
Schooljeugd Oldelamer op zoek naar weidevogels met Vogelwacht Wolvega e.o. 
 
De één zag kuikentjes en vond nog een nest kievitseieren, de ander zag hazen en vond vooral lege 
nesten. De één had droog weer en zon en de ander had regen en kwam doornat terug op school. De 
weidevogelexcursie die Vogelwacht Wolvega e.o. afgelopen woensdag organiseerde voor de 
schooljeugd van Oldelamer was bijzonder wisselend.  
De jeugdexcursie wordt jaarlijks georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met weidevogels. 
Per jaar wordt één school bezocht. De eerste excursie vond ook plaats op OBS De Lamer en daarna 
zijn OBS De Lantscheene, OBS weth. A Heidaschool en CBS De Baggelaar bezocht. Harm Smid en 
Jan Punter van Vogelwacht Wolvega verzorgen eerst enkele lessen op de school en de laatste les 
gaat men naar buiten, het veld in. De excursie vindt plaats in weilanden van agrariërs die meedoen 
aan het collectieve weidevogelbeheer van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. Johan Baas en 
Afke kester, bestuursleden van deze agrarische natuurvereniging zijn dan ook aanwezig, zij delen aan 
alle kinderen een weidevogelgids uit zodat men de vogels en de eieren kan herkennen.  
De kinderen van groep 7 en 8 van OBS De Lamer gingen in groepjes van 2 of 3 leerlingen en een 
nazorger het weiland in om weidevogels te bekijken en nesten op te sporen. De meeste groepjes 
namen ook even een kijkje bij de plasdras van de familie Van den Akker. Helaas waren daar meer 
ganzen te zien dan kieviten of grutto’s. 
De voorlopige indruk van de nazorgers is dan ook dat het een slecht voorjaar is voor de weidevogels. 
Veel vogels zijn niet teruggekomen van hun overwintering in Afrika. Ook het mooie weer in maart 
gevolgd door een veel te koud voorjaar doet de vogels geen goed. 
Vogelwacht Wolvega e.o. vindt het erg belangrijk om de jeugd te betrekken bij hun werkzaamheden 
voor (weide)vogels. Men wil dan ook graag een jeugdafdeling oprichten. Hiervoor is men op zoek naar 
jeugdleiders die enkele keren per jaar activiteiten met kinderen willen begeleiden. Ideeën en 
materialen zijn er genoeg maar het ontbreekt aan iemand die dit initiatief verder uit wil werken. Heeft u 
hart voor kinderen en liefde voor de natuur en zou u mee willen helpen aan het opzetten van een 
jeugdafdeling dan is uw hulp meer dan welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Harm Smid, 
tel. 0561-614433. Of bekijk de folder op de site. 
 
 


