toerisme
en recreatie. Kortom alles lijkt steeds

meer in een impasse te geraken.
Stikstof, fosfaat, Natura 2000
gebieden, CO2 uitstoot, waterpeil,
fijnstof, plasticsoep, luchtkwaliteit,
energietransitie, fossielvrije brandstof,
mobiliteit, keurmerken voor beter leven
op dierlijke producten, biologisch
voedsel, verzuring en verarming van
de bodem, kringloop landbouw en
veehouderij, opwarming van de aarde,
zeespiegelstijging, achteruitgang van
bijen, vlinders en andere insecten enz.
enz. In deze gids zijn ook tips
opgenomen hoe men een bij-
vriendelijke tuin kan creëren.

Wie heeft de oplossing?

Wat wel een feit is, is dat korte termijn
- en adhoc oplossingen geen effect
sorteren en burgers nog meer onzeker
en afwachtender worden
(alarmpolitiek). Iedereen is gebaad bij
een lange termijn visie zonder politiek
gesjoemel. Er moet meer worden
geluisterd naar de belanghebbenden en
naar wetenschappelijke instanties, en
dat er vervolgens richting gegeven
wordt aan lange termijnoplossingen. Er
zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten
worden die voor ons allen voelbaar
zullen zijn. Maar als dat rechtvaardige,
eerlijke en goed uit te leggen
beslissingen zijn, zal de meerderheid
van de bevolking daar begrip voor
kunnen opbrengen.

We moeten met veel mensen op een
klein stukje aarde proberen op een
gezonde en verantwoorde manier ons
voedsel te produceren en voor een
eerlijke prijs. En dat productie en
consumptie in evenwicht is met de
hoeveelheid grond. Dat overproductie
en grondstoffen over de hele wereld
vervoeren ten koste van arme landen
vroeg of laat tot problemen zal gaan
leiden, was te voorzien. Dat subsidies
niet nodig moeten zijn om
veranderingen door te voeren.
Voorwaar een helse klus voor onze
regering.

Als redactie wensen we jullie weer veel
lees plezier en horen graag op -
aanmerkingen op deze nieuwe gids.

Rutger de Lange en Philip de Vries.

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

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

Tips voor een bijen-
vriendelijke tuin

Bijen maken niet alleen honing, ze
bestuiven ook bloemen en
planten. Bijen en hommels zijn
dus belangrijk voor de natuur en
ons voedsel. De laatste jaren
sterven er meer bijen dan
normaal. Met een bij-vriendelijke
tuin help jij de bijen om te
overleven.

Wilde bijen en honingbijen zijn
onmisbaar voor de fruitteelt en het
verbouwen van andere gewassen.
Maar bijen hebben het moeilijk: er
sterven veel bijensoorten.
Bijensterfte komt door ziektes,
parasieten, bestrijdingsmiddelen
(neonicotinoïden) en te weinig
aanbod bloemen. Ontdek wat je
kunt doen om bijen te helpen.

Tips voor bijen in je tuin

1. Zet bloemen in je tuin of
op je balkon waar
honingbijen en wilde
bijen op afkomen. Kies
bloemen die in
verschillende maanden
bloeien: bijen hebben
van het voorjaar tot in
de herfst bloeiende
planten nodig.

2.   Zorg dat bijen in je tuin
 kunnen nestelen. Zet
 bijvoorbeeld een
 bijenhotel neer en zorg
 voor rommelhoekjes in
 de tuin.
3.  Heb je last van andere
 insecten? Gebruik
 preventieve en  milieu-
 vriendelijke maat-
 regelen om ze te
 bestrijden.

Lees verder op de volgende pagina.
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Van de voorzitter

We zijn alweer bijna een jaar verder en
het was een roerig en druk jaar.

Persoonlijk en ook wat de vogelwacht
betreft met vergaderingen, nazorg,
alarmtellingen en vele andere
activiteiten.

Het eerste landelijke en Friese kievitsei
was vroeg dit jaar nl.  op 28 februari
en is gevonden door Eduard van der
Hoek bij Vegelingsoord. Nooit eerder
werd het eerste ei zo vroeg gevonden.

Het eerste ei van de wacht werd
gevonden door Wiebe Palstra op 13
maart bij boer Abma (was een twake
trouwens).

Het eerste ei van de jeugd werd
gevonden door de vijfjarige Fabienne
Palstra op zondag 17 maart rond negen
uur in de landerijen van boer Abma en
op dezelfde dag rond 12.40 uur
 vonden Jesse Galema (acht jaar) en
Jayden van Spanning (7 jaar) het
eerste ei van de jeugd t/m 12 jaar en
jullie raden het al, bij boer Abma.

Ik mocht aan Mevr. van der Wagen ook
een aandenken uitreiken in verband
met 25 jaar lang nazorger bij
Vogelwacht Bolsward e.o.. In deze gids
leest u hierover meer.

Op 2 juni hebben wij als Vogelwacht
voor de jeugd een viswedstrijd
georganiseerd.  De  opkomst was goed.
Verderop in deze gids leest u het
verslag. Op dezelfde dag hadden wij
later in de middag een BBQ. Deze werd
georganiseerd voor onze nazorgers
door slager en lid Yde de Boer:  een
zeer geslaagde activiteit! Familie de
Boer hartelijk bedankt voor de
gastvrijheid, het was top!

Ook dit jaar werd de koekactie weer
voortreffelijk geregeld door Gosse
Hofstra. De werkzaamheden behelzen
o.a.  het coördineren, bestellen en
uitdelen van de dozen aan de
verkopers. De koekactie levert ons een
leuk centje op wat we  kunnen inzetten
voor diverse doeleinden. Bedankt
Gosse voor al het werk.

Tot slot wil ik Rutger de Lange en
Phillip  de Vries bedanken voor het vele
werk dat ze verrichten om de jaargids
er weer tiptop uit te laten zien.
Nogmaals bedankt toppers. En Joop
Ykema wordt hartelijk bedankt voor de
advertentiewerving, elk jaar weer een
groot succes voor de wacht. Verder
wens ik iedereen veel goeds en
gezondheid en tot ziens op de
jaarvergadering.

Eugene Rosenau.

Tips voor bijen in je tuin
vervolg

4. Check het etiket: ver-
 mijd spuitbussen, korrels
  of andere bestrijdings-
 middelen die de volgende

stoffen bevatten:
Imidacloprid, thiacloprid, of
acetamiprid. Dit zijn neoni-
cotioïden die giftig zijn voor
de bij.

5. Koop het liefst biologische
 zaden en planten: die zijn
 niet met gif (neonicotioïden)
 behandeld.

Oorzaken bijensterfte

Er zijn verschillende oorzaken voor
de bijensterfte. Eén oorzaak is het
gebrek aan voedsel: door de
intensieve landbouw en
verstedelijking zijn er minder
(verschillende) bloemen. Vooral
wilde bijen hebben daar last van:
ze zijn afhankelijk van bloemen in
hun directe omgeving. Honingbijen
en hommels kunnen langere
afstanden vliegen en hebben dus
meer mogelijkheden om voedsel te
vinden. Honingbijen hebben meer
last van de varroamijt en
parasieten, waardoor zelfs complete
bijenvolken sterven. Maar de
belangrijkste oorzaak voor de
bijensterfte is waarschijnlijk het
gebruik van neonicotinoïden: een
veelgebruikt bestrijdingsmiddel.
Van de 331 bijensoorten die ooit in
Nederland voorkwamen, staat meer
dan de helft op de lijst van
bedreigde soorten (Rode Lijst) en
zijn er al 46 verdwenen.

Neonicotinoïden: schadelijke
pesticiden voor bijen

Neonicotinoïden zijn bestrij-
dingsmiddelen (pesticiden) tegen
insecten die planten eten of
leegzuigen. Deze insecticiden
worden veel gebruikt in de land- en
tuinbouw, al wordt het gebruik van
neonicotinoïden steeds meer aan
banden gelegd.

Lees verder op  pagina 9.
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Beste 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 W. Terra de coördinator is.

Met name graag extra uw aandacht en
tijdig inschakelen van de vliegende bri-
gade daar waar het werkzaamheden op
maispercelen betreft.

Tot de leden van de vliegende brigade
behoren de volgende nazorgers:

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

W. Louwsma
Tel:0515-575151

W. Palstra
Tel:06-46085050

De nestpan
De bond van Friese vogelwachten heeft
in samenwerking met de provincie een
nestpan ontwikkeld.
Deze is te gebruiken als u mest gaat
uitrijden met een sleepslang. Zie de
foto.

Mochten er in uw weiland nesten aan-
wezig zijn van weidevogels, dan is de
nestpan een probaat middel om het
broedsel te beschermen. Enkele vee-
houders hebben vorig jaar al met suc-
ces de nestpan gebruikt.

U kunt contact opnemen met uw nazor-
ger als u niet zeker weet of er  nesten
aanwezig zijn.
Mocht u hiervan gebruik maken dan
kunt u contact opnemen met ons be-
stuurslid Marco van Spanning, tele-
foonnummer 06-42753632 of e-mail:
vogelwachtnazorg@outlook.com
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Website Vogelwacht Bolsward

Toen ik, tien jaar geleden, aantrad als
redactielid bij de wacht werd mij
gevraagd of ik misschien ook iets kon
betekenen voor het vervaardigen van
een website voor onze wacht. Destijds
had de wacht ook al iets van een
website. Hier werd echter niet veel mee
gedaan en stond tevens ook niet online.

Al snel kwamen we tot het besluit om
een geheel nieuwe website te maken
waarop onze wacht overzichtelijk
gepresenteerd kon worden. Met behulp
van een ervaren website ontwikkelaar
hebben we een basis gemaakt voor de
website. De huidige website draait nog
steeds op deze basis en is door de jaren
heen verder door mij uitgebouwd en
ontwikkeld.

Een paar jaar geleden is ook de Twitter
tijdlijn van de wacht geïntegreerd in

onze website. Hiermee komen alle
actuele Twitter berichten over onze
wacht direct op onze website terecht.
Je vindt deze informatie onder de
button “actueel nieuws”. Zo wordt ook
ieder jaar het Jaarverslag op de website
geplaatst in PDF formaat. Hierdoor kan
men, naast de jaarlijkse analoge versie,
het jaarverslag ook digitaal nalezen en
doorbladeren. Een ander mooi
onderdeel is de waarnemingen tabel.
In deze tabel worden alle waar-
nemingen opgenomen die bij ons
binnenkomen. Lever daarom ook
zoveel mogelijk jullie bijzondere
waarnemingen aan. Dit kunnen vogels,
planten en andere diersoorten zijn.
Naast deze tabel is er nu ook een
interactieve rayonkaart opgenomen
waarin de locatie van deze
waarnemingen zijn te vinden.

Rutger de Lange.

Veel (bloemen)zaden worden met
de insecticiden behandeld: in de
fabriek dompelen ze de zaden
onder in het middel. Als het zaad
ontkiemt, verspreidt het gif zich
door de hele plant. Via de nectar
en het stuifmeel van de bloemen
komt het bij de bijen terecht. Heel
kleine hoeveelheden van de stof
zijn al giftig.

Neonicotinoïden komen ook voor
in mierenlokdozen en vliegenvan-
gers die gewoon in de winkel te
koop zijn. Het gif breekt moeilijk
af en blijft lang in de grond of het
water aanwezig.

Zo help je de bij

Vermijd neonicotinoïden
Gebruik geen spuitbussen, korrels,
kakkerlak- en mierenlokdozen,
houtverf, vlooienbanden of
vliegenvangers waar neoni-
cotinoïden in zitten. Staat er op
het etiket: imidacloprid, thia-
cloprid, of acetamiprid? Dat zijn
stoffen die je níét wilt hebben.
Op Ctgb.nl vind je een lijst van
producten waar neonicotinoïden in
zitten.

Op Plagen in de tuin bes-
trijden en Schimmels en vraat-
insecten vind je tips om milieu-
vriendelijk plagen tegen te gaan.

Plant of zaai bloemen voor bijen
in je tuin
Met de juiste bloemen en planten
maak je je tuin aantrekkelijk voor
bijen. Inheemse bloemen, die
oorspronkelijk in Nederland

voorkomen, zijn belangrijk. Verder
is het belangrijk dat er van het
vroege voorjaar tot de late herfst
voldoende bloemen zijn. Plant of
zaai dus bloemen die in
verschillende maanden bloeien.
Vooral wilde bijen hebben genoeg
bloeiende planten nodig in de
omgeving van hun nest, omdat ze
niet ver vliegen.

Bloemetjes en bijtjeskalender

Op de bloemetjes- en bijtjes-
kalender vind je per maand
voorbeelden van bloemen waar
bijen dol op zijn. Deze kalender is
gebaseerd op informatie van onder
andere de Vlinderstichting.

Jaarverslag 2019                                                    9                      Vogelwacht Bolsward
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Werkgroep nazorg

Hoe staat het ervoor met ons wacht-
gebied?
Op dit moment hebben we 62 rayons.
Hier wordt door 56 nazorgers op 3428
ha nazorg verricht. Vogelwacht
Bolsward werkt nog met rayons. Zoals
u van ons gewend bent, plaatsten wij
in de jaargids altijd een overzicht van
de nazorggegevens met rayonnummer
en de namen van de nazorgers. Helaas
is dit door de veranderingen in het KRS
voor ons onmogelijk geworden, omdat
de BFVW niet meer met rayons werkt.
Als we het nog op de oude manier
zouden doen, moeten we elke stip
tellen en daarbij uitzoeken welk rayon
erbij hoort. Dit zou betekenen dat het
enorm veel werk is en dat de kans op
veel fouten groot is. De BFVW werkt
tegenwoordig met telgebieden, dus
zullen we  iets anders moeten
verzinnen. Rutger en Philip, die elk jaar
de jaargids samenstellen, zullen kijken
hoe ze dit gaan inrichten.

Nazorg met Meneer Nagel
Het was 10 mei toen ik met Nagel had
afgesproken om te gaan nazorgen in
zijn nazorggebied op het mooie, oude
land bij boer Abma. ‘s Middags haalde
ik Nagel van huis. Het weer werkte mee
en de zon scheen. Aangekomen in het
land van Abma liet hij zien waar hij

nazorg deed. We kwamen achter de
boerderij en daar gaat `Appie` zitten
bij een hokje, hij vertelt dat hij hier
mooi op afstand kan kijken naar de
weidevogels.

Het groene gedeelte zitplaats de roze stip tureluur.

En al gauw zien we een tureluur naar
zijn nest gaan en natuurlijk vonden we
de eieren. We pakken de auto en rijden
naar de voorkant van de boerderij, we
kijken even vanuit de auto en besluiten
het land in te gaan. Hierop ziet Nagel
al gauw een scholekster van zijn nest
af komen. Hij loopt direct op zijn doel
af en treft daar 4 eieren van een
scholekster aan. We kijken nog even
verder of we niks hebben gemist en
besluiten om terug naar de auto te

gaan. Eenmaal in de auto praten we
nog even en zegt hij:”Rijd maar even
een stukje verder en zet je auto daar
maar neer”. Nagel heeft de kievit allang
in de smiezen, we zien het jokje
voorzichtig terugkomen en wachten tot
ze op haar nest gaat zitten. Vanuit de
auto zien we dat het jokje achter wat
graspollen verdwijnt. We stappen uit.
Ik kijk terug en zie meerdere pollen. Ik
oriënteer mij en denk:”Daar moet het
zijn”. Samen lopen wij het land in. Ik
wijk van Nagel af en loop door, hij ook
en zegt nog: “Daar ligt het niet!!” Ik
meende toch echt dat het nestje meer
naar links lag, maar deze ouwe
eierzoeker weet nauwkeurig waar de
nesten liggen.

Het kievitnestje.
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Ik heb een geweldige middag gehad en
genoten van zijn ervaringen in het veld.
We maken nog even een selfie in de
auto en daarna breng ik hem weer
thuis.

Van de kennis van het eierzoeken heeft
hij iets doorgegeven. Op de Ugolaan
aan de rondweg is het laatste stukje
aan de rand van Bolsward waar
weidevogels zitten. De rest van
Bolsward zijn de roekenkolonies de
baas. Velen weten het al dat Bolsward
wil uitbreiden. Het perceel, ongeveer

14,5 hectare groot, is inmiddels
verkocht aan de Gemeente Súdwest
Fryslân. Op dit perceel zullen woningen
worden gebouwd. Jammer voor de
weidevogels. Deze 14,5 hectare grenst
aan de Hartwerdervaart en daar heeft
de Vogelwacht Bolsward een
oeverzwaluwenwand geplaatst en
daarachter bevindt zich een plas-dras
gebied op het perceel van boer
Brandsma. Het land van Abma grenst
hier ook aan. Op het land van Abma,
vond de jeugd het eerste ei van de
wacht in 2019. Het oude grasland van
boer Abma is uitstekend geschikt voor
de vogels, hier moeten we zuinig op
zijn en ook op de kennis van de
eierzoeker/nazorger.

Stagelopers
Dit jaar hebben we 2 stagelopers
gehad, Ivan en Delano. Zij moesten
stage lopen bij een niet winstgevend
bedrijf. Wat is er dan mooier om stage
te lopen in de natuur. De stage viel in
het nazorgseizoen en dus konden we
ze mooi meenemen het weiland in. Ik
denk dat we hen een goede en

leerzame tijd hebben bezorgd. In de
nazorg periode hebben ze nesten
opgezocht en er stokken bij geplaatst.
Ze zijn mee geweest met de
alarmtelling, ze hebben geholpen met
de viswedstrijd voor de jeugd en
geholpen bij het organiseren van de
barbecue voor de nazorgers. Met deze
activiteit  hebben ze de stageperiode
afgesloten.

Stageloper Ivan             Stageloper Delano

Vogelwacht Bolsward bedankt hen voor
hun inzet.

Marco van Spanning,
Nazorgcoördinator.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

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

Afgelopen jaar heeft de BFVW
vrijwilligers gevraagd om zich aan te
melden als dronepiloot. Van alle
aanmeldingen kregen 8 vrijwilligers
een opleiding, daar was ik één van.
Deze opleiding bestond uit 2 dagen
theorie en praktijk. De eerste dag was
veel informatie en theorie, het laatste
uurtje moesten we met een hele kleine
drone leren vliegen. We kregen
allemaal een drone mee om thuis te
oefenen.

Deze drone was een goedkopere en
kleinere drone dan waar we uiteindelijk
echt mee gaan vliegen. Het was
bedoeld om het gevoel te krijgen met
een drone te leren vliegen. De opdracht
was een 8 te vliegen, vooruit en ook
achteruit. Deze drone is net zo groot
als je handpalm en niet te vergelijken
met de drone waar je uiteindelijk mee
gaat vliegen.

De tweede dag bestond uit een klein
stukje theorie en voor de rest praktijk.
De praktijk was vliegen met een grote
drone. Na deze opleiding gingen we het
echte veldwerk doen, dit was onder
begeleiding van een expert. Zo werden
we begeleid om zelfstandig te werken
tot wij het vliegen beheersen.  Het
afgelopen jaar hebben we heel veel
ervaring op gedaan. Het werkt altijd
anders in de praktijk. Het was een mooi
leerproces. De drone heeft een gewone
camera en een warmtebeeldcamera
onder zich hangen. Met de
warmtebeeldcamera vind je nesten.
Wij mogen een half uurtje voor
zonsopkomst vliegen, dit doen we
omdat de zon anders alles opwarmt.
Zodra de omgeving opgewarmd is,
kunnen wij met de warmtebeeldcamera
de nesten niet meer zien. Het werkt als
volgt: er wordt een aanvraag gedaan
voor een perceel en met toestemming
van de boer  vliegen we boven zijn
landerijen. Er zijn twee dronepiloten en
iemand van de vogelwacht aanwezig
op de afgesproken plek. Vervolgens
gaan we het land in en zoeken we een
geschikte plek om alles klaar te zetten.
Er wordt gekeken of we veilig kunnen
vliegen. Hierna wordt de drone
klaargezet en het statief met het
beeldscherm voor de warmtecamera.

Zodra we ingelogd zijn en de drone
klaar is, tekenen wij de route van de
drone in, dit zijn banen van 29 meter
breed. Zodra wij alles klaar hebben,
wordt de drone naar 30/35 meter hoog
in de lucht gebracht en gaan we
richting het start punt van de route. De
zon komt bijna op en alles is dus
afgekoeld. De omgeving is koeler dan
de eieren. De eieren zijn rond de 14
graden dus het warmtebeeld zal
aangeven waar zich de eieren
bevinden. De taak van de tweede piloot
is te bepalen of het nesten zijn of wat
anders. Op dat moment houdt de piloot
de drone altijd in het oog, en de tweede
man let op al het andere. In het begin

was het even wennen om te
constateren of het nu een haas is  of
een nest. Al gauw hadden we het door
om dit van elkaar te onderscheiden. Is
het niet zeker of het om een nest gaat,
dan gaan we een stukje terug of we
besluiten om de route eerst te

vervolgen. Zijn wij niet zeker van een
nest dan geven we dit aan als
“misschien”.  Wanneer wij besluiten om
terug te gaan, zakken we wat met de
drone. Al gauw zie je dan dat de haas
verdwijnt of rondjes gaat rennen. We
kunnen ook nog van camera wisselen
om foto’s of video’s te maken. Als je
zakt tussen de 5 en 10 meter op de
warmtebeeldcamera en de grutto blijft
zitten, zie je dit heel duidelijk aan de
vorm. Zo waren we ook een keer bij
boer Bote de Boer met de drone in het
late seizoen. Hij wilde weten of het
vertrouwd was het gras te maaien. Het
gras stond heel hoog en op het
warmtebeeld zag je heel veel stipjes.
Maar deze stipjes zaten niet stil. Nee,
deze stipjes gingen alle kanten uit,
maar sommige stippen verdwenen ook.
Wat was het geval: het waren muizen
en kuikens. Er valt nog veel te leren en
de drone is een mooi hulpmiddel om

als nazorgers te kunnen bepalen wat
op de grond zit. Het is niet de bedoeling
om de nazorger te vervangen. Er wordt
nog gezocht naar een dronepiloot
binnen onze eigen wacht. Lijkt jou dit
ook leuk, en zou jij deze opleiding
willen doen? Meld je dan bij mij aan.
Mijn email en telefoonnummer staan
voor in het boekje.

Marco van Spanning,
Nazorgcoördinator.
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Waarom de Uil ‘s nachts leeft en
geruisloos vliegt

Alle vogels stonden druk piepend en
krijsend op de open plek in het bos.
Wat waren ze allemaal boos! Boos over
de sluwe en misleidende trucs van het
kleine vogeltje. Het was niet eerlijk dat
hij op slinkse wijze de wedstrijd over
het koningschap van de vogels had
gewonnen. Hij moest worden gestraft!
Maar wat was een passende straf?
Hierover moest vergaderd worden.
Daarom werd het vogeltje gevangen
gezet in een muizenholletje. Hij paste
maar net in het krappe holletje. Omdat
hij een slim vogeltje bleek te zijn, was
er een goede bewaker nodig. Alle
vogels waren het er over eens dat de
stoere, brede en vooral slimme uil de
beste cipier was. De uil stond geduldig
voor de uitgang van het muizenholletje
en keek met zijn grote ronde ogen alert
rond.

Urenlang praatten de vogels over de
straf die het winterkoninkje verdiende.
De meningen liepen uiteen. En
ondertussen hield de uil vele uren de
wacht….en viel tenslotte in slaap. Toen
het slimme vogeltje dit ontdekte,
ontsnapte hij stilletjes en vluchtte in

het dichte kreupelhout. Daar aan-
gekomen zong hij diep verscholen
brutaal zijn triomfantelijke lied.
Wat waren de vogels razend toen ze
ontdekten dat de kleine brutale vogel
was ontsnapt door de onoplettendheid
van de uil. Niet alleen het kleintje maar
ook de uil moest gestraft worden voor
zijn enorme blunder. Weer moest er
vergaderd worden over een passende
straf.

De wijze uil zag de bui al hangen en
vluchtte. De trotse vogel wilde de
vernedering van een uitbrander niet
ondergaan. Sinds die dag laat hij zich
overdag niet meer zien aan zijn
soortgenoten. Pas als het donker is en
alle anderen slapen, komt de uil tot
leven. Hij heeft zich aangeleerd
geruisloos te vliegen door de donkere
nacht, zodat geen enkele vogel wakker
wordt om alsnog wraak te nemen.
Ook heeft de uil sindsdien een enorme
hekel aan muizen die ellendige
muizenholletjes maken waaruit
gevangenen ontsnappen. Daarom jaagt
de uil iedere nacht op muizen.

Eelco de Lange.
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Viswedstrijd Jeugd Vogelwacht
Bolsward

Zaterdagmiddag 1 juni organiseerde de
Vogelwacht van Bolsward e.o. een
viswedstrijd voor kinderen uit en
rondom Bolsward. Vanaf één uur
konden de kinderen zich aanmelden bij
het Heechhout. Op de wedstrijd kwam
een dertiental jongens en meisjes af
die klokslag half twee starten met een
twee uur durende wedstrijd.
De eerste vis die gevangen werd, was
meteen een dikke jongen. Rixt de Vries
ving een vis van maar liefst
drieëntwintig centimeter. Dat was ook
meteen de grootste vis die gevangen
is. Halverwege de wedstrijd werden de
jonge vissers voorzien van wat drinken,
een ijsje en een heerlijk zakje chips. In
totaal zijn er éénentwintig vissen

gevangen met een totale lengte van
drie meter en twaalf centimeter. Om
half vier was de wedstrijd ten einde en
kon het rekenwerk voor jury beginnen.
Op de eerste plaats was geeïndigd Rixt
de Vries met vijf vissen en met een
totale lengte van 80 centimeter,
tweede werd Dylan Draaisma met vier
vissen met een lengte van 45,5
centimeter en derde is Hylke
Strikwerda geworden met twee vissen
met een lengte van 30,5 centimeter.
Omdat iedereen erg goed zijn best had
gedaan, was er voor alle deelnemers
een troostprijs. De kinderen en het
bestuur van de Vogelwacht kijken terug
op een zeer geslaagde en vooral
zonovergoten eerste viswedstrijd.

Wiebe Palstra.

Het vuurgoudhaantje

Onlangs zaten we bij van der Valk in
Sneek aan de lunch toen we een
piepklein vogeltje buiten zagen liggen.
Het lag doodstil met de pootjes omhoog
vlak bij het raam. Direct zag ik dat het
een vuurgoudhaantje was.

Dit is een wintergast die uit het hoge
noorden in de loop van de herfst en de
winter afzakt naar onze streken omdat
het hier het minder koud is. Samen met
het gewone goudhaantje en onze
winterkoning behoren ze tot de drie
kleinste vogeltjes van Europa. Ze
wegen slechts een paar gram. Zijn erg
beweeglijk en trekken vaak in groepjes.
Vaak zie je ze in tuinen met veel coni-
feren, sparren of dennen, naaldbomen
dus. Dit is hun specifieke voedselplek.
In hun broedgebieden leven ze ook in
dit soort bossen. De goudhaantjes zijn
net nog iets kleiner en lichter dan onze
winterkoning, maar hebben een veel
opvallender kleur: groen bruinig met
een wat gele waas op de borst en een
zeer herkenbaar geel/goud gestreept
petje op de kop. Het vuurgoudhaantje
heeft in dit gele petje nog een rood
oranje streepje, waaraan hij zijn naam
te danken heeft.

Het zijn erg beweeglijke vogeltjes die
elk half uur moeten eten om hun snelle
stofwisseling op gang te houden.
Redden ze dit niet dan sterven ze al snel
van de honger. ’s Nachts kunnen ze hun
stofwisseling op een laag pitje zetten,
een soort korte winterslaap, om zo in
de ochtend weer te ‘ontdooien’ en weer
snel op zoek te gaan naar voedsel. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit kleine
insecten en zaadjes.

Verder worden deze vogeltjes zomers
geboren in bossen waar weinig
mensen zijn. Ze zijn dan ook vaak
helemaal niet schuw. Zo kan het
voorkomen dat ze in je tuin zo maar
vlak bij je komen zitten. Er zijn zelfs
gevallen bekend dat ze zo bij iemand
op de schouder of het hoofd gaan
zitten. Hierdoor zijn ze ook snel
slachtoffer van katten: Dus de kat de
bel aanbinden!

Een bijzonder mooi vogeltje die we
rond deze tijd weer in onze tuinen
kunnen verwachten. En…. ons
vuurgoudhaantje bij van der Valk is
tijdens de lunch weer rustig bij
gekomen en na een uurtje was ie weer
foetsie. Waarschijnlijk een raam-
slachtoffer, misschien ten gevolge van
een poging van een sperwer om een
lekker hapje te verschalken.

Philip de Vries.
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Eerste kievitseieren Vogelwacht

De eerste kievitseieren van de
Vogelwacht zijn in 2019 gevonden in
de landerijen van de familie Abma aan
de oostkant van de stad. Zondag-
morgen iets na negen uur vond de
vijfjarige Fabiënne Palstra uit Bolsward
het eerste “jeugd” kievitsei.
Fabiënne was zondag samen met haar
opa en tante het weiland ingegaan om
te kijken of de kieviten al eitjes hadden
gelegd. Bij het weiland aangekomen,
hebben ze eerst de vogels geob-
serveerd. Al snel bleek dat er weleens
een eitje zou kunnen liggen, omdat een
overvliegende kraai door de kieviten
werd weggejaagd. Na een korte
zoektocht ontdekte de jeugdige

zoekster een nestje met twee eitjes en
werd de vondst bij de vogelwacht
gemeld.

Dezelfde middag rond twintig voor één
was het bingo bij de jongens t/m 12
jaar. De achtjarige Jesse Galema en de
zevenjarige Djayden van Spanning
(beiden uit Bolsward) waren de hele
morgen al met de vader en zus van
Djayden aan het zoeken geweest bij
Burgwerd. Ze hadden daar nog geen
geluk gehad; wel veel mooie nestjes
maar allemaal leeg. Inmiddels hadden
de jongens wel doorgekregen dat er
een eitje was gevonden vlakbij
Bolsward en wilden daar hun laatste

poging van de zondag wagen. Bij de
familie Abma, die veel voor de
weidevogels doet,  zoals ruigtemest op
het land uitrijden, greppels vol water
laten staan en nog allemaal kruidenrijk
gras heeft, zitten op verschillende
plaatsen om de boerderij heen kieviten.
De vraag is dan ook waar moet je
beginnen met zoeken. Na een stukje
te hebben gelopen, zagen ze ineens
een kievit mooi wegvliegen, maar er
zat een vrij grote sloot tussen dus
moesten de heren omlopen. Eenmaal
op het land aangekomen, liepen Jesse
en Djayden langs de slootkant en
vonden daar ook een nestje met twee
eieren. Ook deze vondst werd gemeld
bij de vogelwacht en vers bevonden.

Bij de volwassenen ging de eer naar
Wiebe Palstra. Hij vond woensdag-
avond al een eitje eveneens bij de
familie Abma. Met deze vondsten kan
de vogelwacht stellen dat, ondanks de
harde wind en de regen het weide-
vogelseizoen is geopend.

Wiebe Palstra.
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Uit de oude doos, In gesprek met
Mevr. (Aagje) van der Wagen-
Slagman.

Het is 6 november als ik rond tien uur
naar de Witherenstraat fiets voor een
interview met Mw. van der Wagen-
Slagman. Het is mooi helder weer en
passeer ons toegetakelde stadhuis. In
plaats van een mooie toren staat er nu
een reusachtige kraan. Maar… het
wordt straks allemaal weer als
nieuw…...
Ik word hartelijk verwelkomd en
voorzien van een lekker bakje koffie
met wat lekkers er bij. Voor we het
weten is het kwart voor twaalf. Eerst
bezien we haar mooie tuintje welke
uitnodigt voor  kleine stadsvogeltjes,
maar de katten houden helaas de
vogeltjes uit de buurt. Jammer.

Aagje groeide op in een gehucht boven
Dokkum: Morra-Lioessens. Hier was
haar vader boerenarbeider en samen
met 4 broers werd Aagje al snel de
liefde voor de natuur bijgebracht. Met
heit te eieren zoeken. Later toen ze zelf
kinderen had, paste mem even op en
kon Aagje het veld  even in.
Al meer dan 25 jaar doet ze nazorg op
landerijen onder Burgwerd in de buurt
van De Bargepels op Kromwâl. Ze laat
alle oude stalkaarten zien waarop
voorheen de nesten werden
aangetekend voor de boer. Er was altijd
nauw contact met de boer over
werkzaamheden op het land en het
markeren van de nesten. Ze is een van
de weinige vrouwelijke nazorgers bij
onze Vogelwacht en voorheen
waarschijnlijk de enige.

Mw. van der Wagen laat mij ook de
eerste kaarten zien met haar
aantekeningen die ze bewaart in een
mooi grote A3 map. Een stukje historie
van de nazorg uit vervlogen tijden.
Aantallen vogels uit de eerste
registratie: Kievit 17 nesten met 67
eieren, Grutto 16 nesten 64 eieren en
Scholekster 23 nesten en 59 eieren.

Het valt haar op dat de Scholeksters
steeds minder fel worden en wat sloom
van het nest lopen. Vroeger zaten ze
je bijna in het haar ‘mar no binne se sa
sleau’, heel anders dan vroeger. Ook
veranderingen in vogelsoorten in de
binnenstad vallen haar op. Vroeger had
je geen Meerkoet, Waterhoen, Fuut en
Blauwe reigers in de stad. Het
verandert allemaal. Ook veel roof-
vogels en de predatie van Vos en
Marter neemt toe.

Ze vertelt over bijzondere waar-
nemingen van de vele jaren dat ze in
het veld liep. “Eens zag ik een wit
bolletje in het land liggen. Het bleek
een wezeltje te zijn dat mooi met zijn
witte buikje in de zon lag”. Vele jaren
heeft ze samen met Rintje van der
Meer de nazorg gedaan, een geoefend
eierenzoeker. Ze vonden het beiden
erg vreemd toen ze, jaren geleden,
voor het eerst grutto eieren vonden op
een stuk bouwland.

De meest bijzondere waarneming was
op een vroege ochtend, het miezerde
wat, toen een Grote Damhertbok met
vol gewei vlak langs haar heen liep (ik
zat net even achter het hek). Ik zag de
damp uit zijn neusgaten komen. Hij
kwam vanuit de richting Hartwerd en
vervolgde zijn weg richting Witmarsum.

Ook zag ze eens een soort vreemde bol
in een sloot liggen. Dichterbij gekomen
bleek het een lam te zijn wat te water
was geraakt en met alle vier poten in
de drassige bodem vast was komen te
zitten. Het lam heeft het niet overleefd,

en de kraaien hadden zijn ogen al
uitgepikt. Een luguber gezicht.

De laatste leuke anekdote is dat ze
door een boer uit het weiland werd
gestuurd. Ze had haar auto mooi aan
de weg geparkeerd en liep eieren te
zoeken in het land toen een grote boer
met enorme handen haar sommeerde
om te vertrekken. ‘Ik wol hjir gjin
auto’s ha, jo ha hjir neat te sykjen.
Fuort wêze! Kenne jo net lêze?’ Er
stonden, zag ze later, hele kleine ronde
bordjes met de tekst: verboden te
parkeren.
Jaren later sprak ze de boer er nog
eens op aan. ‘Hiene jo mar op de fyts
komme moatten. Ik wol gjin auto’s oan
‘e dyk.’zei hij.

Nu heeft de boer, waar ze nazorg doet,
een plas-dras en er komen gelukkig
weer wat vogels. Grutto, Kievit en
Scholekster elk 5 paar. Voor de plas-
dras is het een tijdje erg slecht
geweest. We praten wat door over
hetgeen er de laatste jaren allemaal is
veranderd aan het boerenland, alle
regelgeving en de invloed ervan op de
vogelstand. Een dame die weet

Oude stalkaart van het nazorgrayon.
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waarover ze praat en de voors en tegens
goed kan duiden. Het systeem waarin we
gevangen zitten en waar we met zijn allen
deel van uitmaken. Verander dat maar
eens! Ze heeft begrip voor de impasse
waarin de boer, de natuurbeschermer en
natuur-liefhebber verkeren.

Ik heb een genoeglijke ochtend gehad bij
een ruimdenkende en erg aardige Aagje
van der Wagen-Slagman.
We wensen elkaar een prettige dag toe en
ik fiets daarna weer langs de bouw-
werkzaamheden van ons stadhuis. De toren
nog altijd geamputeerd.

Philip de Vries, 6 november 2019.
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Excursie Vogelwacht Bolsward

Op 4 mei 2019 organiseerde het
bestuur van de Vogelwacht een
excursie naar de Makkummer Noord-
waard. Onder de bezielende leiding van
een enthousiaste gids van It Fryske
Gea beleefden we een prachtige tocht
van ruim 2 uur over deze bijzondere
plek en zo dicht bij huis.
De Noordwaard is ontstaan door
afsluiting van de vroegere Zuiderzee
door de Afsluitdijk. Hierdoor kwamen
de bestaande zandplaten voor de kust
van Makkum een stuk hoger te liggen
en daarmee werd de bestaande
vaarweg naar Makkum te ondiep om
de Friese kustplaats te bereiken.
Voorheen voeren de vissers van
Makkum helemaal ter hoogte van
Zurich achter zandplaten langs door
een diepe geul naar Makkum.
Als oplossing werd een diep en
loodrecht kanaal op de kust naar
Makkum gegraven om zodoende een
nieuwe ontsluiting naar het vissersdorp
te maken. Dit is tot op de dag van
vandaag de huidige situatie.

Wat overbleef was een prachtig
natuurgebied ten noorden van de
vaargeul. Je waant je in een totaal
andere wereld met prachtige kusten vol
met schelpen, stranden en mooie
natuurlijke inhammen. Veel lage
bebossing van hoofdzakelijk kruip-
wilgen, vlier en enkele meidoorns

karakteriseren het westelijke kust.
Meer naar het oosten strekken zich
enorme rietvelden uit die worden
beheerd  door een rietverwerkend
bedrijf uit Makkum. Ze houden de
waterstand fors hoog om zo voor
voldoende en gezonde rietgroei te
zorgen. Hiervoor gebruikt het bedrijf
enkele forse pompen.
Met een boot steken we vanuit de Holle
Poarte het kanaal over en meren aan
in de rietoevers. We maken een
prachtige tocht langs de schelpenkust
en de zien de prachtige bewolkte
luchten op het IJsselmeer richting
Kornwerderzand. Er drijven forse buien
over en het is erg koud voor de tijd van
het jaar. Maar de zon laat zich ook
regelmatig zien. Kortom het perfecte
Hollandse plaatje. Mooier dan dit krijg
je het niet!

We horen honderden rietvogels, maar
zien er weinig. Wel hoor ik de Karekiet,
Rietzanger en de Rietgors. We zien
zelfs de Blauwborst en de Graspieper.
Tevens zien we alle 4 soorten zwaluwen.
En met enige regelmaat horen en zien
we de Grauwe gans, de Wilde eend en
de Bergeend.
Onze gids vertelt dat er verderop in het
gebied een kolonie van wel 40 Grote
Zilverreigers broedt. De meest
Noordelijk kolonie van ons land.
We hebben een aantal specialisten mee
wat vossen en predatie betreft. En
regelmatig vinden we sporen van deze

grote rover en zijn bekende
uitwerpselen. Veel sporen van Reeën.
Aan het einde van onze wandeling
spotten we nog een vos in levende lijve.
We worden onderricht over de speciale
planten in dit gebied. De lage Wilgen,
de Zeggen- en Biezenfamilies,
bloeiende Hondsdraf, Zeekool,
Dotterbloem, Zilverschoon, Hegge-
wikke. Verder  Krabbenscheer, Lis-
dodden, Veldkers en Boterbloemen. Er
bloeien nog enkele Pinksterbloemen.

Dan vinden we een vreemde gladde
glibberige massa. Onze gids vertelt dat
dit een soort braakbal is van reigers die
veel kikkers eten. De onverteerbare
resten komen er zo weer uit.
Al met al een zeer geslaagde dag, die
qua weer ook nog heel erg meeviel.
Met de zon en wind in de rug lopen we
rond 12 uur weer terug naar de boot.
Onderweg heeft onze voorzitter nog
een ware traktatie: echte droge worst
van onze nazorger en slager Yde de
Boer. Verzorgd door onze secretaris
Gosse de Boer. Heerlijk, heerlijk!

Onder  luid applaus nemen we afscheid
van onze gids en hebben een prachtige
herinnering aan een zeer geslaagde
excursie.

Philip de Vries 4 Mei 2019.
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Oproep

Aan alle nazorgers en broed-
zorgers van Vogelwacht Bols-
ward.

Ieder jaar worden de
(weide)vogels in onze omge-
ving door jullie beschermd en
geteld. In overleg met boeren
en beheerders zorgen jullie er
voor dat zo veel mogelijk vo-
gels een kans krijgen om hun
kuikens groot te brengen. We
kunnen wel stellen dat in de
ruim 70 jaar dat onze wacht
bestaat er al heel wat vogels
groot zijn geworden. Op dit
moment hebben veel vogel-
soorten het moeilijk en dat
maakt ons werk extra belang-
rijk.

Het bestuur van de Vogelwacht
stelt alles in het werk om dit in
goede banen te leiden. We zijn
als nazorgcoördinatoren al eni-
ge tijd niet op volledige sterkte
en daarom doen we graag een
beroep op jullie. We zijn op
zoek naar nazorgcoördinatoren
die samen met Marco van Span-
ning de nazorgers  ondersteu-
nen. Met name voor het
administratieve - en digitale
deel kan Marco versterking ge-
bruiken. Ben je een beetje han-
dig met computers, denk er dan
eens over na om enkele uren te
besteden aan dit belangrijke
werk voor de vogels. We zou-
den het liefst een klein team
van nazorgcoördinatoren wil-
len opzetten, zodat niet één
persoon in tijd te zeer wordt
belast . Informatie kun je ver-
krijgen bij Gosse Hofstra (zie
hieronder).

Verder zoeken we ook algeme-
ne bestuursleden die met ons
de kar/wacht willen trekken.
Ook hier zoeken we uitbreiding
van ons bestuurlijk team om
het werk meer te kunnen ver-
delen. We hebben mensen met
allerlei verschillende talenten
nodig, dus schroom niet, maar
meld je aan!

Namens het bestuur:
Gosse Hofstra, 06-22257573,
vogelwachtbolsward@outlook.

Broedzorg

Op dit moment zijn wij in vijf wijken
van Bolsward actief met nestkasten.
In de Hollandiabuurt verzorgt Marco
van Spanning deze kasten, in Noord 2
doet Simme Witteveen dat, rond de
algemene begraafplaats Yde de Boer,
in plan Zuid zijn Jos Kienstra en Gerrit
Terpstra net begonnen, en zij zijn op
dit moment bezig met de herinrichting
van dit gebied, en in Altenburg
/Bolwerk doen Jan Kroese en ik zelf
een paar hokjes.
Afgelopen jaren hadden wij een tachtig
nestkasten hangen. Met de nieuwe
kasten in plan Eekwerd en de
Fûgelkrite erbij komen we in Bolsward

op ruim honderd geplaatste nest-
kasten. We zijn dan op sterkte qua
nestkasten.

De cijfers van de broedzorg waren niet
meer direct voor handen op de site van
de BFVW. Zelf heb ik dit jaar 30
nestkasten gedaan met als resultaat
dat er 23 bewoond waren: 9 keer met
de pimpelmees en 14 keer koolmees.
Wat opvalt is dat de hokjes in de
nabijheid van de roekenkolonie
teruglopen in bezetting en daarom heb
ik ze verplaatst, in afwachting van
betere broedresultaten.

Wiebe Palstra.

Schoonmaken Hollandiabuurt. Nieuw hokje Fûgelkrite. Locaties nieuwe hokjes in de wijk Fûgelkrite.
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Nieuwe nestkasten Eekwerd

Vrijdag 22 november hebben Rutger
de Lange en Philip de Vries 15
nestkasten opgehangen in de wijk
Eekwerd. Het was gelukkig een droge
dag, maar niet echt warm.
Om half negen gingen we op pad met
een auto vol nestkasten en een
opvouwbare ladder. Laarzen aan. We
begonnen bij het plantsoen voor
Huylckenstein aan de waterkant langs
het Schoolpad. Hier hebben we twee
nestkasten geplaatst. Vervolgens aan
de Eekwerdlaan, bij het plantsoen
achter de Werkmansbloei ook twee
opgehangen. Toen door naar de
voormalige oude Heemtuin, direct
achter de Werkmansbloei en daar drie
stuks opgehangen aan de zeer oude
knotwilgen. Nog eentje aan de
Franekervaart.

Zo, en toen was er koffie welke we
meegenomen hadden in de ther-
moskan.
Vervolgens met de auto naar De Tillen
gereden en daar de resterende hokjes

langs het fietspad, en wandelpad De
Râne opgehangen. Rond half elf waren
we klaar en konden terugzien op een
geslaagde ochtend.

Rutger heeft alle nestkasten vervolgens
in het KRS gezet en ook op een eigen
interactieve kaart. Deze heeft hij
speciaal ontwikkeld voor alle nest-
kasten van de Vogelwacht Bolsward.

Wat zeker het vermelden waard is, dat
alle nestkasten door Simme Witteveen
werden vervaardigd. Ze zien er prima
uit. Op elke nestkast staat met zwarte
letters VWB-e geverfd. Dit betekent dat
ze eigendom zijn van onze wacht. De
e staat voor Eekwerd.

Gosse Hofstra had als secretaris van
onze wacht weer de organisatie en
bestelling van de nestkasten voor zijn
rekening genomen. Aan beide heren
onze hartelijke dank.

Philip en Rutger.

Rutger in actie.

Philip in actie.
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Beflijster, G. Visser. Appelvink, G. Visser.

Boomklever, G. Visser. Fitus, G. Visser.

Kneu, G. Visser. Kuifmees, G. Visser.

Afwijkende meerkoet, M. van Spanning. Kievitkuiken uit ei, M. van Spanning.

Zwartkop vrouw, G. Visser. Grijskopkievit, G. Visser.
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Nieuwe woonwijk voor Bolsward

In de krant hebben we kunnen lezen
dat er een nieuwe wijk aan de oostkant
van Bolsward komt, met ruimte voor
150 woningen.
Om dit te kunnen realiseren heeft de
gemeente SWF 14,5 hectare grond
gekocht, gelegen aan de Snekerweg,
de Ugolaan en de Hartwerter Feart.
In de 14,5 hectare is zo’n 9,5 hectare
bestemd voor woningbouw. Het rest-
erende deel krijgt een groene
bestemming.

Dit was voor het bestuur van
Vogelwacht Bolsward e.o. wel even
slikken. Wij hebben in deze omgeving
van dit plan nogal wat belangen:
Zo is er een zeer succesvolle oever-
zwaluwwand waarvan het afgelopen
jaar alle holen bezet waren. Zie
verderop in dit blad de rapportage van
Eelco Brandenburg.

Het rijke weide vogelgebied van de
agrariërs Brandsma en Abma. Dit alles,
als de plannen doorgaan, grenst straks
aan de toekomstige woonwijk.
Wij begrijpen dat een stad als Bolsward
en zijn bewoners ook verder moeten.
We zullen hier dan in eerste instantie
ook niet tegen protesteren maar zetten
wel in op behoud van de huidige
voorzieningen of compensatie hiervoor.
De Provincie Fryslân heeft in 2014 een
regeling in het leven geroepen, deze
heeft de naam gekregen “Regeling
Weidevogelcompensatie Fryslân”.
Van deze regeling zullen wij gebruik
gaan maken en gezien de praktijk gaat
dit zeker wat opleveren.
U zult begrijpen dat het plan nog erg
prematuur is, vandaar dat de gemeente
hier ook nog geen verdere
mededelingen kan doen.
Wij houden u op de hoogte.

Gosse Hofstra.

Werkgroep Kerkuilen.

Allereerst willen wij Vogelwacht
Bolsward bedanken voor de prachtige
nieuwe ladder.
De ladder is twee keer 4 meter dus we
kunnen nu weer veilig de nestkasten
controleren.
Sinds 1991 gebruikten we houten
ladders. Deze vrij zware ladders waren
nodig aan vervanging toe. De nieuwe
ladder is veel lichter en veiliger.

Dan de resultaten van dit lange
broedseizoen.
Begin april belden enkele boeren al op
met de mededeling:”We hebben al
jonge uilen”. In mei zijn we al
begonnen met controleren. Normaal
starten we in de tweede week van juni.
Al snel bleek dat er al veel jongen
vliegvlug waren, zodat deze  zonder
ring zijn  uitgevlogen. Helaas, het is niet
anders.
We hadden dit jaar 36 broedplaatsen
waar 174 jongen uitvlogen.
Het gevolg van de muizenplaag. (niet
voor de uilen) Door het grote aantal
muizen hadden we 10 vervolg legsels.

Normaal zijn dat er één of twee. En in
Easterein op een boerderij werd er
zelfs voor de derde keer gebroed.
Deze heb ik op 16 november
gecontroleerd en er zaten 3 mooie
jonge uilen.
Dat bracht het aantal jongen uit deze
nestkast op 13. Toppie!

We kunnen terug kijken op een
prachtig seizoen (en dankbaar werk).
Alle vogel- en natuurvrienden een
vogelrijk 2020 toegewenst!

Marco, Durk, Ewout, en Jappie.
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Zwaluwtil

In 2015 heeft Vogelwacht Bolsward
e.o. een oeverzwaluwwand laten
bouwen.

Dit hebben wij allemaal uit eigen
middelen gerealiseerd.

De komst van de zwaluwen is tot nu
toe succesvol geweest. Afgelopen jaar
waren alle bestaande gaten bezet. Zie
de mooie resultaten elders in dit
verslag opgetekend door onze trouwe
leverancier Eelco Brandenburg.

Vorig jaar is het idee geopperd om een
zwaluwtil te installeren. De
bestemming zal zijn in de Fûgelkrite.
In deze wijk  nestelen erg veel
huiszwaluwen die vaak verloren gaan
door toedoen van kauwen en eksters.
Ook de betreffende bewoners zijn er
niet altijd gelukkig mee door de mest
en de rommel die onder de
nestgelegenheid komt te liggen, vooral
als er jongen zijn.

Bouwbedrijf Frankena uit Wommels is
een specialist in het vervaardigen van
een dergelijke til. Ik heb contact met

Claas Frankena opgenomen die de
ontwikkelaar hiervan is. Hij kan de til
leveren inclusief de plaatsing. De til
staat op een paal van 9 meter, waarvan
3 meter door een stelconplaat  in de
grond. Aan het plafond van de til
worden kunstnesten geplaatst en er is
ruimte voor de zwaluwen om ook zelf
nesten te bouwen. Er is ruimte voor
zeker 18 nesten. Wat nog wel even een
dingetje is, is dat er lokmuziek voor de
zwaluwen in de til aanwezig moet zijn.
In de praktijk blijkt dat dit succesvol is
om de zwaluw te verleiden om te
nestelen in de til.

Inmiddels is in samenwerking met
Eelco Brandenburg een locatie
gevonden waar de til wordt geplaatst.
Dit wordt in de Fûgelkrite, omdat elders
in de stad de ruimte wel wat
problematisch is en de populatie hier
ook aanwezig is.

Wij hopen als Vogelwacht Bolsward e.o.
in de toekomst veel plezier te beleven
van de zwaluwtil en tevens het welzijn
van de zwaluw zelf.

Gosse Hofstra.
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Grondpredatoren

In 2019 zijn aan de Súdwestkust 93
vossen geschoten waarvan 24 met de
lichtbak.
In totaal zijn er in Friesland 842 vossen
geschoten.

Door heel Friesland vind je de laatste
tijd veel aangereden marters zoals de
foto laat zien. De laatste jaren komt dit
steeds vaker voor. Ook zijn ze steeds
vaker te vinden in woonwijken.

In de eendenkooi van Piaam, in beheer
van het Fryske Gea, komen dassen
voor.

Deze dassen zijn inmiddels door-
gedrongen tot in het nazorgrayon van
Bote de Boer, net buiten Tjerkwerd.
Naast de das komen er ook veel vossen
voor in deze eendenkooi.
Verder zijn er veel zilverreigers, welke
vanuit de kolonie van de Makkumer
Noordwaard komen.

De foto van de wasbeerhond komt uit
Nagele gelegen in de Noordoostpolder.

In het algemeen komen ratten de
laatste tijd ook steeds meer voor
vanwege een verbod op het gebruik
van gif. Door jachtverboden komen
wezels ook meer voor dan vroeger.

Deze zitten vaak in het zelfde gaten als
de bunzing. Met lichtbakken worden
ook regelmatig verwilderde katten
gespot.

Jan Kroese heeft melders op de
vangkooien geplaats, waardoor hij een
melding op de telefoon krijgt wanneer
er een vos in zit. Deze melder staat ook
in verbinding met de jager.
Alles wat uit de Zuid- en de
Noordwaard komt proberen ze in deze
kooien te vangen.

Jan Kroese.
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De Blauwe reiger

De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een
vogel uit de reigerfamilie. De blauwe
reiger is tevens de bekendste
vertegenwoordiger van de familie in
België en Nederland. De vogel komt
daarnaast voor in de gematigde
streken van Europa en Azië.

Leefwijze
De blauwe reiger is een vlees- en
viseter die vissen en amfibieën eet,
maar ook andere dieren als insecten en
kleine zoogdieren worden wel
buitgemaakt. De vogel is een veel
geziene soort bij ondiepe plekken van
stadssingels in poldersloten en in
weilanden; de reiger wordt vliegend
gezien langs grachten, beken en bij
meren; de broedkolonies bevinden zich

midden in de stad in hoge bomen of
juist in volstrekt afgelegen bospercelen.

De blauwe reiger zoekt in stedelijke
gebieden regelmatig de rand van
tuinvijvers op waarin vissen
rondzwemmen. Door liefhebbers van
goudvissen of koi wordt de reiger dan
ook beschouwd als een plaagsoort en
wordt zo veel mogelijk geweerd. In
strenge winters hebben de blauwe
reigers het zichtbaar moeilijk. Een
blauwe reiger wordt gemiddeld 5 jaar
oud.

Verspreiding en habitat
De blauwe reiger komt voor in delen
van Europa: in Engeland, Noord-
Frankrijk, Duitsland, Scandinavië,
Portugal, Noord-Italië, delen van het
voormalige Joegoslavië en
Griekenland; ook in Zuid-Azië (behalve
Iran) en Thailand. Daarnaast wordt de
reiger gevonden in meer geïsoleerde
gebieden als Zuid-Afrika en

Madagaskar. De broeddichtheid is
nergens in Europa zo groot als in
Nederland.
De habitat bestaat uit vochtige weiden,
sloten, meren, rivieren en de
(Wadden-)zeekust. De blauwe reiger
broedt in bomen, soms in rietvelden en
is tegenwoordig ook te vinden in
stedelijke gebieden.

Nederland
De vogel komt in geheel Nederland
voor ook in steden. Holland en
Friesland zijn favoriet: hier broedt 60
tot 70% van het bestand. Het aantal
broedparen schommelde in het laatste
kwart van de twintigste eeuw rond de
10.000. De populatie is vorstgevoelig.
Na de strenge winter van 1962/63 was
de populatie met 45% in omvang
afgenomen. Daarna volgde er
langzaam herstel. In de periode 1970-
1975 groeide de populatie jaarlijks met
17%.

De strenge winters van 1978/79,
1984/85 en 1985/86 hebben de
populatie gevoelige klappen bezorgd.
Sinds die tijd groeit de omvang weer.
Sinds 1968 broeden er ook blauwe
reigers in Nederlands Limburg, sinds
1970 in de Wieringermeer en vanaf
1978 in Zuidelijk Flevoland.
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Ook in vroeger eeuwen broedden er
grote aantallen blauwe reigers in
Nederland. In 1298 werd een twist
gemeld tussen erfgenamen van Floris
V over het bezit van een reigerkolonie
in Amstelland. Er zijn ook topografische
namen die herinneren aan (oude)
reigerkolonies zoals het
Reyghersbosch. Aan het begin van de
20e eeuw kwamen reigeriën met meer
dan 1000 nesten voor: bijvoorbeeld
Horstermeer, Hoog Soeren en Gooilust
waar zich in 1925 1025 nesten
bevonden. Tot 1938 was er een kolonie
met meer dan 500 nesten op het
Velsens landgoed Beeckestijn. In 1975
bevond de grootste kolonie zich te
Nieuwkoop met 439 nesten.

Kenmerken
Kleurenschema van de blauwe reiger
De blauwe reiger is een grote vogel met
een lengte van 90 tot 98 centimeter en
kan een lichaamsgewicht bereiken van
zo'n 2 kilogram. Er is geen seksuele
dimorfie; het mannetje en het vrouwtje
zien er ongeveer hetzelfde uit. Beide
geslachten hebben een grijze
bovenzijde, vleugels en staart en de
vleugeleinden zijn zwart. De kop is wit
met een zwarte band door het oog die
doorloopt in een kuif. Ook de hals heeft
een witte kleur, maar is voorzien van
lengtestrepen aan de voorzijde. De

buikzijde is grotendeels lichtgrijs van
kleur. De kop draagt een gele,
dolkvormige snavel, in de broedtijd
kleurt deze soms roodachtig. De poten
zijn lang en bruin van kleur en net als
de snavel roodachtig.

De reiger heeft een matig snelle vlucht
met langzame, zware en diepe
vleugelslagen, maar soms wordt ook
een kleine zweefvlucht uitgevoerd. De
nek is hierbij S-vormig ingetrokken en

de poten steken achter het lichaam uit.
De vleugels zijn rond, met zwarte
uiteinden en een zwarte band over de
achtervleugel.
De blauwe reiger verschilt van andere
soorten reigers door de relatief grote
lichaamslengte, de grijze bovenzijde,
de witte kop en hals met brede, zwarte
streep van het oog naar de zwarte,
sierlijk afhangende kuif.

Geluid
Een diep, rauw "schraatsj" in de vlucht
(ook wel beschreven als "grrèngk"). Op
het nest snavel geklepper en
verschillende rauwe, krassende en
kokkerende geluiden, ook van de
jongen.

Voedsel en jacht
Vissen van 10 tot 16 cm lengte vormen
de hoofdschotel van het menu van de
blauwe reiger, zoals voorn in
rietvelden, forellen in stromend water,
maar ook stekelbaars, paling, baars,
snoek, grondel, zeelt, alver, karper en
brasem. Verder eet hij amfibieën
(kikkers), reptielen (ringslangen),
insecten, wormen, rivierkreeften,
slakken, steurgarnalen en jonge
vogels. Ook kleine zoogdieren als
mollen, (water-)ratten, veldmuizen,
waterspitsmuizen en konijnen worden
gegeten.

Vacature Drone
Piloot

Binnen onze wacht zoeken we
iemand die het leuk lijkt om
een opleiding te volgen als
drone piloot en samen met

Marco actief te zijn
voor de BFVW.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Marco

van Spanning.

vogelwachtnazorg@outlook.com
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De blauwe reiger is een waadvogel, die
voorzichtig door ondiep water schrijdt
of doodstil wacht op een naderende
prooi. Hij heeft een voorkeur voor een
waterdiepte van 20 tot 40 cm. Als hij
een prooi waarneemt, schiet de kop
met de lange snavel razendsnel
vooruit. Bijzonder is dat hij daarbij
blijkbaar precies met de breking van
het licht op het grensvlak van lucht en
water rekening houdt. In grasland
jaagt hij op muizen, kikkers en
sprinkhanen, kleine vogels en wormen.
Trek.

Sommige blauwe reigers zijn
standvogels; andere verlaten hun
broedplaats en trekken naar streken
met een milder klimaat (Zuid-Europa
en Zuid-Afrika). In Nederland en België
trekt de blauwe reiger door van half juli
tot diep in de winter en in het voorjaar
van begin maart tot in mei. Ook zijn er
vogels die bij ons overwinteren maar
geen grote aantallen.

Voortplanting
De blauwe reiger broedt van februari
tot in juni. De broedduur bedraagt 23
tot 28 dagen. Zowel het mannetje als
het vrouwtje broeden de eieren uit
vanaf het eerste ei. De jongen blijven
zo'n 50 dagen op het nest.
De vogel is een solitaire soort, maar
broedt in grotere of kleinere kolonies.
De nesten worden hoog in de bomen
gebouwd. Ze zijn vrij groot en plat en
bestaan uit takken, gevoerd met
takjes, gras en veertjes. Een enkele
keer wordt in struiken of riet gebroed.
De vrouwtjes produceren een enkel
legsel per jaar, gewoonlijk bestaande

uit 3 tot 5 eieren, zelden 6. De eieren
zijn ongevlekt, blauwgroen en zonder
glans. Ze zijn gemiddeld 60 bij 43 mm
groot. De eieren zijn vaak bevuild.

De blauwe reiger en de mens
Er is al veel geschreven over de
gespannen verhouding tussen de
blauwe reiger en de mens, zoals over
de rivaliteit tussen de vogel en de
beroepsvisser; over de vervelende
gewoonte van de vogel om met zijn
uitwerpselen de bomen wit te kalken,
bladerloos te maken en de grond te
besmeuren en over de stank van over
de nestrand gevallen visresten. In
vroeger tijden werden de kolonies
gemakkelijk het doelwit van verstoring
en stroperij. Reigers werden gegeten
en vormden de koninklijke prooien van
de valkerij. Karel Voous verhaalt van
een reigerkolonie bij Burg Morstein in
Württemberg, die in 1586 het voorwerp
was van een oorlog tussen de Freiherr
van Crailsheim en de Markgraaf van
Amsbach. Hij beschrijft ook een
feestmaal dat Hendrik VIII van
Engeland in 1532 aanrichtte, waar 440
reigers werden geserveerd.

In het Amsterdam van begin een-
entwintigste eeuw zijn sommige
blauwe reigers volkomen aan het

stadse leven aangepast. Ze hebben een
vaste snackbar waar ze foerageren of
worden op vaste tijden door liefhebbers
gevoerd.

Bescherming
Blauwe reigers waren vroeger niet
beschermd. Het gevolg daarvan was in
de tijd van Thijsse (omstreeks 1900)

dat ze zich "altijd nogal op een afstand"
hielden. Thijsse meldt:” Ze zijn geen al
te beste bejegening gewoon, noch van
mensen noch van dieren en zien
daarom in ieder bewegend wezen een
vijand, in iedere ongewone omstan-
digheid een gevaar. Nestelen ze,  dan
is het in de toppen van de hoogste
bomen of in het riet van ongenaakbare
moerassen. Begeven ze zich van hun
woonplaatsen naar hun jachtterrein,
dan vliegen ze dadelijk de hoogte in en
trekken dan veilig en wel voort,
honderden meters boven de begane
grond en goed buiten schot. Zetten ze
zich neer om te vissen, dan doen ze
dat 't liefst op plekken, waar ze een vrij
uitzicht hebben naar alle zijden en
telkens steken ze de nek in de hoogte
en kijken rond om te zien of er gevaar
dreigt. Bespeuren ze onraad, dan staan
ze plotseling doodstil, de nek
uitgestrekt, de kop recht vooruit en dat
kunnen ze dan wel een half uur
uithouden. Men moet ze dan ook
formeel besluipen, om ze goed te zien
en dat is in natte weilanden, die niet
meer dan enkele decimeters boven het
grondwater liggen, niet zo gemak-
kelijk”.

Sinds 1963 is de blauwe reiger in
Nederland volledig beschermd. Dit
heeft tot een aanpassing aan de mens
geleid. Bovendien worden ze steeds
vaker gevoerd, waardoor ze minder
gevoelig zijn voor strenge winters en
steeds vroeger gaan broeden. In de
steden is dat soms al eind januari.

Eelco de Lange.
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Veldrapportage van een nazorger

Hieronder leest u een verslag tussen
nazorger Bram Bijlsma en nazorg-
coördinator Marco van Spanning.

Beste Marco,
Op 2 maart ben ik naar 5 boeren
geweest (rondom Hieslum) en heb mij
voorgesteld aan de boeren als nazorger
van de rayons 51,52,53,54 en 55.

Op 16 maart ben ik begonnen in rayon
53. Ik heb een hele grote groep
kieviten gespot die nog een eigen
plaatsje moeten zoeken en dus nog niet
interessant zijn. 3 stel hebben al wel
een territorium in dat gebied en er zijn
ook al veel nestjes, maar ik heb nog
geen eieren gevonden. Dat duurt
echter niet al lang meer!

Op een morgen was het erg
regenachtig en was ik kleddernat, maar
naarmate de dag vorderde. ben ik door
de harde wind aardig opgedroogd.
Ik krijg al aardig inzicht in de rayons
en het veld, maar moet mij nog wel
goed oriënteren om het tot “mijn”
gebied te maken, en dat zal op den
duur wel goed komen. Jan Willem had
mij een smsje gestuurd, want hij had
met boer Peter Brandsma gesproken

en hem verteld dat ik langs was
geweest en hij vreesde al om zijn
plekje kwijt te raken, maar ik heb hem
gerust gesteld. Ha,ha,ha. Vond ik wel
grappig!

Volgende week zal ik weer een veld
bezoekje brengen aan Rayon 55 en
even een kijkje nemen in rayon 53,
want ik denk dat in rayon 53 en 54 veel
kieviten willen nestelen. Ook gezien de
nesten van vorig jaar.

Ook zijn er in rayon 53 een 20 tal
wulpen gespot (leuk!). Er is een
natuurlijk soort plas-dras ontstaan
waar veel eenden en een aantal tjirken
en scholeksters foerageren. Ook
ganzen vertoeven daar (Canadese).  In
rayon 54 achter een uitgediepte sloot
heb ik 3 stel kieviten waargenomen die
daar zeker thuis horen.

Op 20 maart heb ik je een korte
impressie gegeven over de bevindingen
in ons nazorggebied. Nu het vervolg.
Na 26 maart is het allemaal in een
sneltreinvaart gegaan met de
weidevogels en we hebben wel wat
nesten kunnen noteren. Jan-Willem en
ik zijn 2 april in de middag het veld in
geweest en hebben een broedsel van
de kievit gevonden.

Wat mij opvalt is dat de predatie
nagenoeg onder controle is en dat er
weinig tot geen predatie is van vossen,
terwijl er erg veel buizerds,
kiekendieven en reigers worden
gesignaleerd.

De kieviteitjes die gevonden zijn,
waren op 31-03-‘19 allemaal broedsjes
en er is één kievit die op een twake zit
te broeden.  In rayon 54 zijn ook al
jonge kuikentjes van de kievit
gesignaleerd en die zijn naar de nieuwe
greppel-plasdras (van boer Henk de
Boer) gegaan. En dat is goed nieuws,
want het is sa droech as hoppe!!!!

In rayon 53 moeten één dezer dagen
ook de eitjes uitkomen alleen daar
hebben we een groter probleem, omdat
het daar verschrikkelijk droog is en er
is geen plas-dras.
Dit heb ik met Jan-Willem besproken
en hij is meteen gaan informeren of er
nog een pomp beschikbaar was en
gelukkig was dat het geval. Gisteren
heeft hij met de boer besproken of daar
een greppel plas-dras aangelegd kon
worden. Ik hoop het wel, want anders
ziet het er niet roos- kleurig voor de
ljipkes út!
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Wat helemaal geweldig is:  We hebben
een paartje Gele Kwikstaart gespot met
alarmerend gedrag. Er zat continu een
Gele kwikstaart op een dampaal  in
rayon 53!!! Cool!!!
Wij, mijn vader, mijn kameraad en ik,
hebben 20 en 21 april  grutto eieren
gezocht, en ook de eieren van de
tureluur stond op ons programma. In
rayon 51 tegenover de plas-dras van

Jan Willem zijn 5 paar grutto gespot,
waarvan er al twee nesten zijn
gevonden en er zijn 3 paartjes tureluur
waargenomen. Ook kwam ik daar een
rayon- en mozaïekbeheerder van de
Vogelwacht IJlst tegen (Haye). We
hebben even met elkaar gesproken.
Leuk!!!!

Volgens mij is er ook een overschot aan
meerkoeten. Al redelijk wat gespot en
ook al nesten met eieren gevonden.
Ook de slobeenden zijn goed aanwezig.
Mijn bevinding is dan ook dat de
vogeltjes mooi bezig zijn. Helaas vind
ik wel dat de kievit en scholeksters ver
achter blijven en dat de aanwezige
kieviten die gemeld zijn met hun
nesten, alles is wat er aan kieviten
zitten. De grutto’s  en de tureluurs zijn
wel in goede aantallen aanwezig en dat
is geweldig om te zien. Ik weet alleen
niet of dat het er meer zijn dan
afgelopen jaar.

Bram Bijlsma.

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Zij hebben mede
mogelijk gemaakt

dat wij dit
jaarverslag uit
konden geven.
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Weer duizenden jonge Grutto’s te
weinig

Franeker - Afgelopen seizoen zijn er
ongeveer 9000 jonge Grutto’s vliegvlug
geworden in Nederland. De meeste,
zo’n 5400, werden groot in Friesland
en circa 3600 in de rest van Nederland.

Om de sterfte van de oude vogels te
compenseren, zouden er echter 13.000
vliegvlugge jongen moeten zijn. Het
betere broedresultaat in Friesland is
waarschijnlijk vooral te danken aan de
hoge veldmuizenstand. Hierdoor aten
predatoren vermoedelijk meer muizen
en minder eieren en kuikens van
weidevogels.

Dit jaar werden voor de 8e keer op rij
landelijk jongentellingen uitgevoerd.
Het betreft een samenwerkingsproject
van Vogelbescherming Nederland,
Sovon Vogelonderzoek Nederland en
het gruttoteam van de Rijksuniversiteit

Groningen (RUG). Met uitzondering van
de redelijk goede broedseizoenen 2013
en 2017, blijft de stand van onze
nationale vogel jaar na jaar achter-
uitgaan. Sinds 1990 is de grutto-
populatie met maar liefst twee derde
geslonken. De broedresultaten in
Friesland zijn dit jaar wel een lichtpunt.

Jonge Grutto’s hebben kruidenrijk
grasland met een afwisseling van open
structuur en dekking nodig. In mono-
toon raaigras zijn de overlevingskansen
een stuk lager.
Sinds enkele jaren zijn de provincies
verantwoordelijk voor onze weide-
vogels. Vogelbescherming Nederland
stuurde daarom een brandbrief aan alle
provincies om met effectieve maat-
regelen te komen om de achteruitgang
te stoppen. De achteruitgang is
hoofdzakelijk te wijten aan verlies van
goed leefgebied. Het grootste deel van
de kuikens kan niet opgroeien op de
intensief bewerkte graslanden, waar

vroeg gemaaid wordt en waar weinig
insecten zitten. Predatie kan ver-
volgens ook een rol spelen.

Jongentellingen
Het aantal jonge Grutto’s werd als volgt
bepaald: In mei/juni werden in ons
land 255 gruttokuikens geringd met
kleurringen, waardoor ze individueel
herkenbaar waren. Vervolgens hebben
enkele tientallen vogelaars tussen 20
juni en 10 augustus verspreid door het
land groepen vliegvlugge jonge
Grutto’s opgezocht. In deze groepen
konden 6100 jongen op kleurringen
worden gecontroleerd. In opdracht van
Vogelbescherming Nederland bere-
kende Sovon, op basis van de
kleurringdichtheden, een schatting van
het totaal aantal jongen dat vliegvlug
werd in Nederland.

Uit Wad tot Stad.

Uit de Leeuwarder courant van 29
november wordt uit de mond van de
heer Pieter Winsemius, oud minister
van VROM, het volgende opgetekend:

De Grutto is een super Nederlandse
vogel waarvan 85% hier broedt met
daarvan verreweg het grootste
gedeelte in Friesland. Dat betekent dat
we een totale verantwoordelijkheid
hebben voor deze soort. Het aantal
broedparen is hard teruggelopen van
120.000 in 1960 naar nog ongeveer

17.000 nu. Hij pleit voor het duurzaam
opkrikken van de populatie naar
48.000 met het Aanvalsplan Grutto.
(samen met It Fryske Gea en de Friese
Milieu Federatie)

Het plan behelst het aanwijzen van
kerngebieden rond belangrijke
vogelnatuurgebieden met hoge water-
stand en waar predatoren moeten
worden aangepakt. Winsemius komt
tot 26 gruttogebieden waarvan 10 in
Friesland moeten liggen. Hij hoopt de

groene achterban en de boeren van
LTO achter dit plan te krijgen. Verder
moet de zuivelindustrie en de
winkelsector zich nog aansluiten om
een betere melkprijs te krijgen, zodat
de boeren iets terug zien voor hun
inspanningen.
Het moet niet van de politiek komen
maar van de markt, aldus Winsemius.
Hij hoopt en maakt zich sterk om de
grutto uit te laten roepen tot Vogel van
het jaar 2020.

Comfortabel Lopen
                            *Schoenen

                                  *Podotherapie
                           *Pedicure
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Tellingen en waarnemingen van
Eelco Brandenburg

Weer een uitvoerige uiteenzetting van
de vaste bijdrage van dhr. Eelco
Brandenburg! Voor de echte liefhebber
en vogelaar om van te smullen. Zo
langzamerhand hebben we door de
jaren heen een prachtig beeld
voorgeschoteld gekregen van wat er
zoal te zien is in en rondom ons
wachtgebied. Hartelijk dank hiervoor.

Huiszwaluweninventarisaties in het
wachtgebied van de Vogelwacht
Bolsward e.o.:

Een  achteruitgang van 14 nesten
ten opzichte van 2018, ik kwam uit op
233 (was dus 247) een verlies 5,7%,
geheel op het conto van Wolsum, zie
hieronder.
In totaal heb ik in de regio 666
bewoonde nesten geteld (inclusief
Zurich) gelukkig 20 nesten meer dan
in 2018 = 3,2% winst.
Bolsward steeg iets van 37 naar 42,
mede dank zij de personen met
kunstnesten.
Tjerkwerd bleef met 107 dus exact
gelijk. Wolsum ging van 21 naar
slechts 9 nesten waarbij bij één huis
alle veertien nesten waren verwijderd
en het restant zat bij de brug.
Exmorra ging van 49 naar 41 en
Schettens 1 meer ging naar 34 nesten.
Allingawier had zelfs 71 nesten aan
één woonhuis-boerderij, grandioos,
hulde voor zoveel tolerantie!  Echter
niet mijn hoogste aantal: in Duitsland,
in de deelstaat Brandenburg, te Mötzow
– tijdens onze vakantie – maar liefst
113 bewoonde nesten aan één gebouw!
Vorig jaar hield ik in het kader van het
Jaar van de Huiszwaluw 16 nesten bij
aan de muur van het dorpshuis te
Tjerkwerd, nu zes waarvan circa 5
tweede broedsels. Dat was wat beter
dan in 2018.    Van die zes waren er 2
gewone- en 4 kunstnesten.

Boerenzwaluw.
De locatie Brandsma Ugolaan heb ik
wel 11 keren bezocht. 18 Nest-kaarten
gemaakt om het broed-succes of het
tegenovergestelde vast te leggen: 14
voor het 1e broedsel allemaal geslaagd,
en 4 voor het 2e legsel waarvan 2
gelukt en 2 mislukt. Er waren 14 paren
aanwezig. Op 27-8 nog een nest met
halfwas jongen, op 5-9 geen bezette
nesten meer. Uiteraard nog wel wat
rondvliegende vogels.

Oeverzwaluwen.
Bolsward. In het 1e lustrum een
enorm succes: van 0, in 2018, nu naar
41. Geweldig! Jammer genoeg waren
op 17 juni al ongeveer 15 holten
eigenlijk niet meer goed te beoordelen
door het vele en hoge riet, brandnetels

enz.. Valt m.i. toch onder de broedzorg
zoals de nestkastjes? 12 Nestkaarten
ingevuld waarvan vijf 2e broedsels, op
4-8 nog ca. 35 vliegend  (inclusief
jongen) en minimaal nog 15 bezette
holten waarvan 10 zeker met jongen.
Op 12 augustus  nog ongeveer 6 holten
bezet waarvan in drie ervan jongen
waren te zien(eenmaal 4 jongen). Ik
ben er op minstens 14 dagen geweest
en heb er meer dan 17 uren aan
besteed.
Wat betreft Nijland. Het eindtotaal:
22 bezette holten (was 4) een
prachtige vooruitgang!
Op 4 juni was er te veel riet,
brandnetel e.d., gelukkig was alles
vóór 17-6 verwijderd
en begin augustus is dit nog eens
gedaan, hulde aan de heren de Boer
en de Jong! Op 5 augustus nog 14
bezette holten met in 9 ervan jongen.
Op 16-8 geen vogels meer gezien.
Zeker 11 uren eraan gespendeerd.

Zes nestkaarten (digitaal) ingevuld
waarbij 3 á 4 tweede broedsels.
In totaal 59 nestkaarten voor Sovon
gemaakt voor 13 soorten.

Zwarte Roodstaart  Vijf territoria
(ook waarnemingen J v.d. Meer
gebruikt).

Ransuil (rode lijst).
Achtmaal op verschillende plaatsen in
en net  buiten Bolsward jongen
gehoord en soms ook gezien en
daarnaast nog in Hartwerd, Hichtum,
Folsgare dus in totaal 11 (was 10).
Verder 3 (broed) territoria, waaronder
bij Workum een nest en aan de
Boerestreek. Gaast een paartje.
De waarnemingen zijn voor een deel
gerelateerd aan (voor)onderzoek in de
maanden maart, april en mei.

Mijn vrouw en ik telden in de winter
van 2018/2019 264  Ransuilen op de
roestplaatsen, waarvan slechts 9 in
Bolsward aan de Grote Kampen. In
de acht atlasblokken in Friesland zijn
in totaal 425 exemplaren genoteerd.

Boomvalk (rode lijst soort).
Broedgeval tussen Longerhouw en
Schraard. Bij Bolsward een
alarmerend paartje. Ze vangen in de
zomer libellen, daarnaast ook
spreeuwen, vinken, kwikstaarten enz..
Broedt ruim 4 weken of iets langer,
voert de  jongen vervolgens nog 5
weken, is niet afhankelijk van
thermiek, neemt al een dikke 30 jaar
af met wel 5% per jaar, er zijn nog
circa 550 paren over.

Roodpootvalk op 20 september bij
Irnsum twee jonge vogels gezien. Ze
lijken op een jonge Boomvalk, maar
hebben witte i.p.v. beige wangen en
een rossige kruin. Afkomstig uit o.a.
Wit-Rusland, Hongarije, Roemenië of
Oost-Bulgarije. Volwassen exemplaren
eten vooral insecten vanaf een zitpost
bv. paaltje, ook wel muizen die ze soms

van Torenvalken stelen! Deze vogel
was enkele malen aan het bidden. Bij
langdurige oostenwind is de kans
groter dat we deze soort zien zoals o.a.
het geval was in 2008. Ze overwinteren
ver weg in Zuid-Afrika.
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Purperkoet bij het Sneekermeer op
21-9. Komt schaars voor in Spanje,
Portugal en op Sardinië. Hij gaat daar
achteruit door omzetting van natte
gebieden in akkers. Komt ook voor in
NW-Afrika
en Zuid-Azië. Grootte 38 tot 50 cm en
leeft in moerassen, op meren en eet
waterinsecten, rietdelen en
weekdieren. Is in genoemde gebieden
standvogel.  Er zijn 12 ondersoorten
bekend.

Slechtvalk  Bolsward. Op 11
augustus (2018) weer present op de
Martinitoren. Vrij vroeg!  Relatief vaak
twee  ex.  b.v. op 29-9,  26-10, 15-11,
17-12,  30-4,  7 mei en bijzonder op 8
juli! (en 6 september). Een van hen
verblijft inmiddels bijna ‘t jaarrond in
onze stad. Prooiresten o.a. van
Houtsnip, Goudplevier, Spreeuw,
Wintertaling en eenmaal een jonge
Kluut. Op 8-9 vond ik een vleugelveer
mannetje lengte 23 cm.

Groene Specht Bolsward. Hij was
zowel op de algemene begraafplaats
als aan de andere kant van de stad bij
het park e.o. op 13-2, 15- en 18 maart
en 4 april. Veel roepend (ik heb hem
ook af en toe gezien).  Erg bijzonder in
onze stad op de klei, want hij is een
bewoner van bossen en parkachtige
gebieden, zoals o.a. bij Oranjewoud,
Beetsterzwaag. De laatste waarneming
in het Rijsterbos dateert van oktober
2017. Ofschoon hij alleen bleef, had hij
wel een territorium, code 4. Op 10
september nog aanwezig.

Reuzensterns.  Slaapplaatstelling op
28 augustus .  50 exemplaren (is een
derde van heel Nederland) vanaf de
uitkijkbult It Soal Workumer
Buitenwaard. Ik heb er tussen 18.30
en 21.00  uur geteld. Ze komen uit
Zweden, Finland en Estland. Dit jaar
dus ca. 150 exemplaren in ons land.
Ze blijven enkele weken en
overwinteren bij de Middellandse Zee.
Ze hebben een spanwijdte 127-140
cm, felle rauwe klanken (krre-ahk). Op
30-9 bij Molkwerum (met Jappie v.d.
Meer) de laatste 2 van dit seizoen
gezien.

Flamingo:
Op 14 juli bij het uitkijkplateau
Workumerwaard/Gaastwad 3 exem-
plaren. Eind april/begin mei was ik
wederom in het Zwillbrocker Venn in
Duitsland. Ik heb er liefst 65
exemplaren geteld, totaal zo’n 17
paren. Helaas zijn er geen jongen
geboren door de enorme droogte;
vanaf voorjaar 2018  is er een kolossale
verlanding ontstaan, daardoor konden
o.a. vossen op het broedeiland komen
met alle gevolgen van dien.

Op 3-1-‘19 zag ik 66 exemplaren in hun
zoute overwinteringsgebied in Zuid-
Holland en Zeeland bij Bruinisse e.o..
Ook daar vele ringen afgelezen.

Kievit. Ongeveer 600 exemplaren,
rustend bij de uitkijkbult It Soal
Workum op 16-11, tijdens de ganzen-
, zwanen- en andere watervogelstelling.
Visarend was o.a. op 26 augustus en
3 september weer bij Piaam.

Zeearend. Op 12-4 waren er 2 bij
Workum bij de uitkijkbult,
respectievelijk subadult en volwassen
exemplaar. 2 exemplaren bij
Cornwerd op 2 juli (2e- resp. 3e jaars,
rustend),wat later jagend. En natuurlijk
bij de Galamadammen waar na twee
mislukte broedpogingen (2017,2018)
dit jaar een jong geboren werd en
uitgevlogen is. Ben er o.a. er op 16 juni
geweest. Op 16-11 eentje op paal in
het IJsselmeer tegenover Gaast. In ons
land waren er 12 à 14 paren in 2019
en er zijn 14 jongen uitgevlogen.

Sneeuwganzen.  Koehool bij
Firdgum op 1 september 73
exemplaren waarvan 13 van de blauwe
fase. Voor de tiende  maal op rij daar.
Ze waren in 2006 al eens in Italië. Het
betreffen projectvogels uit Duitsland,
Neuss  bij Düsseldorf. Op 9 mei een
Ross’gans in de  Workumerwaard, deze
is wat kleiner dan een Sneeuwgans.

Roodhalsganzen.  3 op 17 maart  bij
Ferwoude. Broedgebied Midden-
Siberische toendra’s. Ze overwinteren
vooral langs de Zwarte - en Kaspische
Zee. De grootste concentratie in
Roemenië en Bulgarije.

(Eerste) Tjiftjaffen Bolsward. Op 22
maart minimaal 9 baltsende/zingende
mannetjes  op verschillende plaatsen.
Gele Kwikstaart. 17-8 trekkende
groep van 30 exemplaren, dichtbij
elkaar foeragerend en rustend in de
Workumerwaard.

Bruine Kiekendieven slaap-
plaatsen. Samen met mijn vrouw
telde ik, een uur voor zonsondergang
tot een half uur erna, eind augustus 66
exemplaren. In een bietenveld in onze
regio en begin september bij Koudum,
maar dan overnachtend in rietkragen
13 stuks bij Makkum e.o. bijna 30
(met Jan Kramer) en een week  later
16 stuks ook in het riet slapend.  Voor
het leeuwendeel betreft het jonge
vogels. De meesten vertrekken via
Portugal en Spanje naar Afrika en een
klein deel van de jongeren overwintert
in Zeeland. In 2017 ongeveer 830
broedparen en dat neemt sedert 1990
af.

IJsvogel. Broedgevallen bij het
Sneekermeer, Uitwellingerga en in
Heeg in een Oeverzwaluwwand. Dit
heb ik in 2017 daar ook geconstateerd.
Op 5- en 24 september 2 in/bij
Bolsward.

IJsduiker. 68-81 cm groot. Wit van
onderen en donkergrijs van boven,
grote dikke snavel, steil voorhoofd, kan
minutenlang onder water blijven, leeft
bij diepe meren. Eet vis, kreeftachtigen
en grote waterinsecten. In Europa
alleen broedvogel op IJsland.  Ik zag
hem bij de Noorderpier IJmuiden op
27-12-2018.

Grijskopkievit. Dwaalgast uit Oost-
Siberië, Japan, Oost-China. Eerste
waarneming in Nederland en de tweede
in heel Europa (enkele maanden eerder
in Noorwegen). Ik zag hem op 28 juni
bij de Workummermeer/Bree-
warsdyk.
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Schildraaf (Witborst Kraai). Lijkt
wel ietsje op de Ekster, 46-50 cm.
Eveneens een zeer zeldzame gast uit
Afrika, ten zuiden van de Sahara. Eet
insecten, hagedissen, vruchten en
voedselresten van de mens. Wij zagen
hem op 5 juli te Birdaard, daarna was
hij in Leeuwarden  ook in november
nog aanwezig!

Noordse Kauw. Onder meer op 31
oktober in Bolsward.
Broedzorg vogels,  dus nestkastjes
(vervolgstukje op de Jaargids 2017 en
2018).

Koolmees. Gemiddelde nestsucces
was 79,7% in 2018  in Nederland
(49.485 eieren).
Het percentage uitgekomen jongen in
ons land was in 2018 was 85,6% voor
de 1e legsels, 67,3 % voor de
vervolglegsels. Qua uitgevlogen
jongen (37.161) is dit respectievelijk
91,2- en 85,6 %  = 1226. De dip in de
legselgrootte die in 2012 voor alle
mezensoorten inging, is in ieder geval
voor de Koolmees verleden tijd! Want
in 2018 hadden ze gemiddeld 1,61 ei
of te wel 19% meer dan in het
rampjaar 2016.
De gemiddelde legselgrootte van het
1e broedsel was 8,55 eieren en 5,70
eieren voor de vervolglegsels: dit
Sovongetal betekent een
hooggemiddelde legselgrootte voor het
eerste broedsel over de reeks vanaf
1980 met een langjarig gemiddelde van
8,44 eieren.
De gemiddelde 1e eilegdatum van het
1e broedsel was vroeg gemiddeld nl.
op 20 april. Dit betekent 3 dagen later
dan in 2017. De allervroegste eileg was
op 20 maart 2018 in de omgeving van
Sint Niklaas, België.

Pimpelmees. Het gemiddelde
broedsucces was 78,0% voor de eerste
legsels en heel hoog:
68,8 % = record voor de
vervolglegsels. Gemiddeld nestsucces
was 82,9% en dat is gemiddeld over
de laatste 15 jaar. Het nestsucces zat
nl. in de jaren 1982 tot 2017 op 85,2%
Er zijn 23.183 eieren gemeld en
daarvan zijn 19.377 jongen
uitgevlogen. 1e leg 93,3%  en 2e leg
89,% = 159.
De gemiddelde legselgrootte van de 1e
broedsels was 9,63 eieren en 5,37 %
voor de vervolglegsels. Vanaf 2012
nam het aantal eieren af tot 9.11 per
nest in 2016  maar het  herstel in 2017
zette zich in 2018 jammer genoeg niet
voort. De gemiddelde 1e eilegdatum
was 17 april 2018 (vrijwel de laatste
15 jaar zo) maar wel 6 dagen later dan
in 2017. De allereerste eileg van 2018
was op  19 maart bij Barneveld.

Casarca. Ik telde op 1 augustus  zeker
627 exemplaren bij de Stichtse brug
langs de eilandjes; De Dode- en de
Natte Hond. De slechts enkele
broedparen staan in schril contrast met
de vele honderden ruiende vogels die
in eerste instantie vooral in het
Eemmeer (NH/Utrecht) verblijven en
met name uit Noordrijn-Westfalen en
Zuid Duitsland en uit de grensgebieden
met bv. Zwitserland afkomstig zijn.

Krooneend. Dit jaar circa 46
exemplaren kunnen noteren, nagenoeg
hetzelfde, territoria langs de
IJsselmeerkust e.o. d.w.z.  tussen
Breezanddijk en Stavoren.
Moeders met jongen bij Piaam, Kop
Afsluitdijk en in de Workumer
Buitenwaard (It Soal). Eind juni 95
exemplaren bij de Afsluitdijk. In 2016
tussen de 440 en 500 paren in ons land.

Grote Gele Kwikstaart. Op o.a. 15
oktober  bij de waterzuivering
Bolsward. In ons land was de
schatting in 2017 circa 320 paren
vooral in Twente, de Achterhoek,
Limburg. Dichtstbijzijnde
broedgevallen (2) bij Veenhuizen in
Drenthe. De soort gaat sinds 2008
achteruit.

Grote Zilverreiger. Op 26 augustus
2019: 60 exemplaren op de slaapplaats
omgeving Makkum. Hierbij was één,
die in mei 2015 als jong bij het Lac
Grand Lieu - Loire bij Nantes - Frankrijk
werd geringd, afstand 1050 km (en
was in januari 2016 in Italïe, Lake
Maggiore, afstand 1170). Op 16-9 telde
ik 105 en op 17-10 zelfs 123
exemplaren toen samen met Jan
Kramer.
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Ringmeldingen:
Dwerggans op 20 januari bij de Pettemer- en Hargerpolder
NH. Een wijfje geringd op juli 2016 (ook geb. 2016)  bij
Vasterbotten Lan, Zweden, afstand 1725 km.   Totaal 31
exemplaren kunnen waarnemen. Schitterende gans met z’n
goudeachjes. Op 15-10-2018  trouwens een ongeringd
paartje bij Ferwoude.

Kokmeeuw op 21 januari bij het Kruiswater (Bolsward).
Een mannetje dat op 13 maart 2018 in Duitsland: Lübeck
Mühlendamm als 3e kalenderjaar werd geringd, afstand
450 km, verstreken tijd 314 dagen. Het betreft wel een
Deense ring. Ook een Deense man bij de Blauwpoortsbrug
18-2-2016, als 2e jaars van een ring voorzien op 5-2-2014
bij Kopenhagen, Svanemollenbugten, afstand 730 km,
verstreken tijd 2 jaar en 13 dagen. Van deze vogel ontving
ik pas in augustus 2019  bericht.
Op 9-2  van ‘s morgens erg vroeg tot zeer laat met 12
personen meegedaan  aan de inventarisatie van
gekleurringde Kokmeeuwen in de stad Groningen inclusief
de vele buitenwijken : ondanks de zeer harde wind (wel
droog) en de vele verplaatsingen van de vogels liefst 210
verschillende individuen kunnen noteren, zie mijn artikel op
de website van de vogelwacht Bolsward e.o..
Kanoet. Op 11-12-2018 eentje  bij Zurich, geringd op
24-9-2017 op  Schiermonnikoog, kan afkomstig zijn uit
Siberië (deze vogels trekken door naar Afrika) of uit Canada,
Groenland. Zij overwinteren in de Waddenzee.  Voedsel
vooral nonnetjes en jongen kokkels, broedt niet in kolonies
en is monogaam. Op 20-10-19 wel 400 ex. bij Zurich
waaronder een ex. dat augustus 2015 in Polen, Vistula
Mouth, afstand 1300 km werd geringd en later in
gevangenschap bij het NIOZ op Texel verbleef daar voor
gedragsexperimenten, werd deze zomer losgelaten op de
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zandplaat de Richel bij Vlieland. Op
5-11  las ik zowel bij Harlingen als bij
Zurich 6 individuen af.

Kleine Zwaan YAAC. 22 december
2018 Workumerwaard (eveneens na
het samenstellen van de Jaargids).
Geringd augustus 2018 Pechora
Nenets, Rusland, 4925 km!

Grutto. 8 maart Skrok bij Wommels,
geringd mei 2014 bij Koudum.
Ooievaar.  Op 9 april bij Akmarijp.
Een vogel die in juni 2004 in Spanga

als nestjong werd geringd, afstand 20
km, verstreken tijd 14 jaar, 9 maanden
en 25 dagen.
Aantal broedparen circa 1100, was in
begin jaren ’70 nul! Door herintroductie
via buitenstations (inmiddels
ontmanteld) weer helemaal terug.
Geen rode lijstsoort meer.

Scholekster. Op 23-8 eentje bij
Zurich die na het 3e kalenderjaar bij
Dronrijp/Zweins eind mei 2008 werd
geringd. Ik zag hem al voor de zevende
maal. En één op dezelfde dag daar die
eveneens na het 3e k.j. in mei 2014 bij
Deurze, omgeving Assen, (daar
broedvogel) werd geringd, afstand 121
km, voor de 6e keer daar gezien.
Verder een bijna geheel witte

Scholekster alleen een oranje snavel
en een klein beetje donkerbruin/zwart
op de flanken en onderrug.

Stadsduif. Geringd half juni 2016 na
het 1e k.j. te Groningen, Orionlaan en
afgelezen op 9-2-2019  in het

Noorderplantsoen aldaar, dus leeftijd
nu na het 4e kalenderjaar, afstand 1,5
km.

Brandgans. Een wijfje geringd bij de
Boerestreek te Gaast op 16-2-2019  en
door mij gezien op 3 april eind
Workumerwaard. Daarnaast zag ik
bij Gaast op 25-10 één die in
december 2018 ook in die omgeving
werd gevangen en afgelopen
voorjaar/zomer in Helsinki verbleef,
afstand 2000 km.  Verder op 8 maart
bij Ferwoude een Russische vogel, die
in augustus 2013 bij Tobseda, regio
Arkhangelsk , afstand 3480 km van een
ring werd voorzien.

Kolgans. Een mannetje in z’n
geboortejaar geringd in Eemnes,
november 2015, was op 11 januari
tussen Parrega en Workum, afstand
130 km. Voorts een man bij
Nijhuizum op 24 januari en geringd
in augustus 2017 op het eiland Kolguev
in de Barentszee (Rusland) waar maar
300 mensen wonen.

Grauwe Gans. 18 februari  bij Skrins,
Hennaard, geringd als jong, juli 2016
Alstadhaug, Vega Nordland
Noorwegen, afstand 692 km,
verstreken tijd 222 dagen.

Zilvermeeuw. Y.CFK te
Breezanddijk Afsluitdijk op 26 mei,
geringd april 2016 als jong,   Forteiland
IJmuiden afstand 74 km en op dezelfde
dag en plaats een wijfje dat als 1e k.j.
in november 2016 van een ring werd
voorzien bij Oudeschild op Texel.

Kleine Rietgans. Op 28-9 circa 34 bij
Laard en Zaard en op 5-10 al 87 en
op 27-10 daar 598 ex.    Een wijfje
geringd augustus 2012 op Spitsbergen,
afstand 2830 km zag ik op 6 oktober
bij Sandfirden, is in december vaak
in België, Klemskerke, afstand 370 km.
Een mannetje geringd mei 2017 te
Skogn in Noorwegen, afstand 1870 was
eveneens op 6-10  bij Gaastmeer.

Lepelaars liefst 126 op 26-8-19 dicht
op elkaar voedselzoekend bij Piaam.
Afgelezen ringen op 20-8 bij de Plasjes
N31 / Hegewiersterfjild bij Harlingen.
Twee afkomstig uit Onderdijk Noord
Holland, 47 km afstand, beiden als jong
geringd in juni 2009  resp. mei 2018.
Bij Piaam eentje op 12-9-19,  werd in
juni 2002 op Vlieland als jong geringd,
zag ik eerder:  september 2009  Skrins
Hennaard, eind maart 2015  Zurich
en 2-9-18  Piaam, was o.a.
december 2014 in Spanje, afstand
2070 km.

Eelco Brandenburg.
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Nazorgcijfers Bolsward 2010-2019

Zoals u waarschijnlijk al ziet is er nog
al wat veranderd aan de nazorgcijfers.
De BFVW heeft de keus gemaakt om de
telgegevens van de hoofdsoorten niet
meer per rayon te vermelden in het
KRS. Hierdoor hebben we dit jaar een
totaaloverzicht van de hoofdsoorten en
tevens van de afgelopen tien jaar.

We hebben er een mooie overzichtelijke
pagina van gemaakt waar meteen
opvalt dat de achteruitgang van de
hoofdsoorten gestaag doorzet.

Rutger en Philip.
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