
NIEUWSBRIEF 2008 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD 

 
Harlingen, november 2008 

 
Beste leden, 

 

Het jaar 2008 is voorbij gevlogen. 

Een jaar waarin het nieuwe dorpshuis/cultureel centrum van Kimswerd werd gerealiseerd en 

waarin het bestuur al een paar heeft vergaderd. Wat een geweldige aanwinst voor Kimswerd! 

Ook de regiovergadering voor de vogelwachten tussen Workum en Harlingen is hier 

gehouden. Een nuttige avond waar ervaringen tussen de vogelwachten werd uitgewisseld. 

Een aandachtspunt was de administratie waarmee een nazorger tegenwoordig mee wordt 

opgezadeld. Vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van de BFVW hebben beloofd hier 

iets aan te doen. Moeilijke materie want het hangt natuurlijk samen met de toestemming die 

de provincie Fryslân als enige nog heeft voor het aaisykjen. Wat dit laatste betreft, hoe lang 

nog? Het Hoofdbestuur heeft steeds meer hoofdbrekens om het juridische gevecht tegen de 

Europese regels te winnen. 

Onze aktie om nieuwe jeugdleden te winnen is goed geslaagd. Na de kerstaktie van 2007 

hebben maar liefst 16 jonge mensen zich aangemeld. In eerste instantie voor een 

nestkastenproject, maar de jongelui zijn ook meegeweest de Hoogewier in. Het lijkt allemaal 

succesvol. Pier Klarenbeek, Rob Visser c.s. zullen verdere plannen voor de jeugd 

ontwikkelen. 

Voor het eerst ontvang u een acceptgiro voor de contributie. U was altijd gewend dat we 

persoonlijk de contributie bij u ophaalden. Dat werd de laatste jaren toch wat bezwaarlijker. 

Het tijdbeslag wat hiermee was gemoeid liep op. Wij denken dat middels de acceptgiro samen 

met deze Nieuwsbrief toch voldoende binding tussen de leden en de vereniging blijft. 

Daarnaast hopen wij natuurlijk dat u eens een ledenvergadering bezoekt, dan hoort u echt wat 

er in de vereniging speelt. 

De minimum-contributrie is €....  een beetje meer mag natuurlijk altijd. 

Als u het navolgende doorneemt zult hopelijk tot de conclusie komen dat de Vogelwacht 

Harlingen Kimswerd nog steeds heel actief is en nuttig werk levert. 

Met uw hulp hopen we dat nog jaren vol te houden. De vogels in onze prachtige leefomgeving 

hebben dat hard nodig. 

 

  

De nazorg in het vrije veld. 
De volgende resultaten werden geboekt, met ca. 27 nazorgers. 

We zien dat ondanks gelijkblijvende inspanningen de kievit langszaam wegglijden.  

Bij de de grutto een dramatische daling in aantal beschermde nesten. Maar verderop in deze 

nieuwsbrief valt er over de grutto de Hoogewier wel weer positief nieuw te melden. 

Tureluur en scholekester zijn in grote lijnen constant   
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De Hogewier 

 

De inventarisatie-rondes van Hessel Klijn en Harry Boon geeft de volgende overzicht. 

We beperken ons even tot kievit, grutto, scholekster en tureluur 

 

Broedparen Hegewiersterfjild Sovon  95 ha
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We zien hier dat we te maken hebben gehad met een uitstekend jaar voor grutto en tureluur. 

Scholekster en kievit min of meer constant.  

Meldenswaardig is dat de strook direct langs de N31 niet heeft te lijden van de 

wegverdubbeling. Sterker, het aantal grutto’s en tureluurs neemt in deze strook licht toe.  

Bij de put is een fraaie kijkhut gerealiseerd met een mooi toeganspad. Ook heeft is er bij de 

put weer middels afgraving een extra stukje laag gebied gerealiseerd. En er komt nog meer 

bij. 

Positief is ook dat de waterinlaat in het gebied steeds beter wordt gemaakt. Er werden extra 

buizen gelegd en mede door het goede beheer van Hessel Klijn konden we afgelopen jaar zien 

wat een El Dorado het was voor de jonge vogels, overal waren natte plekken waar veel voer 

was te vinden. 

 

 

Nestkastenproject 
 

Hessel Klijn en Hille van der Meulen konden de volgende resultaten in totaal 89 nestkasten 

noteren 

 

    2006  2007      2008 

Koolmees   29  31          36 

Pimpelmees     6  10          6 

Ringmus   14  3            7 

Grauwe vliegenvanger  1 -             - 

Heggemus    -  2            - 

Winterkoninkje   -  2            2 

Gekraagde roodstaart   -  1            - 

Torenvalk   1  1            3 

 

Jammer is dat de torenvalkkasten in Kimswerd wegens verstoring niks opleverden. 

 

De onverwoestbare Piet de Bruin heeft samen met Hessel Klijn het aantal broedparen van de 

gierzwaluw in de binnenstad van Harlingen en Oosterpark weergeïnventariseerd. In 2007 

kwamen ze op 800 paren, in 2008 op 740. 

Ook de huiszwaluw werd door hen geïnventariseerd. 

 

Harlingen 40 nesten 

Kimswerd 28 nesten 

Achlum 43 nesten 

Arum  75 nesten 

Zurich  68 nesten 

Pingjum 2 nesten 

 

Atjetille 

 

Rondom de boerderij van Kikstra op Atjetille ligt een proefveld van ca. 45 ha. 

Jaarlijks wordt hier in het kader van het Weidevogelmeetnet Fryslân door leden van onze 

wacht een inventarisatie uitgevoerd. 

 



Broedparen Atjetille Sovon  40 ha
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Ook hier zien we, in tegenstelling tot de cijfers in ons gehele nazorggebied, dat de grutto het 

niet slecht heeft gedaan. De andere soorten constant of een lichte daling. 

 

 

 

 

       Het bestuur 


