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De volgende organisaties zijn betrokken bij het project en hebben elk vanuit hun eigen 
expertise bijgedragen aan het project: 
 

 It Fryske Gea    www.itfryskegea.nl  

 Natuurmonumenten   www.natuurmonumenten.nl 

 Staatsbosbeheer   www.staatsbosbeheer.nl 

 Landschapsbeheer Friesland  www.landschapsbeheerfriesland.nl 

 Friese Milieu Federatie   www.friesemilieufederatie.nl 

 Kening fan ‘e greide   www.keningfanegreide.nl 

 Natuurmuseum Fryslân   www.natuurmuseumfryslan.nl 

 IVN, Instituut voor natuureducatie 
en duurzaamheid   www.ivn.nl 

 Bezoekerscentrum Mar en Klif  www.marenklif.nl 

 NME centrum De Klyster  www.uurnatuur.nl 

 NME Achtkarspelen   www.uurnatuur.nl 

 NME Tytsjerksteradiel   www.uurnatuur.nl 

 Noardlik Fryske Wâlden  www.noardlikefryskewalden.nl 
 
 
 
 
 
Illustraties: Juultje Putman 
Tekst: Pyke Kroes & Anja Dijkstra 
 
Het project en de veldwerkdagen worden mogelijk gemaakt door: 

• Alle deelnemende boeren in de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel,  
De Friese Meren, Súdwest-Fryslân, Dongeradiel, Dantumadiel, Kollumerland 
c.a., Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 

• Alle vogelexperts 
 

 
 

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland. 

 

http://www.itfryskegea.nl/
http://www.friesemilieufederatie.nl/
http://www.marenklif.nl/
http://www.uurnatuur.nl/


Inhoudsopgave 
 

1 Algemene informatie 
A Aanleiding 
B Doel van het project 
C Programma 
D Wat is er geregeld? 
E Voorbereiding door de leerkracht 
F Vragen 
G Symbolen 

 

2 Lessen 
A Voorbereidende les 
B Excursie op de boerderij 
C Lessuggestie 1: na de excursie op de boerderij 
D Lessuggestie 2: Kening greide Shake 
E Kopieerblad voor leerlingen en ouders/verzorgers 
F Kopieerblad voor chauffeurs / begeleiders 
 

3 Werkbladen 
Werkblad 1: Landschapstype 
Werkblad 2: Op de boerderij 
Werkblad 3: Biodiversiteit 
Werkblad 4: Vogelonderzoek 
Werkblad 5: Slootonderzoek 
Werkblad 6: Vogelpaspoort 
Werkblad 7: Grutto’s met een zender 
Werkblad 8: Weide puzzel 
Werkblad 9: Snavels 

 

4 Achtergrondinformatie 
A Educatieprojecten 
B Landschapstypen in Fryslân 
C Vogels en het landschap 
D Het beheer van het landschap 
E Betrokken organisaties 
F Extra informatie 
 

5 Bijlagen 
Bijlage 1: Landschapstypen  



1 Algemene informatie  

 

 

 

A Aanleiding 
 
Kinderen trekken steeds minder vaak het veld in of komen op een boerderij. Het is van belang dat 
kinderen spelenderwijs het leven op en rond de boerderij ontdekken en leren waarom het zo belangrijk 
is dat het weidelandschap in stand blijft. Niet alleen voor de boer, maar ook voor ons, de weidevogels en 
andere vogels en dieren die er leven. 
 

 

B Doel van het project  
 
Door te werken met ‘hoofd, hart en handen’ raken de kinderen meer betrokken bij hun eigen 

leefomgeving. De leerlingen worden zich bewust van de bijzondere kwaliteiten van het landschap 

waarin ze wonen. Ze ervaren hoe de bedrijfsvoering van de boeren is en hoe boeren met opbrengsten 

van het landschap hun geld verdienen. De kinderen leren welke (weide) vogels rond de boerderij leven 

en hoe ze die kunnen herkennen en met welke bedreigingen ze te maken hebben. Ze komen er achter 

dat de boeren, natuurbeheerorganisaties maar ook vogelliefhebbers en nazorgers moeite doen om de 

(weide)vogels in het Friese landschap te behouden. 

 

C Programma 
 
Het programma van Op aventoer bij de boer bestaat uit 3 onderdelen: 

 

1 Voorbereidende les op school 

De voorbereidende les duurt een uur en wordt gegeven door de leerkracht. De les bestaat uit vier 

onderdelen. 

 Elk landschap trekt zijn eigen vogels aan. 

 De film lit se fleane (15 min) over weidevogels of de film van de gekraagde roodstaart (5.35 min) 

Afhankelijk van het landschapstype waar de boerderij staat waar ze naar toe gaan: of het Friese 

Wouden gebied of het zeekleigebied. 

 Werkblad 

 Paspoort van de vogels in het veld: kievit, grutto, tureluur en scholekster; of gekraagde 

roodstaart, kerkuil, boerenzwaluw 

  

2 Bezoek aan de boerderij  

Het bezoek aan de boerderij duurt een dagdeel van 2 uur, ’s ochtends van 9.15 tot 11.15 of s’ middags 

van 13.15 tot 15.15 en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Welkom door de boer, uitleg van het programma en verhaal over de boerderij en het 

landschap  

• De groep wordt ingedeeld in 2 verschillende groepen. Deze groepen gaan aan de slag met 

verschillende opdrachten met twee thema’s. De verschillende opdrachten worden 

zelfstandig uitgevoerd door koppeltjes van twee leerlingen. Na ongeveer drie kwartier uur 



wisselen de thema’s. De boer en de vogelexpert zijn aanwezig om vragen van de kinderen te 

beantwoorden en te helpen bij opdrachten. 

• Aan het eind opruimen en de boer sluit het programma af. 

  

NB: afhankelijk van de locatie kan de boer besluiten om het programma iets aan te passen.  

 

 

3 Verwerking op school 

Op school wordt de opgedane kennis, beleving en ervaringen van de leerlingen verwerkt met behulp van 

werkbladen die achterin deze map te vinden zijn. 

 

 

D Wat is er geregeld? 
 

Voor dit project zijn al veel zaken voor u geregeld. In deze lesbrief zijn opgenomen: 

• Een voorbereidende les. 

• Kopieerblad met praktische informatie voor rijders en begeleiders (3E). 

• Kopieerblad met praktische informatie voor leerlingen en ouders (3F). 

• Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een mail . Daarin staat de naam van de boer en zijn adres. 

Verder vindt u hierin een datum en een tijdstip wanneer u bij de boer wordt verwacht. 

  

E Voorbereiding door de leerkracht 
 
Natuurlijk moet u zelf ook nog een aantal zaken regelen.  

Algemeen: 

 Aanmelden  

 Lesbrief downloaden en informatie uit deze lesbrief doorlezen. 

 

Voorbereidende les op school door weidevogelexpert 

 Werkblad 1a of 1b kopiëren voor alle kinderen 

 Op het digibord filmpjes opzoeken en proberen 

 

Bezoek aan de boerderij 

 Vervoer naar en van de locatie regelen. 

 Minimaal 2 begeleiders regelen (afhankelijk van de grootte van de groep).  

 Kinderen informeren over de veiligheid en praktische zaken (o.a. kleding) Gebruik daarvoor het 

kopieerblad met praktische informatie voor leerlingen en ouders. 

 Begeleiders informeren over veiligheid en praktische zaken (route, kleding). Gebruik hiervoor 

het kopieerblad voor chauffeurs en begeleiders .  

 Groepen van te voren verdelen in 2 groepen, zodat de verschillende activiteiten in een roulatie 

systeem kunnen plaatsvinden. Graag binnen die twee groepen koppeltjes maken van 2 

kinderen. 

 Laat de kinderen een potlood en een harde ondergrond (karton) meenemen waarop ze kunnen 

schrijven. 

 Laat één van de kinderen foto’s maken tijdens de excursie. 

 Bij slecht weer overleggen met de boer, organisatie of de activiteit door kan gaan. 



 

F Vragen 
 

Voor vragen over dit project kunt u bellen met Pyke Kroes, projectleider: 06-12859487 of een mail 

sturen naar p.kroes@ivn.nl. 

 

 

G Symbolen 

 
 
 

 
 

 

 

Naar buiten 

  

 

Onderzoek 

 
 

 
 

 

 

Kring 

 

 

  

 

Knutselen 

 

 
 

 

 

 

Werkblad 

  

 

Muziek en expressie 

 

 
 

 

 

Beweging 

  

 

Verzorging 

 

  



 

C Het beheer van het landschap 

 
Binnen het Nationaal Landschap in Zuid West Fryslân en Noardlik Fryske Wâlden, maar ook in de rest 

van Fryslân, is de inrichting van het landschap grotendeels door de landbouw bepaald. De boeren 

hebben al decennia lang het landschap sterk beïnvloed.  

Het type landschap en de bodem (er is zowel zand, klei als veengrond) bepalen de 

landbouwmogelijkheden, de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de locatie van boerenbedrijven. 

Landschapsbeheer uitgevoerd door de boeren in Fryslân gebeurt zowel in de reguliere landbouw, 

biologische landbouw of kleinschalige landbouw. Maar ook de natuurbeschermingsorganisaties 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea spelen een belangrijke rol bij het beheer en 

behoud van het landschap. Bij dit beheer denken we aan weidevogelbeheer, het beheer van 

landschapselementen zoals singels, houtwallen, poelen en túnwallen, maar ook speciaal weidebeheer. 

 

 
D Betrokken organisaties 
 
Bij dit project hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen. Alle organisaties omarmen 

de doelstelling van het project. It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer 

Friesland, Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e greide, Natuurmuseum Fryslân, IVN, Instituut voor 

natuureducatie en duurzaamheid, Bezoekerscentrum Mar en Klif, NME centrum De Klyster, NME 

Achtkarspelen, NME Tytsjerksteradiel, Noardlik Fryske Wâlden. 

 

 

E Extra informatie 
 
Documenten m.b.t. dit project zijn te vinden op www.uurnatuur.nl. Daarna doorklikken naar de 

betreffende nme centrum. 

Extra informatie over de weidevogels is te vinden bij www.keningfanegreide.nl en bij 

www.vogelbescherming.nl. 

 

Extra lesmateriaal en tips over vogels zijn te vinden bij: 

www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips 

www.vogelbescherming.nl/ik__vogels_/jeugd/jeugdtst 

http://www.vogeltrackers.nl/lesmateriaal 

 

 

 

http://www.uurnatuur.nl/
http://www.keningfanegreide.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips
http://www.vogelbescherming.nl/ik__vogels_/jeugd/jeugdtst


3 Lessen 

 

 
A Voorbereidende les 

 
Nodig:    Digibord  

 Elk landschap trekt zijn eigen vogels aan: http://www.npo.nl/biotopen/12-06-

2011/WO_NTR_426814 

Film: Lit se net fleane (op site kening fan ‘e greide) en op: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtLdH7wgL88 

 Film: gekraagde roodstaart: 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/internationaal/living_on_the_ed

ge/gekraagde_roodstaart 

 

Werkblad 1a: elk landschap trekt zijn eigen vogels aan 

Werkblad 1b  weidevogels 

Werkblad 1c: gekraagde roodstaart 

Werkblad 1d: paspoorten 

      

Werkwijze: Van te voren: Zoek de benodigde documenten   

Download en kopieer voor iedere leerling werkblad 1a en 1b of 1c en 1d afhankelijk 

waar de boerderij is gelegen waar u naar toe gaat. 

 

 

B Excursie op de boerderij 

 
Nodig: Per groepje van twee harde ondergrond voor het antwoordblad om op te schrijven en 

een potlood. 

 

Werkwijze: Zie hoofdstuk 1 van deze lesbrief.  

 

 

C Lessuggestie 1: na de excursie 
 

Nodig:  Werkbladen 2 t/m 8 

 
Werkwijze: Maak de werkbladen 2 t/m 8 
 
  

http://www.npo.nl/biotopen/12-06-2011/WO_NTR_426814
http://www.npo.nl/biotopen/12-06-2011/WO_NTR_426814


D Lessuggestie 2: Kening Greide Shake 

 
Nodig: Een geschikte locatie (zelf kiezen)  

 Muziek 

 Camera om te filmen (telefoon doet het vaak goed) 

 

Werkwijze: Veel mensen in Nederland kennen de Kening fan ‘e greide niet. Die willen we onder de 

aandacht brengen. Dat zou kunnen door middel van een grappig filmpje, zoals een 

‘Harlem shake filmpje’. De ‘Harlem shake’ werkt vaak volgens het volgende principe: 

 1 persoon staat ongeveer 15 seconden in zijn eentje te dansen. Er zijn wel meer mensen 

aanwezig maar die lijken die persoon helemaal niet te zien. Na die 15 seconden is er een 

hele snelle overgang en staat iedereen plotseling te dansen en raar te doen. Ook dit 

duurt ongeveer 15 seconden. Het wordt dus een filmpje van in totaal ongeveer 30 

seconden, kort maar krachtig, en hoe gekker, hoe leuker. 

 

 Stap 1: Je kunt de leerlingen ter inspiratie eerst een aantal filmpjes laten zien van de 

Harlem shake op Youtube. Er zijn er veel, maar let wel op welke je laat zien, want ze zijn 

niet allemaal geschikt.  

 

 Stap 2: Verdeel de leerlingen in groepjes, laat ze in groepjes nadenken over de locatie 

(wat zijn mooie locaties bij jou in de buurt om de Súdwest shake op te nemen. Een 

beetje in de buurt van school is natuurlijk wel handig). 

  

 Stap 3: Op welke muziek? (het kan op de Harlem shake, maar het hoeft natuurlijk niet) 

  

 Stap 4: Wat is het verhaal? (wat is iedereen aan het doen wanneer die ene persoon aan 

het dansen is? Moet er speciale kleding zijn?) 

 

 Stap 5: Laat de groepjes hun ideeën presenteren aan de klas. Kies één idee uit, of voeg 

een aantal ideeën samen. Maak een plan hoe het gaat worden. 

 

 Stap 6: Ga met zijn allen naar de locatie. Muziek mee (dan gaat het dansen en gek doen 

veel makkelijker), en opnemen die Kening Greide shake. Misschien moet het een paar 

keer over voordat het er goed op staat. 

 

 En dan samen (met de hele school) op het digibord kijken! 



E Kopieerblad voor leerlingen en ouders/verzorgers 

 
 

 

Op aventoer bij de boer 
 

Op       …….. - …….. - ……….          gaat groep          ……..       naar          ………                   

Wat gaan we doen: 
De boer vertelt over zijn werk en hoe hij voor de dieren zorgt. Daarna gaan jullie zelf aan de slag. De 
helft van de klas gaat opdrachten doen op de boerderij en water onderzoeken in de sloot. (Koeien 
observeren, stal opmeten, waterbeestjes vangen). De andere helft gaat het weiland in. Ontdekken wat 
er in de bodem zit en leeft, (weide)vogels spotten en misschien ook wel polsstok springen. Zo ontdek je 
het leven op en rond de boerderij. Waarom het zo belangrijk is dat het landschap in stand blijft. Niet 
alleen voor de boer, maar ook voor ons en de dieren en (trek) vogels die er leven. 
 
Een paar praktische tips. 

 Het is verstandig warme kleding aan te hebben die vies mag worden en die makkelijk zit.  

 Trek laarzen aan. 

 Bij regen is een regenjas handig. 

 Neem voor het ochtendprogramma eten en drinken mee 
 

 Op de boerderij is de boer de baas, luister goed naar hem 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



F Kopieerblad voor chauffeurs / begeleiders 

 
 
 
Op aventoer bij de boer  
 

Binnenkort gaat u als chauffeur en/of begeleider mee met een 

groep leerlingen, die meedoen aan op aventoer bij de boer.  

Hier vindt u de praktische informatie. 

 

 

Wat is de excursie? 

Het bezoek aan de boerderij duurt een dagdeel (van 9.15 tot 11.15 of van 13.15 tot 15.15) en bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

• uitleg van de boer op en om het erf; 

• opdrachten, gericht op ontdekking en beleving. Aan de hand van opdrachten en met hulp 

van materialen uit de leskist leren de leerlingen van en over het landschap, weidevogels en 

de boerderij. 

 

Houd er rekening mee dat er nog reistijd bij komt.  

 

 

Tips 

• Neem eten en drinken mee. 

 

 

Praktisch 

• Trek kleren aan die warm zijn en nat en vies mogen worden. Trek laarzen aan en eventueel een 

regenjas. 

• Neem plastic zakken mee voor in de auto (i.v.m. vieze laarzen en kleding). 

• Van de begeleider wordt verwacht dat u actief meehelpt bij een onderdeel. De boer geeft aan 

bij welke activiteit uw hulp gewenst is. 

 

 

Hoe vindt u de locatie? 

[Adres locatie en een routekaartje moeten nader ingevuld worden door de leerkracht] 

 

 

 

We wensen u heel veel plezier met deze activiteit!  

 

 

 

  



 

Werkblad 1a: Elk landschap trekt zijn 

eigen vogels aan 
 

Bekijk het filmpje: Elk landschap trekt zijn eigen vogels aan:   
http://www.npo.nl/biotopen/12-06-2011/WO_NTR_426814 
 
De boerderij waar jij naar toe gaat ligt in Noordoost Friesland. Er zijn in Noordoost Friesland 
twee hele verschillende landschappen. Het Kleigebied en Noordelijke Friese Wouden. 
 

 
Kleigebied  
In Noordoost Friesland is het Kleigebieden langs de Waddenkust en rond de Lauwers en het 
Lauwersmeer. Het gebied is heel open, er zijn terpen en dijken en er wonen veel boeren met 
grote boerderijen. Er zijn vele rechte sloten en weinig bomen. De vogels die hier van houden 
zijn: ganzen en op sommige plekken ook weidevogels. 
 
Noordelijk Friese Wouden 
In Noordoost Friesland is het coulisselandschap. Dit zand, veengebied is besloten een heeft 
houtwallen en elzensingels, bossen, meertjes, kleine slootjes of helemaal geen sloten, dobben 
en pingo’s. De grasmus en de gekraagde roodstaart komen veel voor in de elzensingels. 
 
 

http://www.npo.nl/biotopen/12-06-2011/WO_NTR_426814


 
De boerderij waar jouw klas naar toe gaat staat in het: (zie op de kaart) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Indien je naar het Kleigebied gaat ga je op zoek naar weidevogels en bekijk je het filmpje: lit 
se net fleane 
https://www.youtube.com/watch?v=mtLdH7wgL88 
Daarna maak je werkblad 1b en 1d. 
 
Indien je naar het Noordelijk Friese Wouden gaat bekijk je het filmpje over de gekraagde 
roodstaart. 
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/internationaal/living_on_the_edge/gekr
aagde_roodstaart 
Daarna maak je werkblad 1c en 1d. 
 

  



Werkblad 1b: Weidevogels 
 

Beantwoord de vragen: 

1. Noem vier weidevogels  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Wat is de Friese naam van deze weidevogels 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Vanaf welk continent trekken de weidevogels naar Nederland? 

___________________________________________________ 

 

4. Wat eten weidevogels? 

__________________________________________________________________________ 

5. Een grutto heeft 4000 km afgelegd in 2 dagen. Hij heeft geen rustpauze gehad. Wat is zijn 

gemiddelde snelheid? 

__________________________________________________________________________ 

6. Er komen steeds minder weidevogels in Nederland voor. Noem vier redenen waardoor dit 

komt. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Hoe kunnen we de weidevogels in Nederland redden? Noem 3 oplossingen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  



Werkblad 1c: Gekraagde roodstaart 
 

Beantwoord de vragen: 

1. Elk jaar reizen trekvogels van broedgebied naar overwinteringsgebied. Noem 

drie gevaren die ze tegenkomen.  

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Wat eet de gekraagde roodstaart? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Welk land is het overwinteringsgebied van de gekraagde Roodstaart? 

__________________________________________________________________________ 

4. Wat is het leefgebied van de gekraagde roodstaart? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Noem nog drie trekvogels. Boerenzwaluw, flamingo, ooievaar 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Hoe kunnen we de gekraagde Roodstaart in Nederland helpen? Noem 2 

oplossingen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



Werkblad 1d: paspoort   
 

Als je naar het buitenland gaat, heb je een eigen paspoort nodig. Ook veel vogels gaan van Nederland naar allerlei andere landen. Grutto’s en de 

Gekraagde Roodstaart vliegen zelfs helemaal naar Afrika! Wist je dat die ‘trekvogels’ ook een paspoort hebben? Niet echt natuurlijk, maar wel leuk en 

interessant! Ga naar: http://www.keningfanegreide.nl/kinderen/info-voor-kids/. Klik op het vogelpaspoort dat je wilt bekijken. En luister ook eens naar 

het geluid dat ze maken. Vul vervolgens het paspoort in, in dit werkblad.   

 

http://www.keningfanegreide.nl/kinderen/info-voor-kids/


 

Antwoordenblad 1b: Weidevogels 
 

 

1. Noem vier weidevogels Kievit, Tureluur, Grutto en Scholekster 

2. Wat is de Friese naam van deze weidevogels? Ljip, Tsjirk, Skries, Strânljip 

 

3. Vanaf welk continent trekken de weidevogels naar Nederland? Afrika 

 

4. Wat eten weidevogels? Wormen, insecten, rijst,  

 

 

5. Een grutto heeft 4000 km afgelegd in 2 dagen. Hij heeft geen rustpauze gehad. Wat is zijn 

gemiddelde snelheid? 4000/48 uren = 83 km/uur 

6. Er komen steeds minder weidevogels in Nederland voor. Noem vier redenen waardoor dit 

komt. De weilanden zijn te droog, boeren maaien steeds vroeger, er is te weinig kruidenrijk 

grasland er is steeds minder voedsel te vinden door intensievere landbouw. Het leefgebied 

wordt steeds kleiner. Tijdens de trek worden vogels doodgeschoten. 

7. Hoe kunnen we de weidevogels in Nederland redden? Noem 3 oplossingen. Meer kruidenrijk 

grasland, meer plas/dras gebieden aanleggen, de boer waarschuwen als hij gaat maaien, 

vergoedingen voor boeren die de weidevogels helpen. 
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Antwoordblad 1c: Gekraagde roodstaart 
 

1. Elk jaar reizen trekvogels van broedgebied naar overwinteringsgebied. Noem drie gevaren 

die ze tegenkomen. Jagers, droge hete sahara woestijn is erg groot, slecht weer, steeds minder 

voedsel te vinden 

2. Wat eet de gekraagde roodstaart? insecten, rupsen en spinnen 

3. Welk land is het overwinteringsgebied van de gekraagde Roodstaart? Burkina 

Faso 

4. Wat is het leefgebied van de gekraagde roodstaart? Bosjes, struiken, 

afwisselende natuur. Open plekken zoals weilanden omringd door houtwallen, 

heggen of bomen. Zowel in Afrika als in Europa. 

5. Noem nog drie trekvogels. Boerenzwaluw, flamingo, ooievaar 

6. Hoe kunnen we de gekraagde Roodstaart in Nederland helpen? Noem 2 

oplossingen. 

Kinderen krijgen er les over zodat ze de schuwe vogel beter leren kennen en ze 

hem beter beschermen. Kinderen hangen lintjes aan de bomen, zodat de boer 

de boom niet omkapt omdat de boom belangrijk is voor de vogel. 
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Werkblad 2: Op de boerderij 
 

 
In welk landschap staat de boerderij waar je bent geweest. 
 
________________________________________________ 
 
Welke kenmerken heb je gezien in het landschap bij de boer   
(Vink aan: meerderde antwoorden mogelijk) 

O Terpen 
O Hemdijk 
O IJsselmeerdijk 
O Kliffen 
O Meren 
O Rechte sloten 
O Kerk van oud stadje of dorpje 
O Veengrond 
O Kleigrond 
O Zandgrond 

O Stuwwallen 
O Polder 
O Houtwallen 
O Bos 
O Opvaarten 
O Smalle stroken landbouwgrond 
O Slachte 
O Zwette 
O Weilanden 

 
 
Welke werkzaamheden deed de boer in het landschap:  
(Vink aan, meerdere antwoorden mogelijk): 

O Maaien 
O Hooien  
O Kuilenvoer maken 
O Ploegen 
O Dieren in de wei laten grazen 
O Hekken plaatsen 
O Greppels graven 

O Nesten plaatsen voor 
weidevogels 

O Bomen zagen 
O Dieren voeren 
O Sloten hekkelen 
O Oogsten 
O Zuring trekken 

O Iets anders nl._________________________________ 

 
Er zijn verschillende typen boerderijen te vinden in 
het landschap. Op wat voor boerderij woont jouw 
boer? 

O Kop hals romp boerderij 
O Stjelp boerderij 
O Modern woonhuis met stallen 
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Werkblad 3: biodiversiteit 
 

 
 
Boeren onderhouden het landschap door de manier waarop zij het land 
bewerken. Zij bemesten bijvoorbeeld de weide met de stront van hun koeien 
waardoor er weer nieuw gras en allerlei soorten bloemen kunnen groeien. Hierop 
komen weer insecten af die als voedsel dienen voor de weidevogels en kikkers. En 
door wie worden die weer gegeten? Door uilen, vossen en marters. 
Gevolg is een grote soortenrijkdom (een grote verzameling aan verschillende 
soorten). Dit noemen we biodiversiteit. 
 
Wat is de juiste volgorde? Zet een krul in het goede rondje. 
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Werkblad 4: vogelonderzoek 

 
 

Jullie hebben vogels gezien.  
 
Weet je nog wat je gezien hebt? Geef aan wat je wel  
of niet             gezien hebt.  
 
En zoek de juiste naam bij de vogel. De Nederlandse en de Friese naam. Trek een 
lijn tussen vogel en naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ringmus 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Merel 

Grauwe  
vliegenvanger 

Gans 

Grutto 

Kievit 

Scholekster 

Ringmosk Hússwel Boereswel 

Strânljip 

Skiere 
miggefanger 

Guos 

Skries 

Ljip 

Swarte 
Lyster 
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Werkblad 5: slootonderzoek 

 

 

Jullie hebben sloot onderzoek gedaan.  
 
Weet je nog wat je gevonden hebt? Geef aan wat je wel  
of niet          gevangen hebt.  
 
En zoek de juiste naam bij het diertje. De Nederlandse en van een aantal ook de 
Friese naam. Trek een lijn tussen diertje en naam. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Watervlo 

Koker 
juffer 

Watermijt 

Boots 
mannetje 

Wetterlûs Nettebiter Wettermyt 

Muggenlarve 

Rêchswimmer 

Posthoornslak Schaatsenrijder 



Werkblad 6: grutto’s met een zender  
 

Nodig: computer met internet 
 
De grutto staat sinds 2006 op de Wereldlijst van Bedreigde Soorten van de IUCN. 
Voor de bescherming van de grutto is het belangrijk om veel van grutto’s te 
weten. We weten al veel over grutto’s in het broedseizoen maar er zijn nog veel 
vragen over de trek van grutto’s. Een aantal grutto’s hebben een zender 
gekregen. En die grutto’s kunnen we nu volgen. 
 
Stap 1: ga naar de website: http://volg.keningfanegreide.nl/   
 

 
 

Stap 2:  Klik op zendergegevens van:  Verander de 1e datum in 01-01-2014 . Klik 
op uitvouwen  
( Symbool V) 
 
Stap 3: Klik op alle gezenderde grutto’s, hokje met: alle in - uitschakelen. Dit 
hokje moet leeg zijn. Alle namen van de vogels worden lichtgrijs. 
 
Stap 4: Klik op Amalia. 
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Stap 5: Je ziet nu welke route Amalia heeft afgelegd. M.b.v. de in en uitzoomknop 
aan de linkerkant van het blad kun je de locaties van dichterbij bekijken. 
 
Stap 6: Klik op de kaart op Amalia in Spanje en je ziet waar ze op 2 januari 2014 
was in Spanje. 
 

 
 
 

Stap 7: Klik ook op de andere Amalia’s en noteer de route die ze heeft afgelegd en 
waar ze nu is. 
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Stap 8: Herhaal deze stappen voor een andere grutto. 
 
Stap 9: Zoek een grutto die het dichtst bij jullie school en/of boerderij is 
aangekomen.  
 
 

Welke grutto is het dichtst bij jullie school of boerderij aangekomen? 
___________________________________________________________ 
 
Uit welk land is deze grutto vandaan gekomen? 
____________________________________________________________ 
 
Door welke landen is deze grutto heen gevlogen? 
_____________________________________________________________ 
 
Hoeveel kilometer heeft deze grutto gevlogen? 
_____________________________________________________________ 
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Werkblad 7: weide puzzel 

  

Zoek de woorden 

Zoek de planten en dieren in de weide  
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Werkblad 8: snavels 
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4 Achtergrondinformatie  

 

A Educatieprojecten 
 

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden: Takomst foar in unyk Lânskip 
In 2008 ontwikkelden Landschapsbeheer Friesland en NME-

Centrum De Klyster met de agrarische natuurvereniging Noardlike 

Fryske Wâlden en IVN Consulentschap Fryslân het Educatieproject 

Noardlike Fryske Wâlden: Takomst foar in unyk lânskip, om 

leerlingen meer te betrekken bij hun geboortestreek: Noardlike 

Fryske Wâlden. 

 

Jonge inwoners (bovenbouw basisschool) actief betrekken bij de 

natuur en cultuurhistorie van hun leefgebied: Nationaal Landschap 

Noardlike Fryske Wâlden. Dat is het doel van het educatieproject 'Takomst foar in Unyk Lânskip'. Het 

behoud van de unieke waarden van het landschap staat centraal. Specifiek leren de kinderen over het 

onderhouden van elzensingels en de rol van boeren hierbij.  

 

Ook in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en 

Smallingerland worden pilotprojecten gehouden. In de periode 

2010-2013 steken ongeveer 4000 basisschoolleerlingen uit de 

Noardlike Fryske Wâlden, in het najaar, de handen uit de mouwen. 

Zowel bij boeren als in de eigen omgeving. Zo maken de kinderen 

intensief kennis met de geschiedenis, de natuur en het beheer van 

het fraaie Nationaal Landschap waarin ze leven. 

 

Kening fan ‘e greide 
In 2011 is door diverse betrokkenen en organisaties het netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide gestart. 

Dit initiatief wil de band tussen burgers en gebruikers van Fryslân en het landschap herstellen en verder 

ontwikkelen en wil een impuls geven aan het landelijk gebied als het gaat om biodiversiteit, 

landschappelijke kwaliteiten en een biodiverse landbouw. Ze gebruikt daarbij de Grutto als symbool 

voor de verschillende projecten en activiteiten. 

Het netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide is één van de projecten van Leeuwarden culturele hoofdstad 

2018. 

Een belangrijke ambitie van Kening fan ‘e Greide is om de bewustwording onder de leerlingen op de 

Friese basisscholen over het Friese landschap en de Friese weidevogels in het bijzonder te vergroten. 

Om dit te bereiken worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Vorig jaar (2013-2014) is het 

educatieve pilotproject “Op Aventoer by de Boer” ontwikkeld en uitgevoerd in de gemeenten Súdwest 

Fryslân en Friese Meren, Littenseradiel en Leeuwarden.  Uit de evaluatie van dit project, is gebleken dat 

de deelnemende kinderen en organisaties zeer enthousiast waren. Met name de veldbezoeken waren 

zeer succesvol. Daarom is besloten om het project verder door te ontwikkelen en ook in schooljaar 2015 

uit te voeren. Daarbij willen we de focus nog meer leggen op het veldbezoek en willen we nieuwe 

gebieden, Noordoost Fryslân, er bij betrekken. Dit past in de opzet van het project. Het project Op 

Aventoer by de Boer’ is dusdanig opgezet dat het verder uitgerold kan worden over de gehele provincie. 

Waarbij de specifieke kenmerken van ieder landschap, streek en iedere boer ingevoegd kunnen worden. 

Uiteindelijk willen we dat elk kind in heel Friesland in 2018 Op aventoer bij de boer krijgt aangeboden!!! 

 

Het is de bedoeling om in Noordoost Fryslân het ene jaar Takomst foar in Unyk Lânskip uit te voeren en 

jaarlijks Op aventoer by de boer. In 2015 zal Op aventoer by de boer als pilot starten in Noordoost 

Fryslân. 
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B Landschapstypen in Fryslân 

 
Fryslân staat bekend om zijn prachtige landschap en een rijke variatie aan verschillende 

landschapstypes. Het Wad en het kustgebied, bos, veen en heide, het kleigebied in de Bouhoeke, de 

coulissen van de Noordelijke Friese Wouden, Gaasterland, de Greiden, het merengebied in de Lege 

Midden en de bijzondere beekdalen in de Stellingwerven. 

Hoe verschillend de landschapstypes ook zijn, het Friese landschap is voor het grootste deel gemaakt 

door mensenhanden.  Of het nu terpbewoners waren, de monniken uit de kloosters, de veengravers of 

slikwerkers – en recenter boeren, natuurorganisaties en landschapsbeheer – de mens heeft altijd zijn 

stempel op het landschap gezet. 

De sporen daarvan, soms vele duizenden jaren oud, zijn vandaag de dag nog goed te zien.  

In Bijlage 1. worden de kenmerken van de landschappen in Noordoost Fryslân. beschreven. Bron: 

landschapsbeheer Fryslân. Noordoost Fryslân kenmerkt zich enerzijds door de open en grootschalige 

zeekleigebieden langs de Waddenkust en rond de Lauwers en het Lauwersmeer, en anderzijds door het 

kleinschalige coulissenlandschap van de Noordelijke Wouden. 

 

C Vogels en het landschap 

 
De verschillende landschapstypen kenmerken verschillende soorten vogels, die daar hun voedsel vinden 
en hun leefgebied hebben. Vogels passen zich heel goed aan, aan hun leefomgeving, hun biotoop. De 
Nederlandse grutto’s bijvoorbeeld broeden het liefst op vochtige veengraslanden en leven van wormen 
en ander klein gedierte dat op of in de bodem leeft. Een kerkuil jaagt in het open veld, het liefst daar 
waar gras- en bouwland worden afgewisseld met kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of 
bosjes. De gekraagde roodstaart houdt van een afwisselend landschap. Zoals het coulisselandschap in 
Zuidoost Friesland met een weiland waar veel bomen, heggen of houtwallen zijn. Heel belangrijk is dat 
er holle bomen zijn om een nest in te maken. Soms zijn ze ook tevreden met een nestkast. 
De biotopen worden bedreigd door steeds groter wordende dorpen en steden, meer wegen en 
intensievere landbouw. Grutto’s kunnen niet tegen vroeg maaien, droge landbouwgronden en veel mest 
op het land. Kerkuilen hebben minder nestplaatsen doordat gaten in de schuren, kerken en gebouwen 
werden afgesloten. Maar ook het landschap is veranderd, kleine graslandjes met houtwallen zijn 
verdwenen. Dat werden grote akkers en graslanden, waardoor de gekraagde roodstaart minder nesten 
kan maken. En zich minder thuis voelt.   
Er zijn boeren die rekening houden met bijvoorbeeld de weidevogels en de biodiversiteit. Bijvoorbeeld 

door op een andere manier en op andere momenten te mesten, te maaien, te bemalen en koeien vaker 

te laten grazen. Resultaat? Een natter, kruidenrijk gebied met meer bodemleven, vogels en insecten.  

Weidevogels 
Vroeger en nu 

Heel vroeger leefden de ‘weidevogels’ vooral in veengebieden en op steppen. Omdat Nederland voor 

een groot deel begroeid was met bos, waren er lang niet zoveel weidevogels als nu. In Nederland zijn de 

afgelopen duizend jaar veel bossen gekapt. Er werden voor de landbouw weilanden en akkers van 

gemaakt. Waardoor veel veengebieden en moerassen verloren gingen. De weidevogels zijn verhuisd 

naar deze weilanden en akkers en daarom worden ze nu “weidevogels” genoemd. Weidevogels zijn dus 

alle vogels die vooral op graslanden broeden. Nederland is voor weidevogels in West-Europa erg 

belangrijk omdat er nog steeds kale en vochtige weilanden zijn. Ze kunnen dan met hun snavels 

gemakkelijk in de grond prikken om allerlei wormen en insecten op te zoeken. 

De meest voorkomende weidevogels in Nederland zijn: kievit, grutto, scholekster en tureluur. Minder 

voorkomend zijn: wulp, watersnip en kemphaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
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www.keningfanegreide.nl/kinderen/paspoorten. Er zijn nog andere soorten die broeden in onze 

weilanden maar niet tot de weidevogels worden gerekend: wilde eend, slobeend, zomertaling, kuifeend, 

veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, patrijs, fazant, visdief en kluut.  

 

Nestvlieders 

De meeste weidevogels zijn “nestvlieders”. Als de jongen uit het ei zijn gekropen,  

verlaten ze binnen een dag het nest. De jongen worden niet gevoerd door de ouders. Alleen de 

scholekster voert de jongen wel. De kuikens moeten zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Om ervoor te 

zorgen dat alle jongen tegelijk het nest verlaten, begint het vrouwtje pas te broeden als alle eieren  

(meestal 4) gelegd zijn. Nestblijvers zijn vogels zoals merels en huismussen. De jongen blijven in het nest 

tot ze kunnen vliegen. 

 

Bedreigingen 

Intensivering van de landbouw 

Met de meeste weidevogels gaat het niet goed in ons land. Tussen 1950 en 1970 waren er de meeste 

weidevogels in ons land. Het grasland was nog vochtig. De boeren maaiden laat in het jaar en ze 

gebruikten daarvoor een paard of een langzaam rijdende tractor. Er waren ook nog veel bloemen in de 

graslanden waar veel insecten leefden. Weidevogels hadden toen genoeg tijd om eieren uit te broeden 

en de jongen groot te brengen en er waren genoeg insecten.  

Na 1970 werd de landbouw steeds moderner. Er kwamen veel grotere en zwaardere machines. Om te 

voorkomen dat deze machines wegzakken in het drassige land, werd de waterstand verlaagd. Daardoor 

werd de grond droger en konden de boeren eerder in het voorjaar gaan maaien. Tegenwoordig maaien 

ze veel vaker dan vroeger en rijden ze ook veel sneller over het land. Daardoor worden veel nesten 

kapot gereden en worden jonge vogels die nog niet kunnen vliegen gedood.   

Een ander probleem voor weidevogels is het gebrek aan voedsel.  Vroeger waren er heel veel bloemrijke 

graslanden. In de moderne landbouw zijn deze verdwenen. Op die bloemen zitten veel insecten en de 

jonge weidevogels eten deze insecten. Het is voor jonge weidevogels heel lastig om genoeg te eten en 

daarom gaan er veel dood.  

 

Overige bedreigingen 

Nog een ander probleem voor de weidevogels zijn de roofdieren die graag eieren en kuikens lusten, 

zoals vos, buizerd, kiekendief, kraaien en roeken. 

Ook tijdens de trek en overwintering is er sterfte van volwassen vogels. Bijvoorbeeld door jacht op 

winter- en trekvogels, het verdwijnen van vaste rustplaatsen op de trekroute of voedselgebrek door 

droogte in Afrika of Spanje. 

 

Nazorg 

Steeds meer boeren willen de nesten wel beschermen door er omheen te rijden en gelukkig zijn er veel 

vrijwilligers die de boeren helpen bij het opsporen van de nesten. Dit is een lastige klus want de nesten 

liggen meestal goed verstopt in het gras. Als er een nest is gevonden, worden er stokjes bij geplaatst 

zodat de boer ziet waar een nest is. Als hij gaat maaien laat hij een strookje gras staan zodat de vogels 

door kunnen gaan met broeden. Als er vee in de wei loopt, worden er nestbeschermers (een soort 

roosters) over het nest geplaatst. Dan kunnen de eieren niet vertrapt worden. Op deze manier worden 

heel veel nesten gespaard. Maar alleen de bescherming van de nesten is niet genoeg. We hadden al 

gezegd dat weidevogels nestvlieders zijn. Als de jongen uit het ei komen, lopen ze direct weg en komen 

niet meer terug in het nest. Als een boer dan gaat maaien, worden veel jonge vogels doodgereden. Het 

is daarom belangrijk dat jonge vogels worden verjaagd naar een ander weiland vóór de boer gaat 
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maaien. In gebieden met veel weidevogels is het beter als de boer pas gaat maaien als de jonge vogels 

kunnen vliegen. Dan heeft de boer wel minder gras voor zijn koeien en daarom kan hij geld krijgen van 

de minister om extra voer te kopen.   

Er zijn ook boeren en natuurbeschermingsorganisaties die een plas, dras gebied aanleggen door de 

waterstand te verhogen. Dit betekent dat de boer hier geen koeien kan weiden en ook niet met zware 

machines op het land kan. De boer kan voor de uitvoering van deze maatregel een vergoeding krijgen.   

 

Gekraagde roodstaart 

De gekraagde roodstaart is een kleine zangvogel met een dunne snavel en lange poten. Hij is kleiner dan 
een mus en weegt 15 gram. Met zijn slanke lijf vliegt hij behendig tussen de bomen door. Het mannetje 
is gemakkelijk te herkennen: hij valt op door zijn kleur. Hij heeft een oranjerode buik, een grijze rug, 
zwarte keel en een wit voorhoofd. Het vrouwtje valt minder op: ze is bijna helemaal grijsbruin met een 
beige buik. Het mannetje en vrouwtje hebben allebei een roodbruine staart. Vandaar de naam. 
Gekraagde roodstaarten jagen op insecten en spinnen. Meestal zitten ze op een lage tak op de loer. Als 
ze een insect op de grond zien, duiken ze erop en vangen het. Maar soms vangen ze ook vliegende 
insecten. Die pakken ze met hun snavel, terwijl ze fladderend in de lucht hangen. Ze eten ook de larven 
van insecten, zoals rupsen. Vooral de kuikens vinden die heerlijk en groeien er goed van. In de herfst 
eten gekraagde roodstaarten ook bessen. 
 
De gekraagde roodstaart brengt de winter door in Afrika. In april komen ze naar ons land. Ze moeten 
daarvoor bijna 5000 km vliegen! Als ze in Nederland zijn maken ze een nest en in mei leggen ze eieren. 
Een maand later zijn de jongen groot en vliegen ze uit. Dat is heel snel, misschien wel een wereldrecord! 
Tijd genoeg voor een tweede nest met kuikens. Vaak doen ze dat. Dat heet een tweede legsel. 
Nadat het tweede nest met jongen is uitgevlogen, gaan ze weer terug naar Afrika. Dan is het intussen 
oktober. Ze gaan naar Afrika omdat daar in de winter genoeg te eten is en in Nederland niet. 
 
Bedreigingen 
De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als vijftig jaar geleden. Er zijn nog 
50.000 exemplaren en die komen vooral in Oost Nederland voor.  Vroeger waren er veel meer. Dat komt 
door een aantal dingen. Op het platteland verdwijnen veel boomgaarden en houtwallen. Het landschap 
is minder afwisselend dan een paar jaar geleden. Terwijl de gekraagde roodstaart juist wel van zo’n 
afwisselende omgeving houdt. Ook heeft de vogel moeite met het vinden van een goede nestplek 
omdat de meeste bossen nog niet oud genoeg zijn. 
Ook de plek waar hij in de winter woont, verandert: in Afrika verdwijnen veel bossen. En gekraagde 
roodstaarten hebben tijdens hun overwintering in Afrika last van droogte in de Sahel. Dat is een gebied 
waar ze normaal veel insecten kunnen vinden, maar als het daar droog is zijn er ook minder insecten en 
dus minder eten voor ze. Daardoor wordt de trek moeilijker.  
 

Vogelbescherming Nederland heeft webcams in Noordoost Friesland opgehangen. Zo leren steeds meer 
mensen deze vogel kennen en leren we er veel over. Bijvoorbeeld hoe vaak de jonge gekraagde 
roodstaarten gevoerd worden per dag, welk voer de ouders aanslepen voor hun jongen en of het 
mannetje of vrouwtje voert. Op die manier helpen webcams bij het onderzoek naar vogels. 
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Bijlage 1: Landschapstypen in NOF 

 

 

Kleigebied Oostergo 

 

Typische kenmerken:  

Open gebied, met veel akkerbouw en boerderijen met grote opslagmogelijkheid. De rijke kleigrond is 

heel geschikt voor de verbouw van aardappelen, graan en suikerbieten. In het oostelijk deel van de 

Bouwhoek zijn ook uitgestrekte weilanden. Kenmerkende streken zijn bijvoorbeeld Oudebildtdijk met de 

dorpjes Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl en de Nieuwebildtdijk.  Heel kenmerkend is de zeedijk. 

En land dat buiten de zeedijk ligt. Dit buitendijkse land is nu natuurgebied en zal niet worden 

ingepolderd (Fryslân Bûtendyks). Hier bevinden zich veel weidevogels.   

 

Ontstaan:  

Om het land en zijn bewoners tegen overstromingen van de zee te beschermen begon men in de 11e 

eeuw met de aanleg van terpen. De Waddenzee zette steeds meer grond af en deze vruchtbare streken 

werden vervolgens ingepolderd. Er kwam een dijk omheen, zodat het beschermd werd tegen de 

invloeden van de zee. Begin 1500 werd de eerste echte zeedijk aangelegd. De Oudebildtdijk.  

Deze 14.250 meter lange dijk is de langst bewoonde straat en oudst bewoonde dijk van Nederland. In de 

17e eeuw volgde de Nieuwebildtdijk. Deze ligt ongeveer 1 kilometer ten noorden van de Oude Dijk. De 

grond die op deze manier beschikbaar kwam werd weer geschikt gemaakt voor de landbouw. De laatste 

zeedijk is in de 20e eeuw aangelegd. 

 

De Noordelijke Friese Wouden 
 

Typische kenmerken:  

Door elzensingels, dykswâlen en sloten omzoomde weilanden. Eeuwenoude zandpaden. Tussen het 
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groen verscholen dobben. In de ijstijd ontstane pingo’s. Strokenverkavelingen, lintbebouwingen en 

esdorpen. Zandruggen, veenontginningen, petgaten en meren. In de Noordelijke Friese Wouden vinden 

we het allemaal, binnen een straal van 25 kilometer. De grondsoort in de Friese Wouden is hoofdzakelijk 

zand.  

 

Ontstaan:  

Om de percelen droog te houden werden er sloten gegraven die het water afvoerden. De poelen 

dienden als drinkplaatsen voor het vee. Op de hogere delen van het gebied werden geen sloten 

gegraven, maar ontstonden houtwallen. Deze wallen werden opgebouwd uit materiaal dat overbleef bij 

de ontginning en ze vormden de begrenzingen van de percelen. Er werden bomen (hoofdzakelijk eiken) 

en struiken op geplant. Deze houtwallen of dykswâlen (zoals ze in de Wouden worden genoemd) 

hielden het vee binnen en het wild buiten de percelen. Later werd daarvoor prikkeldraad gebruikt. De 

dykswâlen gaven bij bouwland bij harde droge wind bescherming tegen het wegstuiven van de zandige 

bovenlaag.  

 
 


