
Jeugdexcursie Vogelwacht Wolvega weer groot succes. 
 
Sinds 2006 organiseert de Vogelwacht Wolvega e.o. lessen over weidevogels op de scholen in haar 
werkgebied. De heren Harm Smid en Jan Punter, respectievelijk secretaris en nazorgcoördinator van deze 
Vogelwacht, verzorgen eerst twee lessen in de klas. Daarna gaan de kinderen samen met nazorgers het 
veld in. Elk jaar wordt één school bezocht en dan speciaal groep zeven en/of acht. 
Afgelopen donderdagochtend was de Wethouder A Heidaschool in Munnekeburen aan beurt. Eerst kregen 
alle kinderen van Afke Kester, medewerkster van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, een 
weidevogelgids uitgereikt. Om de rust in het veld zo weinig mogelijk te verstoren, werden de 25 kinderen 
daarna verdeeld in negen groepjes. Onder leiding van een ervaren nazorger trok men de weilanden in om 
met eigen ogen te zien wat daar gebeurt.  
Zo zagen enkele gelukkigen kievitkuikentjes die nét uit hun ei waren gekropen en eieren die bezig waren om 
uit te komen. Weer anderen vertelden bij terugkomst over de grutto’s die ze gezien hadden of over de boer 
die van zijn tractor afstapte om alle kuikentjes weg te drijven van zijn machine, over de eischilfers op de 
bodem van de uitgekomen nesten, maar ook verhalen van leeggeroofde nesten zónder eischilfertjes, de 
sporen van machines die om nesten heen waren gereden, de baltsvluchten van kieviten die straks nóg eens 
eieren gaan leggen, de gele kwikstaart die men gezien had, enzovoort.  
Het enthousiasme van de kinderen werkt bijzonder aanstekelijk op de nazorgers. Een enkele neemt speciaal 
voor deze jeugdexcursie vrij van zijn werk en ook zich ziek voelen wordt gauw vergeten om toch maar mee 
te kunnen doen. Wel kan de groep nazorgers van de Vogelwacht Wolvega méér hulp gebruiken en men 
hoopt dan ook dat deze excursie jongeren gaat interesseren voor het werk van nazorger. Natuurlijk zijn ook 
volwassenen van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Harm Smid, telefoon: 
614433 of mail: harm.smid@hetnet.nl.  
 


