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Weidevogel 
kijkplekken



Koarnwerterpolder 
bij Cornwerd

De Wyldlannen in 
de Alde Feanen

Peazemerlannen 
bij Paesens

Een buitendijkse (zilte) parel 

van It Fryske Gea. Met haar 

slikvelden, kwelder, zomerpolder 

en verbinding met de Waddenzee 

zijn de Peazemerlannen het hele 

jaar door in trek bij vogels. 
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Deze polders worden ook wel 

‘fûgeltsjelân’ genoemd. Ruim 70 

hectare bloemrijk weiland waar 

je veel verschillende weidevogels 

kunt ontdekken, zoals grutto, 

kievit en scholekster.

In de Wyldlannen vind je maar 

liefst 180 hectare aan blauw-

graslanden, dotterbloemhooi-

landen, kleine zeggevegetaties én 

veel weidevogels.

Welke weidevogelkijkplekken ga jij bezoeken? 

Weidevogels kun je het beste vanaf een afstandje bekijken. Dan heb je 
prachtig zicht op hun gedrag. Weidevogels verblijven na aankomst uit hun 
overwinteringsgebied graag in zogenoemde plasdrasgebieden: stukken wei-
land die speciaal voor weidevogels onderwater zijn gezet. Deze pleisterplek-
ken zijn dan een aantal weken het thuis van de grutto’s en andere weide-
vogels. Druk op een gebied naar keuze en bekijk de weidevogelkijkplekken.
 
Oant sjen yn It Fryske Gea!



‘Stil is het nooit in de Peazemerlannen.  
Altijd zijn er vogels.’  

- Weidevogelexpert Uulco Hoekstra - 

Door de rust en de grote voedselrijkdom maken enorme aantallen 
vogels gebruik van de rand van de Waddenzee. Langs de kreken 
lopen geregeld zilverplevieren, zwarte ruiters en groenpootruiters. 
Met hun lange poten struinen ze door het water op zoek naar 
lekkere waterdiertjes. In de zomerpolders broeden scholeksters, 
kieviten, tureluurs en kluten. 

Peazemerlannen 
bij Paesens
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Hier voelen weidevogels zich thuis. De 
zeedijk is een prima uitzichtpunt als je een 
verrekijker meeneemt. Zo kun je de vogels 
in alle rust bekijken.



Praktische informatie
Jisterwei, 9136 PZ Peasens

Er lopen geen gemarkeerde wandel-
routes door de Peazemerlannen. De 
weg wijst voor zich. Een wandeling 
over de dam is heen en terug onge-
veer drie kilometer lang. Het is ook 
mogelijk om over de zomerkade te 
wandelen, deze route is zo’n vijf ki-
lometer.

De hond mag aan de lijn mee op een 
wandeling over de strekdam, maar 
niet door de zomerpolder vanwege 
de kwetsbaarheid van de vogels.

In de Peazemerlannen staan twee 
informatiepanelen met handige in-
formatie en weetjes over het gebied.
In natte perioden zijn hoge schoe-
nen of laarzen aan te raden. 
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https://goo.gl/maps/9JrX2w8xWuMkwSDJA


 Vogelkijkplekken

Voor vogels is de Peazemerlannen een tophotel. Het 
kwelderlandschap met allerlei planten en bloemen levert een 
drie sterren menu voor onder andere de bergeend, graspieper, 
rietgors, gele kwikstaart en kneu. De zomerpolder - buiten 
de dijk gelegen graslanden die ooit kwelder waren - zijn een 
lustoord voor broedende scholeksters, kieviten, tureluur en 
kluut. De zeedijk is een prima uitzichtpunt als je een verrekijker 
meeneemt. Zo kun je de vele vogels in alle rust bekijken.
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Wie maakt welk geluid?
Sommige weidevogels roepen hun 
eigen naam. Ook de grutto. Met 
zijn roep vindt hij zelfs zijn partner 
terug. Grutto's zijn monogaam 
en roepen naar elkaar op de plek 
waar ze het voorgaande jaar 
hebben gebroed. Bijzonder toch? 
Ook bij gevaar maken ze geluid. Per 
indringer gebruiken ze een andere 
roep. Ze hebben écht een eigen taal.

Beluister  
weidevogelgeluiden

https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/vogelgeluiden/
https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/vogelgeluiden/
https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/vogelgeluiden/


2  Museum ’t Fiskershúske

Wie na de wandeling geen zin heeft om het schitterende 
gebied meteen te verlaten en meer wil weten over de historie 
van de dorpen kan van maart tot en met oktober een bezoek 
brengen aan museum ’t Fiskershúske aan het Fiskerspaad. In 
vier authentieke huisjes worden voorwerpen en documenten 
geëxposeerd die herinneren aan de oude kustvisserij en het 
leven van de bewoners van het dorp.



Samen met een gids 
op pad in de natuur?
Ga mee op zoek naar de vele vogels in 
onze gebieden, geniet van de natuur 
en het uitzicht of laat je verrassen 
door de mooiste verhalen. It Fryske 
Gea organiseert regelmatig mooie 
wandelexcursies. 

naar boven ↑

Bekijk onze 
activiteitenkalender

https://www.itfryskegea.nl/activiteiten%0D
https://www.itfryskegea.nl/activiteiten


‘Pak je verrekijker erbij en bewonder de polder 
van een afstandje. Met een beetje geduld kun 
je veel verschillende weidevogels ontdekken.’  

- Weidevogelexpert Harry Wijbrands - 

De Koarnwerterpolder  wordt ook wel liefkozend ‘fûgeltsjelân’ 
genoemd. Deze polder is met liefde ingericht om het de 
weidevogels gemakkelijk te maken. Wij willen tenslotte ook 
een lekker huis met een comfortabel bed. Weidevogels zijn 
een feest voor je ogen. Met een beetje geluk imponeert een 
mannetjes veldleeuwerik zijn bezoek door luid zingend naar 
beneden te vliegen.

Koarnwerterpolder 2

Weidevogels houden van rust. Wil je ze 
spotten? Bewaar voldoende afstand en 
bewonder de bloemrijke landerijen vanaf 
de landweggetjes.



Praktische informatie
De Polder is niet vrij toegankelijk, 
maar niet getreurd! De 
Koarnwerterpolder is goed zichtbaar 
vanaf de Miedlaan in Cornwerd.

Bewaar voldoende afstand 
en bewonder de bloemrijke 
landerijen en weidevogels vanaf de 
landweggetjes.
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https://goo.gl/maps/93xgFtqHwsfEvYez8


1  Het ‘Fûgeltsjelân’ bij Cornwerd
Ben jij dol op eenhoorns? Dan hebben wij een hele bijzondere 
polder die je echt een keer moet zien. Er lopen hier geen magische 
eenhoorns, maar je ziet wel een interessant stuk cultuurlandschap. 
Polder de Eenhoorn is namelijk een oude droogmakerij. In 1776 
werd het land hier drooggelegd en tegenwoordig vind je in dit 
gebied enorm waardevolle en bijzondere planten, zoals Engels 
gras, melkkruid, schorrenzoutgras en zeeweegbree. Deze planten 
hebben we te danken aan de zoute invloed die de zee uitoefent op 
dit natuurgebied. Sporadisch groeit hier ook stomp kweldergras 
en op de brakke polder knolvossenstaart.



2  Kornwerdermolen
De Kornwerdermolen is in 1907 gebouwd door firma J.H. Westra 
uit Franeker voor de bemaling van de polder. Enkele vrijwillige 
molenaars houden deze mooie molen draaiende en ontvangen 
bezoek. Met een beetje geluk draait de molen wanneer je langs 
komt! 



Hoe It Fryske Gea de 
weidevogels beschermt? 
Weidevogelexpert Harry werkt samen 
met zo’n honderd boeren die land 
van It Fryske Gea pachten.  
Onderzoek, het maai- en 
predatiebeheer, nestbescherming, 
tellingen en de juiste hoeveelheid 
ruige stalmest op het land brengen 
staan hierbij centraal.Lees verder

naar boven ↑

Lees verder

https://www.itfryskegea.nl/interviews/een-veilig-thuis/
https://www.itfryskegea.nl/interviews/een-veilig-thuis/


‘Je weet niet wat je ziet. Soms zitten ze hier 
met vijfduizend tegelijk om op te vetten.’  

- Weidevogelexpert Sip Veenstra - 

In maart zetten we in overleg met het waterschap in dit gebied 
het waterpeil even flink hoog. Dat maakt het tot een ideale plek 
voor de grutto’s om bij te komen van hun reis uit Afrika. Je weet 
niet wat je ziet. Soms zitten ze hier met vijfduizend tegelijk om op 
te vetten. Na een week of drie trekken ze verder en draaien we 
het waterpeil geleidelijk naar beneden om het land klaar te maken 
voor broedende weidevogels.

De Wyldlannen  
in de Alde Feanen
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De Wyldlannen in de Alde Feanen is één van 
de meest populaire gruttoslaapplaatsen 
van Nederland



Praktische informatie
Nationaal Park de Alde Feanen, 
Koaidyk 8B, 9264 TP Earnewald.

De Wyldlannen zijn alleen over wa-
ter te bereiken en niet vrij toegan-
kelijk, maar het gebied is goed te 
overzien vanaf het omringende wa-
ter en vanuit de vogelkijkhut.

Informatie is beschikbaar bij het be-
zoekerscentrum en er staat een in-
formatiepaneel bij de Rengerspôle. 
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https://goo.gl/maps/BLYiZj1GgtozebAV7
https://goo.gl/maps/BLYiZj1GgtozebAV7
https://goo.gl/maps/W37LG6emYd3tErJBA


1  Vogelkijkplek Wyldlannen
Vanaf de Rengerspôle kun je via het water bij de vogelkijkhut in de 
Wyldlannen komen. In het voorjaar verblijven veel steltlopers in 
de polder, zoals goudplevier, kievit, bonte strandloper, kemphaan 
en grutto. De Wyldlannen is vooral voor de kemphaan en de 
grutto een vaste, essentiële pleisterplaats.



Flora om ‘grutsk’ op te zijn
Waarom de Wyldlannen zo bijzonder 
zijn? Je vindt er veel kwetsbare en zelfs 
bedreigde flora. Bijvoorbeeld draadzegge, 
knotszegge en op open plekken groeit 
massaal het melkviooltje. Vaak staat op 
deze plekken ook het hondsviooltje en de 
kruising hiervan met het melkviooltje. 
In grond die langdurig onderwater staat 
groeit de stijve moerasweegbree. Prachtige 
resultaten die we met goed beheer 
kunnen behalen en behouden!p de hoogte 
blijven van ons werk?  

Schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief  

https://www.itfryskegea.nl/nieuwsbrief


2  It Eilân
Ook leuk is een wandeling over It Eilân, bereikbaar via een 
handbediende brug. Deze brug is bereikbaar door op de 
Swettewei tussen De Veenhoop en Oldeboorn de Kobbewei 
te nemen. Aan het eind van deze weg is parkeergelegenheid.  
De route over It Eilân East is het hele jaar toegankelijk, de 
route over It Eilân West is tussen 1 juli en 1 november alleen 
toegankelijk over het water via de aanlegplaats aan de  
zuidwestkant bij Heachhiem.
It Eilân East fungeert ook als overloopgebied in tijden van 
wateroverlast, dus het kan er flink drassig zijn.



Bekijk  www.itfryskegea.nl  
Voor alle routes en activiteiten. Leer meer over de ruim 60 

natuurgebieden die we beheren.

Meehelpen
Wil je als natuurliefhebber ons werk steunen? Dit kan door 

vrijwilliger te worden of een donatie te doen of door lid te worden.

Voor iedereen met het 
hart op de groene plek 

naar boven ↑

Beleef de natuur vanaf het 
water in de Alde Feanen!
Vaar mee met onze exursieboot de 
Blaustirns en geniet van het prachtige 
uitzicht in de Alde Feanen. Neem je verrijker 
mee om alle vogels in het natuurgebied te 
spotten en laat je informeren door onze 
natuurgids. Benieuwd wanneer de Blaustirns 
vaart?
Kijk voor meer informatie op  
www.itfryskegea.nl/activiteiten

https://www.itfryskegea.nl/natuurroutes
https://www.itfryskegea.nl/werken-bij-it-fryske-gea/vrijwilligers/
https://www.itfryskegea.nl/donaties/
http://www.itfryskegea.nl/lid-worden
https://www.itfryskegea.nl/activiteiten

