
Witte kwikstaarten uit Friesland. 
 

Oud Archief. 

Vanmorgen heb ik even in het grote papieren archief op de zolder gekeken en gezocht om oude gegevens 

van de witte kwikstaart deze had ik nodig voor een artikel. Veel waarnemingen waren opgenomen in 

telefonische aantekeningen en opgetekend in kaartjes naast de vele 1000 den brieven en briefkaarten die 

bewaard waren gebleven sinds 1970 (meer dan 50 jaar). In grote mappen kwam ik ook nog een oud 

schrift van de 22-jarige Johan van Engen   uit Heerenveen van plm. 1889 tegen. Mevr. J.H. ten Veen- 

Helweg uit Heerenveen zond me dat in mei 1981 eens toe. Daarin staan veel vogelgegevens. Hij noemde 

o.a. de witte kwikstaart in die tijd Akkermannetje, Bouwmannetje en Bouwmeestertje. Toen die tijd 

hield men nog veel soorten in kooien (vinken, sijzen, roodborst, etc.). Verder kijkend in het zolder 

archief vond ik nog interesante gegevens die ik hieronder eens heb opgetekend. 

 

Opvallende broedplaatsen. 
Veel aantekeningen gaan over de soms gekke broedplekken van witte kwikstaart. 

Hierbij enkele opvallende; aanvullingen zijn welkom. 

 

15-05-1978. Nest met 5 ei op schrikapparaat aan de muur te Donkerbroek (Sj. Hoekstra). 

23-05-1978. Paartje nestelt boven op nestkast te Kollumerzwaag (S. Bijker). 

07-07-1978. Nest met 4 jongen in loods te Luxwoude (van Buurum, Heerenveen). 

04-06-1984. Nest met 4 ei onder de motorkap van een tractor te Langelille. In het nest was veel  

                    koeienhaar verwerkt. De tractor wordt elke dag gebruikt.  (Sj. Van der Werf). 

07-05-1984. Nest met 5 ei onder motorkap van tractor die buiten stond te Joure (J. Leenes). 

02-07-1984. Nest met 6 eieren op grond onder een aardappelplant te Grou (J.de Vries). 

03-07-1986. Broedgeval in afgedankte veewagen in een oude kartonnen doos bij Rozenbosk te Joure.  

                    Veewagen wordt niet meer gebruikt (Willem Kok). 

01-06-1988. Nest met zes jongen in nestkast te Rottum (G. Wind). 

26-05-1988. Broedgeval onder brug op een deel wat niet omhooggaat bij Oudeweg te Joure. De vogel 

                    broedt er al zeker 5 jaar (H. Zeilstra, Oppenhuizen). 

30-05-1988. Nest in een gesloten nestkastje met grote opening te Joure (J.de Vries). 

00-04-1988. Gebroed naast een ventilator in de w. c.  Te Siegerswoude. Het 2e legsel werd in een  

                     nestkast van de grauwe vliegenvanger groot (H. Visser).  

10-07-1990. Nest met vier jongen te Heerenveen in bloempot onder een houten afdakje (Koos van 

                    Wijngaarden). 

18-05-1992. Nest met 5 jongen in houtbult te Wirdum bij de woning (Cuperus). 

06-05-1993. Nest op de rand van een openstaand w. c. raampje te Oosthem (Bertus Hoekma). 

19-05-1994. Nest met 6 jongen in een eendenkorf te Vrouwen Parochie (Mevr. Roukema). 

00-00-1996. Dit jaar 2 broedgevallen onder dakpannen van schuur te Marsumer Oudlán (Henk Kuipers). 

10-04-1997. Paar met 5 jongen van enkele dagen oud in rommelhok op volkstuin in Lemmer (Bertus  

                    Kallenkoot). 

24-06-1999. Nest met 6 eieren in een plantenbak met geraniums te Akkrum. Ook in 1998 een broedgeval 

                    in  dezelfde plantenbak (Uilke Zijlstra). 

22-04-2000. Nest met 6 eieren in een trailer te Oudkerk (Mevr. Adema). 

00-06-2000. Broedgeval in maaimachine te Sijbrandahuis die op erf staat (Mevr. De Vries). 

00-00-2001. Broedgeval onder de dakpannen van de garage te Koudum. Twee legsels groot geworden.  

                    de vogels vlogen vaak tegen de ruiten en hadden spiegelgevechten (Schildstra). 

00-06-2001. Eind juni 1 nest met 6 eieren tussen de aardbeiplanten in tuin te IJlst (W. Roskam). 

10-05-2002. Nest met 6 eieren onder de motorkap van een auto te Donkerbroek (Hiemstra). 

16-06-2002. Broedgeval in een wanddecoratie aan de muur te Terwispel, paar heeft nu jongen (van der 

                    Werf). 

07-06-2004. Nest met 2 jongen in een shovel op zanddepot te Oudehaske. De shovel wordt elke dag  

                    Gebruikt (Reinder Sprienstra, Joure). 

01-06-2004. Nest met 3 jongen in een eendenkorf te Rotsterhaule (Johannes Vos).  

30-05-2005. Nest met eieren op de accu van een tractor te Boornzwaag (Germ Brouwer, Oppenhuizen). 



Miskleuren. 
22-06-1980. Een bijna geheel wit eksemplaar aan de rand van Bergum (S.H. Huizinga).  

04-10-1983. Een albino tussen een groepje van 4 op industrieterrein in Leeuwarden (Faber, Giekerk). 

12-08-1998. Te Franeker 1 albino waargenomen (R. van Starkenburg). 

 

Zijn op meer plaatsen miskleuren van de witte kwikstaart gezien? 

 

Slaapplaatsen. 
Zowel tijdens de voorjaars en najaarstrek komen witte kwikstaarten bij elkaar om op een veilige en 

rustige plaats de nacht door te brengen. Ik vond enkele aantekeningen in mijn archief. 

Van 1979 tot 1984 werden er in de omgeving van Franeker door Joop Jukema en Ulbe Rijpma op een 

drietal plaatsen (Berlicum, Kimswerd, Oosterbierum) veel slapende witte kwikstaarten in glazen 

tuinbouwkassen. Ik ben dan ook benieuwd of er meer slaapplaatsen zijn vastgesteld in Friesland en of 

ze de laatste jaren nog actief zijn. Ik hoor namelijk weinig meer over deze voor en najaars plaatsen waar 

de witte kwikstaarten bijeen komen. Hierbij enkele aantekeningen uit het archief. 

 

Voorjaar. 

 

Heerenveen.  Service Flat Heeren Hage. 

1984. In het trappenhuis op 29 maart eerste 5 gezien. Op 30 maart zeker 25, 31 maart 7, 1 april plm.15, 

2 april tussen 35-55 ex., 15 april (in flat) zeker 75 a 100 geteld. Ze kwamen een half uur voor het donker 

werd in groepjes van 2 a 6 aanvliegen uit allerlei richtingen. De slaapplaats bestaat al zeker 5 a 7 jaar. 

(P.de Vries, Heerenveen). 

1986. Op 18 maart minstens 100 in serviceflat Heeren Hage, mogelijk 2 rouwkwikstaarten ertussen 

(P.de Vries).  

Terwispel. 

1991. vogels slapen in een rododendronstruik die half boven een sloot hangt naast de boerderij. Op 21 

maart 14, 23 maart 27, 30 maart 50. Ook in 1989 sliepen er in maart 8 vogels in dezelfde struik (Appie 

Venema). 

 

Najaar. 

 

Fonejachtbrug tussen Drachten en Warga. 

1980. op 7 september minstens 40 in het riet van een dichtgegroeide sloot, bij de Fonejachtbrug over het 

P.M. kanaal, tussen Wartena en Garijp (Eddy Wijmenga). 

1999. op 4 juli groepje van zeker 30 op weg naar de slaapplek (Jappie Stellema). 

Holwerd. 

1987. in de herfst regelmatig 100 a 150 in de broeikas te Holwerd (R. Kuipers, Holwerd). 

Lemmer. 

2000. op 2 oktober groepje van 40 in kas op volkstuinen, overdag jagen ze op rupsen die op de 

boerenkool zitten (Bertus Kallenkoot).  

 

Terugmeldingen van geringde vogels. 
Van witte kwikstaarten weten we dat ze wegtrekken in de herfst en dat slechts een klein deel hier in de 

wintermaanden kan worden gezien. In Vogels in Friesland, 1979, deel 3 blz. 1062-1066 worden slechts 

terugmeldingen uit Portugal en Spanje genoemd die in Friesland geringd zijn. En worden de landen aan 

de Middellandse Zee als overwinterplek genoemd.  Onderzoeken, onder anderen die van Joop Jukema 

en Ulbe Rijpma van 1979 t/m1984, tonen aan dat er kort na de uitgave van Vogels in Friesland de Friese 

witte kwikstaarten meer zuidelijk overwinteren tot zelfs langs de kust in NW Afrika tot ver in Marokko.  

Het eigenlijke overwintergebied strekt zich uit van Frankrijk, Spanje, Portugal tot ver in Marokko 

(Tiznit). Enkele opvallende terugmeldingen uit de provincie Friesland zijn; 

 

28 V…58113.  Geringd 9 oktober 1986 als adult te Retie in BELGIE. 

                         Terug gemeld op 13 mei 1987 in Oudemirdum als dood gevonden. 



 

31V…75645.   Geringd op 19 maart 1989 als adult man te Turnhout in BELGIE. 

                         Terug gemeld op 15 april 1990 te Wijnjewoude, vers dood. 205 km, 292 dagen. 

                         Melder Joustra uit Wijnjewoude.  

 

35 V…41596.  Geringd op 15 oktober 1992 als adult te Grembergen, BELGIE.  

                         Terug gemeld op 10 mei 1994 als verkeersslachtoffer te Sint Nicolaasga. 

                         Melder Henk Waterlander uit Sint Nicolaasga.  235 km, 572 dagen.  

 

…2312651       Geringd op 7 januari 1976 als adult te Settat in MAROKKO. 

                         Terug gemeld op 14 mei 1976 te Rotstergaast, vers dood gevonden na 129 dagen. 

 

 A…433124     Geringd op 4 juli 1981 als juveniel te Berlikum. 

                         Terug gemeld op 8 november 1981 te Eckemmaia in MAROKKO. 

 

A…433348      Geringd op 15 augustus 1981 als juveniel te Berlikum. 

                         Terug gemeld op 15 februari 1982 dood gevonden te Loures in PORTUGAL. 

 

A…489619      Geringd op 5 september 1981 als adult te Kimswerd/ 

                         Terug gemeld 14 februari 1983 vers dood te Calzadilla in SPANJE 

 

A…516340      Geringd op 21 augustus 1982 als juveniel te Berlikum. 

                         Terug gemeld op 15 maart 1983 te Vaux-sur-Mer in FRANKRIJK als vers dood.  

  

A…648119      Geringd op 13 augustus 1983 als juveniel te Berlikum. 

                         Terug gemeld op 3 december 1983 te Tiznit MAROKKO als vers dood. 

                         Dit is tot nog toe de meest zuidelijk terugmelding (2897 km) uit ons land. 

                         (Bron 07-11-2020; www.vogeltrekatlas.nl ).  

 

A…365632      Geringd op 6 september 1979 als adult te Kimswerd. 

                         Terug gemeld op 15 augustus 1989 te Settat in MAROKKO als vers dood. 

                         Dit is tot op heden de oudste in ons land en heeft de ring 3631 dagen (bijna 10 jaar) 

                         Gedragen. Daar de vogel geringd werd als adult kan aannemelijk gemaakt worden dat  

                         De witte kwikstaarten (indien geboren in juni 1978) in ieder geval zeker 11 jaar oud  

                         kunnen worden. 

 

Tot zover enkele terugmeldingen van geringde of teruggevonden witte kwikstaarten in Friesland. 

Opmerkelijk voor de gemeente De Fryske Marren is de vondst in Rotstergaast van een ring die aangelegd 

is in Marokko. Mochten er lezers zijn die leuke en bijzondere voorvallen met witte kwikstaarten hebben 

beleefd/opgetekend/gefotografeerd dan hoor ik dat graag als vogelkundige. 

Verder moeten er in Friesland veel meer grote slaapplaatsen zijn van witte kwikstaarten. Zijn er 

bijvoorbeeld in de gemeente DFM ook groentekassen waar kwikstaarten in slapen in najaar?    Ben erg 

benieuwd of er meer slaapplaatsen bekend geworden zijn, ook van vroeger jaren. In gemeente De Fryske 

Marren ben ik ze (nog) niet tegengekomen. Ook weten van vroege en late leg data van witte kwikstaarten 

nog maar weinig uit Friesland. Vogelliefhebbers die nog oude aantekeningboekjes/ veldboekjes hebben 

zou ik willen vragen, duik er eens in en laat het me weten. 
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