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Het was op tal van onderdelen een 
boeiend jaar. Na een strenge en 
lange winter kwam het voorjaar 
aanvankelijk goed op gang. Het 
eerste kievitsei is op 16 maart 
aangeboden aan onze commissaris 
de heer Jorritsma. Vanaf april kwam 
er een lange periode met extreme 
droogte. Voor onze weidevogels niet 
echt optimaal. Te droog betekent te 
weinig voedselaanbod. Vervolgens kwam er een 
langdurige periode met heel veel regen. Kortom drie 
extremen op rij waardoor het een erg moeilijk jaar voor 
vele vogels is geweest. Bestuurlijk was het eveneens 
bijzonder omdat ik tussentijds Geart Benedictus heb 
mogen opvolgen als voorzitter van onze bond. In de 
algemene ledenvergadering van 2013 ben ik daarom 
al herkiesbaar. 

Wat de BFVW uniek maakt is dat het een organisatie 
is van vrijwilligers met een buitengewoon hoge 
betrokkenheid en kennisniveau. Ik ben van mening dat 
het ‘dossier’ weidevogels veel te veel gedomineerd 
wordt door discussies over budgetten en geld. 
Bij welk overleg en met wie ik ook het laatste jaar ben 
aangeschoven gaat het binnen twee minuten over geld 
en te weinig over oplossingen. De realiteit van vandaag 
en ook de komende jaren is dat er veel minder geld 
beschikbaar komt voor diverse projecten. Enerzijds 
wel jammer maar aan de andere kant moeten we dat 
niet erger maken dan het is. 

De bond doet haar (weide)
vogelbescherming al jaren met een 
zeer beperkt budget en een relatief 
goed resultaat. Komende jaren 
staan we daarom voor een aantal 
grote uitdagingen. 

Om het tij te keren voor onze 
weidevogels is het van het grootste 

belang een aantal zaken in gang te zetten 
met de wetenschap dat dit met een zeer beperkt 

budget zal moeten. In de breedte zijn de diverse 
betrokken partijen het eens dat de teruggang van 
weidevogels enerzijds te wijten is aan de effecten 
van de intensieve landbouw en anderzijds aan de 
toegenomen predatiedruk. Dit alleen vaststellen gaat 
weidevogels niet helpen. We moeten collectief over 
onze schaduw heenstappen, de mouwen opstropen 
en zaken gaan oppakken.
Ik ben er van overtuigd dat intensieve landbouw en 
een deugdelijk weidevogelbeheer goed samengaan. 
Uiteindelijk gaat het erom dat de biotoop in het 
broedgebied van de weidevogels op orde komt zodat 
er een optimaal voedselaanbod is voor kuikens. De 
uitdaging ligt hierin dat deze verbeteringen van de 
biotoop niet ten laste gaan van de productie en 
bedrijfsvoering van de boer. Tal van maatregelen 
die kunnen helpen dit te realiseren zijn haalbaar en 
hoeven niet direct heel veel te kosten. De BFVW 
zal hierin het initiatief nemen om met werkbare 
voorstellen te komen. Dat kunnen we natuurlijk niet 
alleen. Samenwerking is de sleutel tot succes.   

Naast de weidevogelbescherming heeft de BFVW 
uiteraard ook extra zorg voor andere vogelsoorten. 
De bescherming van akkervogels krijgt steeds meer 
aandacht. De commissie broedzorg manifesteert zich 
nadrukkelijk op het terrein van alle zwaluwsoorten, 
de vogels rond huis en de zwarte stern. 
Het onderzoek binnen de BFVW krijgt gestalte via 
de wilsterwerkgroep en diverse ras-projecten. Tot 
slot noem ik de commissie uilen, sinds jaar en dag 
een vertrouwd adres in de uilenbescherming. Al deze 
vormen van vrijwillige vogelbescherming maken de 
BFVW tot een unieke organisatie! 

Mark Brouwer, foarsitter BFVW 

Fan de foarsitter

Roodborstje. 
(Foto: Wiebe 

Palstra)
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Algemene ledenvergadering
De op 4 maart in ‘de Wiidpleats’ te Earnewâld gehouden 
algemene ledenvergadering werd goed bezocht. 
De heren Meine Veenstra, Louis Dijkstra en Jan de 
Jong namen afscheid van het bestuur na respectievelijk 
12, 11 en 4 jaar.

Extra ledenvergadering
Tijdens de extra ledenvergadering van 19 mei in hotel 
restaurant Duhoux te Wirdum heeft de heer Geart 
Benedictus, na vier jaren, de BFVW voorzitters-
hamer aan de heer Mark Brouwer uit Langweer over-
gedragen.

‘Earste ljipaaien’ in Fryslân
Het eerste ‘ljipaai’ werd gevonden op 16 maart door 
de heer Kleinhuis uit Earnewâld.
De heer J. Jorritsma, Commissaris van de Koningin in 
Fryslân reikte de ‘Sulveren Ljip’ uit.
Het eerste jeugd’ljipaai’ werd op 17 maart gevonden 
door Jelger Altenburg uit Oudehaske.
Het bijbehorende ‘Sulveren Polske’ werd hem door 
gedeputeerde Konst uitgereikt.

Afscheid
Na de zomer heeft Johan de Jong wegens gezond-
heids redenen afscheid moeten nemen van de redactie-
commissie van Vanellus. Sinds 2008 maakte Johan 
deel uit van de redactiecommissie nieuwe stijl. Hij blijft 
wel het aanspreekpunt voor de kerkuilen. 
Meine Veenstra, Louis Dijkstra en Jan de Jong namen 
afscheid vam het hoofdbestuur tijdens de algemene 
ledenvergadering in maart van het afgelopen jaar. 

Naast de functie van HB-lid fungeerden zij eveneens 
in respectievelijk de commissie nazorg, redactie en 
de pr commissie. Fokke Tuinstra heeft na 23 jaar 
trouwe dienst het laatste stokje van de koekactie 
overgedragen aan Willem Bosgra. 
Anne Venema is gestopt bij de commissie educatie en 
Jan Medenblik bij de commissie broedzorg.
Allen hartelijk dank voor de jarenlange belangenloze 
inzet voor de BFVW!

Registratiesysteem nazorggegevens
Het nieuwe monitoringsysteem t.a.v. toekomstige 
re gistratie nazorggegevens BFVW dat door Natuur-
Netwerk te Vaassen is opgezet is dit jaar geperfectio-
neerd, het is nu mogelijk om meerdere stippen tegelijk 
op de kaart te zetten. Helaas is het niet gelukt om in 
2011 over te gaan om dit nieuwe systeem. Het is nu 
de bedoeling om hiermee in het voorjaar van 2012 te 
starten.

BFVW dagactiviteiten
Nazorgdag
De ‘Fryske Neisoarschdei’ op 7 mei te Kollum verliep 
uiterst succesvol. De nieuwe gedeputeerde J. Kramer 
heeft uitgebreid kennis gemaakt met het werk van de 
vogelwachten. Het belang van samenwerking, mozaïek 
en met name water werd uitstekend aangetoond door 
de wachters van Kollum.

Jaaroverzicht 2011 van de BFVW  
in vogelvlucht

Jelger Altenburg uit  
Oudehaske (m.) vond op  

17 maart 2011 het eerste  
jeugdkievitsei. Links gedeputeerde 

 H. Konst. (Foto: W. Palstra)
Commissaris van de Koningin J. Jorritsma ‘ lottert’ 
het door de heer Kleinhuis gevonden eerste kievitsei. 
(Foto: W. Palstra)  
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Jeugdvogelwachtdag
Dit grootste BFVW-evenement werd op 28 mei 
georganiseerd door de vogelwacht Hallum/Marrum 
in samenwerking met de vogelwachten Stiens en 
Ferwerd, It Fryske Gea en de commissie educatie. 
Maar liefst 350 dolenthousiaste kinderen waren de 
gehele dag actief in natuurgebied Noorderleech bij 
Hallum. Gedeputeerde Kramer was met zijn beide 
kinderen eveneens van de partij en was vol lof over 
het gebeuren.

Contactavond
Voorzitter Mark Brouwer opende op 3 november de 
traditionele contactavond van de BFVW. De avond 
stond in het teken van ‘het jaar van de boerenzwaluw’. 
Zwaluwkenner bij uitstek Bennie van den Brink hield 
een lezing over de boerenzwaluw. Verder kwamen 
de diverse commissies aan het woord, waaronder 
de commissie educatie die met twee films van Joan 
Brink over de jeugdvogelwachtdagen te Oldeholtpade 
en Hallum de vogelwachtersavond afsloot.

Rayonvergaderingen
De 11 rayonvergaderingen, onder aansturing van be-
stuurslid Eddy de Boer, zijn naar tevredenheid verlopen 
en over algemeen goed bezocht door de leden van de 
wachten. De koppeling van de eierzoekkaart/nazorg-
pas aan het individu is ter advisering voorgelegd aan 
de wachten. Op de algemene ledenvergadering komen 
we hierop terug. Ook werd het nieuwe monitoringsys-
teem, de sponsormogelijkheden, de evaluatie van het 
weidevogelbeleid en het predatierapport besproken.  

De Wiidpleats te Earnewâld, waar het kantoor van 
de BFVW is gevestigd, heeft het predicaat ‘fairtrade’ 
ontvangen van de gemeente Tytsjerksteradiel. 
Dit jaar is een sponsorcommissie onder leiding van 
bestuurslid Eddy de Boer opgericht met als doel om 
particulieren en bedrijven te benaderen voor het 
sponsoren van weidevogelnesten. Eind 2011 was er 
al ruim 4000,- euro aan sponsorgeld binnengehaald. 
Het afgelopen jaar heeft de BFVW haar medewerking 
verleend aan de tot standkoming van het evaluatie-
rapport werkplan weidevogels van de provincie Frys-
lân ‘Wêr steane we op’t stuit?’. Tevens is er intensief 
gewerkt aan het predatierapport ‘Naar een duidelijker 
beleid voor predatiebeheer’. Bij de vorming van de nieu-
we natuurwet heeft de BFVW meegewerkt aan enkele 
consultatiebijeenkomsten van het ministerie van EL&I. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een brief aan het 
ministerie waarbij gevraagd is om het ‘aaisykjen’ weer 
op te nemen in de nieuw te vormen wet.

Veel actie tijdens de Jeugdfûgelwachtdei. (Foto: Janny Kamstra-Werkhoven) 

Tijdens de Nazorgdag. 
(Foto: J. Hoving)
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Vervolgens wordt volgens 
folkloristische traditie staande ‘It Heitelân’ gezongen. 
Hierna wordt een moment stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan het vorig jaar gestorven BFVW-
erelid F. Broersma. 

2. Jaarrede van de voorzitter.
Voorzitter, de heer G. Benedictus, richt het volgende 
openingswoord tot de aanwezigen:
“It ôfrûne jier is dreech úteinsetten foar de fûgels fan 
fjild en hiem: froast en snie. Der is op grutte skaal 
byfuorre. Us wachten wienen derby tige warber. Omdat 
it groeiseizoen foar gers en maïs let wie, hat it foar 
de skries in goed jier west; foar de ljip wat minder. 
Neffens it jierferslach fan 2010 giet it mei de measte 
oare fûgels noch net sa min. Guon wol fansels. It is ek 
in griis dat fan 1995 ôf hast 1000 goudûlen deariden 
binne yn Fryslân. It kin net oars as ik begjin oer it 
aaisykjen. Gelokkich hawwe wy de rjochtsaak oer de 
permisje fan de provinsje foar it aaisykjen wûn, mar de 
striid giet troch. Dit wie de 6e rjochtsaak oer itselde yn 
in pear jier tiid. It liket derop dat de Faunabeskerming 
misbrûk makket fan ús rjochtsysteem. It útgongspunt 
yn ús rjochtsysteem is dat men foar eat ferkeards 
mar ien kear ferfolge wurde kin. De wurkwize fan de 
Faunabeskerming docht hjir gjin rjocht oan. Der moatte 
wegen fûn wurde om dit te kearen. Mar dat foech leit 
net yn Fryslân, dêr sille wy yn De Haach mei oan de 
slach moatte. Ik woe fan dit plak- en dan wurdt it ek 
goed fêstlein foar it neiteam yn de oantekens fan dizze 
gearkomst - ús bestjoerslid Henk Kalsbeek tige tank 
sizze foar syn fûleindich krewearjen en syn juridyske 
saakkundigens. Applaus volgt. 
Op de rayongearkomsten spile ek hoe’t it no fierder 
moat mei de BFVW as it aaisykjen ferbean wurdt. Dêr 
giet dit HB net fan út. En no, mei de útkomst fan de 
lêste rjochtsaak hoege wy der foarearst net oeryn te 
sitten. En boppedat; der bliuwt dan ek noch in protte 
oer: de neisoarch bliuwt bestean ek sûnder aaisykjen, 
soarch foar fûgels om hûs en hiem, soarch foar ûlen, 
swellen en blaustirnsen. 
Wat dy neisoarch oanbelanget soe ik wol in berop 
op ús fjildminsken dwaan wolle om jimme hâlden en 
dragen op inoar ôf te stemmen. Mei in kliber it lân 
systematysk ôfsykje is der bytroch. Gun de ljippen ek 
sa no en dan wat rêst. By de neisoarch ek omtinken 

jaan oan de boer en jin bekend meitsje. De kaai foar it 
behâld fan de greidefûgels en in protte oare soarten 
leit ommers by de boer. Troch de hege predaasjedruk 
is it wichtiger wurden in nêst net faker as needsaaklik 
benei te kommen. Troch dy hege predaasjedruk binne 
trouwens alle oare aktiviteien t yn it fjild folle gefaarliker 
wurden foar de greidefûgels. Dêr moatte wy ús wol fan 
bewust wêze.
It ôfrûne jier hat de BFVW tige warber foar de 
greidefûgels west. Sa is yn de mande mei de 
oerkoepeljende organisaasje fan de leanwurkers in 
brief nei alle leanbedriuwen yn Fryslân stjoerd mei it 
fersyk yn it briedseizoen net by nacht te meanen en 
de snelheid te beheinen as der piken binne. By nacht 
meane jout in protte argewaasje yn it fjild. De BFVW soe 
ek graach sjen dat organisaasjes as BoerenNatuur en 
LTO dit ûnderskriuwe en harren leden oproppe der mei 
op te hâlden. Wy hawwe de provinsje yn de persoan fan 
deputearre Konst ek frege om mear rezjy te nimmen by 
it behâld fan de greidefûgels. De wil is goed, mar om it 
mei eltsenien goed te hâlden en mei de hite siken fan 
FB yn de nekke falt dat net ta. 
De stroffelstien is eins altiten de oanpak fan predaasje. 
Wy fiele ús stipe yn ús stânpunt troch ûnderfiningen yn 
it bûtelân. Dat die bliken op it greidefûgelsympoasium 
by de Fryske Akademy oer greidefûgels: Krimp of 
Kramp dêr`t wittenskiplike ûndersikers ferslach 
dienen. Dat slút oan by wat de BFVW tinkt: oanpakke 
predaasje, biotoopferbettering, grutte gebieten. Guon 
organisaasjes sa as de FMF ha beswieren tsjin de oanpak 
fan predaasje. Mar as wy hjir yn de midden útkomme, 
dan is it oer 20-25 jier dien mei de greidefûgels yn 
Fryslân. De skuld komt te lizzen by de organisaasjes 
dy`t dat net sjen wolle. Wy hawwe ek kenber makke 
dat neffens ús by de Dairy Kampus (in gearwurking 
fan Wageningen Universiteit, it van Hall Ynstitút en Nij 
Bosma Zathe) ek ûndersyk dien wurde moat nei en 
foarljochting jûn wurde moat oer greidefûgels. It moat 
fansels net mâlder dat dit yn it heitelân fan de skries 
net barre soe. Wy hâlde it yn de gaten.
Oar punt de professjonalisearring. Op it mêd dêr`t wy 
dwaande binne, hawwe hast alle organisaasjes betelle 
krêften yn tsjinst dy`t alle tiid en romte hawwe om eat te 
dwaan. Om as frijwilligersorganisaasje oerein te bliuwen 
yn dy wrâld, moat de efterste poat wol oanlutsen wurde. 
Der is hieltiten mear oerlis (en ek needsaaklik) nedich 
mei de ferskate partijen en men hat saakkundigens 
nedich. Wa’t neat wit, hat neat yn te bringen. Mar om 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Bond Friese  
VogelWachten op 4 maart 2011 in ‘de Wiidpleats’ te Earnewâld.

Aanwezig: 85 wachten
Afwezig met bericht van verhindering: de vogelwachten Hantum, Oldeholtpade e.o., Oosterwierum, Ameland 
(Hollum/Ballum) en de heren U. Hosper (IFG) en K. Elzinga en de ereleden S. van der Vlugt en F. Tuinstra.
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dat te berikken kostet tiid en jild. Dêrom wurde op dizze 
gearkomst ek útstellen oan jimme foarlein. 
Wy binne wol oan de gong. It opsetten fan it 
monitoaringssysteem is ien fan dy saken. It is de 
bedoeling dat dat skielik útwreide wurdt mei bygelyks 
wat fûn wurdt yn nêstkasten. Op termyn moat it in 
folsleine atlas fan de aktuele stân fan de fûgels yn 
Fryslân wurde. Wy wolle ek it goedkar/stempel hawwe 
fan de GAN, de Gegevensautoriteit Natuur (in soart 
NMa sis mar). 
Dit jier binne wy ek mei in pear ûndersiken útein setten. 
Sa is professor Ydenburg (heechlearaar yn Weinum en 
Burnaby –BC Kanada)) frege in ûndersyk te dwaan nei 
alternativen foar it 1% kritearium as ûnderbouwing fan 
it tal aaien dat socht wurde mei. De útkomsten wolle 
wy oan oare saakkundigen foarlizze foardat wy der mei 
nei bûten komme. Dat sil yn de rin fan dizze simmer 
wêze.
Ek ha wy dit jier, mei nei oanlieding fan fragen op de 
rayongearkomsten, in ûndersyk dien - betelle troch de 
provinsje - nei it letter ynsiedzjen fan maïslân en de 
gefolgen foar de boer en de fûgels. De ferskillen wienen 
troch it waar eins te lyts om hurde konklúzjes te lûken. 
Dat sil dus opnij moatte.
Dan eat oer de organisaasje BFVW sels. It docht bliken 
dat guon wachten it dreech fine om de bestjoerlike 
saken sa as op tiid betelje en oanleverje fan gegevens 
goed te dwaan. Dat jout it HB soargen. As wy bestjoerlik 
te swak byspylje dan docht dat de fûgels gjin goed. Ik 
soe dan ek in oprop oan alle wachten dwaan wolle om 
soarch te dragen foar bestjoerlike fernijing en soargje 
dat de saken goed ynoarder binne. Ek it werom rinnen 
fan it tal nêstkasten fan dik 9000 nei sa `n 7000 
jout ús soargen, krekt sa as it tebek rinnen fan it tal 
neisoargers. Minder neisoarges betsjut ek minder 
hektares oan neisoarchgebiet. De oare kant is dat 
guon saken ek rinne as in tierelier sa as de jongerein 
edukaasje.
Ik bin wat oergeunstich op IFG dat der samar 4000 
leden by krigen hat. Yn de mande mei de wachten 
moatte wy ek besykje om der mear leden by te krijen. 
De koekeaksje kin wat dat oanbelanget in moai opstapke 
wêze. Spitich dat mar in part fan de wachten kâns sjocht 
dat te dwaan. Ik hearde fan de wacht yn St. Jut dat hja 
der 30 nije leden bykrigen hienen mei in aksje om elts 
nij lid in nêstkastke kado te jaan. Set soksoarte fan 
aksjes op it webstek sadat oare wachten it oernimme 
kinne. Mar der binne faaks mear mooglikheden. Wy 
soenen ek graach sjen dat de Vanellus deryn belútsen 
wurdt troch bygelyks kado-abonneminten. Ek soenen 
alle boeren fan Agraryske Natuerferienings lid fan de 
pleatslike fûgelwacht wêze moatte. 
Ta beslút winskje ik jimme in protte nocht en wille met 
it aaisykjen en alle oare saken dy’t de fûgels in Fryslân 
ten goede komme.”

3.  Vaststellen notulen van de algemene 
ledenvergadering d.d. 5 maart 2010.

Er worden zowel tekstueel als naar aanleiding van geen 
opmerkingen gemaakt, zodat de notulen ongewijzigd 
worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2010.
a. Verslag notulist.
 Geen opmerkingen.
b. Verslagen commissies en werkgroepen.
 Geen opmerkingen. 
c.  Verslag penningmeester en verantwoording 

rekening 2010.
  De penningmeester, E.J. van Marum, geeft een 

korte toelichting. 
  Het is niet geslaagd om Vanellus kostendekkend 

te krijgen. Het binnenhalen van advertenties 
gaat erg moeizaam. Vandaar dat er een verlies 
staat genoteerd. Ook houdt het resultaat van de 
BFVW – slechts enkele duizenden euro’s winst – 
niet over. Er worden geen vragen gesteld, zodat 
het financiële verslag wordt goedgekeurd. Aan de 
penningmeester wordt décharge verleend.

d. Exploitatie bondsorgaan Vanellus over 2010. 
 De leden gaan akkoord met de exploitatie.
e. Begroting 2011.
  Penningmeester E.J. van Marum meldt dat de 

begroting redelijk defensief is opgeteld. Er zijn niet 
meer inkomsten begroot dan worden verwacht 
en de kosten zijn reëel begroot. De BFVW zal 
uitkomen op een kleine winst en voor Vanellus is 
een verlies van 9000 euro meegenomen. Om dit 
verlies enigszins te compenseren wordt onder 
agendapunt 7 van deze vergadering een aantal 
oplossingen voorgesteld.

  Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen 
gemaakt.

  De begroting wordt onveranderd vastgesteld en 
goedgekeurd.

f.  Voorstel om saldi ten laste/bate van de 
reserves te brengen. 

 De vergadering stemt in met het voorstel.

5.  Benoeming lid en plaatsvervangend lid 
van de financiële commissie.

De financiële commissie bestaat uit de wachten Fra-
neker (plv. Marssum), Tietjerk (plv. Leeuwarden), Olde-
Nijeberkoop (plv. Heerenveen). De leden gaan akkoord.

6. Benoeming hoofdbestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren L. Dijkstra, 
M.Veenstra en J. de Jong. Aftredend en herkies-
baar is de heer M. Douma. De heren R. Boersma en  
H. Meindertsma worden volgens de agenda als  
nieuwe bestuursleden voorgedragen. De heer Boersma 
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heeft zich om hem moverende redenen (o.m. studie) 
teruggetrokken. De voorzitter richt een kort afscheids-
woord tot de vertrekkende bestuursleden. 

Jan de Jong
De heer De Jong (4 jaar bestuurslid) heeft op zeer 
verdienstelijke wijze de ‘pr kar’ getrokken. Hij heeft in de 
afgelopen periode veel aandacht besteed aan de nieuwe 
huisstijl (w.o. promotiewagen, logo, Vanellus). Redenen 
voor het feit dat de heer De Jong afscheid neemt, zijn 
o.a. het achterblijven van het aantal abonnees Vanellus 
(teleurstellend) en zijn tijdrovende werkzaamheden in 
de watersport. De voorzitter bedankt hem voor al zijn 
inspanningen voor de BFVW; hij heeft in korte tijd veel 
verbeteringen doorgevoerd. 
De heer De Jong meldt dat hij met plezier zijn functies bij 
de BFVW heeft uitgevoerd. Hij spreekt echter nog één 
wens uit. Het vinden van het eerste kievitsei markeert 
ieder jaar weer het voorjaar. Aan dit item zou de BFVW 
meer publiciteit kunnen geven. Kijk maar naar de 
publiciteit rond bijvoorbeeld Hollandse nieuwe haring, 
de mosseltijd, asperges. En dan staan deze zaken nog 
niet eens in verhouding tot het ‘eerste ljipaai’. Mocht 
het nodig zijn, dan wil hij wel meewerken om hier in de 
toekomst iets ludieks van te maken. Staat genoteerd!

Meine Veenstra
De heer Veenstra is 11 jaar geleden tot het bestuur 
toegetreden zonder dat hij precies wist wat dit inhield. 
Hij is een man die voor de uitgangspunten zoals ‘it 
frije fjild’ staat. Hij was eveneens lid van de commissie 
nazorg. Na de herindeling stopt hij eveneens met zijn 
werkzaamheden bij de gemeente. De voorzitter bedankt 
de heer Veenstra voor zijn medewerking. De heer 
Veenstra merkt op dat hij zich 11 jaar geleden een ‘ald 
heike’ voelde met een groot territorium. Inmiddels is 
dit laatste helaas nogal kleiner geworden. Hij heeft de 
afgelopen periode als intensief, maar positief ervaren. 
Hij is erg tevreden over het feit dat de BFVW momenteel 
in de breedte opereert. Dat is een goede ontwikkeling.

Louis Dijkstra
De heer Dijkstra (een ‘smoute prater’) heeft sinds de 
vorige eeuw (12 jaar) zitting in het BFVW-bestuur; 
hij is eveneens vice voorzitter, lid van het db en 
statutair eindredacteur Vanellus. Ook hij staat voor 
de BFVW basis principe: ‘it frije fjild’ in stand houden. 
De ‘aaisyktraditie’ dient op alle mogelijke manieren in 
stand gehouden te worden. Jeugdmotivatie is hierbij 
erg belangrijk. De heer Dijkstra is nog actief in de 
ruilverkaveling Ferwerderadiel, maar vindt het verder 
wel welletjes. Ook hij wordt hartelijk bedankt voor zijn 
inbreng tijdens de bestuursvergaderingen.
De heer Dijkstra heeft hierop maar één reactie: “Het 
land is van de boeren, maar het veld is van ons!”

Alle drie vertrekkende bestuursleden ontvangen een 
wandbord en bloemen.

Bestuurskandidaat de heer Hessel Meindertsma stelt 
zich kort aan de vergadering voor. Hij heeft net boven 
Bartlehiem (Tergraft) een boerderij (90-100 koeien 
en 60 ha. land) in maatschap met zijn zoon. Hij werd 
ongeveer 6 weken geleden door de heer W. Bosgra 
benaderd met de vraag of hij zitting wilde nemen in het 
BFVW-bestuur. Na enige bedenktijd heeft hij hiermee 
ingestemd. Hij is zijn hele leven al liefhebber van vogels 
en de natuur en wil zich daarom graag inzetten als 
bestuurslid voor de BFVW.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering 
benoemt de heer Meindertsma als nieuw bestuurslid 
en herkiest de heer Douma bij acclamatie.

7. Voorstel aan de vergadering.
Onder invloed van de financiële resultaten doet het HB 
een tweetal voorstellen aan de leden. 

Verhoging abonnementsgeld Vanellus
Het abonnementstarief van Vanellus is al sinds tien jaar 
niet verhoogd. De verbeterde presentatie van Vanellus 
brengt de nodige kosten met zich mee, naast de 
gewone stijging van de kosten. Door de beperkte oplage 
is het vinden van goedbetalende adverteerders lastig. 
De verhoogde afname per wacht heeft onvoldoende 
geholpen om de tekorten terug te brengen. Het HB 
zou het liefst zien dat lidmaatschap van een vogelwacht 
automatisch in zou houden een abonnement op het 
bondsorgaan Vanellus. Dit lijkt nu nog een stap te ver. 
In het financieel jaaroverzicht is te lezen dat Vanellus 
het afgelopen jaar met een behoorlijk tekort heeft 
gewerkt. Gezien de omvang van dit tekort is het niet 
verantwoord om dit voort te laten duren. Het HB stelt 
daarom voor om het abonnementsgeld te verhogen 
van 12 naar 14 euro per jaar. De heer W. Wijnja is 
erg tevreden over de kwaliteit van Vanellus. Wat hem 
betreft is de tariefsverhoging geen enkel probleem. 
De heer J. Dijkstra vreest dat er nog meer abonnemen-
ten worden opgezegd als het tarief wordt verhoogd. 
Hij vraagt wat de reden is dat er niet meer abonnees 
bij komen. 
De voorzitter antwoordt dat een groot deel van de 
BFVW-leden het blad niet lezen. Misschien moeten de 
wachten met het blad ‘de boer op’ gaan om zo meer 
abonnees te genereren. Er is geen tijd en geld gestoken 
in een lezersonderzoek; het is in 2009 wel uitgebreid 
in de rayonvergaderingen aan de orde geweest. We 
maken Vanellus voor die 2000 abonnees die het 
magazine wel waarderen en lezen. Dit houdt wel in dat 
er volgend jaar wellicht weer een tariefsverhoging aan 
de leden wordt voorgesteld om het blad kostendekkend 
te maken.

A L G E M E N E  Z A K E N



8.

Het idee wordt geopperd om Vanellus via internet te 
versturen. De heer Benedictus zal dit idee meenemen. 
Misschien kunnen we starten met een verkorte internet-
versie naast de huidige uitgave. 
Aangezien er geen wachten tegen het voorstel zijn, 
wordt het unaniem aangenomen.

Verhoging ledenafdracht
Het HB is van mening dat de BFVW een onafhankelijke 
club moet blijven. In het krachtenveld om ons heen 
hebben wij vrijwel uitsluitend te maken met professionele 
organisaties met dito werkkrachten. Daarnaast is zij 
van mening dat de professionalisering steeds meer 
vergt van een club vrijwilligers zoals de BFVW. Als de 
BFVW een rol van betekenis willen blijven spelen dan is 
professionaliseren van levensbelang. Dit kost wel geld. 
Op dit moment wordt de beleidsmedewerker meer 
dan vol belast. De afhankelijkheid van subsidie van de 
provincie Fryslân is bij de BFVW erg groot. Om de lokale 
wachten niet in verlegenheid te brengen (de begrotingen 
voor 2010-2011 zijn meestal al gemaakt) stelt het HB 
een verhoging voor die het volgende jaar (2011-2012) 
ingaat. Het HB stelt voor om de ledenafdracht dan met 
1 euro te verhogen naar 3,50 euro.
Vogelwacht Opeinde heeft een brief gestuurd waarin 
zij hun verbazing uiten over de voorgestelde verhoging. 
In de laatste 6 jaar is de afdracht van € 1,50 naar 
€ 3,50 gegaan. Met dit voorstel worden de wachten 
financieel in de problemen gebracht. Zij stelt dan ook 
voor om de juridische kosten te verminderen. De heer 
Benedictus merkt op dat dit onmogelijk is. Deze kosten 
worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuurslid Henk 
Kalsbeek neemt vrijwel alle juridische voorbereidingen 
al voor zijn rekening. De verhoging is nodig om de 
BFVW in de breedte uit te kunnen zetten; dit behelst 
meer dan alleen de kosten voor ‘it aaisykjen’. Misschien 
moeten we in de toekomst mogelijkheden onderzoeken 
om de kosten voor het ‘aaisykjen’ neer te leggen bij de 
‘aaisikers’. Penningmeester E.J. van Marum merkt op 
dat er niet veel algemene middelen aan het ‘aaisykjen’ 
wordt besteed. Bovendien bedroeg de factuur voor de 
juridische kosten vorig jaar 5000,- euro.
De heer J. Kootstra van vogelwacht Opeinde merkt 
op dat die ene euro meer aan afdracht zwaar op 
hun begroting drukt. Zij ontvangen in verhouding tot 
sommige andere wachten weinig inkomsten aan 
weidevogelbeheer. Hij weet dat dit probleem bij meer 
vogelwachten aan de orde is. Hij vraagt dan ook of het 
niet mogelijk is om een relatie aan te brengen tussen 
de inkomsten aan weidevogelbeheer en de afdracht.
De voorzitter is van mening dat dit heel lastig is, want 
hoe ga je dat bepalen. Mevr. A. van der Velde van 
vogelwacht Oudega sluit zich bij de opstelling van wacht 
Opeinde aan. De kosten voor het sms-systeem drukken 
ook zwaar op de BFVW-begroting. Een ‘ljipaai’ kost 

inmiddels € 5,-. Kan daar geen verandering in komen? 
Zolang het ‘aaisykjen’ blijft, blijven ook het sms-systeem 
en dus de kosten hiervoor bestaan. Het BFVW-beleid 
tot 2013 ondersteunt het ‘aaisykjen’ (staat in de 
beleidsnotitie). Aldus de voorzitter. De heer F. Gaastra 
van vogelwacht Scharnegoutum vraagt hoe het kan 
dat er € 11.000,- op de begroting stond voor kosten 
sms-systeem, maar dat het dubbele is uitgegeven. Hij 
roept voorts op om meer aandacht aan de koekactie 
te besteden, dat genereert namelijk veel inkomsten. De 
heer Van Marum stelt dat de provincie vorig jaar 50% 
van deze kosten voor haar rekening heeft genomen. 
De factuur voor dit jaar is wederom naar de provincie 
gestuurd, maar nog niet betaald. De heer W. van Vliet 
van vogelwacht Oosterwolde vraagt waarom er niet 
meer sponsoren worden aangeschreven. Bestuurslid 
E. de Boer antwoordt dat er druk aan sponsoring wordt 
gewerkt. Hij komt hier bij agendapunt 9 op terug.
Er wordt door middel van handopsteken over dit 
voorstel gestemd. De meerderheid van de wachten is 
voor, zodat ook dit voorstel is aangenomen.

8. Werkgroepen en commissies.
Commissies broedzorg en educatie
De heer Jan Medenblik - zo’n 12 jaar lid van de werkgroep 
zwaluwen (onderdeel van de commissie broedzorg) - 
geeft in het kader van ‘Het Jaar van de Boerenzwaluw 
2011’ (een initiatief van SOVON en Vogelbescherming) 
een presentatie over de boerenzwaluw met als thema 
‘Geef de acrobaat op het erf een steuntje in de rug’. 
De commissie educatie is - samen met de commissie 
broedzorg - een project gestart om de jeugd bij de 
zwaluwbeschermingswerkzaamheden te betrekken.
De boerenzwaluw is helaas de laatste jaren drastisch 
in aantallen afgenomen, in de afgelopen 50 jaren een 
afname van 50 tot 75 %. Tussen 1990 en 1996 vond 
een sterke teruggang plaats. Vanaf 1996 wordt het 
aantal broedparen in Nederland op zo’n 100.000 
tot 200.000. exemplaren geschat en dit aantal blijft 
redelijk stabiel. De boerenzwaluw staat dan ook vanaf 
2004 op de rode lijst (bedreigde diersoort). 
De oorzaken van de achteruitgang in het broedgebied 
hebben te maken met onder andere het vogeldicht 
maken van stallen, moderne moderne ligboxenstallen, 
afname van het aantal melkveebedrijven, erfverharding, 
gesloten mestopslagen, hygiëne maatregelen, minder 
vee buiten, schaalvergrotingen (waardoor de bloem- 
en kruiderijke graslanden, en dus voedsel (insecten) 
verdwijnt). De boerenzwaluw komt bij broedsucces 
veelal op hetzelfde nest terug en nestelt in schuren en 
stallen, soms onder bruggen of duikers. Om deze vogel 
te helpen is het belangrijk dat hij toegang tot schuur of 
stal heeft (niet samen met kerkuil) en de beschikking 
heeft over een uitsteeksel als basis voor het nest (bijv. 
een nestplankje). Hij nestelt het liefst onder een balk in 
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het donker van waaruit hij naar het licht kan kijken en 
zoekt een rustplek voor het voederen van zijn jongen.
Om ook de jeugd bij zijn ‘redding’ te betrekken kunnen 
nestplankjes worden gemaakt (bouwpakketten zijn 
verkrijgbaar bij de BFVW), die onder zolders of bruggen 
kunnen worden opgehangen. De vogelwachten wordt 
gevraagd om zwaluwtellingen uit te voeren, zodat 
de resultaten zichtbaar worden. Dit kan door twee 
nesttellingen te doen: 1e van 20 mei tot half juni; 2e 
van 1 tot 20 juli. Dit kan op de volgende manieren:
•  Nesttelling door de broedzorgcoördinator samen 

met aantal vrijwilligers waarbij jeugdleden meedoen 
(nestplank timmeren, plaatsen en meehelpen tellen);

•  Boeren tellen zelf en geven de aantallen door aan de 
broedzorgcoördinator;

•  Nazorgers inventariseren de nesten bij hun nazorg
boeren;

•  Vrijwilliger doet telling volgens de SOVON systematiek, 
eventueel ringonderzoek;

•  Tellingen na broedseizoen doorgeven aan commissie 
broedzorg;

•  Tellingen jaarlijks uitvoeren.
Tijdens de BFVW contactavond op 4 november 2011 
zal een overzicht van de resultaten van het ‘Jaar van 
de Boerenzwaluw’ worden gepresenteerd door Bennie 
van der Brink.

Commissie nazorg
Lid van de commissie nazorg en voorzitter van vogel-
wacht Burgum, de heer Jaap Dijkstra, houdt een inte-
ressante inleiding over het registratiesysteem (monito-
ring systeem) en de vernieuwde aanpak nazorg. Met 
de stippenkaarten in dit nieuwe systeem is het mogelijk 
om hier verschillende kaarten, zoals bijvoorbeeld een 
grondsoortenkaart, onder te leggen. 
Je ziet dan bijvoorbeeld dat de grutto niet op zand-
grond gaat broeden, maar op veengrond. Hier valt dus 
heel veel uit af te leiden. We beperken ons nu tot de 
weidevogel, maar in principe is dit systeem ook voor 
andere vogelsoorten werkbaar.
Het is de bedoeling dat de nazorgcoördinatoren 
binnenkort instructie krijgen hoe het systeem werkt en 
de kaarten met stippen ingevuld dienen te worden.

9. Rayonvergaderingen.
De heer E. De Boer vertelt dat een deel van de actie-
puntenlijst n.a.v. de rayonvergaderingen inmiddels is 
afgewerkt. Sinds 2009 werken we met deze nieuwe 
opzet, om zo de communicatie tussen de plaatselijke 
wachten en het HB te vergroten en de afstand te 
verkleinen. De opkomst op de rayonvergaderingen was 
goed met genoeg inbreng van de plaatselijke wachten. 
Vraag van het HB was hoe we als overkoepelend 
orgaan meer geld kunnen genereren om verder te 
professionaliseren en minder afhankelijk te zijn van 

subsidies. Uit de rayonvergaderingen kwamen hierop 
verschillende suggesties naar voren, waar het HB 
mee aan de slag is gegaan. Het HB zal personen uit 
verschillende rayons benaderen om zitting te nemen 
in een sponsorcommissie, die mogelijke sponsoren op 
een laagdrempelig manier gaat benaderen.
Vanuit de wachten kwamen veel vragen over de 
nazorg. Jaap Dijkstra heeft deze net behandeld in zijn 
presentatie over het nieuwe systeem en de nazorg.
De vraag over het BFVW-beleid na een eventueel 
verbod op het eieren zoeken heeft de voorzitter in 
zijn openingsrede toegelicht. Verder werd er verzocht 
om een betere communicatie. Het HB weet dat dit 
beter kan; de wachten kunnen helpen door www.
aaisykjen.nl in te vullen, zodat groepen bestuursleden 
per mail benaderd kunnen worden. Hierdoor kan 
eenvoudiger informatie worden verstrekt. Vragen over 
predatie en verruiging van het landschap zullen in het 
Olterterpoverleg (bijeenkomst met Provincie en andere 
natuurorganisaties) aan de orde worden gebracht. 
Er werd ook gevraagd of de juridische kosten om het 
aaisykjen te behouden nog wel verantwoord zijn. Van de 
5100 nazorgers staan er nog 4700 geregistreerd als 
aaisiker. Dit rechtvaardigt naar de mening van het HB 
wel de € 5000,- aan juridische kosten van het afgelopen 
jaar. Het zal er alles aan doen om de unieke situatie 
waarin wij verkeren - de combinatie van aaisykjen en 
nazorgen - zo lang mogelijk in stand te houden.
De heer De Boer roept tot slot alle leden op om ook dit 
jaar weer massaal de rayonvergaderingen te bezoeken 
en de stem van de wachten te laten gelden.  

10. Rondvraag.
Er zijn vooraf geen punten voor de rondvraag ingediend.
De heer G. de Groot twijfelt aan de juistheid van de 
procedure die is gevolgd bij de stemming d.m.v. 
handopsteken bij punt 7 verhoging ledenafdracht.
Na enig overleg over en weer wordt besloten dat de 
heer De Groot dit eerder (namelijk bij punt 7 zelf) 
aan had moeten geven. De uitslag van de stemming 
was overduidelijk. De overgrote meerderheid van de 
wachten stemde voor het voorstel.

11. Sluiting.
De voorzitter wenst iedereen een goed ‘aaisyk’ seizoen 
en in de volle breedte veel plezier met alle BFVW bezig-
heden.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst en 
een goede reis naar huis gewenst.

Mevr. H. Aukes (notuliste), 
met dank aan Ingrid de Jong, Donkerbroek voor de 
correctie van de Friese tekst.
  
Mantgum, 7 maart 2011
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1. Opening.
Voorzitter G. Benedictus opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. De opkomst is 
boven verwachting.

Hij geeft aan dat deze extra ledenvergadering is 
georganiseerd om een nieuwe BFVW-voorzitter te 
benoemen omdat de heer Benedictus aftredend en 
niet herkiesbaar is. 
Hij bedankt het huidige en oude bestuur voor de 
jarenlange samenwerking. Een vrijwilligersorganisatie 
als de BFVW kan niet functioneren zonder een 
bestuur. Zijn ervaring met dit bestuur was wel 
bijzonder: dikwijls werd er op beslissingen terug 
gekomen, waardoor er soms één stap vooruit en 
twee stappen achteruit werden gezet. Het proces 
vertraagde hierdoor wel eens, maar uiteindelijk werd 
er wel resultaat behaald.

In de ruim vier jaar van voorzitter zijn, is er wel wat 
bereikt: de Vanellus en het logo vernieuwd, structuur 
opgezet, de website vernieuwd, onderzoek in gang 
gezet en onder druk van rechtszaken een sms 
systeem op poten gezet. 
Jammer genoeg loopt het aantal leden terug: nu 
nog maar ruim 23.000. De BFVW is de 17de 
natuurorganisatie van Nederland, terwijl we in 
2005 op de 22ste plek stonden. Dat geeft wel 
aan dat er sowieso minder mensen lid zijn van een 
natuurorganisatie. Dan valt het bij de BFVW nog 
mee; 1 op de 25 Friezen is lid van de BFVW!
Er wordt momenteel wel heel veel onderzoek gedaan. 
Er is zoveel veldkennis, dat moet niet onderschat 
worden.

De provincie is de belangrijkste financiële poot van de 
BFVW, waardoor onze organisatie wel kwetsbaar is. 
Om professioneler te kunnen worden moet de BFVW 
op zoek naar andere financiële ondersteuning. De 
kosten van het aaisykjen moet meer bij de aaisiker 
zelf komen te liggen. Hier zal in de komende tijd aan 
worden gewerkt.
De BFVW is bezig een registratiesysteem op te 
zetten voor de getelde gegevens.

Laat duidelijk zijn dat de BFVW meer dan alleen een 
weidevogelorganisatie is. Er dient meer verbreding 
plaats te vinden. Te denken valt aan overleg met 
gemeenten over de biotoopverbetering voor vogels. 
De zgn. stadsecologie wordt steeds belangrijker.
Het is belangrijk dat de relatie met de provincie goed 
blijft en dat er politiek draagvlak voor het aaisykjen 
blijft bestaan.

Het geluid van de BFVW - in samenwerking met 
andere organisaties - blijft nodig om de vogels in 
Fryslân een ‘fleanende takomst’ te geven. 
Boeren blijven nodig om onze vogels te behouden. 
Zonder boeren, geen weidevogels.
Maar als niet gebeurt wat iedereen wel weet, maar 
niet uitspreekt, dan is het over 15 jaar gedaan met 
de weidevogels in Fryslân. De schuldigen daaraan 
zitten niet hier in de zaal.

Het was een moeilijke klus om nieuwe bestuurders te 
vinden. Het bestuur is van mening in Mark Brouwer 
een geschikte jonge voorzitter te hebben gevonden, 
die de BFVW verder kan brengen.

Vragen
De heer Okma uit Woudsend vraagt wanneer een 
boer recht op vergoeding heeft (i.v.m. nesten op een 
maïsperceel). De heer Hoekstra zal hem informeren 
(regeling fleanende euro’s)
De heer R. Kramer van de vogelwacht Buitenpost 
vraagt naar de status van deze vergadering. De heer 
Benedictus legt uit dat deze vergadering speciaal is 
uitgeschreven om een nieuwe voorzitter te benoemen. 
In april zijn de leden hiervan op de hoogte gesteld. 
Een nieuwe voorzitter dient volgens de statuten op 
voordracht van het bestuur door de leden te worden 
benoemd op een ledenvergadering. Omdat de tijd 
voor de reguliere algemene ledenvergadering te kort 
was om de heer Brouwer voor te stellen en hij liever 
na het eizoekseizoen aan de slag ging, is besloten 
een extra ledenvergadering hiervoor uit te schrijven.
De heer Kramer zou deze procedure met toelichting 
graag helder aan de leden gecommuniceerd hebben 
via de nieuwsbrief o.i.d.

Notulen van de extra ledenvergadering van de Bond Friese  
VogelWachten op 19 mei 2011 in zalencentrum Duhoux te Wirdum.

Aanwezig: 13 wachten, de hoofdbestuursleden van de BFVW, de heer M. Brouwer, de heer H. Hettema 
(pers), de heer M. Hoekstra (beleidsmedewerker BFVW) en mevr. H. Aukes (notuliste).

Afwezig met bericht van verhindering: Vogelwachten Oude- en Nieuwehorne, Kollum, Dokkum,  
Oldeholtpade, Dr. Compagnie, Burgum, Wolvega, Veenhoop-Nijbeets, Workum, Beetgum- Beetgumermolen, 
Koudum- Hemelum, Augustinusga- Surhuizum en De Pein en de bestuursleden H. Kalsbeek en J. Houtsma.
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2.  Benoeming hoofdbestuurslid,  
nieuwe voorzitter.

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Het bestuur 
draagt de heer Brouwer unaniem voor als voorzitter 
van de BFVW. 
De nieuwe kandidaat, de heer M. Brouwer stelt zichzelf 
als volgt voor.
“Mijn naam is Mark Brouwer, ik ben 43 jaar, getrouwd 
met Trees en vader van 3 kinderen: Anouk, Paul en 
Michel. De reden dat ik u niet in het Fries te woord sta, 
vind zijn oorsprong in mijn geboortegrond Ameland. Ooit 
ben ik uitgemaakt als Sudetenfries. Ik ben opgegroeid 
in de prachtige natuur van Ameland. Ik ben eierzoeker, 
later ook nazorger zolang ik me kan herinneren en jager. 
Voor mijn werk zijn we in 1995 geëmigreerd naar het 
vaste land. Na een korte periode in Groningen, wonen 
we nu al bijna 14 jaar in Langweer aan de andere kant 
van de Langweerder Wielen, de geboortegrond van 
mijn vader.
De reden dat ik me als voorzitter van de BFVW be-
schikbaar heb gesteld is dat ik veel passie heb voor de 
Friese natuur en met name voor onze weidevogels. Mijn 
belangrijkste drijfveer is mijn grote zorg aangaande de 
ontwikkeling van de stand van onze weidevogels. Naar 
mijn mening hebben we nog steeds de kans om het tij 
te keren, maar niet langer de tijd om dat vanachter 
de vergadertafel te doen en het zoveelste onderzoek 
te laten uitvoeren om de diverse standpunten te 
onderbouwen. Dit is ook niet nodig. 
Eieren komen hoofdzakelijk niet uit door predatie of 
landbouwwerkzaamheden. Dat valt in Friesland enorm 
mee door de enorme inzet van onze nazorgers. 
Kuikens gaan dood wegens gebrek aan voedsel, 
predatie of slecht weer. In willekeurige volgorde moeten 
we ons daarom met volle overgave inzetten voor het 
terugdringen van predatie, verbetering van de biotoop 
en oplossingen bedenken voor de moderne landbouw. 
Het weer hebben we denk ik niet in de hand. 
Het heeft geen zin te discussiëren over welk specifiek 
aspect: predatie, biotoop,dan wel grondwaterstanden 
het eerste moet worden aangepakt om vervolgens 
effecten te evalueren. We moeten direct beginnen 
met die mogelijkheden die het wettelijk kader en de 
praktische mogelijkheden ons nu bieden. 
Onze grootste frustatie als nazorger en vogelbeschermer 
is het feit dat we er niet in slagen die maatregelen te 
nemen die nodig zijn om de kuikens tot wasdom te laten 
komen nadat de eieren zijn uitgekomen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat ongeveer 70% van kuikens ten 
prooi valt aan predatie en dus niet voor nageslacht kan 
zorgen. Het is nu gewoon mogelijk om vos en kraai te 
bestrijden. Begrijp me goed, ik ben niet tegen een vos, 
een reiger of een kraai, maar ik ben voor de weidevogel, 
omdat die vooral door predatie eraan onderdoor dreigt 
te gaan. Bestrijding van predatoren is daarom ook niet 

een doel op zich. Pas bij een stabiele of liever stijgende 
populatie van de weidevogels is er sprake van een juiste 
balans tussen predatoren en weidevogels.
Wat betreft geschiktheid van biotoop en populatie-
ontwikkeling zit er enorm veel kennis en vooral ook 
data binnen de bond. Overigens veelal praktische 
kennis maar daardoor niet minder relevant. Er is geen 
andere natuurbeschermingsorganisatie die wat betreft 
weidevogels over zo’n enorme schat aan data, ervaring 
en kennis beschikt als de BFVW. Ik zou graag een 
speerpunt willen maken om deze kennis nog meer ten 
dienste te stellen van de wetenschap. Een verregaande 
digitalisering van data en kennis is daarbij onvermijdelijk. 
Ook een veel verdergaande samenwerking met collega 
natuurbeschermingsorganisaties met een gelijke doel-
stelling als de onze kan meer bijdragen.

Wat betreft de moderne landbouw en de invloed op de 
weidevogelstand vind ik het volgende. Er is geen boer 
die niet betrokken is bij onze weidevogels. Velen zetten 
zich bovenmatig in voor het welzijn van de weidevogel. 
Wat we ons echter wel moeten realiseren is dat er 
een balans moet zijn tussen deze betrokkenheid en de 
economische kritische kengetallen van het bedrijf. 
Ik bespeur in die zin ook nog wel eens discussie over de 
zin en het nut van het markeren van nesten. 
Ik begrijp dat niet. Ieder nest dat wordt uitgemaaid 
levert geen broedsucces. Ik vind dit echt een typerend 
geval waar de discussies van de laatste jaren volstrekt 
langs elkaar heen gaan. Natuurlijk begrijp ik dat we er 
met het markeren van nesten niet zijn, maar het is 
wel een randvoorwaarde om tot broedsucces te komen 
daar waar landarbeid plaatsvindt. Daarnaast levert het 
waardevolle data over factoren die broedsucces lijken 
te bepalen en de invloed van predatie. 
Ik wil dan ook pleiten voor een verregaande innovatie 
in de wijze waarop nestmarkering en mogelijk kuiken-
markering kan plaatsvinden, afgestemd op moderne 
landbouwtechnieken. 
Als we iets willen met grondwaterstand, uitgestelde 
maaitijd of grondbewerking moeten negatieve bedrijfs-
matige effecten worden gecompenseerd. Ik geloof in 
agrarische natuurontwikkeling als weldoener van de 
weidevogel. Dit concept is bewezen en het beste wat 
we de weidevogels kunnen bieden. 
Natuurbescherming is niet een exclusief domein van 
onze terreinbeherende instanties. Laat staan van 
die organisaties die geen andere inbreng hebben 
dan vertragende procedures met een verwoestende 
uitwerking voor de weidevogel.

Ik begrijp als geen ander dat samenwerking de basis 
voor succes zal zijn. Ik ben voor coalities, maar tegen 
slechte coalities. Slechte coalities leveren waardeloze 
compromissen. Laten we erkennen dat we er tot 
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vandaag niet in geslaagd zijn de rijen te sluiten ten 
gunste van onze weidevogels. Partijen zullen over hun 
schaduw heen moeten stappen. Het kan niet zo zijn 
dat die maatregelen waarvoor vandaag voldoende 
juridische basis is, blijven hangen op intern beleid of 
ideologie van betrokken partijen. Het kan ook niet zo 
zijn dat je elkaar afwijst juist om die ideologie, deze 
moeten we van elkaar respecteren. Ik geloof dat we 
ook binnen de BFVW daar verbetering kunnen laten 
zien. De basis van een succesvolle samenwerking is 
vertrouwen in de oprechtheid van elkaars intentie.

In die zin ben ook diep teleurgesteld dat er tot dusver 
bij collega natuurbeschermingsorganisaties zo weinig 
begrip is voor de meerwaarde van het ‘aaisykjen’ op 
de bescherming van de weidevogel. Er is niet 1 kievit 
die niet tot broeden komt als gevolg van het rapen 
van eieren, niet 1… Het is hooguit een uitstel van het 
broedsucces wat significant wordt verhoogd door meer 
dan 5000 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor de nazorg. 
Waarbij ik wil benadrukken dat de inzet van de bond 
wat betreft vogelbescherming veel verder gaat 
dan weidevogels alleen. We hebben ook meer dan 
2000 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor kerkuilen, de grauwe kiekendief, zwaluwen en 
bijvoorbeeld de blaustirns, maar ook voor het ringen 
van kieviten voor wetenschappelijk onderzoek. 
Het eierzoeken is beleidsmatig een uitgangspunt van 
onze prachtige bond. Ons daarop afwijzen is het af-
wijzen van onze identiteit als BFVW. 

Dat accepteer ik ten principale van niemand. Het 
eierzoeken in Friesland bestaat mede door de daaraan 
ontleende grondrechtelijke cultuurhistorische waarde. 
Ik zal mij er dan ook persoonlijk sterk voor maken dat deze 
status verder zal worden geborgd. ‘Aaisykjen’ behoort 
de formele status van beschermd cultuurhistorisch erf-
goed te hebben.”

De heer Benedictus stelt vervolgens voor de heer 
Brouwer per acclamatie te benoemen. 
De leden gaan unaniem akkoord en verwelkomen de 
heer Brouwer met een hartelijk applaus als hun nieuwe 
voorzitter. De heer Brouwer bedankt de aanwezigen 
voor het in hem gestelde vertrouwen.

3. Rondvraag.
De vragen zijn al onder punt 1 aan de orde gekomen.

4. Sluiting.
De heer Bosgra richt een dankwoord aan de heer 
Benedictus en overhandigt hem een wandbord en een 
bos bloemen. 

De heer Brouwer sluit de vergadering en bedankt de 
aanwezigen voor hun komst.

Mevr. H. Aukes (notuliste)
   
Mantgum, 20 mei 2011

´Broedsje ljip´ op 
molshoop. (Foto: 
Wiebe Palstra)

12.
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Commissie nazorg
Monitoring nazorg punt van zorg BFVW 

Het verslag van de weidevogelbescherming door de BFVW over 2011 op basis van de 
telgegevens van 81 vogelwachten op ongeveer 100.000 hectare meest boerenland.

Inventarisatiegegevens van de nazorg
Het voorjaar van 2011 stond in het teken van de 
overgang van het oude registratiesysteem Interbuild 
naar het nieuwe registratiesysteem van NatuurNet-
werk. De start was veelbelovend, maar helaas bleek 
het zetten van meerdere stippen tegelijk een brug te 
ver. Hierdoor werd het een tijdrovende en niet al te 
gebruikersvriendelijke aangelegenheid. 
Om de vogelwachten toch zo goed mogelijk van dienst 
te zijn heeft de commissie nazorg besloten om de 
nazorggegevens weer via Interbuild te verzamelen. 
Ongeveer 70 vogelwachten hebben hier gehoor aan 
gegeven, na een belactie van de commissie kwamen 
hier nog eens 11 vogelwachten bij; 18 vogelwachten 
hebben in het nieuwe systeem geregistreerd. 
Om de gegevens compleet te krijgen is er getracht 
om de reeds ingevoerde gegevens van het nieuwe 
systeem over te zetten naar Interbuild. Door tijdsdruk 
is dit slechts gedeeltelijk gelukt voor publicatie in het 
jaarverslag. Uiteraard zal de commissie de gegevens 
nog completeren. 
De onderstaande telgegevens moeten dan ook ge-
nuanceerd worden ten opzichte van voorgaande jaren, 
tevens ontbreekt een aantal gebruikelijke kolom men 
door de gebrekkige rapportage. 
Voor het komende seizoen maken we een herstart 
en zullen we ons uiterste best doen om een goed 
werkend en gebruikersvriendelijk systeem te faciliteren 
zodat we volgend jaar over goede representatieve 
nazorggegevens beschikken. 

Agrarische werkzaamheden
De tegenstelling ten opzichte van vorig jaar was groot. 
De meeste werkzaamheden waren vroeg uitgevoerd, 
plaatselijk 2 ½ week eerder dan het vorige jaar. Het 
bemesten en kunstmeststrooien was vroeg klaar. Eind 
maart hadden de meeste boeren dit werk gedaan.
Het stalvoeren begon omstreeks 10 april (vorig jaar 

omstreeks 25 april). De eerste snee werd in de eerste 
twee weken van mei van het land gehaald (vorig jaar 
werd pas gestart omstreeks 13 mei). De tweede snee 
werd omstreeks 8 juni van het land gehaald. Gezien 
voorgaande jaren (met uitzondering van vorig jaar) was 
dit redelijk normaal te noemen, de tweede snee was 
iets later ten opzichte van de eerste snee, hierdoor 
was er toch nog een redelijk goede rustperiode voor 
de weidevogels.   

Slecht weer voor weidevogels in de eilegfase, 
goede omstandigheden in de kuikenfase
Uit gegevens van het KNMI bleek de lente van 2011 
extreem droog, zonnig en zacht te zijn geweest. Er viel 
nog geen derde hoeveelheid neerslag van het normale 
aantal millimeters. Deze voorjaarsdroogte was erger 
dan ooit, aldus het KNMI. 
Op 31 maart deed de BFVW de eerste verontruste 
meldingen. Vanwege de aanhoudende droogte werd 
op 21 april in samenwerking BoerenNatuur besloten 
om tot actie over te gaan. De provincie werd bereid 
gevonden om greppel/plas dras te compenseren.
Ruim 50 boeren hadden belangstelling en pompten 
water in de greppels. Uit bovenstaande blijkt maar 
weer eens dat de aanwezigheid van water van essen-
tieel belang is.     

Migratie en uitstel van het leggen van 
eieren bij de kievit 
Op woensdag 16 maart 2011 vond Geert Kleinhuis uit 
Earnewâld het eerste Friese kievitsei. Op maandag 28 
maart werd het laatste kievitsei gevonden en startte 
de nazorg. 
De vroege kieviten waren te onderscheiden in twee 
groepen. Een gedeelte van deze vroege kieviten 
kwam snel tot eileg en broeden, een ander deel van 
deze vroege kieviten laste een ‘pauze’ in en stelde 
de uitleg hiermee uit. Door de droogte was hierdoor 
sprake van een rustige aanloopperiode in de nazorg. 
Later in het seizoen kwamen ook deze kieviten alsnog 
tot eileg aangevuld met de ‘derde’ groep late kieviten. 
Door de aanhoudende droogte was er duidelijk sprake 
van een migratie. Bovendien kozen vele kieviten de 
maïspercelen als preferent broedbiotoop. Gezien de 
vele werkzaamheden op deze percelen blijft dit een 
groot punt van zorg. 
Eerst ‘aaisykjen’, dan bewerken en dan pas broeden 
lijkt de meest succesvolle beschermingsmethode. 

Aantal beschermde legsels van de vier hoofdsoorten

Soort Aantal beschermde legsels

Kievit 16.709

Grutto 5.606

Tureluur 3.090

Scholekster 7.581

Totaal 32.986
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Redelijk goede broedsuccessen bij de grutto
De eerste meldingen van broedende grutto’s kregen wij 
tot onze verbazing al begin april. Deze legsels werden 
gemeld door de terreinbeherende organisaties, dit 
verklaarde uiteraard de vroege meldingen. 
In alle ge vallen werd hier gewerkt met hogere water-
peilen en plas/dras situaties. In het gangbare boeren-
land was de grutto nog geenszins van plan om ook 
maar aanstalten te maken met het leggen van de 
eieren. De grutto’s hadden de eerste weken (maand) 
nodig om goed op krachten te komen. De grutto heeft 
het al met al redelijk gedaan, uit de alarmtellingen 
bleek dat het BTS (bruto territoriaal succes) een 
positieve ontwikkeling liet zien.      

Opmaat voor neergang bij de tureluur?
Dat de tureluur veelal zijn heil zoekt in de omgeving van 
broedende kieviten is bekend. Maar kan de tureluur van 
deze beschermingsstrategie blijven profiteren als de 
kieviten steeds vaker de maïspercelen prefereren? 
De tureluur weet zich altijd redelijk staande te houden, 
maar de gedachte dat zij steeds vaker als solitaire 
broedvogel door het leven gaat, maakt haar moge-
lijk kwetsbaar. Dit in combinatie met een moeilijker 
beschermingsregime lijkt een opmaat voor een neer-
gang. Het is niet te hopen dat deze handige scharre-
laar dezelfde weg aflegt als de veldleeuwerik. 

Verontruste predatiemeldingen van de 
scholekster
De melding van eerste legsels al op 12 april, de laatste 
meldingen tot diep in juli. De scholekster maakt er 
altijd een uiterst lang seizoen van. 
Qua nestbescherming doet de scholekster het goed. 
Vele nazorgers maar ook boeren weten de leg sels 
(eieren) in deze fase goed te beschermen. 
Er is grote twijfel over het succes in de kuikenfase 
van de scholekster, er kwamen de laatste jaren vele 
verontruste predatiemeldingen van met name de 
scholeksterkuikens binnen op het bondsbureau. Zou 
deze veelal late ‘broeder’ hier in een ecologische val 
lopen? 

Nazorg optimaliseren
Steeds meer vogelwachten hebben moeite met de 
‘nazorg’ bezetting. De ontwikkeling van het aantal na-
zorgers en hiermee het aantal beschermde hectares 
baart zorgen. Maar ook de inzet van de vrijwilliger 
staat onder zware druk. De vogelwachten en hun 
vrijwilligers hebben moeite met de rapportages. Door 
de lengte van het nazorgseizoen wordt lang niet altijd 
voldaan aan de ‘kwaliteitseisen’. 
De bond en de commissie nazorg realiseren zich dat 
bovenstaande problematiek aangepakt moet worden 
en zal er alles aan doen om dit de komende jaren 
weer te optimaliseren. Rust rond het ‘aaisykjen’, uni-
forme telmethodes, gemakkelijke rapportages en 
een gebruikersvriendelijk telsysteem moeten de basis 
vormen voor deze aanpak.       

Evaluatie provinciaal weidevogelbeleid
De provincie Fryslân heeft in 2006 het werkplan 
weidevogels vastgesteld. Aanleiding om in 2011 eens 
te kijken hoe de zaken er voor staan. In het rapport 
‘Wêr steane wy op’t stuit? Wurkplan Greidefûgels’ 
staat alles uitvoerig beschreven. De provincie heeft 
via een begeleidingsgroep getracht om e.e.a. gestalte 
te geven. 
De ontwikkeling van de aantallen en trends speelt een 
belangrijke rol. Maar ook de inzichten van de betrokken 
organisaties zijn uitvoerig (interviews) getoetst. Het 
rapport wordt afgesloten met een aantal conclusies en 
aanbevelingen. Er dient nog steeds een kwaliteitsslag 
gemaakt te worden in de volle breedte. De BFVW dient 
de monitoring beter te organiseren en het beperken 
van nestbezoek is eveneens een aandachtspunt.  

Fryske Neisoarchdei krijgt steeds meer 
navolging
Dit jaar werd de Fryske Neisoarchdei (7 mei 2011) ge-
organiseerd door vogelwacht Kollum. De nieuwe gede-
puteerde J. Kramer heeft uitgebreid kennis gemaakt 
met het werk van de BFVW en haar vogelwachten. 

Grutto op nest. (Foto: Izaak de Vries)

Nestenclave met strokenbeheer. 
(Foto: Jehannes Huitema)
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De wachters uit Kollum hebben op een uitstekende 
manier aangetoond wat het belang is van samen-
werking, een goed weidevogelmozaïek en water (plas/
dras, hoger peil).  
De Neisoarchdei begint een ware traditie te worden 
en krijgt steeds meer navolging bij andere wachten. 
Het ontwikkelt zich tot een ware verenigingsactiviteit 
op plaatselijk niveau waarbij de gedeputeerde een 
bezoek brengt aan één van onze wachten. 

Tijdens het komende seizoen zal vogelwacht Idaarde-
radeel Noord e.o. als gastheer fungeren. 
Alle andere vogelwachten worden verzocht om ook 
weer hun steentje bij te dragen aan deze mooie pro-
vinciale vogel wachtersdag.   

Werkgroep Akkervogels
Ondanks de initiatieven van de BFVW om een akker-
vogelwerkgroep op te starten in Fryslân lijkt dit voor-
nemen in een vroeg stadium te mislukken door een 
gebrek aan financiële middelen. 
De werkgroep grauwe kiekendief heeft een eerste eco-
logische scan gemaakt en een nulmeting uitgevoerd. 
De provincie dient op basis van deze informatie een 
kerngebiedenkaart voor akkervogels vast te stellen en 
hierbij de benodigde middelen te reserveren.
Vervolgens zal BoerenNatuur de akkerbouwers in deze 
gebieden moeten benaderen om mee te willen doen 
aan de regeling. Helaas heeft het zover niet mogen 
komen, tot op heden heeft de provincie aangegeven 
hier geen budget voor te hebben. De BFVW zal erop 
aandringen om dit in de toekomst weer op te starten.   

Predatie 
In opdracht van de Provinsje Fryslân en in samenwerking 
met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske 
Gea, BoerenNatuur, KNJV en BFVW heeft Altenburg 
en Wymenga het rapport ‘Predatieproblematiek 
weide vogels Fryslân, naar een duidelijker beleid voor 
predatiebeheer’ uitgebracht. Er is een wetenschappelijke 
literatuurstudie uitgevoerd, er zijn enquêtes gehouden 
onder de achterban van bovengenoemde organisaties 
en er is een tweetal workshops georganiseerd. Alle 
uitkomsten hiervan zijn beschreven in het rapport.
Naast deze acties is er binnen de werkgroep volop 
gediscussieerd over het vaststellen van punten van 

overeenstemming en punten van verschil tussen de 
verschillende organisaties.   

Skriezekrite Idzegea heeft als pilotgebied gefungeerd, 
zij heeft inmiddels ontheffing voor het gebruik van 
zes kraaienvangkooien. Op 13 september heeft onze 
voorzitter Mark Brouwer namens allen het eerste 
rapport aangeboden aan gedeputeerde Johannes 
Kramer. In de pers heeft het rapport veel stof doen 
opwaaien. Het gaat hierbij vaak om meningsvorming 
waarbij sommigen - zonder het rapport te lezen - al 
ongenuanceerd een mening hadden gevormd. Een 
goede lezer van het rapport weet dat er zorgvuldig is 
gewerkt met voorwaarden waaronder e.e.a. toegepast 
kan en mag worden. Jammer dat deze nuance niet tot 
uiting is gekomen. Tijdens de rayonvergaderingen is 
het rapport uitvoerig aan de orde geweest en hebben 
alle vogelwachten een samenvatting van het rapport 
ontvangen. 

Tot slot
Voor de bond en haar 117 aangesloten wachten is 
het van groot belang dat er de nodige veranderingen 
doorgevoerd worden in de weidevogelbescherming in 
Fryslân. We moeten er met elkaar voor waken dat we 
deze unieke situatie weten te behouden. Met vereende 
krachten moeten we deze uitdaging aangaan. We 
moeten onze cultuurhistorie, de bemensing van de 
nazorg, de bijbehorende registratie en de vereiste 
kwaliteit borgen. Als we hierin slagen komt dit de 
noodzakelijke motivatie en inspiratie ten goede. Wij 
spreken de hoop uit dat we hier met elkaar in slagen!     

Namens de commissie nazorg,
Marco Hoekstra

Wanneer? Waar?

12 april 2008 Vogelwacht Trynwalden

25 april 2009 Vogelwacht De Wilgen/Smalle Ee

24 april 2010 Vogelwacht Easterein

7 mei 2011 Vogelwacht Kollum

12 mei 2012 Vogelwacht Idaarderadeel Noord
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nestbescherming 
bij de scholekster 
werkt goed. (Foto: 
Klaas Kamstra)
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Algemeen
Het woord ‘nestkast’ is in twintig jaar een nogal rek-
baar begrip geworden. Waar het eerste decennium 
nog sprake was van eenvoudige nestkasten, wordt in 
het tweede decennium gesproken over projecten en 
hebben wij het over huifjes, neststenen, nestvlotjes, 
zwaluwtillen, brugkastjes. 
Niet alle hulpmiddelen resulteren in een succes. Let 
wel: kunstmatige nesthulp is alleen nodig als natuur-
lijke nestgelegenheid ontbreekt of onvoldoende aan-
wezig is. Nesthulp is nooit een einddoel, maar altijd 
een hulpmiddel geweest. Oriënteren, experimente-
ren, mee gaan met nieuwe ontwikkelingen en daarna 
evalueren. Daar kan de vrijwilligersorganisatie BFVW 
op inhaken en beleid op maken. 
In het topjaar 2006 deden 86 wachten mee aan 
nestkastinventarisatie met bijna 9000 nestkasten 
in de provincie. Daarna liep het aantal deelnemende 
wachten langzaam terug. 
Dit jaar stuurden 49 wachten gegevens op. 
Sinds 2004 is er de 50% subsidie/kortingsregeling 
op aanschaf op nestkasten etc. Vanaf dat jaar 
ontvangt de commissie circa 30 subsidieaanvragen 
per jaar. In de 2012 stopt deze kortingsregeling. 
Onze website is onlangs voorzien van een webwinkel. 
Particulieren en vogelwachten kunnen zelf artikelen 
bestellen via: www.bfvw.nl/winkel/broedzorg. 
De nestkasthandleiding is dit jaar geactualiseerd en 
is te vinden op www.bfvw.nl onder top downloads.

Het jaar 2011 is door SOVON en Vogelbescherming 
Nederland uitgeroepen tot ‘Jaar van de Boerenzwaluw’. 

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de 
commissie broedzorg dit - in samenwerking met 
de commissie educatie - onder de aandacht van de 
wachten gebracht en de wachten opgeroepen om 
mee te doen aan deze boerenzwaluwtelling om zo 
een goed (beter) beeld te krijgen van de werkelijke 
aantallen boerenzwaluwen. Tijdens de contactavond 
van de BFVW op 3 november heeft zwaluwkenner 
Bennie van den Brink een lezing gehouden over deze 
bijzondere zwaluwsoort. 

In heel Nederland waren 65 huiszwaluwtillen be-
schikbaar voor broedseizoen 2011. Provincie Fryslân 
loopt op kop met maar liefst 16 geplaatste huis-
zwaluwtillen. Er zijn echter nog geen bewijzen van 
benutting. Wel werden bij een van de vijf tillen in 
Hindeloopen eerste aanzetten van nestbouw gezien. 
Vogelbescherming meldt dat de tillen vooral meer kans 
op succes hebben als ze dicht bij bestaande kolonies 
geplaatst worden. Ook het afspelen van lokgeluiden 
van soortgenoten zou effect kunnen hebben. 

Commissie broedzorg
Broedzorg is in 1991 een commissie van de BFVW geworden. Twintig jaar nesthulp met als doel: 
zorgen voor vervangende nesthulp, streven naar biotoopverbetering. Wachten betrekken bij dit 
beschermingswerk ‘breder dan alleen weidevogels.’ Advies bij projecten en het organiseren van 
tellingen. Na twee decennia is het tijd om het net op te halen. 

Brugkastjes bezet in Woudsend. 
(Foto: Jaap Langenbach)

Het resultaat van 
nesthulp: koolmees 

met jong. (Foto: Rients 
Wassenaar)
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Broedzorg is van plan om de resultaten en 
ervaringen te gaan verzamelen en te bundelen 
in een jaarverslag met handleiding en tips. Zo 
kan voorkomen worden dat er bij de plaatsing 
fouten gemaakt worden en wordt de kans op succes 
groter.

Begin 2011 kregen alle vogelwachten op de jaar-
vergadering BFVW een bouwpakketje mee voor een 
nestkastje onder bruggen voor de boerenzwaluw. 
Diverse wachten gingen er mee aan de slag. Elders 
in het land worden goede resultaten gemeld. 
Met weinig moeite kan veel nieuwe of vervangende 
nestgelegenheid gemaakt worden.
Gebleken is dat nestkastjes onder bruggen/duikers/
aanlegsteigers voor boerenzwaluw erg succesvol 
kunnen zijn. In Eemland (NH) waren 200 kastjes 
bezet door 72 boerenzwaluwpaartjes en 19 witte 
kwikstaarten. Ook in Friesland worden de eerste kleine 
successen gemeld zoals in Easterein, Woudsend en 
Hindeloopen. 
Broedzorg gaat de ervaringen en resultaten ver-
zamelen en bundelen met ‘tips en trucs’, zodat we er 
volgend jaar met nog meer rendement mee aan de 
slag kunnen.

Presentaties
In het afgelopen jaar is de werkgroep zwaluwen 
door diverse wachten of andere verenigingen uit-
genodigd om tijdens de jaarvergadering of na een 
nazorgvergadering een presentatie te verzorgen.
Jan Medenblik verzorgde de zwaluwpresentatie in 
2011 zeven keer. Ook werden er twee presentatie 
over vogels op en om het huis gegeven door 

Herman Postma. Doorgaans was het publiek heel 
geïnteresseerd en betrokken en mochten de heren 
na afloop veel positieve reacties van de aanwezigen 
ontvangen. 
Na 12 jaar in de commissie broedzorg met de andere 
leden te hebben samengewerkt heeft Jan Medenblik 
aan het eind van 2011 afscheid genomen van deze 
commissie. In al die jaren heeft Jan voor ongeveer 60 
wachten de zwaluwpresentatie mogen verzorgen. De 
commissie bedankt Jan Medenblik voor zijn inzet en 
presentatiewerk. Herman Postma is bereid gevonden 
de zwaluwpresentatie op over te nemen. 

Wybren Bruinsma

De nestkasten in 2011
Het jaar 2011, een heel apart jaar. Allereerst de late 
en lange winter, dan het bericht dat het systeem 
wordt uitgesteld, waarna er ook nog eens een zeer 
droog voorjaar achteraan kwam. Gelukkig had u 
geen last van een uitgesteld systeem, afgeleid van 
het massaal aanleveren van het oude formulier (op 
de ouderwetse manier). Bijna alle vogelwachten die 
vorig jaar de gegevens hebben ingeleverd, hebben ze 
dit jaar ook ingeleverd. Onze dank hiervoor. 

‘Het jaar van de 
boerenzwaluw’. (Foto: 
Rients Wassenaar)
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Echter, u bent gewend dat hier allemaal schema’s, 
tabellen en grafieken stonden. Dit jaar niet. Dit heeft 
te maken met het feit dat we vorig jaar eigenlijk al 
afscheid hadden genomen van het ‘oude’ Excel-
bestand. Plots moest het nog van stal worden gehaald. 
Maar wat bleek, het bestand was eindig. Nadat het 
jaar 2011 aan het bestand werd toegevoegd, ging 
het compleet mis, waardoor voor één jaar een apart 
‘systeem’ is opgezet.
Voor het broedjaar 2011 zijn er door 49 vogelwachten 
gegevens opgestuurd, een aantal digitaal, via de 
mail, maar ook nog op de oude vertrouwde manier 
via de post. 

Van in totaal 26 holenbroeders zijn er gegevens 
verzameld, verdeeld over 6897 nestkasten. 
5045 van deze kasten waren bewoond, waarvan de 
koolmees de absolute topper is met 1909 broed-
gevallen. De pimpelmees is als tweede geëindigd, met 
respectievelijk 1163 broedgevallen en de ringmus op 
de derde plaats met 949 broedgevallen. 
Wilt u inzicht in de overige gegevens, stuur even een 
mailtje naar Marco Hoekstra, info@bfvw.nl en hij 
zorgt dat uw mail bij de juiste persoon van broedzorg 
terecht komt.

In de 6897 nestkasten heeft ook een aantal bijzondere 
soorten gebroed, althans bijzonder m.b.t. het broeden 
in een nestkast. 
Zo had vogelwacht Heerenveen een primeur met de 
roodborst, die overigens ook in een nestkastje van 
Drachtstercompagnie, Tjalleberd, Noordbergum en 
Trynwâlden heeft gebroed. Wilt u van het broedgeval 
in Heerenveen een fotoverslag zien, kijk dan even op 
hun website (www.dezwaluwwand.nl). 
Vogelwacht Heerenveen had nog een bijzonder 
broedgeval, zo hadden zij ook al voor het tweede jaar 
achtereen een broedende zwarte mees en niet eens 
in dezelfde nestkast. 
Vogelwacht De Blesse had dit jaar twee broedgevallen 
van de ‘stone’, oftewel de steenuil, Vogelwacht 
Tjalleberd had twee broedgevallen van de matkopmees 
en vogelwacht Oldeholtpade had een broedgeval van 
de glanskop.
Maar ook bleek dat er nestkasten dubbel of zelfs 
driedubbel bezet zouden zijn, waardoor de bezetting 
dik boven de 100% uitkwam. Of is in het laatste geval 
tussentijds het nestkastje schoongemaakt of twee of 
drie keer gebruikt? Wie zal het zeggen…
Vooruitkijkend: het volgend seizoen zullen de gegevens 
digitaal worden ingevoerd, door uzelf, althans wanneer 
het systeem werkt. U ontvangt hierover nog een mail 
en/of brief.

Gerard Tamminga

Oeverzwaluwen en huiszwaluwen
Wat qua weersomstandigheden voor de nestkasten 
geldt, geldt uiteraard ook voor de zwaluwen, zo niet 
nog meer, getuige de reactie van oeverzwaluwen in 
Heerenveen. In eerste instantie was ongeveer 90 
van de 125 nestgangen aangekrabt/gegraven, maar 
toen het droog bleef, zijn de oeverzwaluwen daar 
massaal weggevlogen naar een voedselrijker gebied!
In totaal zijn er in Friesland 1026 broedgangen van 
de oeverzwaluw geteld, in zowel kunstwanden als ‘na-
tuurlijke’ - of beter gezegd ‘semi natuurlijke’ - wanden. 
Het zijn namelijk met name van zand- en grondbulten 
opgeworpen wanden tijdens de bouw aan huizen en 
wegen, waar deze vogelsoort zijn heil zocht om te 
broeden. Er zijn geen meldingen binnengekomen van 
volledig natuurlijke broedgangen.
Via vogelwacht Heerenveen heb ik van Jan de Jong het 
RAS-project oeverzwaluw ontvangen. Heel opvallend 
hierin was de hoge predatie bij diverse onderzochte 
broedwanden. Met name de steenmarter had het 
voorzien op de oeverzwaluwen, maar ook de boomvalk 
kon er wat van. Willen jullie inzicht in het rapport, kijk 
op www.dezwaluwwand.nl, in het menu van Jan de 
Jong. Hier zijn ook de rapporten van de voorgaande 
jaren te zien. 
Maar er viel me nog iets op. Van een aantal door Jan 
de Jong onderzochte wanden zijn door de betreffende 
vogelwachten de gegevens niet aangeleverd. Wellicht 
een foutje in de administratie? 

De ringmus, ook een 
dankbare gebruiker 

van de nestkast. 
(Foto: Rients 
Wassenaar)
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Dit laatste geldt ook voor drie andere vogelwachten.  
Op het nestkastenformulier staat dat de gegevens over 
de zwaluwen vermeld staan op het zwaluwformulier. 
Echter van deze vogelwachten bleek er geen zwaluw-
formulier bij ons binnengekomen te zijn.

De huiszwaluw heeft dit jaar 1303 broedgevallen 
gekend. Rayon 9 kende het hoogste aantal, namelijk 
303, maar Woudsend rayon 7 kende het hoogste 
aantal voor één vogelwacht, namelijk 200. 
Opvallend is dat geen van de 15 zwaluwtillen ten 
behoeve van de huiszwaluw bewoond zijn. Daarom is 
besloten eerst geen nieuwe palen meer te plaatsen, 
althans te subsidiëren. Eerst moet er meer onderzoek 
worden gedaan naar onder ander het biotoop in de 
omgeving van de palen, waardoor wellicht kan worden 
verklaard waarom ze niet bewoond zijn. Hierdoor 
kan mogelijke teleurstelling in de toekomst 
worden voorkomen.
Meer bijzonderheden over deze soort 
kan ik helaas niet melden, omdat 
er op de ingezonden formulieren 
geen opmerkingen over zijn 
gemaakt. Of misschien toch, 
kijk eens op onze eigen 
website, www.bfvw.nl >>> 
commissie broedzorg >>> 
huiszwaluw. 

Gerard Tamminga

Resultaten gierzwaluw
Project ‘Gierzwaluw 2011’ ging van start met een 
inventarisatie van de activiteiten over 2003-2010. 
Ruim veertig wachten hebben toen werk gedaan 
voor de gierzwaluw. Eind mei werd het verslag 
gepubliceerd (40 p.) met de resultaten in kunstmatige 
nestgelegenheid en van de kolonietellingen. In een 
update met broedseizoen 2011 is de inventarisatie 
verder uitgebreid en voorts aangevuld met een kort 
verslag over de provinciale tellingen. 
Over seizoen 2011 werden door 30 wachten gegevens 
over hun gierzwaluwwerk ingeleverd. 

Bij diverse onderzochte broedwanden van de 
oeverzwaluw was de hoge predatie door m.n. de 
steenmarter en boomvalk opvallend. 
(Foto: Gerard Tamminga)

Geen van de 15 huiszwaluwtillen was dit jaar 
bewoond. (Foto: Gerard Tamminga)

Zwaluwtillen in  
Hindeloopen.  

(Foto: Wybren Bruinsma) 19.
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Kunstmatige nestgelegenheid
Het broedresultaat in nestkasten, neststenen en 
dak panhuifjes bevestigt de landelijk indruk dat de 
gierzwaluw erg moeilijk in kunstmatige nestplaatsen is 
te krijgen. Het komt allemaal erg precies. Gemiddeld 
werd in 2010 en 2011 slechts rond de 8% van de 
873 dakpanhuifjes, nestkasten en neststenen door 
gierzwaluwen gebruikt als broedplaats. Bij een juiste 
uitvoering zijn (flink) hogere percentages echter 
beslist mogelijk.

Kolonietellingen
Uit de tellingen van aantallen vogels/invliegopeningen/
broedplaatsen door 22 wachten kon weinig worden 
afgeleid over de voor- of achteruitgang van het broed-
bestand. Er wordt te onregelmatig en op te veel 
verschillende manieren geteld. De opgedane kennis 
over de broedplaatsen is voor de plaatselijke wacht wel 
van groot belang voor het beschermingswerk, maar 
de resultaten worden niet langer actief verzameld 
door broedzorg.

Provinciale tellingen
Om toch wat te weten te komen over de ontwikkeling 
van het broedbestand is dit jaar gestart met een voor 
Nederland unieke provinciale telling van aantallen 
vogels. Het is een eenvoudige streekproeftelling van 
het maximale aantal vogels dat gedurende 5 minuten 
op een bepaald punt wordt gezien. Iedereen kan dus 
meedoen en we kregen maar liefst 130 telpunten 
bemenst waar vier keer werd geteld. Met uitzondering 
van het noorden en oosten is de hele provincie goed 
voorzien van telpunten. 
Diverse teldagen moesten echter verschoven worden 
door het minne weer (“bij regen zien we ze niet 
vliegen”). Gebleken is dat vooral in de wat kleinere 
kolonies de aantallen betrouwbaar geteld kunnen 
worden. De kunst is nu om deze telling een flink aantal 
jaren te herhalen. 

Projecten
Broedzorg kwam diverse malen in actie als adviseur 
bij projecten waar sloop of renovatie van broedpanden 
aan de orde was. Het gaat om advies aan gemeenten, 
bouwers en plaatselijke vogelwachten. 
Helaas kan vaak pas actie ondernomen worden als de 
steigers al tegen de muur staan. Dan is het meestal 
te laat en zijn de nesten al vernield of invliegopeningen 
afgedicht. 

Het is nog te onbekend dat gierzwaluwnesten ook 
buiten het broedseizoen niet verwijderd mogen worden 
omdat de vogels elk jaar op hetzelfde nest terug-
komen. Is dat verwijderd of onbereikbaar geworden 
dan blijven ze er toch twee jaar naar zoeken. Een 
nieuwe plek vinden kost jaren. 

Er moet altijd ontheffing van de bepalingen in de Flora- 
en Faunawet worden aangevraagd bij het ministerie 
van EL&I (of worden gewerkt volgens de Gedragscode 
voor de Bouw- en Ontwikkelsector).

Gierzwaluwwerk van 40 Friese vogelwachten 2010-2011

Aantal wachten Aantal beschikbaar
Aantal benut door 
gierzwaluw

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Provinciale tellingen - 20 - - - -

Eigen kolonietelling 22 15 - - - -

Dakpanhuifjes 17 18 595 603 62 (10%) 63 (10%)

Nestkasten 10 11 111 119 7 (6%) 9 (8%)

Neststenen 10 11 139 151 0 1

De gierzwaluw. (Foto: Claas Frankena)
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In overeenstemming met de voorschriften moeten 
compenserende maatregelen worden getroffen. 
Bij de uitvoering van de compensatie worden door 
gebrek aan kennis over de speciale gewoonten van 
de gierzwaluw bovendien nog veel fouten gemaakt. 
De vervangende nestgelegenheid is daardoor vaak 
onbruikbaar, wordt niet gevonden of levert zelfs 
gevaar op voor de vogels. Commissie broedzorg 
benadrukt het belang van naleving van de wet en 
kennisoverdracht aan betrokkenen bij de uitvoering.
In 2011 werd naast de nodige telefonische en 
schriftelijke adviezen uitgebreide assistentie verleend 
bij projecten in Harlingen (renovatie Rode Dorp), Joure 
(sloop en nieuwbouw St. Theresia en compensatie 
Herberg Joure) en Tjalleberd (renovatie kerkdak).

Fout en goed geplaatste huifjesingang naar inpandige 
nestkast. Bij het bovenste huifje kan de vogel er niet 
goed in en als hij er al in komt, kan hij niet meer 
terug. Groen en paars zijn noodzakelijke opvullingen. 
(Tekening: Harm Peters, Arcen)

Aantal kunstmatige nestgelegenheden 2003-2011
 

Jaap Langenbach

Wurkgroep Blaustirns
De zwarte stern broedt van oudsher in Fryslân. In 
‘Vogels van Friesland’ (Van der Ploeg et al. 1976) 
worden aantallen genoemd van 3000-4000 paren 
voor de hele provincie in de jaren veertig van de 
vorige eeuw. Onder meer door het verdwijnen van 
natuurlijke nestplekken (als gevolg van het vastleggen 
van waterpeilen) is de soort sindsdien echter enorm 
in aantal afgenomen. Beschermingsmaatregelen, 
onder andere door het plaatsen van nestvlotjes, zijn 
daarom momenteel noodzakelijk, wil de soort nog 
kunnen voortbestaan in de provincie. 
Sinds 1996 worden deze activiteiten gecoördineerd 
door de Wurkgroep Blaustirns Fryslân. De werkgroep 
valt onder de commissie broedzorg en bestaat uit 
leden van de BFVW en een aantal vertegenwoordigers 
uit professionele organisaties. De vrijwilligers spelen 
een belangrijke rol bij de bescherming.

Groei
Vele kolonies maakten ten opzichte van 2010 (166 
paartjes) een groei door. Van de tien bezette (deel)
kolonies in 2010 bleven alleen de kolonie van De Leijen 
en een deelkolonie aan de Tjonger (Het Wijd) dit jaar 
onbezet. De Frieswykpolder bij De Deelen raakte 
opnieuw bezet. In en rond de Deelen daalde het 
aantal overigens van 44 naar 33, maar de kolonies 
waren wel meer verspreid met elk 11 paartjes in 
de drie deelgebieden De Deelen, Slûshoeke en de 
Frieswykpolder. Ook langs de Tjonger bleef het aantal 
paren (van 30 naar 21) wat achter bij eerdere jaren. 
Een deel hiervan is mogelijk verplaatst, want in het 

Brandemeer 
gebiedsontwikkeling 

2009.groen

groen

paars
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nabijgelegen Brandemeer steeg het aantal van 38 
naar 53. De in 2008 met 6 paartjes gestarte 
kolonie bij It Wiide fan de Lende had er dit 
jaar maar liefst 13.

In de tabel staat het aantal paren per 
bezette locatie in de jaren 2007 t/m 
2011 weergegeven. Daarnaast staat 
in de grafiek de aantalontwikkeling 
sinds 1996.
De aantallen varieerden in de afge-
lopen 15 jaar van dieptepunt 2008 
met 122 paartjes tot maximaal 
191 in 2003. Het jaarlijks gemid-
delde ligt op 157 broedparen. Het 
is hoopgevend dat de aantallen in 
de laatste drie jaren langzaam om-
hoog zijn geklommen. Een belangrijk 
deel hiervan broedt op sinds 2007 
nieuw ingerichte locaties (Kobbelân, 
Slûshoeke, Frieswykpolder, Brandemeer 
Zuid en It Wiide fan de Lende). Bovendien 
is op de langer bestaande locaties ook kri-
tisch gekeken naar de inrichting met vlotjes. 
Daarmee mag waarschijnlijk wel gezegd worden 
dat de extra inspanningen sinds 2007 in het kader van 
het Wurkplan Blaustirns (zie eerdere jaarverslagen) 
bij hebben gedragen aan versterking van de populatie 
in de provincie.

Aantal broedparen zwarte stern per locatie in Fryslân in de jaren 2007-2011
(bron: Wurkgroep Blaustirns / SOVON).

Kolonie 2007 2008 2009 2010 2011

De Leijen 13 17 6 2 0

Smelle Ie 3 19 27 33 36

Kobbelân, Goëngahuizen 5 7 12 11 16

Modderige Bol, Grou 3 0 2 0 0

Alde Feanen 9 0 1 0 0

Deelen 50 11 27 42 11

Slûshoeke (Ûlesprong) 0 5 3 2 11

Frieswykpolder 8 15 15 0 11

Brandemeer totaal 21 42 37 38 53

Tjonger totaal 27 0 20 30 21

It Wiide fan de Lende, Wolvega 0 6 7 8 13

Totaal Fryslân 139 122 157 166 172

Brandemeer 2011. 
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Trend van de Zwarte Stern in Fryslân in de periode 
1996 tot en met 2011 
(Bron: Wurkgroep Blaustirns / SOVON).

Afscheid van de wurkgroep
Het veldseizoen werd wederom afgesloten met een 
gezellige rondvaart voor bestuur en vrijwilligers, 
ditmaal weer met een tocht door de Alde Feanen.
Joop Hellinga, die jarenlang zitting had in het bestuur 
namens It Fryske Gea, heeft in 2011 afscheid 
genomen van de wurkgroep. Wij danken Joop hierbij 
nogmaals voor zijn inzet (ondermeer als secretaris). 
Een andere medewerker van It Fryske Gea, Joeke 
Paulusma, heeft zijn plek ingenomen. Dank gaat uit 
naar alle betrokken vrijwilligers

Jelle Postma

Het jaar van de boerenzwaluw
In dit jaar zou een beroep gedaan worden op 
vrijwilligers om nesten van de boerenzwaluw te 
tellen. Ook de BFVW werd benaderd. De commissie 
broedzorg besloot om haar medewerking te verlenen. 
Er werd een werkgroep gevormd die de activiteiten 
zou organiseren. Het doel was om zoveel mogelijk 
wachten mee te laten doen aan het tellen van be-
woonde nesten en het stimuleren van deelname aan 
het nestplaatskeuze-onderzoek.
Er werd voorlichting- en pr-materiaal besteld bij de 
organisatoren en andere organisaties, waaronder de 
prachtige brochure ‘Acrobaat op het erf’. Ook werden 
er bouwpakketten voor een kunstnest aangeschaft. 
Op het bondsbureau werd voor iedere wacht een  
pakket samengesteld, dat na afloop van de leden-
vergadering kon worden meegenomen.
Op de ledenvergadering gaf Jan Medenblik het start-
sein met een presentatie over het hoe en waarom 
van ‘het jaar van de boerenzwaluw’ en spoorde hij alle 
wachten aan om mee te doen. 
De commissie broedzorg verzorgde een artikel in 
Vanellus over de boerenzwaluw en ook op de website 

werd nadrukkelijk aandacht besteed aan de acrobaat 
van het erf. 
Het was de bedoeling om als afsluiting van ‘het jaar 
van de boerenzwaluw’ de resultaten van de tellingen 
van de wachten bekend te maken op de contactavond 
in november. Helaas is ons dat niet gelukt. Wel was 
die avond de bekende boerenzwaluwonderzoeker 
Bennie v.d. Brink aanwezig. Hij vertelde ons aan de 
hand van prachtige beelden over de biologie van 
de boerenzwaluw en nam ons mee naar de over-
winteringgebieden in zuidelijk Afrika. 

Te weinig gegevens
Het is onmogelijk om een goed en betrouwbaar beeld 
te geven van het aantal nesten in Friesland. Daarvoor 
hebben wij veel te weinig gegevens binnengekregen. 
Het kan zijn dat meerdere wachten of individuele 
leden wel hebben meegedaan aan de telling, maar hun 
resultaten niet aan ons, maar via de website van ‘het 
jaar van de boerenzwaluw’ hebben doorgegeven. 
De volgende wachten hebben het aantal nesten 
wel aan ons doorgegeven: (in willekeurige volgorde) 
Hurdegaryp 93, Burdaard 63, Oudega (Smal.) 
138, Stiens 16, Bozum 121, Tjalleberd/De Streek 
97, Hallum/Marrum 70, Joure 271, Tytjerk 44, 
Idaarderadiel 22, Hallum/Ballum 101, Dronrijp 
363?, Terherne 20, Gerkesklooster/Stroobos 
159, De Blesse 45, Ureterp 242, Easterein 76, 
Oldeholtpade e.o. 128, Nijeholtpade 168, Ter Idzard 
311 en Woudsend 224. Een aantal wachten heeft 
ook de nestplaatskeuze vermeld. Een enkele wacht 
vermeldde het aantal broedsels per nest en het 
aantal jongen. Joure maakte melding van predatie 
door een paartje kerkuilen.
De commissie broedzorg hoopt dat volgend jaar meer 
wachten zich zullen aansluiten bij het monitoring-
project van de boerenzwaluw. Uit de reacties die we 
van verschillende wachten kregen, blijkt dat men veel 
plezier beleefde aan deze activiteit!

Abel Jagersma

Nest jonge boerenzwaluwen. (Foto: Auke Dijkstra)
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‘Vanellus’, verenigingsorgaan van de BFVW
Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van redactielid Johan de Jong. 
Wegens gezond heidsredenen werd hij gedwongen 
om te stoppen. Wij zijn Johan veel dank verschuldigd 
voor zijn grote inzet voor Vanellus in de afgelopen 
jaren. Mogelijk kunnen we incidenteel nog eens een 
artikel over zijn passie ‘de kerkuil’ tegemoet zien. 

Het afgelopen jaar moesten we verder zonder onze 
eindredacteur Louis Dijkstra, hij nam na jaren afscheid 
van de BFVW. Als HB lid en eindredacteur van Vanellus 
was Louis de beschermheer van het gedachtegoed 
van de BFVW. Hij bewaakte dit zowel bestuurlijk als 
in ons bondsorgaan. Louis, vanaf deze plek nogmaals 
hartelijk dank voor de jarenlange inzet.

De redactie streeft naar een blad waarbij een goede 
mix van alle bezigheden van de bond, haar commissies 
en werkgroepen en uiteraard alle 117 vogelwachten 
aan bod komen. Het blad dient nadrukkelijk als podium 
voor en als bron van informatie en inspiratie naar de 
wachten en haar leden/vrijwilligers te fungeren. 
Het komende jaar zullen wij nadrukkelijk meer aandacht 
geven aan de wetenschappelijke en inhoudelijke bena-
dering.     

Het aantal abonnees is stabiel. De verhoging van het 
abonnement en de verplichte afname van 3 naar 5 
exemplaren per vogelwacht heeft een duidelijk zicht-
baar effect op de exploitatie. 

We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant 
op. Om Vanellus in de huidige vorm te handhaven zijn 
dergelijke maatregelen onontbeerlijk.  

Evenals voorgaande jaren heeft Piet Zijlstra de index 
gemaakt, voor de redactie een handig naslagwerk 
om doublures te voorkomen en snel naar bepaalde 
artikelen te zoeken. Onze dank hiervoor. 

Ondergetekende heeft het stokje van Louis Dijkstra 
overgenomen als eindredacteur.
Anne Osinga, Wybren Bruinsma, Janny Kamstra, 
Helga Aukes en Marco Hoekstra maken de redactie 
compleet. Mocht u belangstelling hebben om ook 
zitting te nemen in de redactie, laat het ons weten! 
Wij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. 

Namens de redactiecommissie, E.J. van Marum     

Redactiecommissie 
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Terugblik
De voorgaande jaren is er behoorlijk aan de pr-weg 
getimmerd. Met de flyer actie tijdens de verkoop 
van de koeken, het maken van diverse films, de 
aanpassing van de huisstijl (en logo’s), het aanschaffen 
van diverse promotieartikelen, het updaten van de 
website, de restyling van Vanellus, de inrichting van 
het bezoekerscentrum te Earnewâld en het realiseren 
van een vernieuwde aanhangwagen is dit ruimschoots 
aangetoond. Maar een passend vervolg bleef helaas uit, 
het jaar 2011 stond in het teken van consolideren.

Vooruitblik
De komende jaren dient de pr weer adequaat opgepakt 
te worden. Het is de bedoeling dat de website weer 

een noodzakelijke ‘opknapbeurt’ krijgt en de realisatie 
van een nieuwe stand staat op de wensenlijst. Voor 
de jeugd is een speciale BFVW-pet in ontwikkeling. 
Mogelijk kunnen we de BFVW-folders ook weer eens 
van nieuw elan voorzien.  

Tot slot een speciaal woord van dank richting onze 
webmaster Douwe Wiebe Beek. Ondanks een gebrek 
aan kopij blijft hij trouw de binnenkomende nieuws-
berichten plaatsen op onze website. 
Mocht u artikelen hebben, schroom niet en mail dit 
naar webredactie@bfvw.nl 

Namens de p.r. commissie van BFVW, 
dagelijks bestuur BFVW    

De animo vanuit de wachten viel tegen, er zijn vele 
mensen benaderd. Enerzijds willen deze goedwillende 
vrijwilligers op incidentele basis medewerking verlenen, 
maar een ‘vaste’ rol in de commissie lijkt een brug 
te ver. Ondanks deze tegenvaller is het hoofdbestuur 
voortvarend van start gegaan en zijn er inmiddels 11 
sponsoren binnengehaald voor een totaalbedrag van 
€ 5200,-.

De bereidheid om de BFVW financieel te steunen is 
er, wij zijn onderstaande sponsoren zeer erkentelijk 
voor deze bijdrage! Onderstaande bedrijven dragen de 
BFVW een warm hart toe. Er zijn diverse mogelijkheden 
om de BFVW te sponsoren. Vanaf € 100,- kunt u de 
BFVW al steunen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Eddy de Boer, tel. 06-51637475 
of e-mail epboer@ziggo.nl

PR commissie 
Jan de Jong nam tijdens de afgelopen ledenvergadering afscheid van het hoofdbestuur. 
Met de pr in portefeuille is er einde gekomen aan zijn voortvarende aanpak op dit 
belangrijke terrein. Jan bedankt!

Sponsorcommissie BFVW 
Het hoofdbestuur van de BFVW heeft dit jaar een sponsorcommissie opgericht.  
Om een breder financieel draagvlak te creëren en minder afhankelijk te zijn van  
overheidssubsidies en inkomsten vanuit de leden is gestart met het werven van sponsoren. 

BFVW sponsoren

Friesland Bank Leeuwarden

RBF reclame & communicatie/print & mail en uitgeverij Drachten

De Haan advocaten & notarissen Leeuwarden

Frisia, terreininrichters en hoveniers Burgum

Helga Aukes Producties, communicatie organisatie Mantgum

It Posthûs, hotel-restaurant Burdaard

American Base, dump and outdoor store Bolsward

Rabobank Zuidwest Friesland Sneek

Van der Meer Consulting bv Marknesse

Duhoux, café restaurant Wirdum

Quick uitzendburo Heerenveen, Harlingen, Sneek Leeuwarden Heerenveen

Landwinkel Vierhuis (activiteitenboerderij) Rohel

V&H dakbedekkingen Leeuwarden BV Leeuwarden
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BFVW op de goede weg
De commissie educatie kreeg in november een infor-
matieverzoek binnen van afgevaardigden van Land-
schapsbeheer Overijssel. Zij wilden graag in onze  
keuken kijken hoe wij zoveel vrijwilligers op de been 
krijgen voor natuurbescherming, maar vooral ook hoe 
wij de jeugd betrekken bij onze activiteiten. 
Op het bondsbureau hebben wij onze werkwijze uit-
gelegd, compleet met de leskist en daarbij onze uitleg 
van de sterke ketting die gevormd wordt door de 
117 plaatselijke vogelwachten. Naar aanleiding van 
onze toelichting en aanbevelingen hebben de heren 
voldoende huiswerk meegenomen. 
Tijdens zo’n gesprek blijkt maar weer eens te meer dat 
de BFVW op de goede weg is! Complimenten aan alle 
vrijwilligers die actief betrokken zijn bij het jeugdwerk 
binnen de bond. 

Jeugdvogelwachtdag 2012
De commissie educatie is het afgelopen jaar zes keer 
bijeen geweest. Daarnaast zijn enkele commissieleden 
betrokken geweest bij de voorbereidingen van de 
jaarlijkse jeugdvogelwachtdag, dit jaar gehouden in 
Hallum, locatie ’t Noorderleech, op 28 mei.
Ook zijn alle leskisten naar de adressen (beheerders) 
in de verschillende rayons gebracht.
In oktober zijn we alweer gestart met de voorbespre-
kingen voor de volgende jeugdvogelwachtdag.
Deze wordt gehouden bij De Fûgelhelling in Ureterp 
en georganiseerd door de vogelwacht Ureterp i.s.m. 
de educatiewerkgroep van De Fûgelhelling en enkele 
commissieleden van de BFVW. Het is de tiende jeugd-
vogelwachtdag in het bestaan van de commissie edu-
catie, dus de organisatie gaat er een mooi jubileum 
van maken. Dit evenement is daar ook gestart, dus 
ervaring is aanwezig. Noteer deze datum en geef deze 
alvast door: zaterdag 2 juni 2012!!!

Lokale wachten en vrijwilligers van groot 
belang
Maar nog belangrijker en hoopvoller dan de inzet 
van de commissieleden, is de enthousiaste inzet van 
de lokale wachten en hun vrijwilligers. Het aantal 

vogelwachten dat activiteiten organiseert met en voor 
de jeugd is nog steeds groeiende. Ook het scala aan 
activiteiten dat bedacht wordt, sluit aan bij de interesse 
van de jeugd. Daarnaast heeft de BFVW echter in 
de toekomst jonge nazorgers nodig. Hierbij zijn de 
huidige nazorgers van belang, neem de jeugdleden 
die belangstelling tonen voor dit prachtige werk mee 
de natuur in. Geef de veldkennis door en neem ze 
mee als u een loopje doet in uw nazorggebied of als u 
“t frije fjild’ ingaat. Als wachtbestuur kunt u de jeugd 
ook een eigen ‘jeugdkrite’ geven. Daar kunnen ze het 
‘ljipaaisykjen’ leren en daarna de nazorg doen in hun 
eigen gebied. Als stimulans kunt u in groepsverband 
de cursus junior nazorger geven met als beloning een 
diploma-uitreiking als ‘betûfde aaisyker en neisoarcher’. 
Meld u aan voor de avond die Anne Venema geeft over 
dit onderwerp. Datum: 28 februari 2012 in Hotel 
Duhoux van 20.00 – 22.00 uur.
Om de jeugd ook kennis te laten nemen van andere 
vogelsoorten dan de weidevogels geeft de heer Sieds 
Boersma een vernieuwde power point presentatie over 
zangvogels, watervogels, roofvogels en akkervogels. 
Vergroot uw kennis en meld u aan voor deze boeiende 
avond met als thema vogelherkenning. 
Datum 31 januari 2012 in Hotel Duhoux 
van 20.00 – 22.00 uur.
Voor beide avonden geldt dus wel een aanmelding. 
Opgave kan per e-mail: info@bfvw.nl of een telefoontje 
naar 0511-539750 of 06-45221590.

Commissie educatie 
Ook dit jaar is er voor de BFVW jeugd weer veel werk verzet door de vrijwilligers!  
Hier mogen wij wel eens wat trotser op zijn. Pessimisme en demotivatie voeren vaak de 
boventoon in de onderlinge gesprekken. Maar veel natuurorganisaties waarderen juist onze 
inzet van vrijwilligers. Niet alleen de nazorg maar ook het werk (en de uren) voor de andere 
broedvogels en vooral het organiseren van jeugdactiviteiten dwingt respect en bewondering af!!

Overzicht van de jeugdvogelwachtdagen
23 augustus 2003 Ureterp

5 juni 2004 Workum

28 mei 2005 Wommels

27 mei 2006 Heeg

12 mei 2007 Heerenveen

31 mei 2008 Trynwâlden

6 juni 2009 Koudum-Hemelum

5 juni 2010 Oldeholtpade

28 mei 2011 Hallum /Marrum

2 juni 2012 Ureterp (10 jarig jubileum)

31 januari 2012 20.00 uur Hotel Duhoux Wirdum Cursus vogelherkenning

28 februari 2012 20.00 uur Hotel Duhoux Wirdum Cursus junior nazorger
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VET COOL
Voor uw ondersteuning ten behoeve van een school-
bezoek is de vernieuwde leskist een zeer goed hulp-
middel. U kunt als vogelwachter zelf bepalen welk 
deel u wilt (of kunt) gebruiken. Dit hangt natuurlijk ook 
af van de tijd die u afspreekt met de schoolleiding. 
Schroom niet om de leskist te gebruiken, de jeugd 
vindt deze speelse manier van kennismaking met de 
vogelwacht VET COOL. 
Voor slechts € 1,- per stuk kunt u via het bondsbureau 
een prachtig kleurrijk opdrachtenboekje aanschaffen.

Eerste jeugdkievitsei
‘It sulveren polske’ werd dit jaar gewonnen door Jelger 
Altenburg uit Oudehaske. Deze jeugdige ‘aaisiker’ kent 
op hele jonge leeftijd de kneepjes van het vak! 
Op 17 maart vond hij het eerste kievitsei op een maïs-
perceel nabij zijn woonplaats. Het ei werd traditioneel 
aan ge boden aan gedeputeerde H. Konst. 
Jelger presen teerde de BFVW en zijn passie met 
verve in de pers. Chapeau! 

Jeugdfûgelwachtdei 2011, topdag!
De vogelwachten van Hallum-Marrum, Ferwert en 
Stiens hadden op 28 mei 2011 een programma ge-
maakt voor de jeugd dat klonk als een ………..! Met 
een record aantal van 300 kinderen en hun begelei-
ders begon de jeugvogelwachtdag op ‘t Noorderleech. 
In het nog in aanbouw zijnde gebouw van de IFG wer-
den zij verwelkomd op de informatiemarkt. 
Dagvoorzitter Johannes Houtsma verwelkomde burge-
meester Boertjens, wethouder Talsma en gedeputeer-

de Johannes Kramer. Nadat zij een paar herstelde 
vogels van De Fûgelhelling de vrijheid terug gaven gin-
gen de jonge slikwerkers richting kwelders en slenken. 
Voor de meeste jeugdleden was dit de eerste kennis-
making met een onmetelijke kale en ruige vlakte. 
Onderweg werd er gestopt bij de vogelkijkhut, toen 
naar de bunker en vervolgens naar de dobbe. Daar 
lagen vlotten klaar. Zo snel mogelijk overvaren onder 
toezicht van heuse duikers van de duikersvereniging 
Marimar uit Stiens. Veiligheid voor alles was ook daar 
het motto. Bij de bunker werd zeer aandachtig geluis-
terd naar de oorlogsgeschiedenis. Muisstil was het 
in de bunker tijdens de uitleg over de avonturen van 
verzetsmensen en Engelandvaarders. Buiten de bun-
ker had de organisatie aquaria neergezet met zoet- 
en zout watervissen. Ook hier was veel belangstelling 
voor. Richting de kwelders werd de kinderen uitgelegd 
dat verschillende grassoorten gegeten kunnen wor-
den. Natuurlijk mocht het ‘fierljeppen’ niet ontbreken. 
En stinken dat slib …..! Terug bij IFG gebouw werden 
de jeugdige slikwerkers getrakteerd op een heerlijk 
broodje knakworst en konden ze zich opwarmen bij 
de vuurtonnen. De grootste natuurbelevenis, georga-
niseerd en uitgevoerd door vrijwilligers, was weer ten 
einde. Een TOPDAG, vrijwilligers bedankt.

Toekomst
In de toekomst wil de commissie het gehele edu-
catie programma voor de vogelwachten aanpassen/
ver nieuwen. De traditionele ‘weromkomjûn’ en de 
trekkers cursus vervallen door een gebrek aan animo. 
Wij streven naar een nieuwsgierige informatiemarkt 
voor vogelwachtbesturen. Wat hier allemaal te beleven 
valt, horen jullie begin volgend jaar. 
Tot slot wil de commissie Anne Venema hartelijk 
bedanken voor zijn grote inzet voor het jeugdwerk 
binnen de BFVW. Hij stond veelal aan de wieg van 
allerlei jeugdactiviteiten binnen de bond, hier hebben 
wij tot op heden nog veel profijt van. Anne bedankt!

Namens de commissie educatie, Johan van Aalsum

Johan van Aalsum van de commissie educatie en 
HB-lid feliciteert Jelger met zijn eerst gevonden 
jeugdkievitsei van Fryslân. (Foto: W. Palstra)

De Jeugdfûgelwachtdei was TOP! 
(Foto: Janny Kamstra-Werkhoven)

Ranglijst 1ste ‘jeugdljipaai fan Fryslân’
Sander Bokma, Workum 15 maart 2003

Thijs de Vries, Rinsumageest 18 maart 2004

Verbod in 2005

Bonne Postma, Workum 28 maart 2006 

Mente de Boer, Nijland 9 maart 2007

Fabian Noordhuis, Bolsward 9 maart 2008

Geert Dijkstra, Winsum 13 maart 2009

Jildert de Vries, Minnertsga 17 maart 2010

Jelger Altenburg, Oudehaske 17 maart 2011
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Een groot aantal soorten maakt gebruik van deze 
trekroute, waaronder de goudplevieren, kemphanen 
en rosse grutto’s. De beide eerste soorten geven 
sterk de voorkeur via binnenlandse trekroutes door 
te trekken en de zoetwater habitats te gebruiken als 
voedselgebieden. Hiervan is in het verre verleden al 
gebruik van gemaakt door deze soorten te vangen 
met grote slagnetten, het authentieke en klassieke 
‘wilsterspul’. Deze vangsten werden beroepsmatig 
uitgevoerd, bestemd voor consumptiedoeleinden.
Vanaf 1978 werd de commerciële vangst verboden, 
alleen toegestaan voor ringonderzoek. In samen-
werking met de Universiteit Groningen werd in 2004 
gestart met een wetenschappelijk onderzoek, door 
promovendus Yvonne Verkuil, waar vooral aspecten 
werden onderzocht als populatieontwikkeling, voedsel-
ecologie, trekroutes en relatie tussen overwintering 
en broedgebieden van de kemphaan. Vijf jaar later 
kon het promotieonderzoek worden afgerond met 
het aanbieden van het proefschrift. 

Vervolgonderzoek
Inmiddels heeft het onderzoek een vervolg gekre-
gen in een promotieonderzoek van Lucie Schmaltz, 
waarbij nu beide soorten betrokken zijn. Het onder-
zoek is nu vooral gericht op de demografie van de 
goudplevieren. Dit vereist dat ieder jaar een groot 
aantal goudplevieren moeten worden gevangen en 
geringd zodat op basis van terugmeldingen van ge-

ringde goudplevieren voorspellingen gemaakt kunnen 
worden met ingewikkelde computermodellen hoe de 
gehele populatie goudplevieren zich ontwikkelt. 
Jaarlijkse vangsten op basis van ongeveer 3000  
goud plevieren kunnen betrouwbare informatie ver-
schaffen betreft populatieontwikkeling.

Aantal kemphaanvangsten drastisch 
teruggelopen
Het aantal vangsten van de kemphanen is in de onder-
zoekperiode drastisch teruggelopen.
Waarschijnlijk door een verslechterde voedselsitu-
atie van onze graslandgebieden, als gevolg van ont-
watering en mest injecteren, zijn ze genoodzaakt een 
ander voedselgebied en trekroute te kiezen. In het 
deltagebied van de Pripyatrivier in Wit-Rusland is een 
tussenstopgebied van de kemphanen. Hier zijn de 
aantallen sterk toegenomen in evenredigheid met de 
afname in Friesland. Ringterugmeldingen hebben in-
middels bevestigd dat voorheen geringde kemphanen 
in Friesland nu teruggemeld worden uit het gebied 
van de Pripyatrivier.
Vooral het kleurringprogramma heeft veel inzicht 
gegeven in trekroutes van en naar de broed- en 
overwinteringgebieden en plaatstrouwheid. 
Van de 6075 gekleurringde kemphanen zijn in totaal 
16936 teruggemeld. Een bijzondere kemphaan met 
kleurringcombinatie Y1WRYB, geringd op 8-4-2004 
te Molkwerum werd in totaal 34 keer afgelezen. 
Het geeft een duidelijk inzicht en informatie in het 
levensverloop van de individuele kemphaan. 

Wilsterwerkgroep 
Lopend onderzoek van goudplevieren, kemphanen en rosse grutto’s

Seizoensverandering veroorzaakt grote verandering in de beschikbaarheid van voedsel, 
vooral  de winterperiode in de noordelijke gebieden als gevolg van sneeuwbedekking en 
ijsvorming. Hierdoor worden de vogels gedwongen deze gebieden te verlaten en trekken ze 
weg naar zuidelijke overwinteringgebieden. Dit heeft als gevolg dat met name in Nederland 
massale doortrek plaatsvindt via de Oost-Trans-Atlantische trekroute. In het voorjaar zien 
we een omgekeerde trekbeweging vanuit de overwinteringgebieden naar de broedgebieden. 

Afgelopen vangseizoen 2010 werden in 
totaal 3888 steltlopers gevangen en 
geringd, verdeeld in de volgende soorten:

Goudplevier 2768

Kemphaan 152

Rosse grutto 749

Kievit 181

Andere steltlopers 38

Opstelling wilsternet en enkele lokvogels.
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Rosse grutto
Naast goudplevieren en kemphanen wordt door en-
kele ‘wilsterflappers’ ook intensief de rosse grutto 
gevangen. Hij is een familielid van onze eigen grut-
to, maar broedt overwegend in het lage arctische 
gebied dat reikt voorbij het Taymyr Schiereiland in 
West-Siberië. De doortrek vindt voornamelijk plaats 
in de maand mei. Ze zijn afkomstig uit de overwin-
teringgebieden aan de westkust van Afrika en sterk 
gebonden aan het zoute milieu en het waddengebied, 
een uiterst belangrijk tussenstopgebied om op te  
vetten om het laatste traject van 4500 km af te  
kunnen leggen. 

De vangactiviteiten vinden vooral plaats op de wadden-
eilanden, in de graslandpolders die belangrijk zijn voor 
hoge vloedplaatsen (HVP) tijdens hoog water. 
Ook de rosse grutto worden gekleurringd met indi-
viduele kleurcombinaties. Inmiddels zijn er tot en met 
2010 3996 gekleurringd en 13501 terug gemeld, 
bijna uitsluitend door het aflezen van de kleur ring-
combinatie. 
Voor een langlopend onderzoek is promovendus 
Sjoerd Duyns aangesteld om meer inzicht te krijgen 
in bijvoorbeeld verschillende populaties met verschil-
lende overwintering- en broedgebieden, plaatstrouw, 
leeftijd, sekseverhouding en demografie.

‘Wilsterflappen’ was voorheen noodzakelijk als gel-
delijke inkomsten, maar levert inmiddels een grote 
bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
Hartstochtelijke veldmensen met een enorme passie 
en kennis leveren met een oeroude traditionele vang-
methode wetenschappelijk een opmerkelijke bijdrage 
aan de biologische kennis van een aantal stelt loper-
soorten.

Namens de wilsterwerkgroep: Joop Jukema, 
Fokke Tuinstra en Rinkje van der Zee
Secr. ‘Het Friesche Vogelvangers Belang’: 
email: jukema42@hetnet.nl

Lokvogels voor de wilstervangst.

Het aantal vangsten van de kemphaan is drastisch gedaald. (Foto: Wiebe Palstra)
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Geleidelijk herstel in broedseizoen 2011
Na het daljaar van 2009 met 272 broedparen trad 
geleidelijk herstel op. Het jaar daarop een toename 
van bijna 100 paren en het aflopen jaar een stijging 
van 40 broedparen. Een totaal van 501 broedparen 
met een gemiddelde van 3,4 jong per nest (2009: 
2,9 jong per nest). Er waren 25 tweede broedsels, 
één meer dan in 2010. 
De meeste regio’s vertoonden een stijging van het 
aantal paren, maar er waren ook uitzonderingen. 
In de regio Mûnein (Romke van der Veen) was  
een terugval van 28 naar 11 paar en in de regio 
Hallum (Lucas Hemrica en Tsjalling Walda) van  
19 naar 7 paar. 
Lokaal kan de muizenstand instorten door onder 
andere het weer (grote verschillen in de provincie). 
Regio Gaasterland (Willem Louwsma) zit weer op 
het oude niveau: van 11 paar in 2009 naar 51 in 
het afgelopen jaar. Van de Waddeneilanden deed 
Ameland het geweldig met 8 eerste legsels en maar 
liefst 4 tweede broedgevallen. Een van de oorzaken is 
de opkomst van de huisspitsmuis. 

Bijzonderheden uit de regio
Regio Sneek heeft een nieuwe coördinator: Lydia 
Barkema, de eerste vrouwelijke regiocoördinator! 
Ze heeft een netwerk opgebouwd met een aantal 
actieve mensen. Hopelijk volgen er in de toekomst 
meer. 
Bij extreem warm weer kan de temperatuur in de 
schuur (nok) oplopen tot boven de 35º. Evenals in 
2010 heeft Van der Aar uit Hoornsterzwaag tijdens 
de zeer warme dagen in het voorjaar de  jongen 
overdag uit de kast gehaald en in een emmer op een 
koele plek gezet. Tegen de avond werden de jongen 
teruggezet. Dat kan alleen met grote jongen (ouders 
zitten dan niet meer in de kast). Alle jongen zijn 
succesvol uitgevlogen.  
De nieuwe inlooppijp (15 cm), die de steenmarter uit 
de kast moet houden, is getest op vier plaatsen in 
Friesland. Er werd door geen enkel paartje van deze 
kast gebruik gemaakt en we zijn dan ook gestopt 
met het verder uitproberen. De Tsjechische kast 
(met manchet) werkt prima en deze zal meer worden 
toegepast.

Commissie uilen 
Onderstaand het verslag over 2011 van de commissie uilen 
(ook wel bekend als de Werkgroep Kerkuilen Friesland).

Extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar hadden grote invloed op het 
broedgedrag van de kerkuilen in Friesland. Dankzij het droge en warme voorjaar en een 
goede veldmuizenstand werd op een aantal plaatsen zeer vroeg met de leg begonnen. 
In februari zaten de eerste kerkuilen al op eieren. 
De natte zomer had een negatief effect op de muizenstand. Pas in de nazomer trad er 
herstel op in de muizenstand en kwam een groot aantal kerkuilen zeer laat aan de leg met 
als gevolg dat er in december nog jonge kerkuilen werden geringd. 
Veel van deze late jongen zijn verhongerd. Ook nu speelde het weer een grote rol: 
tijdens nachten met harde wind en veel regen was het buiten moeilijk muizen vangen.
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Andere uilen
Met de steenuil gaat het iets beter. Naar schatting 
hebben er 10-12 paren in onze provincie gebroed. 
Er duiken verspreid in Friesland op een aantal 
plaatsen solitaire steenuilen op. De biotoop is op 
vele plaatsen prima en er zijn voldoende nestkasten. 
We blijven moed houden en de vogelwachten kunnen 
ons helpen door de waargenomen uilen te melden, 
zodat er beschermingsmaatregelen kunnen worden 
genomen.
De ransuil doet het goed. Na de twee sneeuwrijke 
winters met een teruggang van het aantal roest-
plaatsen en broedgevallen, treedt er nu een licht 
herstel op (zie: www.natuurmuseumfryslan.nl). 
De bosuil breidt zich nog steeds verder uit en heeft het 
afgelopen jaar ook dicht bij de bebouwing gebroed. 

Overig nieuws
De landelijke uilendag in Meppel is weer een succes 
geweest. Ontwikkelingen van alle in Nederland voor-
komende uilen kwamen uitgebreid aan de orde. De 
volgende uilendag zal plaatsvinden in 2013. 
Er is het afgelopen jaar weer een aantal ‘pluisavonden’ 
gehouden op De Fûgelhelling in Ureterp. De gegevens 
leveren een bijdrage voor het menu van de kerkuil 
en tevens een overzicht over de verspreiding van de 
muizensoorten in Friesland. Het ligt in de bedoeling 

dat er samen met de VZZ (zoogdiervereniging) een 
provinciale werkgroep in het leven wordt geroepen, 
die maandelijks braakballenonderzoek gaat doen. 
Naast werkgroepleden kan iedereen die interesse 
heeft daaraan meedoen.
Evenals vorig jaar zullen er ook dit jaar weer drie 
nieuwsbrieven verschijnen. De Erfvogelnieuwsbrief 
van Vogelbescherming komt in de eerste week 
van maart uit. Alle kastenbezitters en vrijwilligers 
ontvangen een exemplaar gratis. Dat geldt ook 
voor de Kerkuilennieuwsbrief, die in mei zal worden 
uitgegeven. ‘Uilen 3’, een semiwetenschappelijk tijd-
schrift, verschijnt in het najaar. 
De kosten daarvan bedragen € 5,- (€7,50 incl. ver-
zending). Men kan hierop een abonnement nemen 
(zie www.kerkuil.com). 
Ook dit jaar zullen er weer nestkasten voor de kerkuil 
worden gemaakt (hoofdzakelijk vervanging). Freerk 
Jelsma coördineert het timmerwerk en een aantal 
stagiaires doet weer mee (maatschappelijke stage). 
Tot slot: dankzij de steun van de BFVW kunnen we het 
beschermingswerk voor de uilen optimaal uitvoeren. 
We zijn blij met deze samenwerking!

Namens de commissie uilen,
Anne van der Wal en Johan de Jong
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Kerkuil voert jongen. (Foto: Allan Liosi)
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regio coördinator broedsels
2009

broedsels
2010

broedsels
2011

Joure Tjepke v.d. Honing 20 19 17

St.Nicolaasga Harrie de Vries 3 4 7

Gaasterland Willem Louwsma 11 40 51

Bantega Anne van der Wal 33 30 40

Wolvega George Meijners 2 6 5

Oldeholtpade Eeltje Demmink 4 3 7

Steggerda Uiltje Jellema 18 10 14

Olderberkoop Jelle van der Muur 3 6 11

Appelscha Janco Mulder 7 6 8

Opperhaudmare-O Sjirk van Gorkum 23 15 16

Donkerbroek Patrick Post 10 5 7

Opperhaudmare-W Johan de Jong 9 7 15

Franeker Wopke Vellinga 5 8 10

Jubbega Rikus de Boer 7 7 8

Oudehorne Anne de Vries/Richard Deen 10 13 10

Haulerwijk Jan Leijstra 14 11 14

Haskerdijken Geert en Pieter Otter 13 17 15

Hallum TsjallingWalda/Lucas Hemrica 10 19 7

It Lege Midden Jappie Bijlsma 4 11 13

Grou Gerrit Jellema 3 3 5

Bitgum Durk Fopma 2 8 8

Sneek Lydia Barkema 1 14 16

Mûnein Romke van der Veen 16 28 11

Kollum Koos Huizinga 41 56 52

Noardburgum Jappie Visser 10 14 12

Warten Hendrikus de Jong 4 8 5

Sumar Dries de Vries/Henk v.d. Meer 6 10 12

Oudega/Garijp Freerk Jelsma 10 13 13

Boornbergum Rienk van der Leij 6 6 9

Opeinde Jochem Kooistra 5 4 7

Surhuisterveen Arno Paulus/Joeke Paulusma 17 15 13

Dr.Compagnie Arend van der Heide 3 1 4

Twijzelerheide Pier Zandstra 16 12 15

Bolsward Jappie van der Meer 15 23 26

Ameland Johan Krol 0 3 8

Schiermonnikoog Cees van der Wal 3 2 2

Terschelling Steven Klijn 0 1 0

Weidum Willem Bijlsma 2 3 8

totaal 372 461 501

uitgevlogen jongen 1022 1495 1703
gem.per nest 2,7 3,3 3,4
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De deelnemende wachten konden € 23.063,04 bij-
schrijven op hun rekening voor niet al te veel werk. 
Het blijft een mooie gelegenheid om met name de 
jeugd te betrekken bij het werk van de vogelwacht.

Top 5 van de vogelwachten met de meest verkochte 
koeken:
1. Bolsward 2844 
2. Franeker 1512 
3. Joure 1512 
4. Drachten/Beetsterzwaag 1188 
5. Oude- en Nieuwehorne 1080 

Kosten die voor de ventvergunning worden 
betaald
Deze - voor mij de laatste - keer geen overzicht van 
dure en gratis gemeenten, maar een overzicht van 
de ‘ambtelijke uitglijders’ op gemeentehuizen.
•  Een gemeente schafte de legeskosten af per 

1 januari, maar er was al betaald. Dus gebeld 
over teruggave, want de koekactie viel immers 
in het nieuwe jaar. Maar restitutie kon niet; had 
ik maar niet zo snel moeten betalen.

•  Na 15 jaar ontdekt men dat de koekactie niet 1 
dag, maar 5 dagen duurt. Dus de leges werden 
onmiddellijk 5 keer zo hoog.

•  Een ander geval hetzelfde. De vergunning was 
afgegeven en getekend door de burgemeester, 
maar een ambtenaar ontdekte dat de actie 5 
dagen duurde. Dus werd het 5 keer zo duur. 

  Gebeld met deze man. Zijn reactie: “Ik duik er 
voor u in”. Hij is nooit meer boven gekomen, want 
ik heb niets meer vernomen. Na overleg met de 
burgemeester bleef het toch bij het oorspronke-
lijke bedrag.

•  TOT SLOT. Voor de actie van 2011 heb ik moeten 
betalen voor twee niet bestaande gemeenten, 
te weten NIJEFURD en SNEEK. Tijdens de actie 
waren die opgegaan in de nieuwe gemeente Súd-
West Fryslân en bestonden dus niet meer. 

  Hopelijk gaan deze mensen in hun nieuwe ge-
meente wat secuurder te werk.

Jubileumzaken
De volgende wachten hebben in 2011 hun 50-jarig 
jubileum gevierd:
• Haskerdijken e.o.
• Heerenveen e.o.
• Joure e.o.
• NijbeetsDe Veenhoop

De ‘sulveren ljip’
Het afgelopen jaar werden er 11 ‘sulveren ljippen’ uit-
gereikt aan leden die zich op de een of andere manier 
verdienstelijk hadden gemaakt voor hun wacht.

Dit was mijn laatste verslag van de koekactie. Ik heb 
het altijd met veel plezier gedaan en ik wil op deze 
wijze iedereen bedanken die zich steeds weer heeft 
ingespannen om er een succes van te maken.

Fokke Tuinstra

De koekactie van 2011   
Er werd door 47 wachten deelgenomen aan de koekactie van 2011 en er werden 26.208 
koeken verkocht. Dat was ongeveer 700 minder dan het voorgaande jaar. Een beetje 
verontrustend, maar veel wachten konden maar moeilijk ‘sutelders’ vinden, een verschijnsel 
dat je wel vaker hoort. Het zou mooi zijn als meer mensen hun verantwoordelijkheid namen. 

De BFVW bedankt Fokke van harte 
voor zijn jarenlange belangenloze 

inzet voor onder meer de koekactie! 
(Foto: Anne Osinga)
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Een leerzame certificeringsbijeenkomst
Om in het bezit van een geldige ringvergunning 
te blijven is het nodig één keer in de drie jaar een 
certificeringsbijeenkomst bij te wonen. Dit jaar was 
dit in de vorm van een praktijkbijeenkomst in de buurt 
van Dronrijp, het onderzoeksgebied van de groep 
Franeker.
Ondanks de droogte van de afgelopen maanden zaten 
er genoeg scholeksters te broeden, zouden ze zich 
nu nog laten vangen. Scholeksters laten zich over het 
algemeen zeer gemakkelijk vangen en ook deze ochtend 
was dat geen uitzondering. Na korte tijd hadden we er 
al drie in de kooi. Na het omleggen van de ringen en 
het opmeten van de biometrische gegevens keren de 
vogels meestal binnen zeer korte tijd terug naar het 
nest. Het was een zeer leerzame dag en zeker voor 
herhaling vatbaar. Deze dag stond onder deskundige 

leiding van de heer Kees Oosterbeek van 
het SOVON en Peter Das van de 

ringgroep Bergumermeer 
(als intermediair).

In de onderzoekgebieden van het Ras Ljip project 
waren dit jaar aanzienlijk minder ‘ljippen’ aanwezig 
dan voorgaande jaren en ze waren maar moeilijk te 
vangen. Dat het de voorgaande periode zeer droog 
was, zal zeker van invloed zijn geweest. We hebben 
dan ook maar 16 adulte vogels gevangen waarvan 

3 terugvangsten en nog 13 pullen 
kunnen ringen.

RAS Ljip en Scholekster project   
RAS (Retrapping Adults for Survival) Ljip is een project van het Vogeltrekstation 
en de BFVW met als opzet om in een bepaald gebied zoveel mogelijk vangst- en 
terugvangstgegevens te verzamelen van broedvogels op het nest om meer te weten  
te komen over plaatstrouw en overlevingskansen van de kievit. 
Sinds 2008 is het project uitgebreid met het project Ras Scholekster, een project  
van SOVON, het Vogelonderzoek Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.
Ringen we de ‘ljippen’ met aluminium VT ring, bij de scholeksters gebruiken we een stalen 
VT ring en drie kunststof kleurringen met inscriptie die samen een unieke code vormen 
zodat de vogel altijd en overal als individu te herkennen is.

34.

De gegevens  
worden genoteerd.

De kleurringen die voor de scholeksters worden 
gebruikt.
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Van de scholeksters vingen we 75 adulte vogels, 
waarvan 11 terugvangsten en 5 pullen.
De gegevens van de gevangen vogels is niet compleet, 
omdat wegens omstandigheden van 1 groep de ge-
gevens niet zijn verwerkt. De meeste terugmeldin-
gen van de scholeksters zijn eigen geringde vogels of 
door aflezingen met telescoop vanaf de Friese kust en  
Waddeneilanden.

We kregen een terugmelding van een scholekster 
die op 10 mei 2010 te Hatsum bij Dronrijp geringd 
was door de groep Franeker. Vervolgens werd deze 
scholekster vier keer afgelezen en gefotografeerd 
bij Cadiz, in het zuiden van Spanje in het najaar van 
2010. Ook in oktober 2011 werd deze scholekster 
daar weer waargenomen.

Van de in Nederland geringde scholeksters zijn er 
maar weinig terugmeldingen vanuit Zuid-Spanje of 
zuidelijker. De meeste vogels blijven in Nederland of 
trekken tijdens koude winters richting Frankrijk.

Helaas werden we dit jaar twee keer opgeschrikt door 
het plotselinge overlijden van een collega ringer. Op 31 
januari overleed Jan Marra, assistent van de groep 
Franeker. Op 22 november ontvingen we het droeve 
bericht dat plotseling Oane Tol van de groep Kollum 
was overleden. Hun enthousiasme en grote inbreng 
voor ons project zullen erg missen.

Namens de RAS-werkgroep, Jan Plat, Franeker
Foto’s: Janny Kamstra-Werkhoven

Het meten van de punthoogte van de snavel.

Kees Oosterbeek.
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Seizoensdrukte
Elk seizoen neemt zijn eigen drukte in De Fûgelhelling 
met zich mee. In het voorjaar en de zomer stroomt 
de eerste opvang snel vol met vele hongerige bekjes, 
meestal ouderloze jongen. Maar ook dit jaar moest 
een aanzienlijk aantal onnodig bij ons opgroeien. Het 
is niet altijd duidelijk of opvang nodig is en dan kiezen 
mensen het zekere voor het onzekere en brengen de 
vogels toch bij ons. 

In de storm van september kwamen er in één week 
6 haviken en 5 bruine kiekendieven bij ons binnen. 
Allemaal waren ze de weg in de harde wind kwijt-
geraakt. De jonge haviken waren raamslachtoffers en 
de kiekendieven konden de mensen zo uit het land 
oppakken. Via de werkgroep kiekendieven werd een 
grauwe kiekendief binnengebracht met een gebroken 
poot. Na revalidatie is het jong bij pleegouders in een 
nest uitgezet. 
Opvallend waren de vele jonge eenden (30 jongen met 
moeders) in november. Maar ook het aantal jonge 
kerkuilen was hoog. De donsbolletjes kregen het zwaar, 
nadat de muizenstand ineenstortte. Voor de ouders 
was het te moeilijk om genoeg eten te vangen voor 
hun kroost. Veelal bleef er van het nest maar een klein 
aantal over. Veel te licht werden ze binnengebracht 
om te herstellen. Dat er weinig muizen waren, was 
ook te merken aan de torenvalken. De laatste 3 
binnengebrachte mannetjes stierven al binnen een 
paar uur.
Bijzonder was ook het aantal ooievaars (11 in totaal). 
Een exemplaar kwam uit Peize en had een gat in zijn 
krop, waardoor het eten onder zijn huid terecht kwam. 
Omdat het daar niet meer weg kon komen, begon het 
te bederven. Dierenziekenhuis Drachten heeft het dier 
geopereerd en na herstel is de vogel met 4 andere 
ooievaars bij Eernewoude losgelaten.
In november arriveerde er ook nog een slechtvalk met 
een gebroken poot. In Harlingen werd de vogel onder 
een doos aangetroffen met zijn rechterpoot dwars 
onder zijn lijf. Bij het dierenziekenhuis werd er een 
foto gemaakt waarop te zien was dat de breuk niet 
hersteld kon worden. 
Het onstuimige weer in december bracht een aantal 
zeevogels binnen onze deuren, waaronder een rood-

Vogel- en zoogdierenopvang  
De Fûgelhelling
De vraag naar opvang van dieren in nood neemt nog steeds toe. Dat was op De Fûgelhelling 
duidelijk merkbaar; het aantal binnengebrachte vogels was in 2011 alweer hoger dan 
in de voorgaande jaren. Door het steeds drukker wordende verkeer en de verdergaande 
bebouwing krijgen veel vogels het steeds moeilijker om in Nederland ongeschonden door 
het leven te komen.
De Fûgelhelling bestrijkt een zeer groot gebied van Noord Nederland. In 2011 kwam  
daar een deel van Overijssel en Oost-Groningen bij. Veel van de opgevangen vogels komen 
via één van onze tussenopvangen naar Ureterp. Zij mogen de dieren maximaal 48 uur 
opvangen en verlenen eerste hulp. Omdat ze met onze protocollen werken en veel ervaring 
hebben, zijn de vogels hier in goede handen. Verder hebben zij dit jaar nieuwe kooien 
gekregen waardoor ze hun goede werk nog beter kunnen uitvoeren.
Meer dan 4100 inheemse vogels (95 soorten) werden naar de opvang gebracht voor 
verzorging. Door de inzet van vele vrijwilligers, medewerkers en stagelopers kon een  
groot deel weer vrijgelaten worden.  

Ook voor groenlingen en huismussen heeft 
De Fûgelhelling plek.
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keel duiker en een zeekoet, de laatste was een 
olieslachtoffer.
Andere bijzondere vogels waren 7 appelvinken, 3 goud-
vinken, 4 graspiepers, 3 lepelaars, 1 kleine rietgans,  
4 koekoeken, 1 vuurgoudhaantje, 1 wilde zwaan,  
1 veld  uil, 1 oeverloper en 1 tapuit.

Aantal opgevangen zoogdieren neemt toe 
Ruim 800 zoogdieren werden door ons opgevangen. 
Veelal jonge dieren, die verweesd waren, zoals de haas 
(61) en eekhoorn (29). De egels voeren al jarenlang 
de boventoon met 549 exemplaren. 
Doordat de leef omgeving steeds kleiner wordt voor 
deze dieren komen ze steeds vaker in de problemen. Zo 
kregen wij een moederegel met 7 pasgeboren jongen 
binnen, die geraakt waren door een bosmaaier. 
Vele egels worden verkeersslachtoffer doordat zij zich 
bij gevaar oprollen. Ze voelen van ver de trillingen van 
de naderende auto en gaan - om zich te verdedigen 
- in een bolletje zitten. Waren ze snel doorgelopen, 
dan had erger voorkomen kunnen worden. Een ander 
probleem is dat jonge egels lang blijven rondscharrelen 
op zoek naar voedsel. Dit alles om zich gereed te maken 
voor de winter. Vaak zijn ze bij de invallende winter 
niet vet en zwaar genoeg om in winterslaap te gaan. 
Voedsel is er ook niet veel meer te vinden en dan gaan 
ze langzaamaan in kracht achteruit. De geluksvogels 
bevinden zich in een tuin, waar de mensen ze bijvoeren 
met kattenbrokjes, zodat ze verder kunnen opvetten. 
Andere worden, als ze een beetje mazzel hebben, 
gevonden en naar een opvang gebracht. Hier kunnen 
ze aansterken om later uitgezet te worden. 

De kleinsten blijven vaak tot na de winter, om in het 
voorjaar als er weer volop eten te vinden is vrijgelaten 
te worden. 
Het aantal vleermuizen neemt ook ieder jaar toe. Dit 
jaar waren het er ongeveer 70. Een aantal soorten 
waren: rosse vleermuis, grootoorvleermuis, laat-
vlieger en ruige vleermuis. Om voor deze dieren op 
De Fûgelhelling ook een plekje te maken, hebben wij 
contact met de VZZ en het IVN. In het voorjaar zullen 
we een overwinterplaats voor ze maken in de bunker 
van de zwaluwmuur. Verder zullen er meerdere vleer-
muizenkasten geplaatst worden.
Ook de das komen we steeds vaker tegen in de opvang. 
Meestal zijn de dieren verkeersslachtoffers. Van de 
3 dassen hebben we er 2 succesvol vrijgelaten. We 
hopen dat ze samen een nieuwe familie kunnen gaan 
vormen. 
Het aantal marterachtigen bleef nagenoeg gelijk. De 
steenmarter (14) en  bunzing (6) waren de voornaamste 
vertegenwoordigers. Het lijkt misschien veel maar als 
je je realiseert hoe groot onze regio is dan valt het 
best wel mee. Van deze soorten krijgen we verweesde 
jongen binnen en aangereden volwassenen. Hulp komt 
voor deze laatste groep vaak te laat of hun letsel is 
te erg. Veelal zijn ze verlamd aan hun achtereind, 
wat niet meer herstellen is. Euthanasie toepassen is 
dan het enige wat we nog voor hen 
kunnen doen. 

In 2011 werden 
maar liefst 549 

egels binnen 
gebracht.
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Bijzondere gasten
Onze meest bijzondere gasten van 2011 waren wel 
de bever en 2 otters. De bever werd al uitrustend 
gevonden in de jachthaven van Langwar. Het dier werd 
door de dierenambulance De Meren bij ons gebracht. 
Hij leek ondergewicht te hebben, maar niet dusdanig, 
dat langdurige opvang noodzakelijk was. De dierenarts 
kon geen bijzonderheden vinden. In overleg met land-
schapsbeheer Groningen is het dier losgelaten in het 
Zuidlaardermeer. Omdat onze kennis van dit dier niet zo 
groot was, vertrouwden wij op de kennis van mensen, 
die vaker met de bever in aanraking komen. Vandaar 
de snelle uitzetting naar een voedselrijk gebied, om 
weer op gewicht te komen.
Hierna kwam er nog een dier dat wij niet eerder 
hadden opgevangen. Tot onze grote verbazing kregen 
wij namelijk in juli een telefoontje over een jonge otter, 
die in De Weerribben zonder familie rondzwom. De 
zoektocht naar andere jongen en eventuele moeder 
bleef zonder succes. Alleen opgroeien zou zijn lot 
worden, wat erg jammer is daar de otter een heel 
sociaal dier is en spelenderwijs moet leren. Het diertje 
was dus overgeleverd aan onze zorg. Gelukkig konden 
wij rekenen op de hulp van otterkenner Tjibbe de Jong en 
zijn vrouw Baukje die ons bijstonden met de verzorging 
van dit fascinerende dier. Tot op de dag van vandaag is 
deze otterman nog steeds bij ons om langzaamaan te 
verwilderen, in de hoop op een succesvolle uitzetting 
in het voorjaar. De tweede otter kwam uit Emmeloord 
en kon vrij makkelijk gevangen worden, wat niet een 
goed teken was. Dit volwassen vrouwtje was helemaal 
vermagerd en uitgeput. Ze was de volgende morgen 
dan ook dood en aan haar houding was te zien, dat 

ze in haar slaap was gestorven. Mooi was wel te 
zien, hoe deze dieren direct op elkaar reageerden en 
geluiden maakten naar elkaar, ondanks het feit dat de 
ruimtes waarin zij zaten, ver uit elkaar lagen. 

Accommodatieverbeteringen
Als wij naar het onderkomen van De Fûgelhelling kijken, 
dan kunnen wij niet anders dan constateren, dat we 
de afgelopen jaren weer vele verbeteringen hebben 
gerealiseerd. Dit dankzij de financiële bijdragen van 
fondsen, overheden en particulieren. In de voortuin 
werden uitwen- en vliegkooien gerealiseerd voor met 
name weidevogels. De kooien kunnen natuurlijk ook 
worden gebruikt voor andere vogels, zoals tuinvogels. 
Deze kooien zijn mede mogelijk gemaakt door giften 
van de BFVW en Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud. 
Aan de rand van de vijver konden wij, dankzij de 
stichting Vakantieverblijven, waterkooien bouwen.
Deze kooien zijn zodanig geplaatst, dat de vogels zowel 
in het water als op het land kunnen verblijven. Dat de 
kooien multifunctioneel zijn bewijst onze babyotter, die 
daarin een mooi rustig plaatsje heeft gekregen om in 
alle rust op te groeien, zodat hij volgend voorjaar het 
‘ruime sop’ kan kiezen. 

Dankzij de giften van velen, waarvan wij vanwege het 
beknopte verslag en de grootte van de gift alleen de 
bijdrage van de provincie Friesland noemen, is een 
langgekoesterde wens in vervulling gegaan, namelijk 
een tweede grote zaal met daaraan gekoppeld een 
aan de tijd aangepaste toilet- en garderoberuimte. De 
zaal is aan het eind van 2011 gereed gekomen en zal 
begin februari 2012 officieel worden geopend door ge-
deputeerde mevrouw Sietske Poepjes. De toiletruimte 
is al enige tijd in gebruik en het is bijna niet meer voor 
te stellen, dat wij het jarenlang hebben moeten doen 
met één toilet. In de bezoekersruimte hebben we een 
filmhoekje gemaakt, waar de bezoekers op een groot 
scherm naar verschillende kleine filmpjes kunnen kij-
ken. Zo zijn er mooie beelden van It Fryske Gea te 
zien en is er voor de kinderen een leuke animatiefilm. 
Helemaal passend in de huidige tijd van digitalisering 
schonk de Van Teijensfundatie uit Beetsterzwaag ons 
de middelen om een webcamsysteem aan te leggen. 
In de bezoekerszaal kunnen bezoekers aan De Fûgel-
helling nu op schermen van dichtbij de vogels in de 
kooien bekijken. In de kooien staan namelijk camera’s 
opgesteld, die vanuit de zaal te besturen zijn. 
De vogels worden op deze manier niet gestoord. 
Eind november hebben wij onze 5 tussenopvangstations 
(4 in Friesland en 1 in Drenthe) van nieuwe en vooral 
functionele kooien kunnen voorzien. Werkten ze al met 
onze protocollen wat betreft de opvang en verzorging, 
nu zijn ook hun voorzieningen op hetzelfde niveau als 
die van ons. Een bever was nog niet eerder opgevangen.
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Uit de ervaring die we hebben opgedaan met onze 
huidige vliegkooien blijkt dat een ronde kooi de vogels 
dwingt om rondjes te vliegen, dit in tegenstelling tot 
een rechthoekige kooi waarin ze van kant naar kant 
vliegen. De vogels gaan dan aan het gaas hangen wat 
hun veren vervolgens beschadigt. 

In de nabije toekomst zouden we er dus nog graag 
een nieuwe ronde vliegkooi bij willen maken.

Sinds begin van het verslagjaar hebben wij een nieuwe 
website. Dankzij aWebsheep te Utrecht kunnen we 
deze (www.defugelhelling.nl) zelf op eenvoudige wijze 
aanpassen. De website wordt veelvuldig bezocht.

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor de steun 
en hulp die we het afgelopen jaar hebben mogen 
ontvangen. Zonder de steun van de vrijwilligers, 
donateurs en vele anderen kunnen wij ons werk niet 
doen. We hopen ook het komende jaar weer op uw 
steun te kunnen rekenen.

Namens de beheerders van De Fûgelhelling, 
De Feart 1, 9247 CK Ureterp, tel. 0512 514328, 
www.defugelhelling.nl, info@defugelhelling.nl: 
Hetty en Jelmer Sinnema 

Tekst: Henk Marinus (voorzitter), Roel Kooistra 
(secretaris), Hetty Sinnema (beheerder)
Foto’s: Hetty Sinnema

Fûgelasyl De Fûgelhelling yn Oerterp is benammen 
rûnom bekend as opfang fan sike, ferwûne of 
âlderleaze fûgels en stikelbargen. Mar ek oar ‘lyts 
wyld spul’ as reeën, hazzen, kninen, iikhoarntsjes 
en flearmûzen komt geregeld binnen. Dêrneist is 
De Fûgelhelling al in moai oantal jierren dwaande 
mei edukaasje, as learwurkplak foar staazjerinners 
fan bg. AOC Ljouwert (bistefersoarging) en dogge 
reyntegrearders der wurkûnderfining op.
Sûnt in jier as fiif binne der foar learlingen fan basis-
skoallen saneamde ‘bio-dagen‘ op de Fûgelhelling. 
Skoallen kinne foar de groepen 5 en 6 meidwaan oan 
tema’s as rôffûgels en ûlen, greidefûgels, wetterfûgels 
of túnfûgels. De skoallen kieze sels in tema en 
binne dan in hiele moarn dwaande mei ferskate 
aspekten, yn allerhande ferskillende wurkfoarmen, 
mei u.o. in presintaasje, dochdingen, spultsjes en 
tinkopdrachten. Skoals en dochs wer oars, regele en 
dien troch de edukaasjemeiwurkers fan ús sintrum. 
Foarôf binne de bern op skoalle al drok west mei de 
tarieding op de bio-moarn, middels u.o. in lesbrief. 
Mar ek foar de lytsere bern, sa as fan pjutte-

boarters plakken, binne der programkes en foar 
âldere bern fan it fuortsetûnderwiis. Ek binne der 
ekskurzjemooglikheden en kinne der feestjes hâlden 
wurde foar jong en âld, kin der yn oerlis in programma 
makke wurde foar ferienings en skoallen. En ús 
meiwurkers kinne op skoalle komme te praten oer in 
ûnderwerp, lykas oer stikelbargen. 
Yn it ôfrûne jier mochten wy op De Fûgelhelling in pear 
tûzen gasten wolkom hjitte fan skoallen, ferienings, 
reiskommisjes esfh. yn ús moaie besikerssintrum  
(In VMBO-skoalle kaam in hiele dei mei 250 learlingen 
tagelyk!). En allegearre like entûsjast.                                                                    
Op dit stuit binne wy yn gearwurking mei de BFVW 
en de jeugdfûgelwacht fan Oerterp drok dwaande 
mei de tarieding fan de grutte ‘Jeugdynspiraasjedei 
2012’, dy’t op de Fûgelhelling hâlden wurdt op 2 juny. 
Tsien jier ferlyn binne dizze dagen begûn by ús en yn it 
jubileumjier dus wer opnij. Foar mear ynformaasje en 
de mooglikheden foar bygelyks ekskurzjes, bio-dagen 
en besites kin men telâne op ús webside: 
www.defugelhelling.nl 
of tillefoanysk fia 0512 - 51 43 28.

Het loslaten van vogels bij vogelkijkhut van 
vogelwacht Akkrum. 

De Fûgelhelling docht mear as allinnich bisten opfange
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Het jaar van de zwaan
Januari 2011 begon met 18 oliebesmeurde zeekoeten 
en alken vanaf de Friese waddeneilanden. Dat hebben 
wij wel eens anders meegemaakt. Helaas was de rust 
van korte duur, want op 9 januari werden wij gebeld 
door onze collega’s vanuit Rotterdam of wij konden as-
sisteren bij een oliemorsing in de Mercuriushaven te 
Amsterdam. Enkele tientallen vogels waren olieslacht-
offer geworden en het ging om knobbelzwanen, een-
den, meerkoeten, futen e.d. 

Natuurlijk waren wij bereid om bij te springen en reis-
de Sape op 11 januari af om de eerste groep vogels 
te halen. Het ging om 17 knobbelzwanen en één ver-
zwakte eidereend. Laatstgenoemde soort is over het 
algemeen moeilijk in leven te houden. 

15 januari reisde Sape opnieuw naar Broek op Lange 
Dijk om nog twee knobbelzwanen, 17 meerkoeten, 
drie kuifeenden, drie tafeleenden en één fuut onder de 
olie te halen. Na de behandeling van ruim 14 dagen 
kon de hele groep olieslachtoffers op één meerkoet na 
worden uitgezet in het Lauwersmeer. 

Het voorjaar gaf de nodige drukte met jonge vogeltjes, 
reekalfjes en jonge haasjes. 14 juli opnieuw een tele-
foontje vanuit Amsterdam met de vraag of wij opnieuw 
konden assisteren bij een oliemorsing in de Amerika-
haven te Amsterdam. Nu ging het alleen om knobbel-
zwanen. De vogels zaten in de haven gezamenlijk om 
door de rui te komen. Helaas is dan een klein beetje 
olie genoeg om veel vogels te besmeuren. 15 en 16 
juli werd door ons opnieuw de reis ondernomen naar 
Amsterdam. 

Totaal kregen wij 81 knobbelzwanen ter verzorging 
aangeboden. Daarnaast kregen wij nog een verzoek 
vanuit Broek op Lange Dijk om een gezin (7 stuks) 
knobbelzwaan op te halen die ook onder de olie zou-
den zitten. Bij ons aangekomen bleek gelukkig aan dit 
echtpaar met kinderen geen olie te kleven. 
Met zoveel knobbelzwanen was er veel voer nodig,  
± 125 kg per dag. Daarnaast bakken vol drinkwater.

Om u enig idee te geven wat het zoal kost een groep 
olieslachtoffers te behandelen, heb ik de rekening bij-
gevoegd. Deze onderstaande rekening is doorgestuurd 
naar Rijkswaterstaat.

De kosten van water, elektriciteit en gas zijn niet 
hoog omdat het in de zomer was. De standen van 
de energiemeters worden iedere maand bijgehouden 
zodat we vrij nauwkeurig de energiekosten kunnen 
vaststellen. Gelukkig konden wij na drie weken alle 
knobbelzwanen terugbrengen naar Amsterdam. 

In de herfst was het eerst vrij rustig tot we in novem-
ber meerdere uilen en roofvogels kregen aangebo-
den. Vermoedelijk waren deze verzwakt geraakt door 
de langdurige mist en de harde tot stormachtige 
wind. Gelukkig zijn dit over het algemeen gemakkelijk 
te behandelen slachtoffers en kunnen deze vogels na 
drie weken goed eten weer worden vrijgelaten in de 
natuur. 
Als afsluiter van het jaar komen zoals gewoonlijk de 
olieslachtoffers weer van zee.

Graag willen wij bestuur, vrijwilligers en beheer een 
heel goed en gezond vogeljaar 2012 toewensen. 
Daarnaast willen we een ieder bedanken voor de 
steun.

Namens het bestuur, de vrijwilligers en 
medewerkers, Gaatske Wiersma-Visser 
Vogelopvangcentrum ‘De Fûgelpits’, Mosselbankweg 1, 
9142 VJ Moddergat, tel: 0519 - 321 591

Vogelopvangcentrum ‘De Fûgelpits’

j. visser voer e.d. € 555,32

j. visser voer e.d. € 181,48

Cateringkosten € 399,95

Schoonmaakartikelen € 230,85

Ontsmettingsmiddelen € 89,54

telefoonkosten € 15,00

Autokosten + huur aanhangwagen € 1.070,35

Nutsbedrijven € 195,20

Personeelskosten € 5.635,00

Totale kosten € 8.372,69
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Richtlijnen van bijvoederen
U wordt verzocht bij het aanvragen van voer voor de 
vogels gedurende de winter het volgende in acht te 
nemen:
•  Het aanvragen van voer kan uitsluitend plaatsvinden 

door bestuursleden van de vogelwachten, genoemd 
in het jaarverslag van de BFVW en wel dagelijks 
tussen 10.00 en 12.30 uur, of  tussen 18.00 en 
20.00 uur; 

•  Gemengd graan/grit voor watervogels en voer voor 
zangvogels kan worden besteld bij de heer 

  R. Keizer te Franeker, tel. 0517- 39 35 59 
 of e-mail: keizer.svff@gmail.com;
•  Het voer kan uitsluitend na telefonisch overleg tus-

sen hem en de in uw omgeving aanwezige foerage-
handel worden afgehaald. In alle andere gevallen 
staat de Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland 
niet garant voor betaling;

•  Voor voer van visetende vogels kunt u terecht bij 
vogelasiel ‘De Fûgelhelling’, De Feart 1, 9247 CK 
Ureterp, tel. 0512-51 43 28  

  en/of de heer G. Pal, tel. 0512-30 36 11.
  Dit voer (vis) wordt uitsluitend verstrekt als u bereid 

bent het af te halen, uiteraard na telefonisch over-
leg.

Het Vogelverzorgingsfonds kan in het belang van de 
organisatie aangevraagde hoeveelheden wijzigen. 
Graag vragen wij begrip indien één van bovengenoem-
de heren niet aanwezig is, wanneer u belt. Probeer 
het na een uurtje nog eens.
     
Wilt u bijdragen in de voerkosten dan worden uw giften 
met dank ontvangen op bankrekening ING: 38.92.088 
of Friesland Bank: 29.90.08.398 t.n.v. Stichting  
Vogelverzorgingsfonds Friesland, Drachten. 

In 2011 werden er bij De Fûgelpits veel knobbelzwanen opgevangen. 

Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland  
De Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland koopt in strenge winters voedsel aan dat 
via de plaatselijke vogelwachten wordt uitgestrooid op plaatsen waar de hongerige vogels 
zich ophouden. De datum van verstrekking van voer voor de diverse vogels wordt bekend 
gemaakt via Omrop Fryslân, de kranten en op de website van de BFVW.
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Sectie Weidevogelbeheer  
Vanellus vanellus van SBNL   
Wat als eerste opvalt aan de weidevogelbeheerinventarisatie SBNL/Vanellus vanellus  
is dat het aantal beheerders ten opzichte van vorig seizoen sterk is gedaald. 
Dit geeft echter een vertekend beeld doordat een aantal weidevogelgroepen uit Utrecht  
en Gelderland de gegevens niet tijdig hebben aangeleverd. 

Dit geldt eveneens voor enkele WBE’s uit Overijssel. Het verminderde aantal beheerders 
heeft daarbij direct gevolgen voor het areaal beheerde hectares. 
Zo is ruim 4640 hectare minder beheerd dan vorig jaar. Dit valt tevens te verklaren 
doordat meerdere trouwe weidevogelvrijwilligers dit seizoen hebben aangegeven vanwege 
gezondheidsredenen niet of nauwelijks aan weidevogelbeheer te zijn toegekomen.
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Bij de kievit blijkt dat in verhouding de vernieling door 
vee aanmerkelijk lager is dan vorig jaar. Daarentegen 
hebben de landbouwmachines nagenoeg het zelfde 
aantal nesten vernield als vorig jaar terwijl er minder 
kievitsnesten zijn gevonden. Ook zijn er dit seizoen 
meerdere nesten verlaten.
Opvallend bij de grutto is dat er circa 60% minder 
nesten is uitgekomen t.o.v. vorig seizoen.  Dit terwijl de 
predatie en het anderszins verloren gaan van nesten 
in verhouding veel lager is dan het jaar daarvoor. 
Blijkbaar is het voor de veldmensen bij een grutto 
moeilijk waarneembaar hoe een nest gepredeerd is.
Bij de scholekster zijn circa 90 nesten minder gevonden 
dan vorig jaar. Echter zijn er ‘slechts’ circa 30 nesten 
minder uitgekomen dan het jaar ervoor. Opmerkelijk 
is tevens dat opgegeven aantallen predatie nagenoeg 
hetzelfde is gebleken.

De tureluurstand heeft het dit seizoen zwaar te verduren 
gehad. Zo zijn er niet alleen circa 190 nesten minder ge-
vonden, maar is het aantal uitgekomen nesten met ruim 
50% verminderd. Uit de gegevens valt helaas niet op te 
maken waardoor het aantal uitgekomen nesten veel min-
der is in verhouding tot vorig jaar, maar heel duidelijk 
is wel dat vooral in de provincies Gelderland, Utrecht, 
Flevoland en Overijssel veel minder tureluurnesten zijn 
gevonden. Gelderland steekt hier bovenuit met een daling 
van circa 80 nesten. Alles overziend kan gesteld worden 
dat in enkele gebieden het aantal uitgekomen nesten zich 
handhaaft dan wel verbetert, maar in de meeste geval-
len blijkt dat het aantal uitgekomen nesten drastisch is 
gedaald. Dit heeft volgens de vrijwilligers vooral te maken 
met het feit dat de manier van landbewerking nog steeds 
zijn tol eist, maar ook zeker met het droge voorjaar waar-
door de vogels minder voedsel tot zich konden nemen.
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1.  Het ei moet geraapt zijn op een plaats en een tijdstip waarop dat is toegestaan. Dat betekent dus niet in 
ganzengedooggebieden vóór een aangegeven tijdstip en niet op land waar het ‘aaisykjen’ door de eigenaar 
of de gebruiker is verboden of verboden voor bepaalde personen. Dus een nazorger die met uitsluiting 
van alle anderen mag zoeken op het land van een grondgebruiker, kan niet als vinder van een eerste ei 
worden erkend. De vindplaats moet dus toegankelijk zijn voor iedere daartoe bevoegde ‘aaisiker’ (zie 2).

2.  De vinder moet in het bezit zijn van een geldige eierzoekkaart/nazorgpas tenzij hij/zij 11 jaar of jonger 
is. Alle ‘aaisikers’ vanaf 12 jaar en ouder staan ingeschreven in de database: www.aaisykjen.nl. Vindt 
een boer op zijn eigen grond een eerste ei dan verstrekt de vogelwacht hem direct een eierzoekkaart/
nazorgpas en verzorgt men de aanmelding op www.aaisykjen.nl. De boer moet dan wel nazorg op zijn 
landerijen toestaan en voldoen aan de overige bepalingen in dit reglement zoals het aanmelden van 
geraapte eieren via een sms-bericht.

3.  De houder van de kaart/pas zendt voor hij/zij één of meerdere eieren raapt een sms-bericht met het 
aantal (1-4) door hem/haar gevonden en te rapen eieren naar een vooraf door de BFVW op te geven 
centraal nummer. Na het versturen van de sms ontvangt men een retourbericht met de melding of er 
wel/niet geraapt mag worden. De vinder neemt vervolgens contact op met de plaatselijke vogelwacht. 
De vertegenwoordiger van de vogelwacht controleert of het ei terecht is geraapt en wendt zich zo 
snel mogelijk tot de gemeente waarin het ei is gevonden met de vermelding van tijd en plaats. Is het 
gemeentehuis gesloten of anderszins niet bereikbaar dan is het verstandig de politie te bellen en tijd en 
plaats van vinden te laten vastleggen. De gemeente wendt zich tot de provincie wanneer het vermoeden 
bestaat dat er sprake is van het eerste provinciale kievitsei.

4.   Kinderen t/m 11 jaar mogen zonder eierzoekkaart/nazorgpas ‘aaisykjen’. De geraapte eieren dienen 
door een bevoegd persoon via een sms-bericht aangemeld te worden. 

5.  Indien de vogelwacht niet te bereiken is, kan de vinder zich verstaan met het gemeentehuis, de politie of 
het bondsbureau van de BFVW.

6.  Een lid van de vogelwacht of een andere deskundige controleert of er sprake is van een vers kievitsei 
(‘lotterje’). Voor het controleren van de juiste procedure kunt u contact opnemen met het bondsbureau 
van de BFVW.

7.  Als er twee kievitseieren (bijna) tegelijkertijd worden gevonden, geldt het eerst gemelde kievitsei als 
eerste ei. Het tijdstip van de sms-melding is hierbij leidend.  

8.  Als het eerste provinciale kievitsei deel uitmaakt van een legsel van meer dan één kievitsei, is één 
bestemd voor de Commissaris der Koningin en het tweede ei voor de burgemeester van de gemeente 
waarin het ei is gevonden.

9.  Het tweede ei dat gevonden wordt in de gemeente waarin het eerste ei van de provincie is gevonden, 
wordt beschouwd als het eerste ei van de gemeente en wordt als zodanig aangeboden aan de betreffende 
burgemeester. 

10.  Bovenstaande regels gelden ook voor het vinden van het eerste ei door de jeugd en daarvoor uit te 
reiken ‘Sulveren Polske’. De vind(st)er moet jonger zijn dan 13 jaar en moet het ei zelfstandig vinden. 
De vondst moet direct worden gemeld bij de plaatselijke vogelwacht. De wacht meldt de vondst bij  
M. Hoekstra (bondsbureau BFVW) te Earnewâld (tel. 0511-539750 / 0515-332331 / 06-45221590). 
Het hoofdbestuur meldt de vondst vervolgens op het provinciehuis. 

Regels voor het vinden en aanbieden van 
het eerste kievitsei

R E G E L S
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Het resultaat
Het resultaat is sterk tegenvallend met name voor de BFVW. Het bondsblad Vanellus heeft ook dit jaar nog 
een verlies maar is beter geëindigd dan begroot.  Het bondsbureau had dit jaar een inbraak waarbij ongeveer 
400 euro kasgeld is gestolen.

Nieuwe accountant
Doordat wij minder tevreden waren met de prijs/prestatieverhouding bij de vorige accountant zijn we op 
zoek gegaan naar een ander accountantsbureau. FB accountants uit Burgum is voor het eerst dit jaar de 
accountant van de bond.

Toelichting op grote afwijkingen bij de realisatie t.o.v. de begroting
De juridische kosten wijken sterk af van de begroting, namelijk 13547 euro. Hiervoor was in het vorige jaar 
een voorziening op de balans gezet van 6500 euro. Door de vele beroepen van Faunabeheer zijn we er toe 
gedwongen om deze kosten voor lief te nemen. 
Doordat wij graag willen inspreken op de nieuwe natuurwet hebben we daar een jurist voor gevraagd. Dit 
was niet begroot. Bij aanpassing van de wet achten wij het van groot belang dat het ‘aaisykjen’ weer wordt 
opgenomen in de nieuwe wet. 
De accountantskosten hebben de begroting met 2700 euro overschreden. De kosten van projecten zijn de 
kosten voor het snijmaïsonderzoek. Dit jaar is er veel folderwerk gedrukt, waardoor de post drukwerk met 
2500 euro is overschreden. Ook bij het onderdeel vogels aan huis is dit de reden van de overschrijding. 
Verder zijn er behoorlijk wat mee- en tegenvallers. Maar zoals gewoonlijk heft dat elkaar op. Op een onderdeel 
zijn we dingen anders gaan noemen. Kosten productplan gaan over in kosten bondsbureau, want de provincie 
noemt het hebben van een beleidsmedewerker en de uitvoering middels het bondsbureau een productplan. Wij 
denken dat dit goed gedekt wordt door kosten bondsbureau.

De begroting
De begroting laat zien dat er volgend jaar weer zwarte eindresultaten komen. De verhoging van de afdrachten 
is hierin noodzakelijk. Ook bij Vanellus gaan we weer de goede kant op. Reclame vinden we niet terug maar 
donaties wel. Eigenlijk is dit de sponsoring waarover in de rayonvergaderingen is gesproken.

Tenslotte
De betalingsmoraal is wat verbeterd maar nog altijd niet goed. Want ook in de begroting  vindt u nog steeds 
aan aanzienlijk bedrag voor afdracht oude jaren. Er zijn wachten die vinden dat de penningmeester een nota 
moet sturen. Dit kan niet goed worden uitgevoerd omdat bij de opzet van onze bond is gekozen voor lokaal 
zelfstandige wachten met een eigen registratie. Bij deze werkwijze weet de penningmeester niet hoeveel 
leden er bij de lokale wachten zijn. Het bestuur zal onderzoek doen naar mogelijke alternatieven voor dit 
betalingssysteem.

Drachten, december 2011 

Eltjo J. van Marum,
penningmeester BFVW

Toelichting op de jaarrekening over het boekjaar 
1 november 2010 t/m 31 oktober 2011 
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Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2010/2011 van de Bond Friese VogelWachten te  
Leeuwarden bestaande uit de balans per 31 oktober 2011 en de staat van baten en lasten over 2010/2011 
met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vereniging 
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vereniging.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in over-
eenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de 
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, 
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vereniging verstrekte gegevens 
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van 
de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de 
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Resultaat 
De staat van baten en lasten sluit met een negatief saldo van € 27.836. Dit bedrag is samengesteld uit een 
negatief exploitatiesaldo van € 24.509 voor de Bond Friese VogelWachten en een negatief exploitatiesaldo 
van € 3.327 voor Vanellus. 
De balans per 31 oktober 2011 sluit met en totaaltelling van € 226.843. 

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend,

FB-Accountants

S. de la Ferté AA/FB
Accountant Administratieconsulent
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Balans BFVW 2011
A C T I V A Per 31 oktober 2011 Per 31 oktober 2010

€ € € €

Vaste Activa

Inventaris  4.555  6.255 

 4.555  6.255 

Vlottende activa

Voorraden  18.654  12.599 

Vorderingen

- Rente  1.312  1.887 

- Afdracht Vogelwachten  8.303  5.013 

- Abonnementen Vanellus  1.254  1.194 

- Overige  2.993  7.682 

 32.516  28.375 

Liquide Middelen

Rabobank

- Rek crt Drachten 54.844  6.308  19.914 

- Rendementrek. 133.354  136.383  89.677 

 142.691  109.591 

Friesland Bank

- Profijtplusrek. 42.997  13.650  33 

- Rek crt. Vanellus 00.630  5.439  49.627 

- Termijndeposito 14.795  27.594  26.921 

- Termijndeposito 83.457  -  12.967 

 46.683  89.548 

Kas

- Penningmeester  399  599 

- Bondsbureau  -  124 

 399  723 

 226.843  234.492 
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Balans BFVW 2011

P A S S I V A Per 31 oktober 2011 Per 31 oktober 2010
€ € € €

Eigen Vermogen

BFVW

- Algemene Reserve  151.215  147.486 

- Exploitatiesaldo - 24.509  12.804 

- Toevoeging fondsen  34.567 - 9.075

 161.273  151.215 

Vanellus

- Algemene reserve  20.157  30.687 

- Exploitatiesaldo - 3.327 - 10.530

 16.830  20.157 

 178.103  171.372 

Fondsen

Broekman legaat  -  25.492 
Voorziening Vogelbescherming 
tbv Blaustirns

 14.600  14.600 

Posma Legaat  -  9.075 

 14.600  49.167 

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten  34.140  13.953 

Vooruitontvangen bedragen  -  - 

 34.140  13.953 

 226.843  234.492 
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 Exploitatierekening bondsorgaan Vanellus over 2011 en begroting over 2012 

Rekening
2011

Begroting 
2011

Rekening
2010

Begroting
2012

€ € € €

B A T E N  

Abonnementen  30.756  23.500  23.421  30.500 

Advertenties  -  1.000  600  - 

Rente  1.350  1.500  1.474  1.200 

Donaties  -  -  -  4.000 

 32.106  26.000  25.495  35.700 

L A S T E N

Uitgiftekosten

- het drukken van Vanellus  28.267  28.000  28.307  28.000 

- Administratiesysteem  4.096  4.000  4.008  4.000 

- uitvoeringskosten  1.252  1.500  1.427  1.250 

- kosten betalingsverkeer  692  125  708  700 

Overige kosten

- contributies/abonnementen  125  -  -  125 

- reiskosten  -  -  -  600 

- accountantskosten  1.000  1.750  1.575  1.000 

 35.433  35.375  36.025  35.675 

Totaal aan baten  32.106  26.000  25.495  35.700 

Totaal aan lasten  35.433  35.375  36.025  35.675 

Exploitatieresultaat - 3.327 - 9.375 - 10.530  25 
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 Staat van baten en lasten BFVW 2011 en begroting 2012 

Rekening
2011

Begroting 
2011

Rekening
2010

Begroting
2012

€ € € €

B A T E N

Afdracht wachten  51.892  58.750  52.743  70.000 

Afdracht oude jaren  6.451  1.000  3.222  5.600 

Winkelverkopen  1.200  4.000  4.322  2.000 

Koekactie  -  -  1.289  - 

Verkopen broedzorg  2.476  5.500  7.455  1.500 

Opbrengst nazorgpassen/inlegvellen  24.000  25.000  25.096  25.000 

Rente banken  1.706  1.500  1.446  1.800 

legaten  -  -  9.075  - 

Giften en overige baten  25  1.000  1.218  100 

Projecten  9.472  5.000  4.000  9.500 

Diverse baten  356  -  -  200 

Bijdrage beeld A. Andriessen  -  -  970  - 

Subsidies Projectplan  95.429  100.000  100.750  90.000 

Vogelbescherming Nederland  -  5.000  5.200  - 

 193.007  206.750  216.786  205.700 

L A S T E N

Bestuurskosten

- uitvoeringskosten  1.011  7.000  7.168  5.000 

- kosten bondsbureau  65.062  67.000  66.601  67.000 

- secretariaatskosten  2.363  -  -  2.400 

- SMS systeem  20.771  20.770  23.548  20.771 

- Kievitregistratiesysteem  14.036  14.036  -  14.036 

Vergaderkosten e.d.  6.431  6.000  6.073  6.500 

Reiskosten  4.961  5.000  4.878  5.000 

Telefoon/Fax  1.681  2.500  2.709  2.000 

Kantoorkosten  2.761  4.000  3.985  3.000 

Drukwerk  5.002  2.500  2.893  3.000 

Automatisering  2.432  2.500  2.356  2.500 

Representatie  839  500  365  1.000 

Afschrijving inventaris  1.700  4.000  2.395  2.074 

Nieuw beleid  4.012  2.000  -  - 

Website  1.117  3.000  3.637  3.000 

 134.179  140.806  126.608  137.281 
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Staat van baten en lasten BFVW 2011 en begroting 2012 

L A S T E N Rekening
2011

Begroting 
2011

Rekening
2010

Begroting
2012

€ € € €

Algemene kosten

- jaarverslag  6.412  5.500  5.537  6.500 

- verzekeringen  1.655  2.200  2.233  1.655 

- abonn./lidmaatsch./donaties  958  800  815  950 

- kosten betalingsverkeer  232  300  436  300 

- accountantskosten  6.199  3.500  3.992  3.000 

- kosten Produktplan  361  5.000  11.219  - 

- beeld A. Andriesen  -  -  137  - 

- juridische kosten  13.547  10.000  7.500  7.500 

- ondersteuning inspraak Nieuwe Natuurwet  4.737  -  -  2.500 

Overige algemene kosten  926  -  -  1.000 

Diverse lasten  433  -  -  1.000 

 35.461  27.300  31.869  24.405 

Commissies en werkgroepen

- nazorg  4.040  1.600  1.634  6.500 

- jeugdvogelwachten  -  -  4.087  - 

- kosten projecten  8.726  5.000  5.287  9.500 

- inkopen broedzorg  7.469  7.000  7.913  1.500 

- broedzorg algemeen  1.192  1.500  1.275  2.500 

- project Blaustirns  825  2.000  2.960  1.000 

- project Patrijs/Vogels aan huis  3.129  300  156  1.000 

- educatie  7.868  4.000  1.079  6.600 

- PR public relations  437  4.000  5.649  500 

Inkopen PR  1.778  5.000  5.637  2.500 

- Ras-project  140  200  226  200 

- Wilsters  1.864  2.000  2.118  1.800 

- Kerkuilen  4.495  5.000  4.927  5.000 

 41.961  37.600  42.948  38.600 

Bijdragen en Bijzondere projecten

- Fryske Plattelans Aliantie (FPA)  500  500  500  500 

- Fugelasyls Ureterp en Anjum  1.150  1.150  1.150  1.150 

- bijdragen in projecten van anderen  3.394  1.000  705  2.000 

- jubileumfonds vogelwachten  871  500  -  500 

- diverse projecten vogelwachten  -  200  202  500 

 5.915  3.350  2.557  4.650 

Totaal baten  193.007  206.750  216.786  205.700 

Totaal lasten  217.517  209.056  203.982  204.936 

Exploitatieresultaat - 24.509 - 2.306  12.804  764 
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Vogelwachten               functie

1 VW. Akkerwoude Pe. J. POSTMA                   Haeijehoek 18               9108 MR  Broeksterwoude 0511-422183

1 VW. Akkerwoude Se. P. V/D GALIËN Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML Broeksterwoude 0511-422626

1 VW. Akkerwoude Vo. J. HAAKMA Bakkerswei 40 9104 DC Damwoude 0511-423249

2 VW. Akkrum                              Pe. J. PEENSTRA Burdinewei 4 8494 NH Nes (Boarnsterhim) 0566-651529

2 VW. Akkrum                              Se. W. VAN GORKUM G.S. Ruiterstraat 10 8491 GH Akkrum                 0566-650545

2 VW. Akkrum                              Vo. S. MIEDEMA Sijthuisterfjild 2 8468 ML Haskerdijken 0566-652053

3 VW. Ameland (Hollum/Ballum)              Pe. G.    RUYGH                     Pietjemiedeweg 1a             9162 EH  Ballum-Ameland                 0519-554221

3 VW. Ameland (Hollum/Ballum)              Se. E. SMIT Brakspolle 6 9161 DW  Hollum-Ameland         0519-554819

3 VW. Ameland (Hollum/Ballum)              Vo. IJ.   BRIJKER                   Kekelburen 13                 9161 DS  Hollum-Ameland 0519-554397

4 VW. Ameland (Nes- Buren)                Pe. P.J. BROUWER                   Hoofdweg 10                   9164 KL  Buren-Ameland 0519-542581

4 VW. Ameland (Nes- Buren)                Se. L. KIEWIED Van der Stratenweg 18 9163 HT Nes-Ameland 0519-542930

4 VW. Ameland (Nes- Buren)                Vo. G.A. BROUWER Obbe Edskesstraat 6 9163 JG Nes-Ameland 0519-542430

5 VW. Anjum Pe. J. BIJL Schildhoek 11 9976 VW Lauwersoog 0519-349902

5 VW. Anjum Se. S.    ZIJLSTRA Burmaniastrjitte 5 9133 MV Anjum 0519-321794

5 VW. Anjum Vo. T. VISSER Stiemsterwei 24 9133 NS Anjum 0519-321420

6 VW. Arum                                Pe. M. DOUNA Pôlle 60 8822 VG Arum                   0517-641675

6 VW. Arum                                Se. J. DE BOER Skoalsingel 22 8822 VJ Arum                   0517-641717

6 VW. Arum                                Vo. M. DOUNA Pôlle 60 8822 VG Arum                   0517-641675

7 VW. Augustinusga/Surhuizum              Pe. T. HANSMA Langpaed 4 9283 TD Surhuizum 0512-352493

7 VW. Augustinusga/Surhuizum              Se. R. HAMSTRA Mounewyk 14 9281 SG Harkema 06-23699094

7 VW. Augustinusga/Surhuizum              Vo. H. VOGEL Lege Loane 4 9284 XN Augustinusga 0512-352664

8 VW. Bakhuizen                           Pe. R. VAN DAM St. Odulphustraat 64 8574 SZ Bakhuizen              06-17030687

8 VW. Bakhuizen                           Se. L. OSINGA Hollewei 8 8574 TH Bakhuizen 06-50890339

8 VW. Bakhuizen                          Vo. J. MELCHERS Skuniadijk 13 8574 TR Bakhuizen 06-22904011

9 VW. Balk en omstreken                   Pe. A. OVERDIJK De Weind 7 8561 JA Balk 0514-604891

9 VW. Balk en omstreken                   Se. Mevr. T. SMIT-WASSENAAR Lorbuorren 3 8571 MT Harich 0514-603918

9 VW. Balk en omstreken                   Vo. W.S. DE BOER Welgelegen 13 8571 RG Harich 0514-605531

10 VW. Beetgum/Beetgumermolen              Pe. R. BUURSEMA Langestraat 62 9045 PD  Beetgumermolen                058-2531591

10 VW. Beetgum/Beetgumermolen              Se. J. LAUTENBACH Franskeleane 31 9044 NH Beetgum 058-2532065

10 VW. Beetgum/Beetgumermolen              Vo. D. WYNIA It String 43 9045 RE Beetgumermolen                058-2531920

11 VW. Bergum                              Pe. J. WIEGERSMA Hillemaweg 51             9251 KC Bergum                 0511-463446

11 VW. Bergum                              Se. I HOLWERDA Menno van Coehoornweg 2 9251 LV Bergum                 0511-462925

11 VW. Bergum                              Vo. A. KLAVER Pater Doesburgleane 19 9251 PK Burgum 0511-462564

12 VW. Berlikum                            Pe. P.    HAARSMA                   W. Koningstraat 22            8851 GT  Tzummarum              0518-481770

12 VW. Berlikum                            Se. J. METZLAR Twibak 2 9041 ES Berlikum               0518-462353

12 VW. Berlikum                            Vo. F..    SIEGERSMA Kwekerijleane 9              9041 ER  Berlikum               0518-461793

13 VW. Birdaard                            Pe. W. NOORDSTRA Hoofdweg 118 9112 HB Burdaard               0519-332830

13 VW. Birdaard                            Se. J. LUDEMA Dokkemerstraatweg 12 9112 GT Burdaard               0519-332785

13 VW. Birdaard                            Vo. J. LUDEMA Dokkumerstraatweg 12 9112 GT Burdaard               0519-332785

14 VW. Boksum en omkriten                  Pe. Th. HOFMAN Pypsterhof 24 9033 XM Deinum                 058-2541953
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Vogelwachten               functie

14 VW. Boksum en omkriten                  Se. S. TILMA Tiltsjedyk 2 9031 XL Boksum                 058-2541960

14 VW. Boksum en omkriten                  Vo. E. VAN OMMEN Hoptilsterdyk 7 9027 BO Hilaard 058-2519825

15 VW. Bolsward                            Pe. G. HOFSTRA Fûgelleane 36 8702 CD Bolsward               0515-579471

15 VW. Bolsward                            Se. J.D.    KIENSTRA Nanne Reijnstraat 27 8701 CG Bolsward               06-50623445

15 VW. Bolsward                            Vo. J.D.    KIENSTRA Nanne Reijnstraat 27 8701 CG Bolsward               06-50623445

16 VW. Boyl                                Pe. K. DE VRIES Kerkweg 30 8392 NP Boyl 0561-421713

16 VW. Boyl                                Se. Y.    EDEMA                     Boylerweg 167                 8392 NG  Boyl                   0561-421890

16 VW. Boyl                                Vo. B.    NIJSINGH Boylerweg 15                  8392 NA  Boyl                   0561-421536

17 VW. Bozum                               Pe. A. LAND Tjerkebourren 12 8635 MC Boazum                  0515-521661

17 VW. Bozum                               Se. J.J.C. DE VRIES Tjerkebourren 10 8635 MC Boazum                  06-42712863

17 VW. Bozum                               Vo. F. DE BOER Yndyk 5 8635 VD Boazum                  0515-521575

18 VW. Brantgum                            Pe. T. DAMMERS Tjessenweg 5 9152 BD Waaxens 0519-561989

18 VW. Brantgum                            Se. H. ROTTEVEEL De Terp 4 9154 BC Foudgum 0519-295891

18 VW. Brantgum                            Vo. L.    STELLEMA                  Stemhuisstraat 14 9153 BH Brantgum               0519-561691

19 VW. Buitenpost                          Pe. FR. WIJMA Berberkruid 7 9285 KH Buitenpost             0511-544589

19 VW. Buitenpost                          Se. R. HENSTRA De Barrage 40 9285 SM Buitenpost             06-51395731

19 VW. Buitenpost                          Vo. J.A. WAGENAAR Egypte 5 9285 MX Buitenpost 06-29152459

20 VW. De Blesse c.a.                      Pe. T. DOLSTRA Weerdijk 13 8488 GN Nijeholtwolde 0561-769021

20 VW. De Blesse c.a.                      Se. P.    DEKKER                    Domeinenweg 8                 8396 LM  Peperga                0561-441545

20 VW. De Blesse c.a.                      Vo. E. WALLINGA Nijksweg 42 8398 ER Blesdijke 0561-451423

21 VW. De Fjouwer Doarpen" Itens Pe. M.B. POELSMA Buorren 19 8642 WG Lutkewierum 06-23677282

21 VW. De Fjouwer Doarpen" Itens Se. S. EEKMA Buorren 48 8641 WX Rien 0515-521820

21 VW. De Fjouwer Doarpen" Itens Vo. B. DE LEEUW De Nijstêd 13 8735 HV Itens 0515-331107

22 VW. De Wilgen/Smalle Ee                 Pe. D. PESTMAN Drachtstereewei 30 9213 VE De Wilgen              0512-522415

22 VW. De Wilgen/Smalle Ee                Se. W. TERPSTRA Slinge 35 9204 KK Drachten 0512-521562

22 VW. De Wilgen/Smalle Ee                Vo. G. KOOI Drachtster Heawei 98 9213 VJ De Wilgen              0512-517487

23 VW. Dokkum                              Pe. H. KROTTJE F. van Heemstrasingel 41 9101 AJ Dokkum                 06-83592066

23 VW. Dokkum                              Se. B.    VAN DER MEULEN Papiermûne 4 9102 EN Dokkum                 0519-220520

23 VW. Dokkum                             Vo. Y. DE JONG Woudhorne 51                  9101 NS  Dokkum                 0519-292453

24 VW. Doniawerstal                        Pe. M.J. LEENSTRA                  Noed 13a                      8521 NR  St. Nicolaasga         0513-431034

24 VW. Doniawerstal                        Se. R. KUIPERS It bled 19 8521 PL St. Nicolaasga         06-52483145

24 VW. Doniawerstal                        Vo. H.P.  DE VRIES Lemmerweg 4                   8521 JN  St. Nicolaasga         0513-431182

25 VW. Donkerbroek                         Pe. W.    MEYERHOF                  Herenweg 63                   8435 WP  Donkerbroek 0516-491717

25 VW. Donkerbroek                         Se. H. DE BOER De Helling 42 8401 TW Gorredijk              0513-436575

25 VW. Donkerbroek                         Vo. Mevr. I.    RUESSINK-DE JONG Veerhuisweg 46                 8435 SC  Donkerbroek            0516-491578

26 VW. Drachten/Beetsterzwaag                            Pe. W. T. EPEMA Greuns 37 9204 GH Drachten 0512-530423

26 VW. Drachten.Beetsterzwaag                           Se. L. KERKSTRA Foswerd 104 9202 BB Drachten 0512-541111

26 VW. Drachten/Beetsterzwaag                            Vo. B. BOSMA                    De Kampen 2 9244 BJ Beetsterzwaag 0512-381837

27 VW. Drachtstercompagnie                 Pe. T.    VOETBERG Siktaris Eringawyk 1 9222 NW Drachtstercompagnie    0512-341926

27 VW. Drachtstercompagnie                 Se. L. JELSMA Compagnonsweg 35 9221 SW Rottevalle 0512-341777
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27 VW. Drachtstercompagnie                 Vo. K. VAN DER MEULEN Wytse Peetswei 7 9223 NL Houtigehage 0512-303303

28 VW. Driesum/Wouterswoude                Pe. P. ZWAAGSTRA V. Sytzamaweg 20 9114 RW Driesum 0511-424654

28 VW. Driesum/Wouterswoude                Se. E.    HOLWERDA Dammelaan 3 9104 GS Damwoude 0511-423737

28 VW. Driesum/Wouterswoude                Vo. R. BOSGRAAF Hoofdweg 54 9104 BH Damwoude 0511-425106

29 VW. Drogeham Pe. W. REITSMA Sankop 23 9289 JV Drogeham 0515-330919

29 VW. Drogeham Se. W. BOONSTRA Skoalikkers 11 A 9284 TS Augustinusga 0512-352199

29 VW. Drogeham Vo. S. BIJMA De Ikkers 8 9289 KV Drogeham 0512-331244

30 VW. Dronrijp                            Pe. L. VELTMAN Puoldijk 62 9035 VC Dronrijp               0517-231638

30 VW. Dronrijp                            Se. Th.   JELLEMA                   Strjitwei 5                   9035 VM  Dronrijp               0517-232438

30 VW. Dronrijp                           Vo. Joh. R. VAN DER MEER 't Heech 44 A 9035 AE Dronrijp 0517-233310

31 VW. Easterein                           Pe. G. BAKKER Wynserdyk 18-20 8734 GG Easterein 0515-332919

31 VW. Easterein                          Se. J. HUITEMA Skilplein 27 8734 GW Easterein 06-53676731

31 VW. Easterein                         Vo. J.R. BLANKSMA Foarbuorren 17 8734 HD Easterein 06-53803817

32 VW. Eestrum                             Pe. J.F. ZIJLSTRA Buorrefinnewei 14 9258 CM Jistrum 0512-471510

32 VW. Eestrum                             Se. E. ROZEMA De Meren 6 9258 GM Jistrum                06-46172641

32 VW. Eestrum                             Vo. H. BERGSMA Schoolstraat 23 9258 CE Jistrum             0512-843393

33 VW. Engwierum                           Pe. P. VEENDORP de Kampen 12 9132 LV Engwierum              0511-408052

33 VW. Engwierum                           Se. J. ZIJLSTRA Foeke Sjoerdsstrjitte 7 9131 LB Ee 06-42820988

33 VW. Engwierum                           Vo. E. IDSARDIE Stienfeksterwei 7 9131 KK Ee 06-55966598

34 VW. Feankleaster e.o.            Pe. S. SCHOTANUS JR Foarwei 103 9298 JE Kollumerzwaag          0511-441656

34 VW. Feankleaster e.o.            Se. R.J. VEENSTRA Jac. Vogelzangstrjitte 8 9298 VA Kollumerzwaag 0511-445529

34 VW. Feankleaster e.o.            Vo. S. SCHOTANUS JR Foarwei 103 9298 JE Kollumerzwaag          0511-441656

35 VW. Ferwerd Pe. Y. VISSER Marrumerweg 9 9172 PN Ferwerd 0518-411388

35 VW. Ferwerd Se. J. ELKEMA Voorstraat 33 9171 LT Blije 0519-561635

35 VW. Ferwerd Vo. Gj. DE GROOT Miedwei 11 9151 AH Holwerd 0519-561784

36 VW. Franeker                           Pe. A.L.  DE WITTE Schouw 2                      8802 NZ  Franeker               0517-393351

36 VW. Franeker           Se. I. SCHRAM De Buffer 3 8851 GR Tzummarum 0518-481069

36 VW. Franeker                            Vo. R. KEIZER Prof. Venemastraat 1 8801 DV Franeker 0517-393559

37 VW. Gaastmeer                           Pe. D. FLAPPER J.J.Hofstrjitte 29 8611 JT Gaastmeer 0515-469438

37 VW. Gaastmeer                           Se. R. BRUNDEL-FAKKELDIJ Munkedyk 16 8611 JM Gaastmeer              0515-469111

37 VW. Gaastmeer                           Vo. W. LEENSTRA Hellingpaed 12 8611 JR  Gaastmeer              0515-469441

38 VW. Garyp                              Pe. S.E.    RIEMERSMA                 Gravinneloane 2               9263 TA  Garyp                  0511-521306

38 VW. Garyp                              Se. J. DE GRAAF Greate Buorren 4 9263 PM  Garyp 0511-521505

38 VW. Garyp                               Vo. J. ZUIDERVELD Ljippenstal 44 9263 RK  Garyp 0511-521862

39 VW. Gerkesklooster/Stroobos            Pe. E. NICOLAI Klaarkamp 12 9873 RH Gerkesklooster 0512-352156

39 VW. Gerkesklooster/Stroobos            Se. A. BOSMA                    Sarabos 19a 9873 TH Gerkesklooster         0512-351466

39 VW. Gerkesklooster/Stroobos            Vo. K. SPRIENSMA Spriensma's Reed 9873 TE Gerkesklooster         0512-351403

40 VW. 'De Trije Doarpkes' Pe. A. BRINK                     Kleasterwei 24 8511 AL Goingarijp 0566-689401

40 VW. 'De Trije Doarpkes' Se. S. BRINK Bourren 38 8542 AB Terkaple 0566-688552

40 VW. 'De Trije Doarpkes'         Vo. Mevr. M. RIJPKEMA-ELSHOF Swettepoelsterdyk 3 8512 AS Broek 0513-418600
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41 VW. Gorredijk                          Pe. J. SIJBRANDIJ Schoolstraat 53 8401 CV Gorredijk              0513-466544

41 VW. Gorredijk                          Se. J.    KEUNING                   Dollard 184                   9204 CV  Drachten 0512-540615

41 VW. Gorredijk                           Vo. J. DE VOS Kuiperij 87 8401 VP Gorredijk              0513-463073

42 VW. Grouw                              Pe. B. VAN DER WIJK De Tichtset 3 9001 NK Grou 0566-622767

42 VW. Grouw                              Se. D. JONKER Drachtsterweg 12 9001 BE Grou 0566-623824

42 VW. Grouw                               Vo. W. HOOGHIEMSTER P.j.Troelstrawei 41 9001 CT Grou 0566-622360

43 VW. Hallum/Marrum                      Pe. A. SCHUILING Westernijkerk 12 9073 TS Marrum 0518-413234

43 VW. Hallum/Marrum                      Se. B. GREYDANUS Stasjonwei 6 9073 GJ Marrum 0518-412313

43 VW. Hallum/Marrum Vo. M. DE VRIES Rondweg 1 9074 TJ Hallum 0518-431941

44 VW. Hantum Pe. Mevr. A.R. VRIESWIJK Brantgumerweg 1 9147 BV Hantum 0519-572500

44 VW. Hantum Se. P. V.D. WEIDE Fetzeweg 5 9147 BZ Hantum 06-20212779

44 VW. Hantum                             Vo. J.J.  DE WILDE Kennemareed 2 9147 BT Hantum 0519-571017

45 VW. Harlingen                          Pe. W. DE JONG Harlingerweg 20 8821 LC Kimswerd 0517-641681

45 VW. Harlingen                          Se. R. VISSER                    F. Poststraat 25 8872 NZ Midlum 0517-417128

45 VW. Harlingen Vo. H. BOON De Tureluur 16 8862  LD Harlingen 0517-419263

46 VW. Haskerdyken                        Pe. A. WESTRA Konvintspaad 13 8468 BL Haskerdyken 0513-671325

46 VW. Haskerdyken                        Se. Y. PEANSTRA Rijksstraatweg 54 8468 ME Haskerdyken 0513-671622

46 VW. Haskerdyken                        Vo. A. BAKKER HB Jonkerweg 16 8449 AC Terband 0513-671428

47 VW. Heeg                               Pe. C.    PISO                      Harinxmastrjitte 22           8621 BL  Heeg                   0515-442202

47 VW. Heeg                               Se. B.    ZIJLSTRA Helling 8 8621 CP Heeg 0515-442948

47 VW. Heeg                               Vo. E. TERPSTRA Helling 64 8621 CP Heeg                   0515-442397

48 VW. Heerenveen                         Pe. H. MULDER Badweg 59 8442 AE Heerenveen 0513-628213

48 VW. Heerenveen                         Se. W.    PLANTINGA Joris I. Veld State 113 8442 PJ Heerenveen             0513-633952

48 VW. Heerenveen                         Vo. J. VAN AALSUM Woudsterweg 36 8448 HB Heerenveen 0513-688203

49 VW. Het Oud Bildt                      Pe. R. FOPMA H.Buwaldastraat 13 9076 HB St. Annaparochie       0518-401102

49 VW. Het Oud Bildt                      Se. D.    LAUTENBAG                 Buorren 32 9041 BB Berlikum 06-27133380

49 VW. Het Oud Bildt                      Vo. B. TUINHOF Netarisappel 18 9076 LB St. Annaparochie       0518-402718

50 VW. Holwerd e.o.                        Pe. H. BOLTJES Stationsweg 8 9151 JN Holwerd 0519-561721

50 VW. Holwerd e.o.                        Se. H. BOLTJES Stationsweg 8 9151 JN Holwerd 0519-561721

50 VW. Holwerd e.o.                        Vo. H.    V.D. BOS Stationsweg 18                9151 JN  Holwerd                0519-562126

51 VW. Jutryp/Hommerts Pe. H. HUITEMA Grevinnewei 1 8623 XS Jutrijp 0515-442319

51 VW. Jutryp/Hommerts Se. Mevr. P BREKEVELD-SILVIUS Riperwei 52 8623 XN Jutrijp 0515-442517

51 VW. Jutryp/Hommerts Vo. O. BETHLEHEM Zilverschoon 6 8607 GA Sneek 0515-412206

52 VW. Hurdegaryp Pe. Mevr. J. DE RUITER Swellenêst 8 9254 AW Hurdegarijp            0511-473988

52 VW. Hurdegaryp Se. Mevr. W. DIJKEMA-LINDEBOOM Jintewarren 21 9254 GA Hurdegarijp 0511-475153

52 VW. Hurdegaryp Vo. B.    GRAANSMA                  Rijksstraatweg 114            9254 DL  Hurdegarijp            0511-472890

53 VW. Idaarderadeel Nrd.(Warga e.o.) Pe. A. ZWART De Turfskipper 24 9005 RH Wergea 058-2552408

53 VW. Idaarderadeel Nrd.(Warga e.o.) Se. J.  DE BOER De Marren 45                9005 NS Wergea               058-2552329

53 VW. Idaarderadeel Nrd (Warga e.o.)      Vo. F.    DE BRUIN Leechlan 40 9003 XX Warten                 058-2551407

54 VW. IJlst en Oosthem                    Pe. S. DE WITTE Nessenwei 11 8618 NM Oosthem 0515-531327
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54 VW. IJlst en Oosthem                   Se. J. FRANKENA De Sylroede 22 8615 LC Blauwhuis 0515-579486

54 VW. IJlst en Oosthem                   Vo. S. FEENSTRA Rige 14 8617 LA Abbega 0515-569637

55 VW. Irnsum.                             Pe. A.W. NIEMARKT De Terp 1 9011VW Jirnsum 0566-601130

55 VW. Irnsum                              Se. B. SIENEMA Rijksweg 78 9011 VE Jirnsum 0566-602377

55 VW. Irnsum                              Vo. A.W. NIEMARKT De Terp 7 9011 VW Jirnsum 0566-601879

56 VW. Jelsum e.o.                        Pe. R. KEMKER Dekemawei 8 9057 LC Jelsum 058-2800331

56 VW. Jelsum e.o.                        Se. W. VAN DER VEEN Lange hage 5 9055 NA Britsum 058-2572393

56 VW. Jelsum e.o.                         Vo. R. KEMKER Dekemawei 8 9057 LC Jelsum 058-2800331

57 VW. Joure                              Pe. T.    ALTENBURG Blaauwhoflaan 59 8501 EJ Joure 0513-417484

57 VW. Joure                              Se. Mevr. L. VISSER It Noard 49 8512 AC Broek (bij Joure) 0513-419063

57 VW. Joure                              Vo. L. POTIJK It Hiem 7 8502 CJ Joure 0513-419164

58 VW. Jubbega e.o.                       Pe. P.M.  VAN HUIZEN P.W. Janssenweg 95.           8411 XT. Jubbega.               0516-462036

58 VW. Jubbega e.o.                        Se. H.  DE BOER Schoterlandseweg 101 8411 XZ Jubbega 0516-462709

58 VW. Jubbega e.o.                        Vo. S.    BLOKSTRA.                 Bij de leijwei 5.               8412 SW. Hoornsterzwaag 0516-462258

59 VW. Kollum                             Pe. R. DE VRIES Kalmoes 6 9291 JM Kollum 0511-452794

59 VW. Kollum                             Se. C. STERINGA V Broersmastraat 7 9291 CZ Kollum 0511-451380

59 VW. Kollum                             Vo. S. KRAP Ermeline 25 9291 JK Kollum 0511-453400

60 VW. Koudum/Hemelum                     Pe. B. DE JONG Heechhout 18 8723 ES Koudum                 0514-522376

60 VW. Koudum/Hemelum                     Se. L.P. ZIJLSTRA Achter de tuinen 9 8723 BV Koudum                 0515-523909

60 VW. Koudum/Hemelum                     Vo. P. VENEMA Gerben Ypmastraat 46 8723 CR Koudum                 0514-522164

61 VW. Langezwaag/Luxwoude                Pe. J. NIJBOER Lytse Wyngaerden 27 8404 BM Langezwaag 0513-688582

61 VW. Langezwaag/Luxwoude                Se. Y. BODZINGA De Weech 7 8405 GP Luxwoude 0513-529857

61 VW. Langezwaag/Luxwoude                Vo. C. POST Hegedyk 150 8404 GE  Langezwaag 0513-688072

62 VW. Leeuwarden e.o.              Pe. Mevr. S. HOEKSTRA Tsjibbe Geertswei 36 8915 HM Leeuwarden 058-2129199

62 WV. Leeuwarden e.o. Se. D.    VAN WIER Eise Eisingastrjitte 28 9035 BR Dronrijp 0517-231956

62 VW. Leeuwarden e.o.              Vo. D.    VAN WIER Eise Eisingastrjitte 28 9035 BR Dronrijp 0517-231956

63 VW. Lekkum/Miedum                      Pe. P. VERHAAG Stadhouderstate  16 8925 AE Leeuwarden 058-2661231

63 VW. Lekkum/Miedum                      Se. Mevr. W. VAN DER.MEER-BIJL Miedwei 6 9081 AJ Lekkum 058-2661231

63 VW. Lekkum/Miedum                       Vo. J.    WIND                      Wijns 45                      9091 BE  Wijns                  058-2562104

64 VW. Lemmer                             Pe. Mevr. G. BOOTSMA Zuiderzeestraat 60 8531 KL Lemmer                 0514-564812

64 VW. Lemmer                              Se. R.F. V VEENENDAAL Wagenman 16 8531 MJ Lemmer                 0514-561970

64 VW. Lemmer                              Vo. J. J. VAN DER WERF Barkentijn 9 8531 CV Lemmer                 0514-562208

65 VW. Lollum/ Waaxens                     Pe. A. DIJKSTRA Buorren 19 A 8845 SG Waaxens 0517-469125

65 VW. Lollum/ Waaxens                     Se. S. BIJMA Kerkstraat 6 8823 SK Lollum 0517-469272

65 VW. Lollum/ Waaxens                    Vo. A. DIJKSTRA Buorren 19 A 8845 SG Waaxens 0517-469125

66 VW. Makkum                             Pe. H. GENEE Bleekstraat 36B 8754 CL Makkum 0515-233938

66 VW. Makkum                             Se. K.    ROORDA It String 4 8754 GS Makkum                 0515-233701

66 VW. Makkum                             Vo. J. GENEE Lieuwkemastraat 63 8754 BL Makkum                 0515-232805

67 VW. Mantgum                            Pe. F. VELLINGA Pastorijfinne 20 9023 AL Jorwert 058-2519892

67 VW. Mantgum                             Se. E. VAN DER HEM Battenserreed 7 9023 AR Jorwert 058-2519681
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67 VW. Mantgum                            Vo. P. VAN DER ZEE Gibbeflecht 57 9022 AH Mantgum                058-2501402

68 VW. Marssum                             Pe. Sj. HOVENGA Dr. Poptastrjitte 7 9034 HG Marssum 058-2541225

68 VW. Marssum Se. P.J. HOVENGA Accamastraat 30 8921 ER Leeuwarden 06-27191291

68 VW. Marssum Vo. D. HOVENGA Riemer Veemanstraat 11 9034 HB Marssum 058-2542247

69 VW. Menaldum/Slappeterp                Pe. M. DIJKSTRA It War 7 9036 MK Menaldum               0518-451960

69 VW. Menaldum/Slappeterp                Se. S. MUIZELAAR Sj.Helfrichstraat 9 8802 VC Frjentsjer 0517-234198

69 VW. Menaldum/Slappeterp                Vo. J. BROUWER Graldasingel 1 9036 KC Menaldum               0518-450717

70 VW. Nijbeets/Veenhoop                  Pe. T.    HOFSTRA Dorpsstraat 36 9245 HR Nijbeets 0512-461286

70 VW. Nijbeets/Veenhoop                   Se. T.    HOFSTRA Dorpsstraat 36 9245 HR Nijbeets 0512-461286

70 VW. Nijbeets/Veenhoop                   Vo. L. SLAGER Van Edenstrjitte 17 9245 HL Nijbeets 0512-461768

71 VW. Noordbergum                         Pe. J.    V.D. MEER Westersingel 5                9257 DP  Noardburgum 0511-473358

71 VW. Noordbergum                         Se. B. ZWAAGSTRA S.K.Feitsmasraat 1 9257 VX Noardburgum 0511-474194

71 VW. Noordbergum                         Vo. J.    VISSER                    Hanegraaffweg 23              9257 VT  Noardburgum 0511-475623

72 VW. Olde- en Nijeberkoop               Pe. K. DEKKER                    Singel 4 8421 PC Oldeberkoop 0516-461740

72 VW. Olde- en Nijeberkoop               Se. D.    SCHIPPER Oosterwoldseweg 78a 8421 RN Oldeberkoop 06-10201723

72 VW. Olde- en Nijeberkoop                Vo. J.R. VEENSTRA Koevorde 8 8446 NC Heerenveen             0513-623856

73 VW. Oldeboorn                          Pe. D. PLOEG S. De Grootstrjitte 14 8495 SC Aldeboarn 0566-632016

73 VW. Oldeboorn                          Se. A. WIERSMA Wjitteringswei 66 8495 HL Aldeboarn 0566-840329

73 VW. Oldeboorn                           Vo. G. V NOREL Hooivaartsweg 9 A 8457 EE Gersloot 0566-631752

74 VW. Oldeholtpade e.o.                   Pe. E. DEMMINK Jokweg 64 8394 VN De Hoeve 0561-432828

74 VW. Oldeholtpade e.o.                   Se. Mw M. NOORDMAN Slingerweg 17 8476 BA Ter Idzard 0561-688886

74 VW. Oldeholtpade e.o.                   Vo. J. VAN DER LAAN Van Lyclamastraat 12                  8474 CR Oldeholtpade           0561-688656

75 VW. Eastermar             Pe. H. DE BOER Peebos 3a 9865 TG Opende 0594-696794

75 VW. Eastermar              Se. A.  OOSTERDIJK                Groeneweg 1         9261 XM Eastermar 0512-472236

75 VW. Eastermar              Vo. A. TIMMERMAN Saedwei 6 9261 XM Eastermar             0512-472015

76 VW. Oosterwierum                        Pe. W. TALSMA Doarpstrjitte 18 9021 CL Oosterwierum           06-11142767

76 VW. Oosterwierum                        Se. H. BOERSMA Hegedyk 5 8635 VB Bozum 058-2893009

76 VW. Oosterwierum                        Vo. J.    STOELINGA                 Dorpsstraat 7                 9021 CJ  Oosterwierum           058-2502019

77 VW. Oosterwolde e.o. Pe. R. ZIJLSTRA Laak 47 8431 SC Oosterwolde           0516-512049

77 VW. Oosterwolde e.o. Se. B. MOES Westermaad 16 8431 TD Oosterwolde           0516-514631

77 VW. Oosterwolde e.o. Vo. W. VAN DER VLIET           Buterheideveld 31 8423 TB Makkinga 0516-441554

78 VW. Oosterzee                           Pe. S.    WITTEVEEN                 Landmansweg 7                 8536 TB  Oosterzee 0514-541431

78 VW. Oosterzee                           Se. A.    FABRIEK                   Middenwei 123                 8538 RB  Bantega                0514-551290

78 VW. Oosterzee                           Vo. J.    DE VLAS De Roede 44                   8539 SX  Echtenerbrug           0514-541490

79 VW. Opeinde (Sm)                       Pe. A. PEEREBOOM Kanaelsloane 13 9218 VC Opeinde 0512-372202

79 VW. Opeinde (Sm)                       Se. J. KOOTSTRA Dkt.Siebingasingel  124 9218 PZ Opeinde 0512-372716

79 VW. Opeinde (Sm)                       Vo. J. HYLKEMA Kommisjewei 159 9218 PE  Opeinde                0512-372248

80 VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga         Pe. F. WIJNIA Tsjerkebuorren 28 8625 HD Oppenhuizen 06-22282238

80 VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga          Se. H. SCHRAA Broerstritte 21 8625 JA Oppenhuizen            0515-559389

80 VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga          Vo. A. VISSER Tjerkebuorren 38 8625 HD Oppenhuizen 0515-559683

81 VW. Oude- en Nieuwehorne               Pe. Mevr. ANDRINGA-COX Schoterlandseweg 18 8413 NM Oudehorne 0513-627717
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81 VW. Oude- en Nieuwehorne               Se. H.H. POSTMA Molenweg 33 8414 LK Nieuwehorne 0513-418138

81 VW. Oude- en Nieuwehorne               Vo. H.H. POSTMA Molenweg 33 8414 LK Nieuwehorne 0513-418138

82 VW. Oude- en Nijemirdum                 Pe. J. FOLKERSMA De Buterkamp 3 8567 LM  Oudemirdum             0514-571359

82 VW. Oude- en Nijemirdum                Se. C.    DRAAIJER                  Wissebuurt 3                  8566 JM  Nijemirdum             0514-571926

82 VW. Oude- en Nijemirdum                 Vo. S. HOEKSTRA Hoitebuorren 18 A 8566 JE  Nijemirdum             0514-571830

83 VW. Oudega (Sm)                        Pe. J. PAULESMA Fabrykswei 29 9216 WR Oudega (Sm).           0512-371141

83 VW. Oudega (Sm)                        Se. A. VAN DER VELDE Dwarssingel 41 9216 WL Oudega (Sm).           0512-840428

83 VW. Oudega (Sm)                        Vo. B.M. DE BRUIN Aldegeasterdyk 3 9216 VN  Oudega (Sm).           0512-371570

84 VW. Oudega (W)                         Pe. J. WIJNJA Hoytemadyk 9 8614 AR Oudega (W).            0515-469799

84 VW. Oudega (W)                         Se. A.    RIENSTRA t Reidlân 3 8614 AZ Oudega (W).           0515-469860

84 VW. Oudega (W)                         Vo. Y. YKEMA Nummer 11 8613 JH Sandfirden 0515-469444

85 VW. Oudehaske                           Pe. K.    JAGER                     Badweg 16                     8465 NN  Oudehaske              0513-677729

85 VW. Oudehaske                           Se. J.H.  OOSTERMAN Baalder 12 8465 RP Oudehaske              0513-677401

85 VW. Oudehaske                       Vo. W. BOUKNEGT Turfstuke 22 8465 RR Oudehaske              0513-677638

86 VW. Oudwoude                            Pe. Sj. HOEKSTRA Walddyk 5 9294 LG  Oudwoude               0511-408882

86 VW. Oudwoude                            Se. TJ. HIEMSTRA Oostenstein 9 9291 GS Kollum 0511-453828

86 VW. Oudwoude                            Vo. A. KLAVER Simmerwei 2 9294 KV Oudwoude               0511-453029

87 VW. Parrega/ Hieslum                   Pe. J.    WIJNJA                    Kerkbuurt 20                  8763 MK  Parrega                0515-579528

87 VW. Parrega/ Hieslum                  Se. W. DE JONG Sylroede 37 8765 LW Tjerkwerd 0515-579866

87 VW. Parrega/ Hieslum                   Vo. W. DE JONG Sylroede 37 8765 LW Tjerkwerd 0515-579866

88 VW. Raerderhim e.o.                       Pe. Y. VAN DER HEM Marsherne 23 9013 CG Poppenwier 06-47023997

88 VW. Raerderhim e.o.                       Se. S. LEENSTRA De Clegauwe 13 8627 SM Gauw 0515-521772

88 VW. Raerderhim e.o.                       Vo. L.    WIJTSMA                   D. Dijkstrastraat 11          9014 CC  Tersoal                0515-521621

89 VW. Reduzum Pe. L. KALSBEEK Ds. Boersstrjitte 7 9008 SB Reduzum 0566-601539

89 VW. Reduzum Se. Mevr. A. BOONSTRA D.S. Bangmastrjitte 23 9008 TJ Reduzum 0566-601590

89 VW. Reduzum Vo. J.T. VISSER It Houtstek 5 9008 TW Reduzum 0566-623217

90 VW. Rijperkerk                         Pe. KL. JOUSTRA De Opslach 21 9256 HE Ryptsjerk 0511-432640

90 VW. Rijperkerk                         Se. W.J. JAGER S. Boukesstraat 1 9271 AP De Westereen 0511-445073

90 VW. Rijperkerk                         Vo. J.    RIEDSTRA Slachtediik 3 9256 HG Ryptsjerk 0511-431288

91 VW. Rinsumageest                       Pe. P. BOERS Siniaweg 15 9105 KR Rinsumageest 0511-424492

91 VW. Rinsumageest                       Se. H. WIJMA Achterwei 13 9104 CL Damwâld 0511-422019

91 VW. Rinsumageest                       Vo. M.J. DE VRIES Trekweg 2 9106 GB Sijbrandahuis 0519-296121

92 VW. Roodhuis/Tirns                     Pe. P.L. V.D.HOFF Burg. Praamsmalaan 21 8701 AP Bolsward               0515-572126

92 VW. Roodhuis/Tirns                     Se. H. BOUMA Ringdyk 5 8632 WK Tirns 0515-231382

92 VW. Roodhuis/Tirns                      Vo. S. V.D. WERF Ingenawei 36 8771 KG Nijland 0515-569234

93 VW. Scharnegoutum e.o.                  Pe. K.W. KOOPMANS Koarte Achte 7 8629 PM Scharnegoutum          0515-419890

93 VW. Scharnegoutum e.o.                  Se. Y. DIJKSTRA                  Waldastrjitte 34 8629 PH Scharnegoutum          06-41915983

93 VW. Scharnegoutum e.o.                  Vo. F.A.  GAASTRA                   Fleardyk 31 c 8625 RD Scharnegoutum 0515-421884

94 VW. Schiermonnikoog                     Pe. M.    HAGEN Langestreek 60 9166 LD Schiermonnikoog        06-29002480

94 VW. Schiermonnikoog                     Se. M.    HAGEN Langestreek 60 9166 LD Schiermonnikoog        0519-531161

94 VW. Schiermonnikoog                     Vo. A.    NOORMAN                   Langestreek 32                9166 NX  Schiermonnikoog        0519-531512
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Vogelwachten               functie

95 VW. Sloten e.o.                         Pe. W. V.D. MEER Varleane 2 8556 AL Sloten                 0514-531403

95 VW. Sloten e.o.                         Se. T.    V.D. GOOT Varleane 22                   8556 AL  Sloten                 0514-531496

95 VW. Sloten e.o.                         Vo. P.    HARINGSMA                 M.van Coehoornstraat 40 8556 AR Sloten                 0514-531308

96 VW. Sneek                              Pe. C. BAANSTRA Breewijd 22 8602 CK Sneek         0515-420222

96 VW. Sneek                              Se. KL. HARINGA Joh. de Wittstraat 1 8603 BK Sneek 0515-416665

96 VW. Sneek                               Vo. KL. HARINGA Joh. de Wittstraat 1 8603 BK Sneek 0515-416665

97 VW. St. Johannesga-Rotsterhaule         Pe. J. VAN STRALEN Op de Bouwen 10 8501 GR Joure 06-15482832

97 VW. St. Johannesga-Rotsterhaule        Se. S. DE WINTER J.Veldstraweg 28 8513 CJ Ouwsterhaule 06-43021125

97 VW. St. Johannesga-Rotsterhaule         Vo. R. HOEKSTRA Ringfeart 29 8464 PC Sint Johannesga 0513-419759

98 VW. Stavoren                            Pe. A. HOOGLAND 't Noard 41 8721 GB Warns 0514-682982

98 VW. Stavoren                            Se. S. DE BOER De Soal 10 8584 VS Hemelen 0514-582468

98 VW. Stavoren                            Vo. J. OOSTENVELD Kampenspaed 21 8721 GL Warns 0514-682180

99 VW. Stiens                              Pe. Mevr. C. VAN DER MEER Trompethoarn 7 9051 MN Stiens                 058-2573698

99 VW. Stiens                              Se. I.J. ZEINSTRA Sillân 75 9055 MA Britsum 058-8446805

99 VW. Stiens                              Vo. H.    HIEMSTRA                  Petterhusterdyk 31            9051 CZ  Stiens                 058-2573180

100 VW. Terhorne                            Pe. S. KRAAK Gravinnewei 13 8493 LV Terherne               0566-689313

100 VW. Terhorne                            Se. V. MOLLEMA Bongel 4 8493 KE Terherne               0566-652781

100 VW. Terhorne                            Vo. R. KLEEFSTRA Terhernsterdyk 1 8493 LP Terherne               0566-689218

101 VW. Terschelling Pe. D.J. POSTMA Kooiweg 5 8896 JL Hoorn Terschelling 0562-449086

101 VW. Terschelling                       Se. R. BAKKER                    Kinnum 13 8885 HE Kinnum Terschelling 06-52372780

101 VW. Terschelling                        Vo. T.D. DE JONG Corneliusdouwesstr. 3 8881 CL West Terschelling      0562-442084

102 VW. Tjalleberd/ De Streek              Pe. W. v/d HONING Aengwirderweg 384 8457 CC Gersloot 0513-529625

102 VW. Tjalleberd/ De Streek              Se. B.M. v/d BERG Fok 12 8441 BK Heerenveen 06-40154700

102 VW. Tjalleberd/ De Streek              Vo. R. VELDMAN Aengwirderweg 376 8458 CM Tjalleberd 0513-529562

103 VW. Trynwalden                         Pe. G. DIJKSTRA Gytsjerkerhoeke 32 9061 AX Gytsjerk 058-2562888

103 VW. Trynwalden                         Se. H. OUD V. Sminiaweg 20 A 9064 K A Oudkerk 058-2561497

103 VW. Trynwalden                        Vo. H. MINKES Bosweg 7 9067 DM Roodkerk 058-2562964

104 VW. Twijzelerheide                     Pe. G. DE JONG Heideloantsje 11 9287 HB Twijzelerheide 0511-445218

104 VW. Twijzelerheide                     Se. D. DE JONG Tsjerkepaed 22 9287 LS Twijzelerheide         06-24779571

104 VW. Twijzelerheide                      Vo. K.    DIJKSTRA                  Hiltsjemuoiswalden 1 9287 NH  Twijzelerheide         0511-444588

105 VW. Tytsjerk Pe. S. MENGER Woelwijk 44 9255 KJ Tytsjerk 0511-431727

105 VW. Tytsjerk Se. H. KOOPMANS Lytse Geast 3 9255 LH Tytsjerk 0511-431818

105 VW. Tytsjerk Vo. H.    KOOISTRA         Toutenburgleane 68 9255 JE  Tytsjerk 0511-431348

106 VW. Ureterp                            Pe. B. TABAK De Slûs 1C 9249 NC Frieschepalen 0512-303086

106 VW. Ureterp                             Se. Mevr. A. STOKER Koetsebeiwal 8 9247 AC Ureterp                06-57591721

106 VW. Ureterp                            Vo. B. De JONG Hjouwerpaed 16 9247 BN Ureterp                0512-302119

107 VW. Veenwouden                         Pe. S. V.D.WOUDE De Fennen 20 9269 TC Veenwouden             0511-474977

107 VW. Veenwouden                         Se. J.A. BOS Eikesingel 2 9203 NX Drachten 0512-841824

107 VW. Veenwouden                        Vo. A. MACHIELA De Eiken 61 9269 PR Veenwouden             0511-474415

108 VW. Westergeest                        Pe. U. DE JONG Bumawei 2 9295 KE Westergeest            0511-445158

108 VW. Westergeest                       Se. J. ADEMA Flaaksikker 20 9295 KV Westergeest            0511-449697
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Bestuur

Aalsum J. van Woudsterweg 36 8448 HB Heerenveen j.vanaalsum@upcmail.nl 0513-688203 / 06-25213833 Educatie

Boer E. de Skippersbuorren 15 8734 GT Easterein epboer@ziggo.nl 0515-331533 / 06-51637475 Lid

Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum willem.bosgra@gmail.com 0511-464867
Secretaris, 
broedzorg

Brouwer M. Appelhof  9 8525 GJ Langweer markbrouwer@hetnet.nl 0513-499436 Voorzitter

Douma M. Sarabos 13 9873 TH Gerkeskleaster bahimi80@tiscali.nl 0512-351576 / 06-25337099 Nazorg

Houtsma J. Meekmawei 2 9074 TJ Hallum houtsma-terpstra@wxs.nl 0518-431482 / 06-53960177 Lid

Kalsbeek H. G. Narderherne 3 9005 MB Wergea hkalsbeek@planet.nl 058-2552125 / 06-22935036 Lid

Marum E.J. van De Emma 20 9207 CC Drachten marum001@hetnet.nl 0512-539560 / 06-55193790 Penningmeester

Meindertsma H. Tergracht 2A 9091 BG Wyns meind@planet.nl 0519-332210 Lid

Vogelwachten               functie

108 VW. Westergeest Vo. R. DE JAGER Kalkhuisweg 26 9295 KN Westergeest            0511-444151

109 VW. Wijns e.o.                          Pe. K. KOOISTRA         Wijns nr. 41c                 9091 BE  Wijns                  06-51015760

109 VW. Wijns e.o.                          Se. S. WIJBENGA Wijns nr 3 9091 BB Wijns                 058-2561367

109 VW. Wijns e.o.                          Vo. J. VAN DER BIJ Bartlehiem 1 9091 BD Bartlehiem 06-51587743

110 VW. Winsum/Baard/Oosterlittens         Pe. J.Y. VISSER De Omrin 6 8831 ZD Winsum 0517-342449

110 VW. Winsum/Baard/Oosterlittens         Se. R. ROB Greate Streek 9 8831 XV Winsum 0517-341819

110 VW. Winsum/Baard/Oosterlittens         Vo. R. ROB Greate Streek 9 8831 XV Winsum 0517-341819

111 VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard            Pe. Sj. JORNA Meekeshof 55 9089 BD Wytgaard               06-47482061

111 VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard            Se. J. BROUWER Sybren Valkemastrjitte 7 9088 BD Wirdum                 058-8443562

111 VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard            Vo. J. ADEMA Legedyk 44 9088 AC Wirdum                 058-2551605

112 VW. Witmarsum                          Pe. Sj. De JONG Van Aylvaweg 87 8748 CG Witmarsum              0517-531476

112 VW. Witmarsum                         Se. A.    NAUTA                     De Krite 8 8748 GG  Witmarsum              0517-531905

112 VW. Witmarsum                          Vo. D. HIEMSTRA De Krite 9 8748 GG  Witmarsum              0517-532604

113 VW. Wolvega Pe. D. BRUINENBERG Sportlaan 34 8471 NR Wolvega 0561-616363

113 VW. Wolvega                            Se. H. SMID Gentiaan 34 8471 WG Wolvega 0561-614433

113 VW. Wolvega                             Vo. B.    VAN DER VALK Holsteinpad 6 8536 TE Oosterzee 06-55827332

114 VW. Wommels Pe. P. BREEUWSMA Walperterwei 22 8731 CD Wommels 0515-331367

114 VW. Wommels                            Se. A..    ERINGA De Grits 14 8732 EJ Kûbaard 0515-332649

114 VW. Wommels                            Vo. W.    BRUINSMA Swingoerd 49. 8731 CV Wommels 0515-851497

115 VW. Workum                             Pe. S. DE JONG Stedsfinne 3 8711 GG Workum 06-38198504

115 VW. Workum                             Se. Mevr. R. V/D ZEE-GIETEMA Hegeterp 22 8711 EN Workum 06-10474769

115 VW. Workum                             Vo. Y. GALAMA Urseladyk 7 8724 HR It Heidenskip 06-13238310

116 VW. Woudsend                            Pe. A. NIJHOLT/NAGELHOUT Wide steech 2 8551 SM Woudsend               0515-591607

116 VW. Woudsend                            Se. D. WALSWEER Grotmakkersstrjitte 2 8551 MS Woudsend               0514-591956

116 VW. Woudsend                            Vo. B.W.  OKMA                      Koetshûsleane 32 8551 PW  Woudsend               0514-591535

117 VW. Zwaagwesteinde                     Pe. P.    V.D. PLOEG Leeuwerikstraat 36            9271 CS  Zwaagwesteinde         0511-443531

117 VW. Zwaagwesteinde                      Se. Y.    V.D. HEIDE Zandpad 10 9271 HH Zwaagwesteinde 0511-424761

117 VW. Zwaagwesteinde                    Vo. J.H.  BOERSMA                   Merelstraat 37                9271 CM  Zwaagwesteinde         0511-444115
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Commissie Nazorg

Dijkstra J. van der Walstrjitte 49 9251 RJ Burgum j.dijkstra01@chello.nl 0511-462090 Lid

Douma M. Sarabos 13 9873 TH Gerkeskleaster bahimi80@tiscali.nl 0512-351576 Voorzitter

Hoekstra M. Koaidyk 8c 9264 TP Earnewâld info@bfvw.nl 0511-539750 Secretaris

Jager Kl. Badweg 16 8465 NN Oudehaske kpjager@home.nl 0513-677729 Lid

Kalsbeek H. G. Narderherne 3 9005 MB Wergea hkalsbeek@planet.nl 058-2552125 Lid

Ludema J. Dokkumerstraatweg 12 9112 GT Burdaard j.ludema@chello.nl 0519-332785 Lid

Meindertsma H. Tergracht 2A 9091 BG Wyns meind@planet.nl 0519-332210 Lid

Werkgroep Akkervogels

Douma M. Sarabos 13 9873 TH Gerkeskleaster bahimi80@tiscali.nl 0512-351576 Voorzitter

Hoekstra M. Koaidyk 8c 9264 TP Earnewâld info@bfvw.nl 0511-539750 Secretaris

Postma H. De Bou 11 8624 JB Uitwellingerga hermantaapke@home.nl 0515-558706 Lid

Schotanus S. Foarwei 103 9298 JE Kollumerzwaag sije.schotanus@gmail.com 06-29397191 Lid

Commissie Broedzorg

Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum willem.bosgra@gmail.com 0511-464867 Voorzitter

Bruinsma W. Swingoerd 49 8731 CV Wommels wybren.bruinsma@home.nl 0515-851497 Secretaris

Jagersma A. De Greiden 63 8553 MD Indijk jager63@planet.nl 0514-592135 Lid

Langenbach J. Dwerssteech 8 8551 SB Woudsend jaaplangenbach@ziggo.nl 0514-592536 Lid

Medenblik J. Jeltingalaan 37 9285 WJ Buitenpost j.medenblik3@chello.nl 0511-544211 Lid

Postma H. De Bou 11 8624 JB Uitwellingerga hermantaapke@home.nl 0515-558706 Lid

Sikkema M. Eilansgrien 36 9264 TC Earnewâld m.sikkema@altwym.nl 06-16756661 Lid

Tamminga G. Graafschaplaan 12 8443 AK Heerenveen gerardtamminga@live.nl 0513-624363 Lid

Noordhof G. Doniaweg 3 9074 AE Hallum gnoordhof@hetnet.nl
0518-432692 of 
06-53940608

Lid

Werkgroep Blaustirns

Boer J. de Skrok 11 8734 HG Easterein j.deboer@natuurmonumenten.nl 0515-331302
Lid, Natuur-
monumenten

Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum w.bosgra@upcmail.nl 0511-464867 Voorzitter

Paulesma J.   Fabrykswei 29 9216 WR Oudega j.paulesma@fryskegea.nl 0512-371141 Lid, It Fryske Gea

Postma J. Sumatrastraat 39 8921 JC Leeuwarden jelle.postma@sovon.nl 06-49390506 Lid, Sovon

Sikkema M. Eilansgrien 36 9264 TC Earnewâld m.sikkema@altwym.nl 06-16756661 Secretaris

Commissie Educatie

Aalsum J. van Woudsterweg 36 8448 HB Heerenveen j.vanaalsum@upcmail.nl 0513-688203 Voorzitter

Galïen P. van der Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML
Broekster-
woude

pvdgalien@home.nl 0511-422626 Lid

Genee J. Lieuwkemastraat 63 8754 BL Makkum jetzegenee@hotmail.com 0515-232805 Lid

Hoekstra M. Koaidyk 8c 9264 TP Earnewâld info@bfvw.nl 0511-539750 Secretaris

Kamstra J.    Boterbloemstraat 10 9101 EL Dokkum fam.kamstra@hetnet.nl 0519-294256 Lid

Vegt S. de Forbiningswei 20A 9247 CU Ureterp siebedevegt@hetnet.nl 0512-302054 Lid

Venema A. Buorren 8 9084 BC Goutum annevenema@upcmail.nl 058-2886703 Lid
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PR-commissie

Beek D.W. W.J. Koopmansstrjitte 32 8491 DP Akkrum webredactie@bfvw.nl 06-21233874 Website

Hoekstra M. Koaidyk 8c 9264 TP Earnewâld info@bfvw.nl 0511-539750 Secretaris

Koekactie en jubileumzaken

Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum willem.bosgra@gmail.com 0511-464867 Coördinator

Vanellus

Aukes H. S. van Galemaweg 35 9022 AC Mantgum mail@helgaaukesproducties.nl 06-22392730
Coördinatie en 
eindredactie

Bruinsma W. Swingoerd 49 8731 CV Wommels wybren.bruinsma@home.nl 0515-851497 Redacteur

Hoekstra M. Koaidyk 8c 9264 TP Earnewâld info@bfvw.nl 0511-539750
Redactieadres en 
coördinatie 

Jong Joh. de Lipomwyk 2 9247 NG Ureterp jongrans@hetnet.nl 0512-303174
Vogelmeldings-
dienst, redacteur

Kamstra J.    Boterbloemstraat 10 9101 EL Dokkum fam.kamstra@hetnet.nl 0519-294256 Redacteur

Marum E.J. van De Emma 20 9207 CC Drachten marum001@hetnet.nl 0512-539560 / 06-55193790 Eindredacteur

Osinga A. Dr. Wassenberghstraat 1 9061 AL Gytsjerk anntjitsosi@isnetadsl.nl 058-2561549 Redacteur

Commissie Uilen

Jelsma F. Dwarssingel 11 9216 WL Oudega (Sm.) 0512-372475 Lid

Jong Joh. de Lipomwyk 2 9247 NG Ureterp jongrans@hetnet.nl 0512-303174 Voorzitter

Leijstra J. Tjibbe van der Bergstraat 13 8433 ND Haulerwijk 0516-421151 Lid

Louwsma W. De Wurdze 8 8561 JD Balk 0514-603178 Lid

Wal A. van der Harddraversdijk 59 9201 HG Drachten 0512-516309
Secretaris, provin-
ciaal coördinator

Wilsterwerkgroep

Jukema J. Haerdawei 44 8854 AC Oosterbierum 0518-481276 Voorzitter

Tuinstra F. De Kearnstien 22 8651 BX Ijlst 0515-532713 Lid

Zee-Gietema R. van der Hegeterp 22 8711 EN Workum 0515-542204 Lid

Werkgroep ras-project 'Ljip'

Kamstra G. Bûterblomstrjitte 10 9101 EL Dokkum 0519-294256 Voorzitter

Visser R. Dongjumerweg 5 8809 HW Boer (Frl) 0517-269429 Penningmeester

Plat J. L. Doniastraat 17 8801 HD Franeker 0517-397493 Secretaris

Vogelverzorgingsfonds

Keizer R. Prof. Venemastraat 1 8801 DV Franeker 0517-393559

Vogelasiel 'De Fûgelhelling'

Sinnema J. & H. De Feart 1 9247 CK Ureterp 0512-514328

Vogelasiel De Fûgelpits

Wiersma-Visser Fam. Mosselbankweg 1 9142 VJ Moddergat 0519-321591

Ereleden

Agema H. Nauta K. Vlugt S. van der

Broersma F. Osinga A. Wiegersma J.

Dijkstra H. Strikwerda J. Wijnja W.

Fokkema J. Terpstra W. Wiltenburg J.

Groot J. de Tuinstra F. Witteveen A.G.

Heslinga G. Roodbergen S.P.
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COLOFON

Jaarverslag 2011 van de  
Bond Friese VogelWachten (BFVW)

De BFVW is een natuurbeschermingsorganisatie zonder eigen terreinen. 

De vereniging streeft naar bescherming en verbetering van de kwaliteit  

van de natuur en de natuurbeleving in brede zin in de provincie Fryslân.

De BFVW telt 117 plaatselijke vogelwachtverenigingen met ruim 23.000 leden,  

waarvan 5.005 nazorgers op een nazorggebied van totaal 130.000 ha.

Coverfoto:
2011 was het jaar van de boerenzwaluw. (Foto: Henk Dikkers)

Bondsburo BFVW (abonnementen, administratie, inzenden kopij, informatie)

Marco Hoekstra (beleidsmedewerker), 

Koaidyk 8c, 9264 TP Earnewâld

Tel.: 0511-539 750 of 06-45 22 15 90

Email: info@bfvw.nl

Website: www.bfvw.nl

Rabobanknummer BFVW: 35.62.54.844

Niets uit deze uitgave mag op wat voor wijze dan ook worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

uitgever. De uitgever en RBF reclame & communicatie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekst-, beeld-, zet- en drukfouten.

Uitgever
BFVW, Earnewâld

Ontwerp
Vorm Eleven Media, Damwoude

Vormgeving en druk
RBF reclame & communicatie, Drachten

Coördinatie en eindredactie
Helga Aukes Producties, Mantgum

(Foto: Marco Hoekstra)
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It Heitelân

Dêr’t de dyk it lân omklammet,
Lyk in memme-earm har bern,
Dêr’t de wylde see jamk flammet
Op it hap út Friso’s hern,
Dêr’t de Stiennen man syn eagen
Stoarje lit oer fjild en strân,
Dêr’t men eanget fan gjin weagen,
Dêr is’t leave Heitelân!
Dêr’t men eanget fan gjin weagen,
Dêr is’t leave Heitelân!

Dêr ’t Reaklif sa swietkes lonket
Yn de jûntiids sinneskyn,
Dêr’t it bokweitblomke pronket
Tusken heide en beamguod yn,
Dêr’t de Aldehou syn brommen
Oeren fier soms dreunt yn’t rûn,
Dêr’t it tilt fan fee en blommen,
Dêr is’t oeral Fryske grûn!
Dêr’t it tilt fan fee en blommen,
Dêr is’t oeral Fryske grûn!

(Foto: Klaas Kamstra)  


