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Fan de Foarsitter 

Doe't de Fûgelwacht Easterwierrum oprjuchte waard, wie ik in foech kweajonge fan sa'n fjirtjin jier. 

Yn 'e greide fielde ik my thús. Yn ‘e maitiid ljipaaisykje, de boeren helpe yn’e ûngetiid, by de 

sleatswâlen Iâns strune, dat wie myn libben!  

En gesellich as dat wie! Al dy minsken sûnder lawaai oan it wurk, want alles barde mei de hân of mei 

in hynder foar de masjine.  

Blommen rûnom en flinters en bijen! En it liet fan’e ljurk, heech yn’e loft! Ljippen en skriezen, tsjirken 

en snippen hiene dan de jongen al grut.  

Ek op de pleats wie it in lust om ie wêzen: it fuorjen fan it fee, it jongfee en de  hynders, de swietrook 

fan’e sûpe en de waai, fan 'e dong en ‘e kuil.  

En dan de sterke ferhalen op it bankje yn it bûthús efter de kowesturten. Boereswellen fleagen ús om 

‘e earen. Ik seach mei stúdzie nei de strontmiggen yn 'e groppe. wat hiene de bisten it ryk op ‘e 

pleats. 

Ja, ik wie der wis fan: boer wêze, dat moast host wol it moaiste berop fan 'e wrâld wêze! 

Mar no libje wy yn in oare iuw. De boer docht syn wurk no mei lawaaierige masjines en alles moat 

hyltyd grutter en flugger en swierder.  

Dat is net allinne by de boer sa, mor ek yn ‘e fabriken, yn it ferkear en sels yn ‘e húshâlding. Mar 

alderlokst is it yn ‘e natoer nét sa.!  

De fûgel flucht net hurder as doe, hy briedt noch krkt like lang as eartiids. ln akster boude hiel 

fakkundich doe in nêst en docht it no noch krekt lyksa. 

It minsdom giet oan sokke natoerwetten foarby en dan komme de problemen.  

Mei ús greidefûgels giet it striemin. Troch it skuorren fan ‘e greide, dat op't heden tige yn 'e moade 

is, fersteurt men it biologysk lykwicht yn'e boaium.  

Efter de masjines sjocht it wyt fan 'e seefûgels. Tûzenen wjirms, gersrûpen en mear sok lyts krûpguod 

giet sa ferlern en der bliuwt hast neat oer foar us greidefûgels. Lân sûnder greppels is foar de boer 

wol maklik, mar de jonge fûgels binne har beskûl kwyt. Se kinne net sûnder greppels en sleotswâlen.  

Troch it lege wetterpeil wurdt de boppelaach fan 'e grûn te droech en dus te hurd. Soks is ek al gjin 

ideale sitewaasje foar de fûgels en foar har proai. Fral by waarm waar is de grûn as in bonke sa hurd. 

De fûgelwachter kriget al giin stok mear yn 'e grûn. Hoe soe in fûgel dêr dan oait in snavel yn krjie 

kinne! Ek fan grut belang binne de blomrike gerzen yn 'e fjilden en dan net te ferjitten de rûge dong 

der oer hinne. Dy soargje foar in rykdom oan ynsekten, wjirms en oar krûpend lytsguod. En dy lûke 

wer fûgels oan. En tagelyk is it in goeie beskutting foar de oaien en foar de jonge fûgels.  

As men yn it fjild is, wêr't jonge fûgels sitte, dan slaan de âlden fan 'e jongen alarm. De jongen hâlde 

har dan skûl. Alteast sa wie it!  

De lêste jierren is dat al net mear sa. De âlden litte noch wol in alarmgjalp hearre, mar de jongen 

hâlde har dêr net mear oan. Se hawwe honger en rinne al piipjend oer de krekt meande lannen.  
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De moannen april en maaie binne foar briedende en jonge fûgels fan grut belang. Se hawwe dan rèst 

nedich. Dy rêst krije se hjoedendei net mear.  

Earder waard it earste gers pas yn juny en july ta hea makke en dan koene de jonge fûgels al fleane. 

No't der al sa ier yn it jier meand wurdt (en dan ek noch wol sa'n seis of sân kear yn it simmerskoft) 

en de al mar swierder wurdende masjines hyltyd faker de boppelaach fan it lân ta in plaat beton ride, 

krije de fûgels jimmeroan mear te lijen. 

Mei as resultaat, dat ik de lêste jierren yn 'e omkriten fan Easterwierrum sa goed as gjin jonge 

greidfûgers grut wurden sjoen haw.  

En dan doare skriuwers út namme fan it BFVW yn ‘e Ljouwerter Krant út te hâlden, dat de ljip it mar 

poer bêst docht!  

De pommeranten siogge net goed om har hinne. As se dat al diene, soene se sjen, dat de fûgels 

jimmeroan faker de blomrike berms fan 'e diken opsykje. Mei as gefolch dat se dêr wer oerriden 

wurde troch it ek hyltyd oanbaazjende ferkear.  

Nee, jimme kinne fan tinken wol hawwe, dat it sa op ‘e kop ferkeard komt mei ús greidfûgels.  

Nei dizze sombere berjuchten wol ik dochs einigje mei in tige opmerklike en (folle wichtiger) ek noch 

positive ûntwikkeling. Yn 1975 krigen wy yn ús doarp de earste lisboksestâl en no is de soan fan dy 

selde boer (Benny Nauta) ús earste Bio-boer! 

Mei dizze hoopfolle ûntjouwing winskje ik de Fûgelwacht fan Easterwierrum noch in bulte wurksume 

jierren ta mei in soad fûgels en in boel fûgelmezyk. En ik hoopje dat myn dream ienris útkomme sil: 

dat Fryslân foar de natoer behâlden wurdt! Dan bin ik de rykste man fan dy provinsje. 

Joost Stoelinga. 


