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H
et is nog nauwelijks licht als
Rinkje van der Zee met een
bewegende juten zak de pol-
der bij Workum in loopt.
Gedecideerd zet ze koers
naar een kruiwagen vol
spullen en begint deze haas-

tig af te laden. Er komt een net tevoorschijn,
een stelletje palen, touwen, een kist en tiental-
len nepvogels. Ze tuurt naar de lucht, mompelt
‘ze zijn er al’ en versnelt haar bewegingen nog
verder.
Een stief half uur later ligt het klapnet (25 x

3,5 meter) uitgespreid op het veld, staan er
veertig kunstvogels in de grond en is een wind-
scherm – skûle – opgezet. De juten zak gaat
open en twee levende kieviten verschijnen.
Beide worden met de poten in schuimplastic
bollen gezet, op een kleine ijzeren wip ge-
plaatst en te midden van de kunstvogels gezet.
De levende vogels moeten, net als de kunst-
exemplaren, andere vogels lokken. Van der Zee
kruipt achter het scherm, hangt een houten
fluit om en blikt omhoog. Klaar voor een lange
dag wilsterflappen, oftewel goudplevieren van-
gen. Het is vier graden, waterkoud met een
knoopvolle noordenwind.
We schrijven 2016 maar – op de kleding na –

kon het net zo goed 1816 of 1416 zijn. Wilster-
flappen zit de Friezen in het bloed. Vroeger uit
pure noodzaak. Het boerenleven was hard hier
in de polder en de wilsters gaven een mooie
bijverdienste. De gegoede burgerij wist een ge-
braden goudpleviertje wel te waarderen.
Verorberen mag niet meer, maar geflapt

wordt er nog steeds. Nu om de vogels te ringen
voor wetenschappelijk onderzoek aan de Rijks-
universiteit Groningen. Want er is nogal wat
aan de hand met de goudplevieren. Nadat de
goudplevier eerst in 1937 als broedvogel uit
Nederland verdween, neemt nu ook het aantal
in de winter pleisterende vogels en het aantal
doortrekkers af. Dat geldt ook voor kempha-
nen en ook daaraan wordt ringonderzoek ge-
daan.
Van der Zee is dan ook niet alleen deze mor-

gen. “Zie je die skûle? Daar zit Bauke Kuipers.
Hij is 86,” zegt de Friezin, wijzend op een wind-
scherm in het lege land.
Zelf flapt ze nu tien jaar. Alleen, uit nood-

zaak. Tien jaar geleden overleed haar man
Douwe en besloot ze in deze volstrekte man-
nenwereld – die overigens maar 24 wilsterflap-
pers telt – zijn plek in te nemen. “Het was en
is mijn passie, mijn alles. Alleen in de polder,
geen mensen maar vogels, de ruimte, rust en
vrijheid. Je voelt je...”
Abrupt breekt ze haar zin af. Ze neemt het

houten fluitje – een wilsterfluitsje – in de mond.
Tjuuttjúluu tjuuttjúluu; de roep van een goud-
plevier die de vogels uit de lucht moet lokken.
Haar hand tast naar een klosje dat verbonden
is met de spantouwen aan het net, de ogen tu-
ren in de verte.
Een groepje goudplevieren verschijnt, vliegt

vlak voor het net, schiet omhoog, kantelt,
komt weer voor het net, maar zwenkt dan
opeens rechts er voorbij. De spanning is te snij-
den. De wilsters verdwijnen maar in hun kiel-

Net als het rapen van kievitseieren zit wilster+appen de Friezen in het bloed.
Vroeger werden wilsters, goudplevieren, gevangen voor de comsumptie,
tegenwoordig om geringd te worden voor onderzoek. Een dagje op stap met
wilster@apper Rinkje van der Zee, de enige vrouw in deze mannenwereld.
TEKST MonicaWesseling
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Zachte winter

Als het vriest zijn de regenwormen

en bodemdieren niet bereikbaar

en trekken ook de overwinterende

kieviten en goudplevieren door

naar zuidelijker landen. Kempha-

nen trekken sowieso alleen in

voor- en najaar door. Dat is traditi-

oneel dan ook de tijd dat wilster-

flappers actief zijn. Dankzij de

zachte winter kon Van der Zee de

hele winter door vangen. De teller

staat nu op ongeveer tweehon-

derd vogels. In een topjaar ringt

de Friezin achthonderd dieren.

Wilster@appen in

Vogels lokken met een wilster*uitsje.

I
n de tuin hoor ik geklop. Is
het een vreemdeling zeker,
die verdwaald is zeker? Een
specht? Nee, een specht zou
hameren; dit zijn zachtere

klopjes. Het geluid komt uit de
mezenkast. Gisteren zag ik er
een mees inglippen met een sna-
vel vol mos. Hij of zij is de kin-
derkamer aan het verbouwen.
Help, mijn mees is klusser.
Later zie ik een mezenkopje
door het vlieggat naar buiten tu-
ren. Een andere koolmees komt
aangevlogen met iets lekkers in
zijn snavel. Hij hipt via twee tak-
ken naar de kast en reikt het zijn
vrouwtje aan. Ik zie geen ver-
schil tussen man en vrouw mees,
maar koolmezen houden zich
aan een vrij ouderwetse taakver-
deling tussen man en vrouw.
Als ik weer binnen zit, is er door
het raam allerlei gescharrel en
genestel te zien. De mees is niet
de enige die mijn grasarme mos-
veldje bezoekt. Met snavels vol
mos zie ik vinken, merels en
zanglijsters de bosjes in verdwij-
nen. Aha, daar in de heg komt
het lijsternest. Wat hoop ik dat
ze het redden. Maar met iedere
vijf minuten een kat is die kans
minimaal.
Eksters vliegen met takken naar
een boven de wijk uitstekende
kruin. Hun nest vordert gestaag:
een takkenbos met een opening
aan de zijkant. En waarachtig
landt er een spreeuw op het mos-
gazon. Een mannetje, met licht-
blauwe snavelbasis. Ik miste de
spreeuwen al: eerst broedden ze
met twee paar onder mijn dak,
vorig jaar met één paar en nu
vreesde ik dat ze het voor gezien
hielden. Maar hij pikt een stroot-
je op en vliegt ermee uit beeld.
Tussen het genestel door hipt
een winterkoninkje over het
mos. Die verzamelt geen nest-,
maar maagvulling.
KOOS DIJKSTERHUIS
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Help, mijn
mees is
klusser

Een koolmees.
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zog verschijnt een eenzame kemphaan. De
flapster trekt aan het touwtje dat verbonden is
met de kievitwip; het dier komt omhoog, oogt
blijkbaar vertrouwenwekkend en de kemp-
haan daalt. Van der Zee trekt, het net klapt en
de kemphaan is gevangen. Ze snelt er heen,
doet het dier in een juten zak om het rustig te
krijgen en maakt eerst het net weer vangklaar.
“Ze beginnen goed door te komen. Dan moet
je snel zijn.”
Je moet snel zijn, en dat is ze, totdat ze de

hoants, de kemphaan, uit de zak pakt en deze
rustig meet, weegt, ringt en zijn vrijheid terug
geeft. Van der Zee kruipt weer achter de skûle
om zo minder opvallend én warmer te zijn en
vertelt over de goudplevieren.
De vogels die hier worden gezien, broeden in

Scandinavië en Rusland. Een deel ervan over-
wintert bij ons, een ander deel trekt door naar
onder meer Engeland en Frankrijk. “En als je
goudplevieren ziet, zie je kieviten. Beide eten
regenwormen en wijzen elkaar blijkbaar op
goede stekken. Daarom ook kun je prima goud-
plevieren lokken met kieviten. Deze twee heb
ik gisteren gevangen en laat ik aan het eind
van de dag weer los.”
Dan is het alweer gedaan met de uitleg, want

opnieuw komen goudplevieren over. Tjuuttjú-
luu tjuuttjúluu tjuuttjúluu tjuuttjúluu. De wil-
sters zwenken, kantelen wonderschoon door
de lucht en komen dan pal voor het net. Klap.
Dicht. Gevangen. Drie goudplevieren verdwij-
nen, nadat ze in de juten zak zijn opgehaald,
in de kist, de fûgelbak. Zo blijven ze rustig en
kunnen ze elkaar niet verwonden totdat ze
worden geringd. Het net gaat weer op en even
later prevelt de flapster ‘vleugellengte 189mm,
poot 73, kop-snavel 60. Een zware: 205 gram.’
Hoog boven haar jubelt een veldleeuwerik en

jagen twee gruttomannetjes elkaar luidkeels
achterna.
Het wordt elf uur, twaalf uur, één uur, maar

geen wilster, kemphaan of zelfs maar kievit
voor het net. Ieder ‘normaal’ mens zou de
moed allang opgeven, maar Van der Zee blijft
geconcentreerd in de verte turen. Ze fluit, laat
de kieviten bewegen, draait een bandje af met
goudplevier- en kievitgeluiden en warmt zich-
zelf aan alweer een kop sterke koffie en siga-
ret. Eindelijk, om drie uur, lukt het weer twee
kemphanen in het net te strikken en even later
nog een goudplevier. “Ach. De ene dag is nou
eenmaal beter dan de andere. Je hebt er ook
wel eens tientallen op een dag. Mooi is het al-
tijd.”
Weer twee uur en nog één goudplevier later

houdt ze het voor gezien. De kieviten herkrij-
gen hun vrijheid.
Net, palen, kist, nepvogels en touwen worden

weer opgeborgen. De avond valt over het Gaas-
terstrân.

Ring om de poot van een kemphaan.
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Een levende kievit wordt als lokvogel op de wip gezet.

Rinkje van der Zee bij een windscherm, de skûle. FOTO’S OLAF KRAAK
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Minder broed- en trekvogels

Het is niet florissant gesteld met de

steltlopers van het agrarisch cultuur-

land. Niet alleen hollen de broedvo-

gels achteruit (veldleeuwerik, kievit,

grutto); ook de vogels die er overwin-

teren of in trektijd bij-eten (kem-

phaan, goudplevier, wulp) staan sterk

onder druk. Het aantal doortrekkende

kemphanen is de afgelopen decennia

gedecimeerd en steeds meer goud-

plevieren wijken uit naar de kust.

Nederland heeft voor beide soorten

een belangrijke opvangtaak; een

groot deel van deWest-Europese po-

pulatie bivakkeert hier korte of lange-

re tijd. Daarom doet trekvogelspecia-

list professor Theunis Piersma en

consorten al jarenlang onderzoek. Dit

ring- en zenderonderzoek maakte in-

middels duidelijk dat steeds intensie-

ver gebruik van het land de afname in

de hand werkt.

Er zijn echter nog vele raadsels op te

lossen. Zo worden er in ons land nog

nauwelijks vrouwelijke kemphanen

gezien (het aantal broedgevallen is

sowieso op een paar handen te tel-

len) en is het onduidelijk of een ver-

andering van trekroutes wellicht ook

mede oorzaak is van het afnemend

aantal pleisteraars.

Veel en langjarig onderzoek is nodig

en zoals zo vaak is geld de beperken-

de factor. Dat terwijl volgens Piersma

het tij te keren valt. “Als de boeren

weer gaan boeren met de natuur in

plaats van er dwars tegenin dan is er

veel mogelijk. Ons onderzoek kan

helpen om zo’n moderne natuurinclu-

sieve landbouw te ontwikkelen.”

een koude polder

‘Alleen in de polder, geen mensen maar
vogels, de ruimte, rust en vrijheid’

Een zojuist gevangen kemphaan wordt geringd.


