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Van de voorzitter 
 

Op 28 februari 2019 werd het eerste kievitsei van Friesland en Nederland 

gevonden. Nog nooit vertoond, het eerste ei in februari. Wat daarna ook bijzonder 

was, dat het 8 dagen duurde voor het tweede ei werd gevonden. 

Elk jaar zien we weer een teruggang van onze greidefûgels. Hiervoor zijn 

verschillende oorzaken aan te wijzen, maar het is soms best wel frustrerend. Je 

doet je uiterste best om samen met de boer tot een goed resultaat te komen. Maar 

als je dan in het veld bent en je hoort de welbekende geluiden dan is het toch weer 

prachtig. Dus daarom ga ik ook volgend seizoen weer onze fûgels beschermen.  

Vorig jaar heb ik geschreven dat de Fransen weer willen gaan jagen op de grutto en 

de wulp. Gelukkig heeft het Europees parlement besloten dat het jagen op de wulp 

blijft verboden. Wat er met de grutto gaat gebeuren dat wordt volgend jaar beslist. 

In maart hebben we onze oeverzwaluwwand voorzien van nieuw zand. Het 

weekblad Actief en Kanaal 30 hebben er en mooie reportage van gemaakt. Een 

verslag hiervan staat elders in dit jaaroverzicht. 

Onze wacht heeft 320 leden en dat is een behoorlijk aantal. Jarenlang is er ook een 

jeugdafdeling geweest. Helaas hebben we te weinig jeugdleden om dit weer in 

gang te trekken. Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 personen, waarbij 1 te 

kennen heeft gegeven te willen stoppen. We zijn dus op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. De huidige bestuursleden zijn 60-plussers en allemaal mannen. Het 

zou dus mooi zijn dat jongeren (dames en/of heren) ons zouden willen versterken. 

Voorheen was de Fûgelwacht alleen gericht op de weidevogels, maar 

tegenwoordig is ons aandachtsgebied veel breder. We hebben bijvoorbeeld veel 

nestkasten overal hangen. Bij de afbraak van huizen aan de Steenhuizenlaan 

hebben wij er mede voor gezorgd dat er plaatsvervangende nestkasten voor de 

gierzwaluw zijn gekomen. Dus neem contact met mij op en dan wil ik je graag 

vertellen wat wij zoal doen. 

Ook hebben we sinds kort een website: Deze is te vinden onder:  

 

https:/bergum.friesevogelwachten.nl/nl 
 

Ids Holwerda 
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Uitnodiging ledenvergadering en winterjûn Fûgelwacht Burgum 
 

Vrijdag 14 februari 2020 

Aanvang 20:00 uur 

Glinstrastate 
 

Agenda 

 
1. Opening 

 

2. Vaststelling agenda 

 

3. Mededelingen/ ingekomen stukken 

 

4. Notulen ledenvergadering 2019 (opgenomen in jaarverslag) 

 

5. Jaarverslag 2019 

 

6. Financieel jaarverslag 2019 

 

7. Verslag kascommissie (Sietse Elzinga en Wiebe Hietkamp) 

 

8. Vaststelling kascommissie 2020 

 

9. Vaststelling contributie 

 

10.  Bestuursverkiezing (Aftredend Siebe Siebenga niet herkiesbaar) 

 Siebe blijft wel onze materiaalman 

(zie ook de oproep verder in dit verslag) 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting ledenvergadering. 

 

13. Pauze en verloting 

Na de pauze wordt een film over het plas-dras gebied bij veehouder Murk Nijdam 

getoond. De heer A. Booi heeft spectaculaire  opnames gemaakt die alleen vanuit 

een schuilhut gemaakt konden worden. De heer Booi is zelfstandig vakfotograaf en 

houd zich al 30 jaar bezig met natuurfotografie.
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Notulen Ledenvergadering vrijdag 8 februari 2019 

 
Aanwezig:  

5 bestuursleden en 13 leden zijn aanwezig. 

 

Afwezig: 

Afgemeld hebben zich Tineke Veldman, Gosse Jilderda, Albert de Vries, Wiebe 

Gros, Age Kempenaar en Jochem Bosma. 

 

Opening: 

Ids Holwerda opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Vaststelling agenda: 

Geen wijziging agenda. 

 

Mededelingen/ ingekomen stukken: 

BFVW heeft een nieuwe voorzitter Frans Kloosterman. 

 

Notulen Ledenvergadering 2018: 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Willem Bosgra heeft vraag betreft de kijkhut. 

Nutte antwoord: Staatbosbeheer heeft alles in beheer. 

Vogelwacht Burgum heeft een vrijwilligersovereenkomst met Staatsbosbeheer, 

Wanneer er vragen zijn a.g.  Dit gebied kunnen wij Nutte Veenstra bellen. 

En wanneer er werkzaamheden in dit gebied moet gebeuren zal de vogelwacht 

gevraagd worden om vrijwilligers. 

Het pontje komt er waar wij niet blij mee zijn, maar op de besluitvorming hebben 

wij verder geen invloed meer. Er was een slechte samenwerking met pontje 

commissie. 

Het is ons eigenlijk opgelegd. Laatste tijd niets meer van vernomen. (Verder 

afwachten) 

 

Jaarverslag 2018: 

Het jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

 

Financieel jaarverslag 2018: 

Het financieel jaarverslag is dit jaar weer verzorgd door Jaap Wiegersma. 

Ieder aanwezig lid heeft een exemplaar uitgereikt gekregen. 

Wij hebben € 555,- meer uitgegeven dan erbinnen is gekomen. 

Dit komt door minder contributie en wat meer kosten, maar geen reden voor 

verhoging contributie. 
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Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestond dit jaar uit Jochem Bosma en Sietse Elzinga. 

Sietse Elzinga geeft aan dat de financiële boekhouding weer prima in orde was. 

En hebben besloten decharge te verlenen. 

Jaap wordt met applaus bedankt voor zijn bijdrage. 

 

Vaststelling kascommissie: 

Wiebe Hietkamp en Sietse Elzinga gaan in 2019 de kas controleren. 

Als reserve wordt Hendrik Wierstra aangewezen. 

 

Vaststelling contributie: 

In de vergadering wordt besloten dat de contributie onveranderd blijft. 

 

Rondvraag: 

Kees Dijkstra vraagt hoe ver het met de app is voor informatie. 

Nutte geeft aan dat de BFVW en vogelwacht Bergum een eigen website krijgen 

Waar wij dan de informatie af kunnen halen en verslagen kunnen lezen. 

Piet v/d Meulen vraagt of de zwaluwwand ook gevuld moet worden. 

Wanneer dit nodig is zal binnen de vogelwacht de leden gevraagd worden mee te 

helpen. 

Pieter vraagt of er ook pompen ter beschikking gesteld worden. 

Nutte geeft aan dat er een nieuwe aanvraag is gedaan bij de BFVW. 

Willem Bosgra geeft aan dat er niet meer door de NVWA op plas/dras 

gecontroleerd zal worden. 

De NFW heeft nu een eigen schouwcommissie die in het gebied kan controleren. 

 

Sluiting: 

De jaarvergadering is afgelopen. 

Er volgt nu een pauze waarin 4 nestkastjes worden verloot en na de pauze zal 

Marcel v Kammen een presentatie geven over vogels van hier tot aan Miami. 

 

Presentatie: 

Ieder jaar na de ledenvergadering is het gewoonte dat er een presentatie wordt 

gehouden. 

Marcel v Kammen geeft deze avond een presentatie over vogels en andere dieren 

van hier tot aan Miami. 

Marcel werkt als fotograaf voor de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. 

Foto’s die hij laat zien zijn o.a. gemaakt op het Duitse eiland Helgoland, in Polen, 

Engeland, Schotland, Amerika, Afrika, Senegal, Mauritanië, Marokko, Portugal, 

Spanje, Zuidfrankrijk en Nederland. 

Marcel wordt hartelijk bedankt voor de mooie presentatie en plaatjes. 

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst 

iedereen wel thuis. 
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Jaaroverzicht 2019 

 

Januari: 

In de wintermaanden wordt er veel tijd besteed aan vergaderingen en overzichten 

maken. De gegevens worden verzameld en hier wordt een jaaroverzicht van 

gemaakt. Daarna gaat het jaaroverzicht naar de drukkerij. Vervolgens worden de 

verslagen bezorgd bij onze leden. Een aantal van onze leden zorgt ervoor dat de 

verslagen bezorgd worden en worden hier dan hartelijk voor bedankt. 

Februari:  

8 februari was er weer onze jaarlijkse ledenvergadering met daaraan gekoppeld de 

Winterjûn in Glinstrastate. Verslag van deze avond staat elders in dit blad. 

Gastspreker was deze avond Marcel v Kammen. Hij gaf een presentatie over 

vogels en andere dieren van hier tot aan Miami. 

27 februari hadden wij onze eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar. Nog 

nooit vertoond, het eerste kievitsei van Friesland (en Nederland) werd op de laatste 

dag van februari door de 34-jarige Eduard van der Hoek uit Grouw gevonden in de 

buurt van Vegelinsoord en werd vervolgens gehuldigd door de Commissaris van de 

Koning. 

Maart: 

1 maart was er de jaarlijkse ledenvergadering van BFVW  in Wommels. 

Een van de punten was de wisseling van voorzitter bij de BFVW.  Rendert Algra 

stopt na 6 jaar als voorzitter en gaf het stokje over aan Hans Kloosterman. Beiden 

kenden elkaar vanuit de politiek en van de politieschool waar ze een opleiding 

hebben gevolgd. 

8 maart was er een nazorgvergadering van onze wacht in Glinstrastate. 

Enkele agendapunten: Terugblik seizoen 2018, indeling nazorgers, registratie-app, 

nazorgpassen en alarmtellingen. 

9 maart vinden onze leden Wiebe Kaspersma en Age Hulder om 15.40 uur het 

eerste ei van onze gemeente in de buurt van Suwâld. Beide heren vonden op 13 

maart ook het eerste ei van Ooststellingwerf. Nadat het eerste ei is gevonden begint 

officieel het nazorgseizoen. 

14 maart was er een broedzorg bijeenkomst in Wirdum.  

15 maart hebben onze bestuursleden Folkert en Siebe twee eenden korven 

geplaatst in de poel bij de nieuwe kijk hut.  

21 maart was er een weidevogel kennis dag in Joure. 

Op deze dag werd een demonstratie over het werken met een Drone gegeven. Als 

afsluiting kregen wij een inspirerend verhaal over het project in de Dummer 

(Duitsland.)  
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23 maart zijn de gaten van de zwaluwwand voorzien van nieuw zand. Hiervoor is 

door Wietze Hiemstra en Folkert Algera een ingenieuze maar doeltreffende 

stellage gemaakt. Weekblad Actief en Kanaal 30 hebben hier opnamen van 

gemaakt. Een week later werden de eerste oeverzwaluwen al gesignaleerd. 

Naar aanleiding van een verzoek van onze wacht heeft de Gemeente 

Tytsjerksteradiel het zogenoemde eiland aan de westzijde van het park gedeeltelijk 

afgesloten i.v.m. de vele broedende watervogels in dit gebied. Niet zozeer het 

publiek waren een storende factor maar wel de loslopende viervoeters. Tijdens de 

afsluiting was ook Omrop Fryslân aanwezig. Jaap Wiegersma en Nutte Veenstra 

werden hiervoor geïnterviewd.  

April: 

Ook dit jaar hebben wij als wacht wederom van de BFVW de beschikking 

gekregen over een plasdraspomp. Deze is geplaatst op een perceel van dhr. A. 

Visser uit Suwâld. Al eerder hebben wij twee van deze pompen mogen ontvangen 

welke naar nu blijkt zeer succesvol zijn. 

17 april was het weer tijd voor een bestuursvergadering.  

29 april werden leden van de afdeling Wâld en Finnen, Eastermar, 

Staatsbosbeheer, Fryske Gea en de plaatselijke vogelwachten uitgenodigd bij Harm 

Hooiveld, boer tussen Burgum en Suwâld. In de schuur werden ze geïnformeerd 

over allerlei zaken en afsluitend met een veldexcursie. Daar het al wat later op de 

avond was zaten de meeste vogels al met de kop in de veren vandaar dat we geen 

grote veldexcursie hebben gehouden. 

Maar gelukkig waren er een week later meer dan genoeg. April was een droge 

maand maar hopen dat mei een betere wordt voor de vogels. 

Mei: 

In mei is men volop bezig met de nazorg en natuurlijk ook de broedzorg. Want 

zoals het spreekwoord zegt: ‘In mei leggen alle vogels een ei’. Ook beginnen veel 

boeren met werkzaamheden zoals maaien. Dus een drukke periode voor de 

nazorgers om alles goed in kaart te brengen. Eind mei komt de 1ste alarm telling 

aan de beurt. 

Juni: 

In juni worden de 2e en 3e ronde alarmtelling gehouden. 

Deze tellingen zijn in eerste plaats belangrijk om inzicht te krijgen in de kuiken 

overleving.  
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Juli: 

Week 27 is er een ‘Griene Wieke’ op Scholengemeenschap Liudger gehouden. 

Een week waar het veel over de natuur gaat en daarin bezig zijn. Ook onze wacht 

is uitgenodigd om een bijdrage te leveren.  Ids Holwerda heeft namens onze wacht 

aan +/- 60 kinderen uitgelegd wat de vogelwacht inhoudt en wat de bezigheden 

zijn binnen de wacht. 

Na dit inspirerende verhaal werden er vogelhokjes, insectenhotels en noem maar 

op in elkaar gespijkerd. Een mooie dag voor de jeugd. Moeten we vaker doen. 

2 juli kreeg onze wacht bezoek van Wiebe Dijkstra die voor het blad Vanellus van 

de BFVW het onderdeel ‘Wachtpraat’ voor zijn rekening neemt. Ids Holwerda en 

Nutte Veenstra hebben hier hun medewerking aan gegeven en zijn met Wiebe naar 

de Soestpolder (Noardermar) getrokken. Het artikel vindt u ook in dit jaarverslag. 

10 juli kregen wij de beschikking over onze nieuwe website. 

Augustus 

28 augustus hebben wij de eerste bestuursvergadering na de zomer weer gehad. 

September: 

28 september was Ids Holwerda uitgenodigd door de buurtvereniging 

Noardermar/Menno van Coehoornweg. Hier heeft hij o.a. verteld wat onze 

vogelwacht doet en is daarna met de jeugd en ouders fanatiek aan het timmeren 

van nestkastjes geweest. Een mooie actie. 

 

Oktober: 

4 oktober was er een contactavond in Wommels. Voor het eerst onder leiding van 

onze nieuwe voorzitter Hans Kloosterman.  

30 oktober een bestuursvergadering van onze eigen wacht. 

November: 

27 november was er de jaarlijkse rayonvergadering van NFW Sud 

Dit jaar was vogelwacht Drogeham de organiserende wacht. 

December: 

27 december hebben we het jaar afgesloten met een bestuursvergadering. 

 

  



- 9 - 

 

De Oeverzwaluwwand 

 

Door de herinrichting van de Soestpolder is er veel veranderd in het gebied. 

Het landschap is een verrijking voor het vogel en 

dieren leven. Voor vissen is er een paaigebied 

aangelegd compleet met vistrap en bemaling. 

De zwaluwwand heeft een ander plek gekregen 

en de laatste aanpassingen voor de wand zijn 

inmiddels gerealiseerd. Zo staat nu de wand 

tegen en in het water, voor de vogels het meest 

ideaal. 

Nu is het voor de vogelwacht wel een probleem om in het voorjaar de nestgaten 

goed te kunnen vullen. Na creatief denkwerk van enkele leden is er een steiger 

constructie ontwikkeld die gemakkelijk en snel te verplaatsen moest zijn. Daarin 

zijn we goed geslaagd. In enkele uren waren ca. 175 gaten gevuld met wat een 

leemachtige zand vulling. 

 

 
Boven: Jordi Roosma, Willem Bosgra, Jaap Wiegersma en Hylke Hoogenberg.                      

Onder: Wietze Hiemstra en Siebe Siebenga 

 

Het zand moet wat plakkerig zijn want wanneer de vogels daar nestgangen in 

aanbrengen tot soms wel 125 cm diep moeten de wanden wel blijven bestaan. Een 

schatting is dat er wel 80 a 100 paren van de wand gebruik hebben gemaakt. 
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De oeverzwaluwen zijn soms vreemde vogels. 

Korte tijd nadat de wand in gereedheid was gebracht arriveerde al een grote schare 

zwaluwen op de locatie en werden al snel gangen geboord. 

Kort daarna waren alle gasten plots gevlogen en stond de wand er verlaten bij. 

Onrust onder een aantal vogelaars.  

Een aantal dagen later waren ze er weer, en kwam er weer actie en weldra leek de 

hele kolonie weer terug te zijn gekomen. Het schijnt bij de vogelsoort te horen dat 

ze nog wel eens op “excursie” gaan. 

Gekker nog, het komt voor dat, wanneer er voor de kuikens te weinig 

voedselaanbod is, er massaal de vlucht wordt genomen om tot wel op enkele 

honderden kilometers een snavel vol insecten te halen. De kuikens kunnen zo’n 

periode van een lege maag kennelijk verdragen.  

Na de broedperiode welke van eind maart tot augustus loopt kunnen er 

2 legsels worden uitgebroed. 

Daarna maken ze met de kuikens de lange tocht terug naar de Sahel regio. Dan is 

het weer stil en verlaten aan de wand. 

 

Tekst en foto’s:  Folkert Algera 
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Nieuwe natte natuur langs Burgumermar 

en Prinses Margrietkanaal 
 

Snelwegen slecht voor vogels? Niet bij vogelwacht Burgum. 
 

Snelwegen zijn vaak de pest voor vogels. Niet altijd. Bij de Centrale As bij 

Burgum is sprake van het tegendeel. De Vogelwacht Burgum en omstreken 

ziet eigenlijk alleen maar voordelen van de nieuwe weg. Weinig overlast voor 

de vogels en als extraatje een nieuw natuurgebied bij de Burgumermar.  

 

Jarenlang was het gebied bij Burgum, dat in de volksmond de Soestpolder heet, de 

opslagplaats voor grote bergen grond/zand. Woest en ledig terrein. De grond is 

intussen gebruikt voor de Centrale As die is aangelegd van Dokkum naar Drachten. 

Nu is het beeld compleet veranderd: er kwam er een extra vogelkijkhut en de 

zwaluwwand werd verplaatst. Een totaal ander landschap, zeggen voorzitter Ids 

Holwerda en nazorgcoördinator Nutte Veenstra van de vogelwacht. 

 

 
Voorzitter Ids Holwerda (rechts) en coördinator Nutte Veenstra in de Noardermar 

met in de verte de nieuwe vogelkijkhut. 
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Natuurkundig extraatje 
Veel vogelwachten doen aan nazorg en broedzorg. Vogelwacht Burgum heeft met 

het natuurgebied van tientallen hectares een extraatje waar vele passanten van 

kunnen genieten. Water en verspreide eilandjes zijn uitermate geschikt als 

foerageerplaats voor grote groepen vogels, eenden en ganzen en langstrekkende 

weidevogels. Een walhalla voor vogel- en natuurliefhebbers. 

 

 
De verplaatste zwaluwenwand staat volop in de belangstelling. De zwaluwen 

vliegen af en aan naar de 255 nesten die erin zijn aangebracht. 

 

Het natuurgebied ligt ten oosten van Burgum. Het wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer. Vogelwacht Burgum heeft onlangs een contract met 

Staatsbosbeheer afgesloten over de toegang en het onderhoud van het natuurgebied 

Noardermar, zoals de naam van het gebied luidt. In het broedseizoen organiseert de 

vogelwacht er excursies.  

Intussen zijn initiatieven op gang gekomen om hier een pontje over het Prinses 

Margrietkanaal te laten varen. Niks mis met het pontje, vindt de vogelwacht. Dat er 

daarvoor een fietspad in het natuurgebied moet worden aangelegd is een ander 

verhaal. ‘Dêr binne wy tsjin.’ De vogelwacht is in ieder geval betrokken bij het 

overleg over de invulling. Voorkomen moet worden dat de flora en fauna worden 

verstoord, zegt Holwerda en dat de jongeren de vogelkijkhut gebruiken om een 

biertje te drinken. 
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Jaap Dijkstra 
Holwerda is vorig jaar benoemd als voorzitter, daarvoor was hij acht, negen jaar 

secretaris in het bestuur. Hij volgde Jaap Dijkstra op die jarenlang als NLTO-

medewerker veel energie stak in natuur- en vogelbescherming. Hij overleed begin 

2018.  

 
Veenstra en Holwerda bij de nieuwe vogelkijkhut. 

 

Veenstra is al langere tijd bestuurslid en verantwoordelijk voor de coördinatie van 

na- en broedzorg. Hij is daarnaast medewerker automatisering bij de BFVW en 

regelmatig op het kantoor in Wiuwert...  

Het bestuur van vogelwacht Burgum bestaat verder uit secretaris Geert Roorda, 

penningmeester Jaap Wiegersma, Folkert Algera en materiaalbeheerder Siebe 

Siebenga. Het aantal bestuursleden is goed op peil te houden, zegt voorzitter 

Holwerda. ’We soene wol wat mear jongeren by de fûgelwacht ha wolle. Nee, der 

is gjin jongerein-ôfdieling mear. Veenstra: ‘By de nei- en briedsoarch sitte wol wat 

jongeren’. Er staan 43 nazorgers in het systeem, vertelt automatiseringsman 

Veenstra. 

 

Tot aan Leeuwarden 
Het werkgebied van vogelwacht Burgum loopt van de Burgumermar langs het 

Prinses Margrietkanaal en de Wâldwei tot aan Leeuwarden. In totaal zo’n 3400 

hectare. Van oorsprong een heel goed weidevogelgebied, zegt Veenstra. Net als 

overal in Fryslân lopen de aantallen echter terug, ‘mar we meie net klaeie’, zegt 

hij. ‘Burgum’ kreeg van de BFVW drie pompen voor greppelplasdras en dat werkt 

heel goed. ‘By de earste twa pompen gong it tal fûgels al flink omheech’, zegt 

Veenstra. 
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‘Mei dat wietere lân ha wy moaie stappen foarút set’, aldus Veenstra. Dat fielde 

geweldich.’. De mooie resultaten waren volgens hem vooral een gevolg van de 

goede samenwerking met de boeren. In het gebied van vogelwacht Burgum zitten 

veel boeren die alles voor weidevogels willen doen, of ze daar nu subsidie voor 

krijgen of niet. ‘Wy ha yn ús gebiet te krijen my echte fûgelleafhebbens’, 

constateren Holwerda en Veenstra. 

 

Vogelwacht Burgum heeft 320 leden. Wat het bestuur daarvoor doet? Contributie 

innen, een jaarboekje uitgeven en een website samenstellen als onderdeel van de 

BFVW-website. Tijdens de jaarvergadering wordt altijd een deskundige spreker 

uitgenodigd. Die wordt in de eerste plaats onder eigen leden gezocht.  

Zo vertelde medelid Betty Kooistra een interessant verhaal over natuur, vogels en 

insecten, Folkert Algera over vissen op het Wad en Willem Bosgra over zijn 

buitenlandse avonturen. Op de laatste ledenvergadering was vogel- en 

natuurfotograaf Marcel van Kammen te gast. Bezoekersaantallen? Dertig tot 

zeventig man, zegt Holwerda.  

 

 
De steenmarter komt tot in de vogelkijkhut. Op de dakbalken liggen regelmatig de 

geroofde lege eieren. 

 

340 nestkastjes 
Daarnaast roept Veenstra de leden meerdere malen per jaar bijeen om hen bij te 

praten over na- en broedzorg en over de stand van zaken bij de automatisering. 

Voor vogelwacht Burgum gaat het ook niet alleen om weidevogels. In het systeem 

van Veenstra staan 340 nestkastjes in en rond het dorp genoteerd. Ook belangrijk, 

zegt hij. ‘Net allinne voor de fûgels, mar ek foar ús as feriening. Dan lûke jo wer 

nije minsken.’ 

‘Dochs sitte der in hiel soad fûgels yn ús gebiet’, zeggen Holwerda en Veenstra.  

Water en bos trekken altijd veel vogels. Net als overal in de provincie is er aan 

predatoren geen gebrek. Soms wordt het de predatoren ook gemakkelijk gemaakt 

door de terreinbeherende organisaties, vindt Veenstra. Als voorbeeld noemt hij het 

natte gebied tussen de Wâldwei en de aanliggende landerijen. Dat zou 

moerasachtig gebied worden, maar de bomen groeien maar door. 
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Echte vogelmannen 
Toen Holwerda stopte als bankmedewerker, stond de vogelwacht al klaar om hem 

bestuurslid te maken. Niet zo verwonderlijk als je interesse hebt voor de natuur om 

je heen, verklaart hij. Op de dag van dit gesprek is hij in het kader van de ‘groene 

week’ uitgenodigd door het voortgezet onderwijs (450 leerlingen) om alles te 

vertellen over natuur en vogels. Dat is een project van docent Jelmer Luyckx. Hij 

trekt met de scholieren regelmatig het veld in. 

Veenstra leerde het vak van scheepstimmerman en werkte als postbode. Hij 

ontwikkelde samen met Jaap Dijkstra en Jan Dijkstra de vogelapp. Met de laatste 

doet hij ook het technische onderhoud van het systeem. Hij is een echte natuur- en 

vogelman. Regelmatig fietst hij naar de Noardermar om te genieten van al dat 

moois en om de boel wat in de gaten te houden of onderhoudsklusjes te doen. 

 

Beide bestuursleden zien een belangrijke toekomst voor de vogelwacht. Ze zullen 

hun taak nooit opgeven. ‘Net oan tinke dat we sûnder it lûd fan de fûgels moatte.’ 

Als vogelwachters bemoeiden ze zich ook met de gemeentelijke sloop van oude 

huisjes waarin veel gierzwaluwen huisden. In goed overleg zijn daarvoor 

oplossingen gezocht. Er zijn nestkasten opgehangen en in veel nieuwe huizen zijn 

zwaluwnesten gemetseld. ‘As we dat net dien hiene, wiene de sweltsjes fuort 

west.’ 

 

Bron: Overgenomen uit Vanellus 4/2019 Tekst en foto's: Wiebe Dijkstra 

 

 

 

Oproep aan leden en niet leden. 
 

Mocht u als lid nu ook enthousiast geworden zijn om meer te doen dan het betalen 

van uw contributie neem dan contact met ons op. Dit geld trouwens ook voor 

natuurliefhebbers die nog geen contributie betalen. Voor hun hebben we een 

speciale aanbieding. Namelijk het eerste jaar is gratis. 

Wij als wacht zijn dringend op zoek naar leden maar ook niet leden die op 

bestuurlijk niveau hun steentje zouden willen bijdragen. Zoals u in de agenda kan 

lezen is er ook binnen het bestuur aanvulling nodig. 

Vandaar onze oproep meldt u aan zodat wij u op de leden vergadering kunnen 

huldigen als nieuw bestuurslid. 

 

Verder zoeken wij iemand die onze nieuwe webpagina wil onderhouden. De 

website werkt met een CMS systeem dus je hebt geen echte kennis van HTML of 

welke taal ook nodig.  
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Hoofdsoorten (nazorg) 2019 
 

Het broedseizoen van 2019 kende wederom een aantal weersextremen. 

De droogte van het voorgaande jaar heeft zich ook dit jaar weer doorgezet.  

Na een bijzonder vroege datum van het eerste kievitsei door een zachte februari 

maand bleef maart koud maar vooral ook droog. De eerste legsels van de kievit 

hadden dan ook weinig kans op succes. De grutto en tureluur waren door de 

droogte ook zeer laat aan de leg. Gelukkig bleken de vogels flexibeler te zijn dan 

menig kenner had gedacht. 

Zo kon je nog tot in mei nestelende grutto’s en tureluurs tegen komen waardoor het 

broedseizoen langer duurde dan voorgaande jaren. Gelukkig voor de vogels 

brachten mei en juni meer regen wat zo ongeveer een gemiddelde was in deze 

maanden. 

Na de eerste alarm tellingen bleken er meer kuikens te zijn dan men in eerste 

instantie zou vermoeden. Dit was niet alleen het geluid wat je in onze wacht 

hoorde maar rondom in Friesland hoorde je dezelfde geluiden. De oorzaak daarvan 

is in onze wacht moeilijk te verklaren. Wel kun je zeggen dat er in Zuidwest 

Friesland een overvloedig aanbod van muizen was. Misschien dat predatoren zoals 

buizerd, reiger en steenmarter in de muizen een eenvoudiger te verschalken prooi 

zagen. 

Waarschijnlijk is dit een reden dat er dit jaar meer kuikens groot werden dan 

voorgaande jaren. 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

    
          
          
          

 Grutto   Kievit   Scholekster   Tureluur   Totaal 
2004 105   390   142   59   696 

2005 98   406   107   56   667 

2006 89   451   139   68   747 

2007 67   371   97   44   579 

2008 55   415   122   47   639 

2009 66   351   99   50   566 

2010 46   250   110   66   472 

2011 54   251   93   46   444 

2012 60   262   86   57   465 

2013 68   265   111   68   512 

2014 69   257   123   68   517 

2015 75   321   114   72   582 

2016 52   105   75   63   295 

2017 38   126   55   50   269 

2018 29   111   51   43   234 

2019 33  130  55  37  255  

In de tabel zijn de nest en broedparen incl. verliezen vermeld. 
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Overige soorten (broedzorg) 2019 
 

In onderstaande tabel vindt u de aantallen van de overige soorten welke binnen de wacht zijn 

geregistreerd. 

 

Soortnaam Nesten Broedparen Waarnemingen Verloren Uitgekomen 

Aalscholver 0 0 3 0 0 

Appelvink 0 0 1 0 0 

Bergeend 0 1 1 0 0 

Blauwborst 0 1 0 0 0 

Boerenzwaluw 40 91 0 0 0 

Bonte Vliegenvanger 1 0 0 0 0 

Boomklever 1 0 0 0 0 

Boomkruiper 0 0 5 0 0 

Brandgans 0 0 1 0 0 

Bruine Kiekendief 0 0 2 0 0 

Buizerd 2 0 2 0 0 

Canadese Gans 1 0 0 1 0 

Ekster 2 0 2 0 0 

Fazant 0 0 2 0 0 

Fitis 0 0 1 0 0 

Fuut 1 0 3 0 0 

Gele Kwikstaart 0 0 2 0 0 

Geoorde Fuut 0 0 1 0 0 

Gierzwaluw 0 69 0 0 0 

Graspieper 0 0 3 0 0 

Grauwe Gans 0 2 0 0 0 

Groene Specht 0 0 1 0 0 

Groenling 0 0 3 0 0 

Grote Bonte Specht 1 0 0 0 0 

Grote Lijster 0 0 2 0 0 

Heggenmus 2 0 0 0 0 

Holenduif 3 0 0 0 0 

Houtduif 2 0 2 0 0 

Huismus 46 20 19 0 0 

Huiszwaluw 1 0 0 0 0 

IJsvogel 0 0 1 0 0 

Kauw 3 0 6 0 0 

Kerkuil 1 0 0 0 0 

Kleine Bonte Specht 1 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 1 1 0 0 0 

Koekoek 0 0 3 0 0 

Koolmees 67 1 4 0 2 

Krakeend 1 0 1 0 0 
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Soortnaam Nesten Broedparen Waarnemingen Verloren Uitgekomen 

Kuifeend 0 1 0 0 0 

Lepelaar 0 0 1 0 0 

Meerkoet 29 3 0 2 0 

Merel 8 0 4 0 0 

Middelste Zaagbek 0 0 1 0 0 

Nijlgans 1 0 0 0 0 

Oeverzwaluw 0 65 12 0 0 

Pimpelmees 52 0 2 1 3 

Predator spoor 0 0 1 0 0 

Ransuil 1 0 0 0 1 

Rietgors 0 0 6 0 0 

Ringmus 8 0 0 0 0 

Roodborst 0 0 1 0 0 

Slobeend 3 1 0 0 0 

Smient 0 0 2 0 0 

Spreeuw 1 0 0 0 0 

Tapuit 0 1 4 0 0 

Tjiftjaf 0 0 1 0 0 

Torenvalk 5 0 1 0 0 

Turkse Tortel 3 0 4 0 1 

Veldleeuwerik 0 1 0 0 0 

Vink 0 0 3 0 0 

Waterhoen 5 0 0 0 0 

Wilde Eend 34 1 0 6 2 

Wilde Zwaan 0 0 1 0 0 

Winterkoning 5 0 1 0 0 

Wintertaling 0 0 1 0 0 

Witte Kwikstaart 0 2 4 0 0 

Wulp 0 1 0 0 0 

Zanglijster 1 0 0 0 0 

Zomertaling 4 0 0 0 0 

Zwarte Kraai 2 0 4 0 0 

Zwartkop 1 1 1 0 0 

Totaal 340 263 126 10 9 

 

    

Periodieke tellingen 2019 

Gierzwaluwen 20-jun 04-jul 19-jul 

Locatie 1 6 10 10 

Locatie 2 16 30 8 

Locatie 3 8 22 14 

Locatie 4 8 30 10 

Locatie 5 12 12 8 

 


