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We kunnen terugkijken op een dyna-
misch en bewogen 2012! 
Tot maart bleef het spannend wat 
de Raad van State zou beslissen op 
het dossier van het ‘aaisykjen’. 
Gelukkig viel de uitslag positief uit 
en bleef de ontheffing intact. 
Het broedseizoen ging aanvankelijk 
matig van start. Voor het invallen 
van de winter waren er aanvankelijk 
vele koppels kieviten, dat willen zeggen 
op een normaal niveau. Toen er toch nog 
winter kwam en de vogels terugtrokken naar het 
zuiden kwamen er in maart aanvankelijk veel minder 
terug. Het was stil in de polder. Gelukkig kwam er in de 
loop van het voorjaar wel herstel, maar dit was niet een 
herstel in de breedte. Bij sommige wachten bleek het 
aantal broedparen juist beter dan eerdere jaren maar 
bij een aantal wachten was het duidelijk minder goed. 
Een mijlpaal voor de BFVW was de invoering van ons 
nieuwe digitale registratiesysteem. Naast onze primai-
re doelstelling, namelijk legselgerichte bescherming, 
zijn we ook een belangrijke leverancier van gegevens. 
Dit is belangrijk voor het formuleren van provinciaal 
beleid en ook het leveren van objectieve data voor  
de wetenschap. Met name richting de wetenschap 
kunnen en moeten we nog meer verbinding zoeken.
Het weidevogeldossier kent vele betrokken stake-
holders maar in de onderliggende discussies zit wat 
mij betreft nog veel te veel emotie en subjectiviteit op 
die onderdelen waar inzichten verschillen. Met name 
de invloed van predatie op kuikenoverleving.
Dat wil niet zeggen dat de onderliggende ontwikkeling 
niet positief is. Want juist daarover ben ik erg posi-
tief. In bijvoorbeeld het ‘Olterterpoverleg’ wordt op een 
open en constructieve wijze het overleg gezocht om 
tot een breed gedragen en goed weidevogelbeleid te 
komen. In dit overleg participeren de terreinbeheer-
ders, de Friese Milieu Federatie, BoerenNatuur, KNJV 
en de BFVW. Alhoewel op onderdelen soms best  
stevig gediscussieerd wordt, is er sprake van een 
sterk gemeenschappelijk belang en dat is de huidige 
neerwaartse trend ombuigen.
Waarover ik me wel zorgen maak, is dat de inhoude-
lijke discussie te veel overschaduwd wordt door de 
budgettaire discussie. Uiteraard is een bepaald bud-
get belangrijk om beleid uit te kunnen voeren maar 
het kan niet zo zijn dat de budgettaire discussie de 
inhoudelijke overheerst. Dat is de verkeerde volgorde. 
Maar dit mechanisme is wel zichtbaar. Wat er dan 
gebeurt, is dat partijen eerst hun ‘eigen’ budget veilig-
stellen en de rest gaat naar uitvoeringsmaatregelen. 
Dat is de wereld op zijn kop.

Het kan en mag niet zo zijn dat er een 
verdienmodel bestaat op basis van 
weidevogelbeheer. Waarmee ik be-
doel dat er wel geld wordt ontvan-
gen maar niet wordt uitgegeven. 
Dat is de dood in de pot. Intrinsieke 
motivatie moet de basis zijn onder 
verantwoord weidevogelbeheer. 

Als dit beheer derving van inkomsten 
veroorzaakt, door bijvoorbeeld een  

lagere productie bij de boer, dan moet 
dat gecompenseerd worden. Een extra  

in spanning die niets anders kost dan wat extra 
inzet van eigen arbeid hoort erbij. Als die basis er niet 
is, moet je ook niet mee willen delen in compensatie.

Daarom zou het verstandig zijn eerst een effecten-
studie te doen naar welke maatregelen wel werken 
en welke niet. Dat kan simpel en snel. De data liggen 
er en daarnaast is gewoon met ervaringsdeskundigen 
bekijken wat wel en niet heeft gewerkt niet zo’n heel 
grote klus. Ik voorspel dat we met een aantal ombui-
gingen al heel veel kunnen bereiken. Er zijn wat mij 
betreft niet meer dan drie geldstromen te oormerken. 
Primair gezien zijn dat partijen die door maatregelen 
in hun bedrijfsvoering een bewezen positieve en direc-
te bijdrage leveren aan een gezonde weidevogelstand 
ofwel bewezen natuurproductie. En dan blijft de boer 
over. Terreinbeherende instanties niet omdat deze 
juist op aarde zijn om een positieve bijdrage te leve-
ren aan gunstige natuurwaarden en de financiering 
daarvan anders kunnen regelen. Bijvoorbeeld door ge-
schikt weidevogelland te verhuren aan boeren. 
Ten tweede moet er budget zijn voor fundamenteel 
onderzoek. Dit is belangrijk omdat beleidskeuzes  
zo veel mogelijk op objectieve basis gemaakt moeten 
worden. 
Als laatste moet er een bepaald maar minimaal bud-
get zijn voor de uitvoering van beleid, de zogenaamde 
overhead. Dit budget moet minimaal zijn. Het is niet 
zinnig dat tal van diverse organisaties budget claimen 
uit het weidevogelbudget om hun overhead te dekken. 
Waarbij aangetekend dat de belangrijkste data door 
5000 vrijwilligers van de BFVW ter beschikking wor-
den gesteld. 
Ik pleit dat onze gedeputeerde hier een aantal heldere 
keuzes gaat maken. Wijs één partij aan die dit voor 
zijn rekening neemt en daarmee af. Zijn we gelijk af 
van die budgettaire non discussies en kunnen we aan 
het werk!

Mark Brouwer, foarsitter BFVW 

Fan de foarsitter
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Algemene ledenvergadering
In de op 2 maart in ‘de Wiidpleats’ te Earnewâld 
gehouden algemene ledenvergadering werd onder 
meer aandacht geschonken aan het 65-jarige bestaan 
van de BFVW, de nieuwe Natuurwet, effectief weide-
vogelbeheer d.m.v. kruidenrijke beplanting en plas/
dras en het nieuwe registratiesysteem. 
De heer J. Houtsma nam afscheid als bestuurslid en 
de heer A. Slagman werd benoemd.

‘Earste ljipaaien’ in Fryslân
Het eerste ‘ljipaai’ van zowel Fryslân als Nederland 
werd zaterdagochtend 10 maart 2012 tussen 
Rottum en Oudehaske gevonden door de 57-jarige Jan 
Harmen Oosterman, secretaris van VW Oudehaske.

Jorn Witveen uit Nijega vond het eerst jeugd’ljipaai’  
op 13 maart 2012 in de ‘Goudsjepoel’ bij Oudega. 
Uit handen van gedeputeerde J. Kramer ontving hij 
het ‘Sulveren Polske’.

Registratiesysteem nazorggegevens
Na drie jaren hard werken is - in samenwerking met 
Natuurnetwerk te Vaassen - het nieuwe systeem voor 
weidevogelinventarisaties operationeel geworden.
Inventarisaties worden hiermee digitaal verzameld 
en gekoppeld aan een geografische positie. Naast de 
aantallen is er nu een goed beeld van de broedlocaties 
van bijna alle weidevogels in Fryslân.
Door de nazorgers van de 117 Friese vogelwachten 
zijn er bijna 50.000 meldingen geregistreerd (van 
nesten, broedparen, alarmerende ouderparen en hun 
locaties). Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van 
het systeem, zodat - behalve de weidevogels - ook alle 
andere vogelsoorten (o.a. nestkastgegevens) kunnen 
worden geregistreerd.

BFVW dagactiviteiten
Nazorgdag
De ‘Fryske Neisoarschdei’ werd dit jaar voor de vijfde 
keer georganiseerd en wel op 12 mei. Met een 
werk bezoek aan de Hempensermar liet organisator 
Vogelwacht Idaarderaeel grote aantallen weidevogels 
in dit zeer kansrijke weidevogelreservaat zien. 
Met een heuse sterkte-zwakte analyse werd gedepu-
teerde Kramer geïnformeerd.  

Jeugdvogelwachtdag
Op de plek waar het 10 jaar geleden begon, werd op  
2 juni de Jeugdfûgelwachtdei georganiseerd, namelijk 
bij De Fûgelhelling in Ureterp. Maar liefst 300 kinderen 
en 70 begeleiders kwamen het evenement be zoeken. 
Met de inzet van de vrijwilligers van vogelwacht  
Ure terp en de medewerkers van De Fûgelhelling werd 
de dag een groot succes. 

Geen contactavond, wel een jubileumavond
In plaats van de reguliere contactavond werd op 12 
november een avond georganiseerd ter ere van het 
65-jarige jubileum van de BFVW. Deze feestelijke 
viering van de ‘Briljanten BFVW’ vond plaats in De 
Wiidpleats te Earnewâld. 
Zo’n 200 bezoekers genoten van de humoristische 
sketches opgevoerd door oud-voorzitter Anne Osinga, 
de vogelgeluiden van musicus Sytze Pruiksma en van 
de vertellingen van schrijver Hylke Speerstra.
Deze drie heren maakten ieder op geheel eigen wijze 
de avond tot een groot succes!

Jaaroverzicht 2012 van de BFVW 
in vogelvlucht

Jorn Witteveen kijkt met spanning naar het ‘ lotterjen’ 
van zijn eerst gevonden kievitsei door gedeputeerde 
Kramer. (Foto: Fotobureau Hoge Noorden)

Jan Harmen Oosterman neemt de felicitaties en 
de ‘Sulveren Ljip’ in ontvangst van commissaris der 
Koningin John Jorritsma. (Foto: Wiebe Palstra)

A L G E M E N E  Z A K E N
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Rayonvergaderingen
Dit jaar zijn er door de vogelwachten weer 11 rayon-
vergaderingen georganiseerd, die naar tevredenheid 
zijn verlopen. Het advies ten aanzien van het digitaal 
versturen van het jaarverslag werd overgenomen. 

Overige zaken
De implementatie van de nieuwe website van de BFVW 
nadert. Bij het uitkomen van dit jaarverslag is deze te 
bewonderen op www.bfvw.nl 

De traditionele koekactie werd begin 2012 weer 
succesvol georganiseerd. De opbrengst van deze 
actie is volledig voor de plaatselijke vogelwacht.  

De BFVW telt 31 december 2012 117 plaatselijke 
vogelwachtverenigingen met ruim 23.000 leden, 
waarvan 4.965 nazorgers op een nazorggebied van 
totaal ongeveer 130.000 hectare. 
Van de 4.965 nazorgers hebben 4.414 personen 
een ‘aaisykerskaart’ ontvangen.

Nestkasten pimpen tijdens de 
jeugdvogelwachtdag in Ureterp. 

(Foto: Jolein Booi)

Zo’n 200  
gasten 

genoten van de 
jubileumavond 
van de BFVW. 

(Foto:  
Jan Hoving)

A L G E M E N E  Z A K E N
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat 
traditiegetrouw de gedeputeerde spreekt tijdens de 
algemene ledenvergadering van de BFVW. De heer 
Kramer had ook graag aanwezig willen zijn maar is 
door vakantie in het buitenland verhinderd. 
Naar aanleiding van de heugelijke uitspraak van de 
Raad van State d.d. 1 maart jl. Heeft de voorzitter 
contact met hem gehad. Hij wenst de BFVW-leden 
een goede vergadering en een goed eierzoek- en 
nazorgseizoen.
Spreekster van vanavond Lutz Jacobi, Tweede 
Kamerlid en woordvoerster landbouw en natuur is 
helaas verhinderd. Zij heeft deze week besloten zich 
kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van 
de PvdA en haar campagne kruist onze algemene 
ledenvergadering.
De presentatie van de commissie educatie vervalt 
even eens in verband met het - om gezondheidsredenen - 
afwezig zijn van de heer Van Aalsum.
Vervolgens wordt volgens folkloristische traditie 
staande ‘It Heitelân’ gezongen.

2. Jaarrede van de voorzitter
Voorzitter, de heer M. Brouwer, richt het volgende 
openingswoord tot de aanwezigen: 

“Geachte dames en heren, beste vogelwachters, 
welkom op de algemene ledenvergadering van de 
Bond van Friese VogelWachten.
Het jaar 2012 is een bijzonder jaar voor onze bond. 
We vieren net als een groot aantal lokale wachten 
onze 65ste verjaardag. Al deze wachten wil ik vanaf 
deze plaats namens het bestuur van harte feliciteren. 
Voor mij persoonlijk eveneens speciaal omdat dit de 
eerste algemene ledenvergadering is die ik voor mag 
zitten. Ik heb me de afgelopen 9 maanden in kunnen 
werken en kennis kunnen maken met tal van personen, 
instanties en dossiers rondom het weidevogelbeheer. 

Afgelopen dagen was natuurlijk helemaal bijzonder 
met de uitspraak van de Raad van State. Deze was 
gelukkig positief voor de BFVW. Het is prachtig hoe 
het ‘aaisykjen’ en de BFVW leeft in onze provincie. Niet 
in de laatste plaats omdat weidevogelbescherming 
hiermee de aandacht krijgt die het verdient.

Beschermingsmodel BFVW uniek
We staan er als bond op zich prima op. Maar er zijn 
ook punten van aandacht. Met name een breder begrip 
voor ons beschermingsmodel is mijns inziens wenselijk. 
Vanuit historisch perspectief is de BFVW de eerste en 
nog steeds enige natuurbeschermingsorganisatie in 
Nederland die op actieve wijze, georganiseerd en met 
een leger aan vrijwilligers zich inzet voor het behoud van 
weidevogels. Het beschermingsmodel van de BFVW 
is uniek voor een natuurbeschermingsorganisatie. 
Enerzijds wordt er een enorme inzet gepleegd om 
middels nestbescherming een bijdrage te leven aan 
het broedsucces van weidevogels, anderzijds worden 
er gedurende een bepaalde periode kievitseieren 
geraapt. De dualiteit in dit beschermingsmodel wordt 
niet altijd begrepen.
De discussie rondom het aaisykjen heeft vooral een 
ethische insteek. Het rapen van kievitseieren heeft 
ecologisch gezien geen enkele wetenschappelijk 
bewezen negatieve invloed op de populatie. Blijft 
over het waarom van het rapen van een ei. Om het 
beschermingsmodel van de BFVW te begrijpen moet 
je begrijpen waarom de BFVW bestaat. Waarom ze 
65 jaar geleden in 1947 is opgericht. 
Voor de oorlog was het ‘aaisykjen’ enerzijds een 
liefhebberij van natuurliefhebbers net als nu.
Anderzijds had het vroeger ook een economische 
betekenis. Pieter Breuker heeft hierover een prachtig 
boek geschreven. Het zoeken en rapen van allerlei 
eieren was in de crisis en vooral in de oorlogsjaren als 
aanvulling op het schaarse rantsoen algemeen goed. 
Volstrekt logisch maar destructief omdat er gewoon 
tot ver in het broedseizoen eieren van vele soorten 
vogels werden geraapt. 
De BFVW is in 1947 opgericht om beter vorm te geven 
aan de benutting van de natuur in de vorm van het 
rapen van eieren. Let wel dit was vlak na de oorlog en 
een moeilijke tijd. Er speelde tal van maatschappelijke 
problemen, het land moest worden opgebouwd en 
natuurbescherming had geen hoge prioriteit. Rapen 
van eieren was een welkome aanvulling op het schaarse 
rantsoen. Dit gebeurde in die tijd ongebreideld en het 
hele voorjaar door. De Natuurwet 1936 schreef voor 
dat onder anderen kievitseieren geraapt mochten 
worden tot een bepaalde datum. In deze jaren werd 
deze wetgeving nauwelijks gehandhaafd. 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Bond Friese 
VogelWachten op 2 maart 2012 in ‘de Wiidpleats’ te Earnewâld.

Aanwezig: 82 wachten
Afwezig met bericht van verhindering: de vogelwachten Hollum/Ballum, Oosterwierum, Hantum,  
Lollum/Waaxens, Oosterwolde, Terherne, St. Nicolaasga, Stavoren/Warns, de ereleden F. Tuinstra,  
J. De Groot, S.P. Roodbergen, S. Van der Vlugt, de redactieleden Janny Kamstra en Wybren Bruinsma  
en HB-lid Johan van Aalsum. 

A L G E M E N E  Z A K E N
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Desalniettemin waren er mensen die hun verant-
woordelijkheid namen voor onze weidevogels en dat 
waren de grondleggers van de BFVW. Anders dan 
Harm Niesen nu namen Jouke Dominicus Brada 
en zijn kompanen wel verantwoordelijkheid door het 
organiseren van actieve weidevogelbescherming. Hij 
zocht en vond hiervoor de beste eierzoekers die hij 
kende omdat dit mensen waren met de juiste kennis 
en liefde voor de natuur. De term ‘wise use’ bestond 
nog niet maar het gedachtengoed dus wel. En op dit 
gedachtengoed is de BFVW gebaseerd. Dit was en is 
een vooruitstrevend gedachtengoed. 
De eerste lokale wacht is in 1943 in Gaasterland 
opgericht en in 1947 waren er 67 plaatselijke 
wachten. Deze gezamenlijke wachten hebben het 
besluit genomen een overkoepelend bestuur in te 
stellen. Aanvankelijk was de doelstelling van de 
wachten het toezicht houden op de Vogelwet 1936 
om het ongebreidelde rapen van eieren te beteugelen. 
Deze vorm van stroperij werd nauwelijks gehandhaafd 
en dit moest beter. De BFVW is hierin uitstekend 
geslaagd. Later werd de doelstelling breder en werd 
actieve nestbescherming de belangrijkste doelstelling 
van de BFVW.

De basis van het beschermingsmodel van de BFVW 
is dus gestoeld op het verantwoord oogsten uit de 
natuur met als bijbehorende verantwoordelijkheid 
het beschermen van die natuur. Ons model kan 
alleen werken met vrijwilligers met een enorm sterke 
intrinsieke motivatie en praktische kennis en kunde 
van weidevogels. Deze motivatie vindt zijn oorsprong 
in de liefde voor de natuur en de kennis door uren, 
dagen, jaren in het veld door te brengen. Aaisykjen is 
daarvoor de basis. Tevens is ‘aaisykjen’ de reden dat 
de weidevogel nog steeds op de maatschappelijke en 
politieke agenda staat.

De BFVW is na 65 jaar nog steeds een unieke 
natuurbeschermingsorganisatie omdat ze uitgaat van 
legselgerichte weidevogelbescherming. Dat is ons 
primaire zijn. De nazorg is georganiseerd in de gehele 
provincie en wordt gedaan door meer dan 5000 
vrijwilligers.
De reden dat de BFVW principieel de voorvechter is 
gebleven van het aaisykjen vindt zijn oorsprong in de 
uitgangspunten voor de oprichting van de BFVW. Het 
conserveren van liefde voor de natuur over generaties 
heen en de wetenschap dat het rapen van kievitseieren 
ecologisch gezien geen invloed heeft op de populatie. 
Mits dit op verantwoorde wijze gebeurt.

Ik hecht eraan om hierbij stil te staan. De toekomst 
kan nimmer gemaakt worden als we niet over het 
verleden beschikken. De uitdagingen van vandaag 

zijn namelijk niet wezenlijk anders dan 65 jaar 
geleden. Destijds was de bedreiging voornamelijk het 
ongebreidelde rapen van eieren, vandaag is dat de 
intensieve landbouw en predatie.
Rest de vraag of dit model nog steeds van deze tijd is. 
Voor mij is het antwoord op deze vraag ondubbelzinnig 
ja. Deze overtuiging is zo sterk dat mijn beschikbaarheid 
voor dit bestuur afhangt van de onvoorwaardelijke 
acceptatie van het ‘aaisykjen’ binnen de BFVW. Ik wil 
daar duidelijk over zijn. 

Natuurbeheerondersteundend 
vrijwilligerswerk nieuwe trend
Vrijwilligerswerk ondersteunend aan natuurbeheer 
is momenteel politiek en beleidsmatig bij natuur- en 
terreinbeherende organisaties een nieuwe trend.
Enerzijds omdat lokale vrijwilligers over veel veldkennis 
beschikken, anderzijds omdat het gewoon goedkoop 
is. 
Een goede zaak welke aansluit bij de beginselen van 
de BFVW die uitgaat van een intrinsieke motivatie om 
een bijdrage te leveren aan natuurbescherming. 
Eerder heb ik al eens geschreven dat de discussies 
en initiatieven rondom natuurbescherming veel te veel 
budget gedreven zijn. Een breder draagvlak voor ons 
beschermingsmodel creëren is wat mij betreft daarom 
een van de belangrijkste opdrachten van dit bestuur. 
Enerzijds omdat samenwerking met andere instanties 
als LTO, natuurbeschermers en de politiek de sleutel 
is naar verantwoord beleid voor weidevogelbeheer. 
Anderzijds is het ook zo dat het onbegrip voor ons 
beschermingsmodel, de regelgeving en het inperken 
van ‘it frije fjild’ de motivatie van onze vrijwilligers 
onder druk zet. 
In die zin wil ik van deze plaats en zonder iemand 
tekort te doen mijn waardering uitspreken voor kerels 
als Sake Roodbergen, Anne Osinga en Henk Kalsbeek. 
Met een enorme betrokkenheid en belangenloze inzet 
hebben zij zich jaren ingezet om het beleid van de 
BFVW te verdedigen. Soms dwars tegen de keer in 
maar met open vizier en een rotsvaste overtuiging.

Model graslandbeheer
Net als vroeger is ook de huidige problematiek rond-
om weidevogelbeheer hanteerbaar wanneer daar on-
dubbelzinnig voor gekozen wordt. De huidige kennis 
over effecten van predatie en graslandbeheer biedt 
voldoende aanknopingspunten voor een verantwoord 
weidevogelbeheer. Focus op louter weidevogelreser-
vaten is niet de oplossing. Een weidevogel is een 
weide vogel omdat hij in het weiland thuishoort. 
Probleem is dat het huidige graslandbeheer in de 
breedte onvoldoende weidevogelvriendelijk is. 
Niet alleen bij de boer maar ook in reservaten van de 
natuurbeherende instanties.

A L G E M E N E  Z A K E N
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De commissie nazorg heeft voor graslandbeheer een 
model uitgewerkt dat op grote schaal is te imple-
menteren. Dit model is gestoeld op een graslandbeheer 
wat voorziet in biotoopverbetering waardoor het 
voedsel aanbod en de dekking voor de kuikens sterk 
verbetert. Deze vorm van natuurproductie dient 
inpasbaar te zijn in de bedrijfsvoering. 

Deze methode wordt een speerpunt van toekomstig 
beleid van de BFVW. Nestbescherming is en blijft 
enorm belangrijk maar het is niet genoeg. Essentieel 
is dat een dergelijke bedrijfsvoering niet ten koste 
van gaat van de melkproductie en op lange termijn 
niet kostenverhogend werkt. We kunnen en mogen 
van een boer niet verwachten dat zijn extra inzet voor 
een verantwoord weidevogelbeheer ten laste gaat van 
zijn bedrijfsvoering. Het zou helpen als een dergelijke 
vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
wordt gewaardeerd door de zuivelcorporaties. Met 
een cent of 2 de liter kunnen we enorm veel bereiken. 
Jaap Dijkstra geeft later vanavond een prachtige 
presentatie over de insteek van dit beheer.

Nieuw registratiesysteem
Een mijlpaal voor de BFVW is de implementatie van 
ons nieuwe registratiesysteem. Het systeem is klaar 
en inmiddels getest door praktijkmensen van lokale 
wachten. We zijn ons bewust dat we eigenlijk een jaar 
te laat zijn met de oplevering van het nieuwe systeem. 
Daardoor is de registratie vorig voorjaar voor een 
aantal wachten niet gelukt. We betreuren dit ten 
zeerste omdat we daardoor niet over complete data 
van 2011 beschikken.
Het registreren van gegevens is enorm belangrijk. 
Enerzijds voor onderzoek en het volgen van trends 
en anderzijds om boeren in met name de agrarische 
natuurverenigingen te kunnen helpen in hun weide-
vogelbeheer.

Nu het budget voor natuurbeheer onderdruk staat, 
is het nog belangrijker om aantoonbaar te maken 
welk beleid niet en welk beleid wel werkt. Dat is ook 
goed. Immers subsidies zijn gemeenschapsgelden 
en daarover is ten principale verantwoording ver-
schuldigd. Ik ga uit van ‘boter bij de vis’. Ofwel maak 
aantoonbaar dat geld goed wordt besteed. Ons nieuwe 
registratiesysteem zal een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de noodzakelijke transparantie aangaande 
resultaten versus investeringen in weidevogelbeleid. 
Dit is ook in lijn met de denkrichting van het bestuur 
van de BFVW. Fors investeren in natuur is en blijft 
noodzakelijk maar wel om te komen tot bewezen 
natuurproductie. Immers onze inzet is op basis van 
vrijwilligheid. In die zin willen we gewoon resultaat voor 
het werk wat we doen. 

Onderzoek Ydenberg
Gisteren heeft de Raad van State uitspraak gedaan 
in het hoger beroep dat Kritisch Faunabeheer heeft 
aangetekend tegen de lopende ontheffing van de 
Provincie. De ontheffing is gestoeld op de gunstige 
instandhouding van de populatie kieviten en daar 
spreekt de Raad ook haar zorg uit.
De populatie-ontwikkeling is, zoals bekend, nog steeds 
negatief. De objectieve afweging welke specifieke 
variabelen hier vooral debet aan zijn is op dit moment 
onvoldoende goed te maken. Dit is voor de BFVW 
reden geweest om door professor Ron Ydenberg een 
model te laten ontwikkelen waarmee de invloed van 
een tal van variabelen wel is te maken. Hierbij kunt u 
denken aan:
•  vestigingskans;
•  legseloverleving (met en zonder bescherming);
•  kans op vervolglegsels;
•  kuikenoverleving;
•  adultenoverleving.

Tot slot wil ik de aandacht vragen voor de gedragsregels 
die u kunt lezen op de achterkant van de nazorgpas en 
wens ik u allemaal een prachtige ‘maaitiid’.”

3.  Nieuwe Natuurwet
In verband met de afwezigheid van Tweede Kamerlid 
mevrouw Lutz Jacobi doet de voorzitter kort verslag. 
Hij meldt dat er druk aan de nieuwe Natuurwet wordt 
gewerkt. Het ontwerp ligt inmiddels bij de Raad van 
State. Binnen deze nieuwe wet moet het rapen van 
kievitseieren mogelijk zijn en ook het predatiebeheer 
wordt hierin meegenomen. 

4.  Vaststellen notulen van de algemene 
ledenvergadering d.d. 4 maart 2011

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

De notulen van de extra ledenvergadering d.d. 19 mei 
2011 zijn eveneens opgenomen in het jaarverslag 
2011. Hierover worden geen vragen gesteld, zodat 
ook deze ongewijzigd worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2011
a. Verslag notulist.
Geen opmerkingen.

b. Verslagen commissies en werkgroepen.
Geen opmerkingen. 
De voorzitter complimenteert de commissies voor het 
vele werk dat aan de verslagen is geleverd.
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c.  Verslag penningmeester en verantwoording 
rekening 2011.

Penningmeester E.J. van Marum geeft een korte 
toelichting op de in het jaarverslag opgenomen cijfers. 
Hij meldt dat de BFVW financieel een vrij slecht jaar 
achter de rug heeft met een behoorlijke negatieve 
overschrijding van de begroting van € 24.000,-. 
De resultaten van Vanellus zijn verbeterd maar lopen 
nog wel in de rode cijfers. 
In de begroting van 2012 zijn de opbrengsten opge-
schroefd, vanwege het hogere aandeel aan te 
ontvangen afdrachten. Deze zijn vorig jaar op de 
ledenvergadering verhoogd. Een aantal wachten heeft 
de afdrachten al betaald. Het is echter de bedoeling 
dat de wachten voor 1 mei van dit jaar hun aantal 
leden doorgeeft waarna ze een factuur ontvangen. 
Het verzoek is om deze volgorde van handelen aan te 
houden. Dat werkt gemakkelijker.
Vermoedelijk zullen - dankzij de recente uitspraak van 
de Raad van State - de juridische kosten over 2012 
meevallen. Voor de ondersteuning bij de nieuwe 
Natuurwet is een jurist ingehuurd, hetgeen wel enige 
juridische kosten met zich meebrengt.

Gevraagd wordt naar het begrote bedrag van  
€ 5.000,- voor Vogelbescherming Nederland.
De heer Van Marum antwoordt dat de BFVW ooit 
€ 25.000,- van Vogelbescherming Nederland heeft 
gekregen die stukje bij beetje wordt uitgegeven aan 
bijvoorbeeld biotoopverbetering en projecten van 
de ‘blaustirns’. Omdat er vorig jaar geen biotoop-
verbetering heeft plaatsgevonden is dat bedrag blijven 
staan. Bij reserve staat nu nog een bedrag van  
€ 14.000,-.

Er worden verder geen vragen gesteld, zodat het 
financiële verslag wordt goedgekeurd. 
Aan de penningmeester wordt décharge verleend.

d. Exploitatie bondsorgaan Vanellus over 2011. 
De leden gaan akkoord met de exploitatie.

e. Begroting 2012.
Penningmeester E.J. van Marum meldt dat de 
begroting aangeeft dat er meer inkomsten worden 
gegeneerd door middel van de verhoging van de 
afdrachten en doordat er bezuinigd gaat worden. 
De kosten voor het sms-systeem van € 20.000,- 
per jaar vallen onder handhaving. De Provincie geeft 
jaarlijks een ruime subsidie waarmee dit onder andere 
bekostigd kan worden. De kosten voor het nieuwe 
registratiesysteem, dat de nazorg digitaal vastlegt, 
drukken ook op de begroting voor 2012.
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen 
gemaakt.

De begroting wordt onveranderd vastgesteld en goed-
gekeurd.

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

De vergadering stemt in met het voorstel.

6.  Benoeming lid en plaatsvervangend lid 
van de financiële commissie

De financiële commissie bestaat uit de wachten 
Franeker (plv. Marssum), Tietjerk (plv. Leeuwarden), 
Heerenveen (plv. Tjalleberd/De Streek). 

7. Benoeming hoofdbestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer J. Houtsma.
De heer Houtsma heeft zich gedurende zijn zitting-
periode van drie jaar met name bezig gehouden met 
het op gang brengen en begeleiden van het weten-
schappelijk onderzoek van professor Ron Ydenberg. 
Publicatie van dit onderzoek zal in juni/juli van dit jaar 
plaatsvinden. Ondanks het feit dat de heer Houtsma 
het bestuur verlaat, blijft hij betrokken bij dit weten-
schappelijk onderzoek. De voorzitter bedankt de heer 
Houtsma voor zijn inzet en overhandigt hem een bos 
bloemen.
De heer Houtsma betreurt het dat hij niet meer tijd 
heeft om in het BFVW-bestuur actief te blijven voor 
de weidevogels. Hij heeft dit altijd met veel plezier 
gedaan. 

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren W. Bosgra, 
E.J. van Marum en E. de Boer.
Alle drie heren worden bij acclamatie herkozen.

Voorgesteld wordt de heer A. Slagman als nieuw 
bestuurslid te benoemen. 
De heer Allard Slagman stel zich kort voor. Hij is 
met zijn drie dochters en echtgenote woonachtig 
te Hurdegaryp en heeft een notariskantoor in 
Leeuwarden. Hij is een echte natuurman, houdt van 
eieren zoeken en jagen. De afgelopen maanden was hij 
bij de bestuursvergadering aanwezig; deze waren een 
openbaring voor hem. Hij wil graag met dit bestuur 
aan de slag.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering 
benoemt de heer Slagman als nieuw bestuurslid.

8. Voorstel aan de vergadering
Voorgesteld wordt een andere invulling aan de BFVW 
contactavond (tijdstip en presentatie) te geven.
De contactavond zit qua tijdstip heel dicht op de 
rayonvergaderingen in november. Om onder andere 
doublures te voorkomen wordt voorgesteld deze in 
het vervolg op de laatste vrijdag van september te 
organiseren. 
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Uit de zaal komt de opmerking dat dan altijd de Jouster 
Merke plaatsvindt. 
Besloten wordt dat het bestuur met een nieuw voorstel 
komt dat via de mail verspreid zal worden.

9. Werkgroepen en commissies
Presentatie commissie broedzorg.
De heer W. Bosgra doet verslag van het reilen en 
zeilen van de commissie broedzorg. Deze commissie, 
die al 20 jaar bestaat, startte destijds met het leveren 
van nestkasten voor verschillende vogels aan huis en 
in de tuin. Inmiddels is dit uitgebreid met zwaluwtillen, 
nestvlotjes, huifjes en brugkastjes voor zwaluwen en 
zwaluwenwanden. In de commissie zitten specialisten 
voor iedere zwaluwsoort, net zoals er in de werkgroep 
blaustirns ook specialisten voor deze soort zitten.
De commissie broedzorg oriënteert, volgt nieuwe 
ontwikkelingen, adviseert en evalueert.
De commissie is echter van mening dat er meer 
gegevens van projecten moeten worden aangeleverd. 
Van de in 2011 opgezette projecten voor de boeren-
zwaluw en de zwaluwtillen zijn door de wachten veel te 
weinig gegevens aangeleverd. Conclusies kunnen we 
dus helaas niet trekken.
In 2012 zullen twee tellingen (15 juni en 1 juli) van de 
gierzwaluw plaatsvinden. 

Momenteel worden in samenwerking met gemeenten, 
bouwcorporaties, particulieren en de lokale wachten 
nieuwe projecten besproken. Voorbeelden hiervan 
zijn stadsontwikkeling in Leeuwarden en Harlingen, 
het Rode Dorp Tjalleberd, de Theresiakerk Joure en 
de bruggen van de noordelijke stedenroute. Om nog 
betere informatie te kunnen geven zal een commissielid 
een cursus volgen over de huidige Flora- en faunawet.
Doordat de subsidie 50 % regeling voor nestkastjes 
niet meer van toepassing is zal er minder geld 
uitgegeven worden. Ook projectgeld is minder nodig 
omdat de resultaten eerst geïnventariseerd moet 
worden, vandaar een post monitoring. 

Bij nieuwe projecten zal de commissie alleen adviseren 
en geen geld meer beschikbaar stellen. Er zullen weer 
nieuwe folders gemaakt worden waar nodig; afgelopen 
jaar zijn de meeste geactualiseerd.
In 2006 deden 86 wachten actief mee met tellingen 
van bijna 9000 nestkasten, terwijl het totaal 10.000 
nestkasten bedroeg. 
In 2011 leverden maar 49 wachten gegevens aan 
van 6897 kasten, waarvan 5045 bewoond waren.
In Friesland zijn 16 huiszwaluwentillen (in Nederland 
65), waarvan geen enkele bezet was.
Met Vivara zijn we in gesprek over de mogelijkheden 
van een gezamenlijke katalogus en website voor te 
verkopen artikelen.

De werkgroep Blaustirns telt 5 bestuursleden en 35 
vrijwilligers die de vlotjes leggen en inventariseren. 
Dit jaar zal een aantal projecten (biotoopverbetering) 
worden uitgevoerd, afhankelijk van mede-initiatief-
nemers. Hopelijk wordt hiermee de ingezette groei 
van de ‘blaustirns’ gestimuleerd.

De heren Jan Medenblik, Wybren Bruinsma en Joop 
Hellinga hebben de commissie broedzorg verlaten. De 
heren Gerhard Noorhof (nieuwe secretaris) en Jouke 
Paulesma hebben hun plek ingenomen. Allen worden 
bedankt voor hun inzet.

Presentatie commissie nazorg over het nieuwe 
registratiesysteem.
Mient Douma leidt twee speerpunten in, te weten het 
nieuwe monitoringsysteem en effectief weide vogel-
beheer. Beide onderwerpen worden nader gepresen-
teerd door respectievelijk de heren M. Hoekstra en  
J. Dijkstra. 
De commissie nazorg is uitgebreid met de heer Eddy 
de Boer.

‘Effectief weidevogelbeheer d.m.v. randenbeheer om 
weilanden met kruidenrijke beplanting en plas/dras’ 
door Jaap Dijkstra, lid van de commissie nazorg.
Meerdere boeren houden zich bezig met weide-
vogelbeheer, andere zijn meer bezig met grasland-
productie. Terreinbeheerders zijn ook niet altijd ge-
focust op weidevogels en laten daardoor het gras land 
teveel verruigen. 
Een belangrijk onderdeel van het weidevogelbeheer 
vormen percelen met een uitgestelde maaidatum in 
juni. Dat betekent later maaien als het gras wat hoger 
is, terwijl veel boeren juist zijn ‘opgegroeid’ met het 
idee dat maaien optimaal is bij een hoogte van 20 cm. 
Het hogere gras van het zogenaamde ‘kuikenland’ is 
van groot belang voor het opgroeien van jongen van 
grutto en tureluur. Kuikenland vormt een onmisbaar 
onderdeel van het mozaïekbeheer. 
De kwaliteit van het huidige kuikenlandgras is echter 
minder dan van normaliter gemaaid grasland, want:
•  de snede wordt te zwaar en te structuurrijk;
•  het oogsten vindt vaak niet plaats op de 

juiste manier, waardoor de kwaliteit onnodig 
achteruitgaat;

•  koeien lusten dit gras slecht; het wordt 
voornamelijk aan droge koeien en jongvee gegeven.

Dit leidt ertoe dat boeren slecht bereid zijn om 
op een gering deel van hun bedrijf kuikengras te 
produceren. Het wordt daardoor moeilijker om 
optimale weidevogelmozaïeken te realiseren. Dit leidt 
tot een suboptimaal weidevogelbeheer. De huidige 
productie van kuikengras veroorzaakt dat de kwaliteit 
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voor weidevogelkuikens ook vaak onvoldoende is. Het 
gras is te zwaar, waardoor kuikens zich hier niet door 
kunnen bewegen. De productie van een lichtere snede 
is dus voor zowel ondernemer als voor weidevogels 
wenselijk. 

Voor het krijgen van een lichtere snede in juni zijn de 
‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden: 
•  (anders) bemesten, met name het uitstellen van de 

voorjaarsgift; 
•  daar waar mogelijk in het voorjaar het waterpeil 

hoger opzetten, waardoor de grasgroei wordt 
vertraagd;

•  een ander beheer opzetten met bijv. voorbeweiding;
•  kruidenrijke randen aanleggen.

Een aantrekkelijke bijkomstigheid is dat bij deze pro-
ductie het aantal kruiden zal toenemen. 
Deze kruiden kunnen een gunstig effect hebben op de 
koegezondheid en de robuustheid van de veestapel.

Groepjes boeren en terreinbeheerders kunnen dit 
beheer - begeleid per regio - projectmatig oppakken.
Meld u aan om dit collectief op te pakken!

‘Nieuw monitoringsysteem geeft meer uniformiteit 
met 1 eenvoudige telmethode’ door Marco Hoekstra, 
beleidsmedewerker BFVW.
Het faciliteren van de nazorg komt aan de orde. 
Enerzijds via een korte uitleg over het nieuwe 
monitoringsysteem, anderzijds door het verstrekken 
van allerlei informatie. De heer Hoekstra geeft een 
impressie van het systeem. In enkele stappen kunnen 
de locaties van de nesten en nestresultaten worden 
gekoppeld aan een stip op een perceel. Voor de 
implementatie worden er vier informatiebijeenkomsten 
gehouden en is er een aanspreekpunt in iedere regio 
(NW: Eddy de Boer, ZW: Marco Hoekstra, NO: Joop 
Ludema en ZO: Jaap Dijkstra). Er wordt gestreefd naar 
100% aanlevering van de nazorggegevens in 2012. 
Voorafgaand aan de vergadering zijn er stukken 
uitgereikt aan de vogelwachten. 
De veldboekjes (inclusief stippenkaart), instructies, 
formulieren en handleidingen worden even kort toe-
gelicht. Tot slot drukt de heer Hoekstra alle nazorgers 
op het hart een goede communicatie met de boer 
te onderhouden (zie nazorgkaart, bijgevoegd in de 
stukken). De regeling vliegende euro’s geldt nog 
steeds voor gebieden met veel grutto’s en waar niet 
aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan. 

Presentatie commissie educatie.
Johan van Aalsum is wegens gezondheidsredenen 
afwezig zodat dit punt niet aan de orde komt.

10. Rayonvergaderingen
De heer E. De Boer bedankt de wachten voor hun 
gastvrijheid, samenwerking en vlotte verspreiding van 
de notulen tijdens en n.a.v. de rayonvergaderingen. 
Hij betreurt het dat sommige wachten niet op de 
rayonvergaderingen aanwezig waren; hij adviseert ze 
het BFVW emailadres te activeren, want daarmee 
wordt alle informatie verspreid die van belang is. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de BFVW dan wel 
adreswijzigingen correct moet verwerken.
E.e.a. zal in www.aaisykjen.nl verwerkt worden, waar-
mee deze problemen voorkomen kunnen worden.

De adviesvraag van de BFVW over de koppeling van 
de eierzoekkaart en de nazorgpas aan het individu is 
door de wachten niet positief beantwoord. De wachten 
willen dit zelf in de hand houden.

De meeste onderdelen van de actiepuntenlijst n.a.v. 
de rayonvergaderingen zijn inmiddels opgepakt. 
De heer De Boer stelt een aantal zaken nog even aan 
de orde.
Hij meldt dat er sponsorpakketten bij hem zijn op te 
vragen. De sponsoring loopt naar wens. Vogelwacht 
Heerenveen is de eerste wacht die zich heeft aan-
gemeld als Club van 100 sponsor. Wie volgt?
5 mei is als datum niet geschikt voor de nazorgdag, 
vandaar dat deze is verplaatst naar 12 mei 2012.
Hij accentueert nog eens het belang van de gedrags-
regels rond het ‘aaisykjen’. “Wij zijn te gast bij de boer 
in het veld en willen dat ook graag blijven! Neem de 
gedragsregels zoals ze in Vanellus stonden en op de 
nazorgkaart staan in acht.”
De BFVW moet volgens een aantal wachten een 
kritischer geluid naar de TBO’s laten horen als deze 
hun doelstelling niet halen. Op het Olterterpoverleg 
komt dit punt aan de orde.
Drukte op de fietspaden verstoort soms in de broedtijd. 
De BFVW heeft alle gemeenten aangeschreven met 
het verzoek om hier rekening mee te houden en 
om met name het probleem van loslopende honden 
strenger aan te pakken.
Waterschap Fryslân is gewezen op het belang van 
natuurvriendelijke oevers. Zij heeft aangegeven hier 
open voor te staan. Voorkomende problemen kunnen 
worden gemeld aan de heer Hoekstra.

11. Rondvraag
Er zijn vijf vragen ingediend. 

VW Oude- en Nieuwehorne e.o.: 
Het bestuur van deze wacht wil de ‘aaisykerskaart’ 
graag tegelijk met de nazorgformulieren overhandigen 
vóór 1 maart. Omdat de formulieren pas op de alge-
mene ledenvergadering van de BFVW, die altijd begin 
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maart plaatsvindt, worden uitgereikt aan de wachten, 
is het verzoek om de algemene ledenvergadering in 
het vervolg in de laatste week van februari te houden.
De heer Hoekstra geeft aan dat m.i.v. volgend jaar de 
wachten het uitreiken van de passen zelf in de hand 
hebben, dus niet meer afhankelijk zijn van de datum 
van de algemene ledenvergadering. Deze kan ook niet 
eerder plaatsvinden vanwege het samenstellen van 
het jaarverslag en de jaarcijfers dat tijd nodig heeft.

VW Oude- en Nieuwemirdum: 
Vindt de datum van de nazorgdag in mei te laat, 
omdat er dan al veel eieren zijn uitgekomen. Zou dit 
liever mids/eind april laten plaatsvinden. 
Omdat 5 mei niet een geschikte datum was is dit jaar 
gekozen voor 12 mei bij wijze van uitzondering.
Volgend jaar zou de datum wel meer naar voren 
gehaald kunnen worden.

VW Kollum: 
Vraagt of er met het nieuwe registratiesysteem 
garanties zijn dat er weer juiste cijfers geproduceerd 
worden en dat deze dan ook op de juiste plek (bijv. bij 
de Provincie) terecht komen.
De presentatie van de heer Hoekstra onder agenda-
punt 9 heeft hen inmiddels antwoord op deze vraag 
gegeven en gerustgesteld.

VW Surhuizum/Augustinusga: 
Vraagt hoe het met de controle op het sms-systeem 
zit. De teller van het quotum telt ‘s avonds door.
Het probleem is bekend en inmiddels opgelost. Om 
dit in de toekomst te voorkomen is besloten dat het 
sms-systeem tussen zonsondergang en zonsopgang 
gesloten is.

VW De Trije Doarpkes:
Vraagt de BFVW alsnog op haar besluit van het niet 
subsidiëren van de zwaluwwand van Goingagaryp 
terug te komen (als is het maar met een klein bedrag). 
Tenslotte staat op de contributiekaart dat de BFVW 
ondermeer zwaluwen steunt. 
Om budgettaire redenen is besloten om dit project 
niet te sponsoren. De voorzitter zegt toe de zaak in 
heroverweging te nemen. Komt erop terug.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt de heren Johan de Jong van de 
redactie Vanellus en Anne Venema van de commissie 
educatie voor hun jarenlange inzet voor de BFVW. Voor 
beide heren die vorig jaar afscheid hebben genomen 
is er een bloemetje. Jammer genoeg konden ze niet 
aanwezig zijn.

De heer Brouwer memoreert dat zonder de jarenlange 
inzet van de Provincie het niet gelukt was om tot zo’n 
positieve uitspraak van de Raad van State te komen. 
Hij bedankt gedeputeerde Kramer, zijn voorgangers, 
ambtenaren en team van medewerkers hiervoor. 
Tot slot bedankt hij de aanwezigen voor hun komst, 
wenst hen een goed eizoekseizoen en een goede reis 
naar huis.

Mevr. H. Aukes (notuliste)
Mantgum, 6 maart 2012

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

Spiegelbeeld  
van de 

bontbekplevier. 
(Foto: Wiebe 

Palstra)



13.

Commissie nazorg
Het verslag van de weidevogelbescherming door de BFVW over 2012 op basis van de 
telgegevens van 117 vogelwachten op ongeveer 130.000 hectare meest boerenland.

Nazorggegevens
In het overgangsjaar 2011 registreerden 18 vogel-
wachten de gegevens in het nieuwe systeem en 81 
wachten kozen om verschillende redenen nog voor 
het oude Interbuild systeem. Voor dit jaar (2012) 
hebben alle 117 wachten hun gegevens ingevoerd 
in het nieuwe registratiesysteem. Dit overtreft alle 
verwachtingen en verdient een groot compliment. 
Met enkele wachten zijn we nog in gesprek over de 
registratie, dit vanwege een onvolledige rapportage. 
Voor het komende seizoen wordt er weer een aantal 
informatiebijeenkomsten gehouden om de nazorg en de 
hierbij behorende registratie verder te optimaliseren. 
Maar dat we op de goede weg zijn mag duidelijk zijn.

Het weer
In februari (koud, zonnig en droog) bijna een Elf-
stedentocht, terwijl de eerste kieviten al geruime tijd 
voor het koude weer in de Friese polders aanwezig 
waren. De ontberingen tijdens de noodzakelijke 
omzwervingen langs de vorstgrens laten zich raden. 
Het koude weer van februari werd gevolgd door een 
droge, warme en zonnige maand maart; winterse 
invloeden bleven uit. April ging de boeken in als 
een koude en natte maand. Mei was een maand 
van uitersten; koud en heet, maar de gemiddelde 
temperatuur was normaal te noemen. Juni was koel 
en nat en hiermee dus wisselvallig. Niet een voorjaar 
en zomer om over naar huis te schrijven, maar schijn 
bedriegt. Gelukkig geen lange droge schrale periode 
zoals voorgaande jaren. Door de nattigheid was het 
voedsel goed bereikbaar voor de oudervogels.    

Agrarische werkzaamheden
Het bemesten en slepen kon in geheel Fryslân 
ruimschoots op tijd klaar. Door het mooie weer in 
maart konden de boeren deze werkzaamheden vlot 
uitvoeren. In de laatste weken van april werd gestart 
met het stalvoeren en de beweiding. Stalvoeren en 
beweiding heeft een prima uitwerking op een goed 

weidevogelmozaïek. De eerste en tweede snee was 
later dan gebruikelijk, in sommige gevallen meer dan 
2 weken. Ook zag je dat niet alles tegelijkertijd werd 
gemaaid. De eerste snee werd veelal in twee of drie 
keer gemaaid. 
Door de invloed van het weer en de hiermee samen-
hangende agrarische werkzaamheden werd er nood-
gedwongen een langere rustperiode gerealiseerd.
Door de tragere grasgroei (koude aprilmaand) waren 
vele percelen die laat werden gemaaid ook van een 
betere ‘kuikenland’ kwaliteit door een meer open 
structuur. Al met al lijkt het erop dat de combinatie 
van het weer en de latere landbouwwerkzaamheden 
voor een betere reproductie hebben gezorgd.        

Aantal nesten/broedparen van de vier hoofdsoorten:

Soort: Aantal legsels/broedparen:

Kievit 17.265

Grutto   7.813

Tureluur   4.301

Scholekster   8.728

Totaal 38.107

Aantal nesten/broedparen van de andere vogelsoorten:

Soort Aantal

Bergeend 213

Eidereend 76

Krakeend 322

Kuifeend 363

Slobeend 526

Wilde eend 1915

Zomertaling 75

Kemphaan 2

Kluut 148

Watersnip 45

Wulp 57

Gele kwikstaart 227

Graspieper 567

Veldleeuwerik 435

Witte kwikstaart 104

Fazant 94

Fuut 86

Kwartel 26

Meerkoet 1356

Waterhoen 203

Bontbekplevier 14

Kleine plevier 43

C O M M I S S I E S  E N  W E R K G R O E P E N
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Kievit 
Het eerste landelijke en Friese kievitsei werd op 
zaterdagochtend 10 maart rond kwart voor acht 
gevonden door Jan Harmen Oosterman uit Oudehaske. 
Tussen Rottum en Oudehaske was het raak! 
’s Middags nam Commissaris van de Koningin de heer 
J. Jorritsma het ei in ontvangst op het Provinciehuis 
te Leeuwarden. 
Op zondag 25 maart werd het vastgestelde quotum 
bereikt en startte de nazorg. De kievit was al vroeg 
gearriveerd in Fryslân, maar kreeg een forse dreun te 
verwerken door de vorst in februari. 
Massaal trokken de kieviten weer richting de vorst-
grens. De ontberingen tijdens deze extra reis hebben 
overduidelijk invloed gehad, maar wat zijn de exacte 
oorzaken geweest? Zijn er over de landsgrenzen meer 
kieviten geschoten dan voorgaande jaren? Zijn er vele 
kieviten verkeersslachtoffer geworden op de Franse 
wegen? Het is bekend dat kieviten zich in moeilijke 
tijden ophouden nabij wegen. Of zijn ze simpelweg 
omgekomen van de honger? Of is er sprake van 
migratie? We weten het niet, maar proberen dit wel 
te achterhalen. 
Na het koufront kwamen de kieviten gefaseerd retour, 
de eerste groep kieviten was er weer snel bij getuige 
het vroege eerste kievitsei. 
Vorig jaar noemden wij de maïspercelen als preferent 
broedbiotoop van de kievit een zorgelijke ontwikkeling, 
we ontkomen er wederom niet aan. De maïspercelen 
hebben zeker potentie (als het landwerk klaar is), 
maar hier dient in de bescherming van de kievit met 
prioriteit iets aan gedaan te worden. De werkslagen 
dienen elkaar in rap tempo te volgen, anders is deze 
broedplaats gedoemd te mislukken door de te ruime 
verstoringtijd midden in het broedseizoen of door 
werkzaamheden tijdens de eerste levensfase van de 
jonge kieviten. Met 17.265 registraties is de kievit 
nog steeds met afstand de meest voorkomende 

 
weidevogel, maar de situatie vraagt om aandacht. 
Een aanpassing in de bewerking, een groenstrook in - 
en beweiding naast de maïspercelen zou een oplossing 
kunnen zijn?  

Grutto 
Wij zijn wat optimistischer ingesteld over de Friese 
populatie grutto’s als eerder in de Friese media werd 
gesuggereerd door enkele wetenschappers. 
Wij durven met zekerheid te zeggen dat de populatie 
rond de 10.000 broedparen bedraagt. 
Door alle gezamenlijke vogelwachten zijn dit jaar maar 
liefst 7.813 nesten/broedparen geteld, hier komen 
dan nog de gebieden bij waar geen nazorg wordt 
verricht en alle natuurterreinen. We weten door de 
vele onderzoeken exact wat de grutto verlangt om zich 
staande te houden in ons weidelandschap. 
Door dit toe te passen en enkele kwaliteitsslagen 
(ligging van het beheer) in het agrarische natuurbeheer 
lijkt het er nu dan toch echt op dat de neergaande 
trend tot stilstand is gebracht. 
Het is te vroeg om te juichen, daarvoor moet er nog 
teveel gebeuren, maar we zijn nu al benieuwd naar de 
cijfers van het komende voorjaar!  

Tureluur
Het aantal geregistreerde nesten/broedparen is 
weer op het peil van 2010. Dit geeft de bevestiging 
dat de tureluur zich redelijk staande weet te houden. 
Al jaren schommelt dit aantal tussen de 4.000 en 
5.000 registraties, hiermee is de tureluur de meest 
constante vogel van de vier hoofdsoorten. 
In de ganzengebieden waar weinig tot geen gras meer 
staat, past de tureluur zich moeiteloos aan door in 
de slootkant te broeden, deze slimme scharrelaar is 
blijkbaar in staat om hierop te anticiperen met het 
blijven zoeken naar een goede dekking.       

Bergeend  
met kuikens.  

(Foto:  
Wiebe Palstra)
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Scholekster
De landelijke cijfers laten een sterk dalende trend 
zien. In 2009 en 2010 nog rond de 10.000  legsels/
broedparen, de laatste jaren zijn het aantal gevonden 
legsels/broedparen in Fryslân gedaald naar 8.728.
Op de eilanden (in de polders) gaat het nog steeds 
goed met de scholekster. 
Waar ligt het probleem van deze soort? Mogelijk 
een voedseltekort in de wintergebieden (Waddenzee 
en Zeeuwse Delta) of is de kuikenoverleving op het 
boerenland onvoldoende? 
Afgelopen jaren waren de oudervogels opvallend 
vaak en ver van de kuikens verwijderd. Is het voedsel 
voor de kuikens niet op korte afstand voorradig? 
In dergelijke situaties zijn de kuikens ook extra kwets-
baar voor predatie.     

Vrijwilligers
De ontwikkeling van het aantal vrijwilligers is de laatste 
jaren redelijk stabiel te noemen. De afgelopen vier jaar 
zijn er rond de 5.000 vrijwillige weidevogelbeschermers 
in Fryslân geregistreerd. Ten opzichte van de rest van 
Nederland is dit nog altijd uniek te noemen. 
Maar we mogen niet achterover leunen, het is van 
wezenlijk belang om ook de jeugd bij de nazorg te 
betrekken! Met de huidige registratiemogelijkheden 
ligt hier een nieuwe kans.

Fryske Neisoarchdei
Op 12 mei werd de Fryske Neisoarchdei georganiseerd 
door vogelwacht Idaarderadeel Noord. 
De reis met prominenten ging via een praam naar het 
prachtige natuurgebied ‘De Hempensermar’. 
De wachters van Wergea en omstreken hebben 
uitvoerig met gedeputeerde Kramer gesproken over 
de aantalontwikkeling in dit gebied en hun bijdrage 
(o.a. aanleg eiland) hieraan. 
Maar ook alle mogelijke kansen en bedreigingen in het 
weidevogelbeheer werden uitvoerig besproken. Steeds 
meer vogelwachten organiseren een nazorgdag met 
de eigen vrijwilligers, dit stemt de commissie nazorg 
tot tevredenheid. 

Grutto in 
weidelandschap. 

(Foto: Wiebe 
Palstra)

nazorgers
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Het is en blijft toch een prachtig moment om met 
elkaar even van gedachten te wisselen en massaal aan 
de praktische weidevogelbescherming deel te nemen.
Tijdens het komende seizoen zal vogelwacht Wommels 
de organisatie voor haar rekening nemen. We zullen 
een bezoek brengen aan het unieke agrarische weide-
vogelgebied van boer Murk Nijdam. 
Alle vogelwachten worden verzocht om op lokaal niveau 
weer aan deze bijzondere provinciale vogelwachters-
dag mee te werken.  

Provinciaal beleid
Het provinciale beleid zal zich de komende jaren vooral 
richten op gebieden waar veel weidevogels voorkomen 
en waar draagvlak is voor een gezamenlijke aanpak.
Via kerngebieden (weidevogellandschappen) dient men 
in te zetten op de kansrijke gebieden. Wat betreft de 
subsidiestromen in tijden van bezuinigingen is dit nog 
te begrijpen, maar de parels her en der in de provincie 
mogen niet ten koste van dit beleid verdwijnen. 
Dit geldt ook voor de praktische weidevogelbescher-
ming in onze provincie, wij staan voor de zorg voor 
(weide)vogels in geheel Fryslân. Wat dat betreft mag 
deze keuze niet betekenen dat wij grote delen van 
Fryslân opgeven.

Samenwerking BoerenNatuur  
(agrarische natuurverenigingen)
Er worden voor 2013 definitieve afspraken ge maakt 
met BoerenNatuur over het gebruik van zogenaam-
de shape files (gegevens) uit ons nieuwe registratie-
systeem, maar ook over de manier van registreren en 
het tellen van alarmerende oudervogels. 
De registratie zal plaatsvinden op basis van nesttelling 
aangevuld met broedparen. Het is van groot belang dat 
alle soorten worden meegenomen in de telling, dus ook 
de veldleeuwerik of de slobeend. De alarmtellingen vinden 
plaats in de BFVW rayons waar beheer op is afge sloten. 
Afspraken over vergoedingen voor alarmtellingen 
(richtprijs €0,50 per hectare per telronde) dienen 
recht streeks met de agrarische natuurvereniging over-
eengekomen te worden.      

Biotoop
De commissie nazorg is van mening dat de biotoop meer 
aandacht dient te krijgen in het weidevogeldossier. De 
laatste 10 jaar is veel geschikt broed- en kuikenbiotoop 
verloren gegaan door de schaalvergroting in de land-
bouw, verstedelijking, aanleg van wegen, maar ook 
door andere natuurdoelstellingen. Het ontstaan van 
deze zogenaamde monoculturen is onontkoombaar, 
maar naast deze ontwikkeling zou ook ruimte moeten 
en kunnen zijn voor groene en blauwe diensten. 

De inpasbaarheid van kruidenrijke graslanden (of 
randen beheer) in deze moderne agrarische bedrijfs-
voering dient prioriteit te krijgen. 
Kruidenrijk grasland is perfect kuikenland, dit is van 
wezenlijk belang voor de reproductie. De aantrekkings-
kracht op insecten is vele malen hoger, hier profiteren 
de jonge weidevogels weer van. Steeds meer mensen 
en organisaties raken doordrongen van dit feit. 
De BFVW zal trachten dergelijke initiatieven daar waar 
mogelijk te steunen. 

Predatie 
De implementatie van het rapport ‘Predatieproblema-
tiek weidevogels Fryslân’ laat nog op zich wachten. Het 
is de bedoeling dat dit een plaats krijgt in het nieuw te 
vormen provinciale beleid. In de nieuwe Nota Natuur 
met een uitwerking van het weidevogelbeleid zal dit 
gestalte moeten krijgen. In de loop van 2013 is deze 
nota te verwachten. Alle partijen (Staatsbosbeheer,  
It Fryske Gea, Natuurmonumenten, BoerenNatuur, 
KNJV en BFVW) hebben zich uitgesproken over deze 
moeilijke materie. Via een adviesnotitie (primair ge-
richt op onze gezamenlijke visie op de weidevogelland-
schappen) zullen bovenstaande partijen zich uitspre-
ken richting de Provincie. 
Het rapport en de adviesnotitie van bovengenoemde 
partijen mag echter niet leiden tot een versobering 
van de bestaande mogelijkheden voor beheer en zich 
hiermee alleen maar toespitsen op kerngebieden c.q. 
weidevogellandschappen; predatoren houden geen 
rekening met dergelijke grenzen. 

Tot slot
Een goede samenwerking tussen boer en nazorger, 
gemotiveerde boeren en vrijwilligers, plezier in wat je 
doet en goede resultaten zijn de basis voor effectieve 
weidevogelbescherming. Laten we dit gegeven ons 
goed realiseren en hiernaar streven.  

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

27 april 2013 Vogelwacht Wommels

C O M M I S S I E S  E N  W E R K G R O E P E N



17.

Grutto 2012

Scholekster 2012

Namens de commissie nazorg,
Marco Hoekstra

Kievit 2012

Tureluur 2012

Kievit 2012

Tureluur 2012

Grutto 2012

Scholekster 2012
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Bovendien doet de BFVW méér dan alleen weide-
vogelbescherming. De commissie broedzorg  zorgt 
onder andere voor vervangende nestgelegenheid en 
biotoopverbetering voor niet-weidevogels. Dit doet zij 
altijd in samenwerking met de plaatselijke vogelwacht 
of in samenwerking met andere instanties zoals 
Wetterskip Fryslân en Sovon. 
Jammer genoeg komt dit niet vaak in de publiciteit. 
Noch op de website van Wetterskip Fryslân noch op 
de website van de Sovon wordt de samenwerking 
met de BFVW genoemd. Laten wij hier kansen liggen 
om onszelf duidelijker te profileren?  

Bestuurswisselingen
De commissie broedzorg heeft het afgelopen jaar 
enkele bestuurswisselingen gehad. 
Wybren Bruinsma, vanaf de oprichting van de 
commissie actief als secretaris, heeft de commissie 
broedzorg begin 2012 verlaten. Ook Jaap Langenbach 
heeft de commissie verlaten. Hij was jarenlang 
betrokken bij o.a. de gierzwaluwtellingen. 

Gewijzigde opzet
Om doelmatig te kunnen werken is de structuur van 
de commissie iets anders van opzet geworden. Er zijn 
vier werkgroepen en voor iedere werkgroep is een 
contactpersoon:
•  Abel Jagersma voor de ‘wurkgroep sweltsjes’;
• Gerard Tamminga voor de ‘wurkgroep toerswel’;
• Herman Postma voor de ‘wurkgroep nèstkast’;
• Marten Sikkema voor de ‘wurkgroep blaustirns’.

Voor vragen over de Flora- en Faunawetgeving kunt 
u ook terecht bij de commissie. Gerard Tamminga is 
hiervoor de contactpersoon. 
Als voorzitter fungeert Willem Bosgra en als secre-
taris Gerhard Noordhof. 
Contact met de commissie broedzorg kan via email 
(broedzorg@bfvw.nl) of telefonisch. 
De  telefoonnummers van de commissieleden staan 
op de website van de BFVW.
Om de contactpersonen te ondersteunen bij inven-
tari saties en veldwerk zoekt de commissie enkele 
broedzorgcoördinatoren.  

Commissie broedzorg
Onze zorg gaat als ‘fûgelwachters’ uit naar de weidevogels. De aantallen lopen ondanks heel veel 
inspanningen van de BFVW en andere vrijwilligers en betaalde krachten nog steeds terug. 
Door de visie op weidevogelbescherming van de BFVW, gelimiteerd eieren zoeken in combinatie met 
bescherming, wordt de BFVW door anderen vaak weggezet als ‘aaisykersklub’. Dit is te kort door de 
bocht en ook niet waar. Weidevogelbescherming is de basis van de BFVW en over de achteruitgang van 
het weidevogelbestand maken we ons allemaal zorgen.  

Natuurlijke 
oeverzwaluwwand  

nabij Dronrijp. 
(Foto: Joan Brink, 

direktfoto)
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Projecten 2012
De werkzaamheden voor de vier werkgroepen zijn 
langlopende meerjarenprojecten. Daarnaast heeft de 
commissie broedzorg in 2012 aan meer projecten 
bijgedragen; financieel dan wel adviserend. 
Enkele worden hierna genoemd:
•  Project Smalle Ee: biotoopverbetering voor de 

zwarte stern (blaustirns). In samenwerking 
met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de 
eigenaren. Hierover elders in dit verslag meer.

•  financiële ondersteuning zwaluwwand ‘De Trije 
Doarpkes’, Goingarijp;

•  advisering over oeverzwaluwwanden in diverse 
wachten;

•  renovatieproject ‘Rode Dorp’ Harlingen;
•  advies vervangende broedgelegenheid 

gierzwaluwen diverse wachten.

Inventarisatie broedresultaten
Om de nestgelegenheid te bevorderen zijn over een 
periode van vijf jaar 10.000 kunstnesten aan de di-
verse wachten verkocht met 50% subsidie. Deze sub-
sidieregeling is per 1 januari gestopt. Nestkasten en 
dergelijke kunnen uiteraard nog wel besteld worden 
via de site van de BFVW of via de commissie broed-
zorg. Hoewel er wachten zijn die afhaken, worden de 
broedresultaten door de meeste wachten ieder jaar 
keurig ingeleverd.
In dezelfde periode dat dit jaarverslag geschreven 
wordt, wordt de laatste hand gelegd aan een digitaal 
systeem om alle broedresultaten te kunnen verwer-
ken. Dit systeem sluit aan op de nieuwe digitale regis-
tratie van de BFVW. Broedzorgcoördinatoren kunnen 
toegang krijgen tot het systeem en hun resultaten di-
rect invoeren. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk 
opgebouwd. Wij verwachten hiermee een flinke stap 
voorwaarts te kunnen maken bij de inventarisatie. 
De resultaten worden ook uitgewisseld met Sovon en 
dragen daarmee bij aan de landelijke cijfers. Omdat we 
het nieuwe systeem al dit jaar willen gebruiken voor  
inventarisatiegegevens, zijn er nog geen resultaten 
bekend. De broedresultaten van 2012 worden natuur-
lijk wel gepubliceerd, maar op een later tijdstip.

Gerhard Noordhof

De natuur laat zich  
niet sturen.  

(Foto:  
Wybren Bruinsma)

Nestkastenproject vogelwacht Bolsward. 
(Foto: Wiebe Palstra)
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Wurkgroep Blaustirns 2012
De Wurkgroep Blaustirns Fryslân werd in 1996 opgericht 
met als doel het behouden en uitbreiden van de sterk 
bedreigde Friese populatie zwarte sterns. 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. 

Verheugend resultaat
In 2012 werd het hoogste aantal broedparen bereikt 
sinds de oprichting van de Wurkgroep Blaustirns in 
1996. Het totale aantal oversteeg met 196 paren de 
piekjaren 1996 (179), 2001 (193) en 2003 (191).
Het gemiddelde aantal broedparen in de periode 1996-
2012 bedraagt 160 broedparen per jaar. 

Sinds het dieptepunt in 2008 met 122 paren is het totale 
aantal paren in de provincie elk jaar weer gegroeid. 
De kolonies in 2012 waren verdeeld over tien kolonies (zie 
figuur en tabel). De kerngebieden vormen de omgeving 
van De Rottige Meente (Brandemeer, Langelille, Het Wie-
de), De Deelen (Deelen, Slûshoeke en Frieswijkpolder) en 
De Oude Venen (Smalle Ee en Kobbelân). We hopen uiter-
aard dat de groei zich doorzet en dat we misschien volgend 
jaar de magische grens van 200 paren mogen bereiken.

Habitatverbetering Smalle Ee
De Wurkgroep is sinds een aantal jaren bezig met 
plannen voor habitatverbetering. Momenteel wordt er 
druk gewerkt aan een verbetering van de situatie rond-
om de kolonie in Smalle Ee in samenwerking met It 
Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Bureau Successie 
Natuurzaken. Eerder dit jaar werd een zogenaamde 
ballenlijn aangeschaft om een deel van de kolonie in dit 
gebied te beschermen tegen recreatievaart.

Wurkgroep
Op 20 september was er weer de jaarlijkse vergader-
rondvaart. Dit jaar werd weer traditioneel door De Alde 
Feanen gevaren, voorafgegaand door een bezoek aan het 
beheersgebouw van It Fryske Gea in Earnewâld. We willen 
alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.

Jelle PostmaFiguur: ontwikkeling van totaal aantal broedparen in Friesland in de 

periode 1996 – 2012 (Bron: BFVW Wurkgroep Blaustirns / Sovon).

Tabel: aantal broedparen per kolonie in Friesland in de periode 1996 – 2012 (Bron: BFVW Wurkgroep Blaustirns / Sovon).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
De Leijen, De Tike 9 10 6 11 10 11 16 16 26 9 26 13 17 6 2 2 2
Zuidermeer, Suameer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timertsmeer, Grouw 5 23 15 20 22 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Reid om'e Krite, Alde Feanen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-Med, Alde Feanen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modderige Bol, Grouw 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
Tusken Sleatten, Alde Feanen 12 21 18 17 6 17 5 10 9 6 6 9 0 1 0 0 0
Jan Durkspolder, Alde Feanen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobbelan, Goengahuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 11 16 25
Kraenlannen, De Veenhoop 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smalle Ee 8 13 14 14 20 6 10 13 13 25 19 3 19 27 33 36 23
Boornbergumer Petten 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slushoeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 11 16
Frieswijkpolder, Gersloot 20 22 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 15 15 0 11 16
Petgaten van Akmarijp 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
De Deelen,Oldeboorn 65 11 31 32 32 41 26 49 52 47 37 50 11 27 42 11 12
Tjongerdellen, Mildam 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandemeer noord, Oldelamer 34 10 20 20 26 60 28 33 34 27 22 11 30 26 25 28 40
Brandemeer-zuid, Oldelamer 0 0 0 0 0 3 0 18 0 0 6 10 12 11 13 25 24
Tjonger (Het Wijd), Langelille 0 4 2 2 0 2 4 4 5 10 12 11 0 9 12 0 0
Nijkspolder, Blesdijke 8 9 8 6 6 5 7 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Tjonger (Landlust), Langelille 11 18 4 2 0 30 31 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjonger Schoterzijl, Schoterzijl 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjonger (Langelille), Langelille 3 0 25 31 26 4 10 10 16 15 14 16 0 11 18 21 24
Rottige Meenthe, Wolvega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wiede van de Linde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 13 14
totaal 179 143 149 158 148 193 148 191 169 141 142 139 122 157 166 174 196
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Met de leskist 
het veld in. 

(Foto: P. v/d Galiën)

De BFVW zit vol met ‘stille’ krachten, bescheiden 
mensen op de achtergrond maar met de juiste 
bezieling. Ondertussen is de maatschappij en de 
regelgeving in rap tempo aan het veranderen. Tradities 
staan onder druk. Door al deze veranderingen en 
beperkingen is het (nog) moeilijker geworden om de 
jeugd de kunst van het aaisykjen bij te brengen. Als je 
niet weet hoe je een nest kunt vinden, hoe moet de 
jeugd dan in de toekomst deze nesten beschermen 
tijdens de landwerkzaamheden? 
Op afstand beschermen zal niet helpen! 
De wachten hebben vaak al een jeugdkrite aangewezen 
als initiatief voor de jeugd, zodat zij kunnen leren hoe 
de weidevogels zich gedragen en hoe de jeugdleden 
nesten kunnen beschermen, de nazorg. 
Al met al vertoont de jas van de commissie edu catie 
dan ook enige versleten plekjes. De pet is kortgeleden 
al vernieuwd! Dus staat de opknapbeurt op de agenda 
van de commissie educatie. 
Hoe bereik je als commissie de jeugdcoördinatoren, 
maar vooral hoe faciliteer je vandaag de dag deze 
ervaren natuurmensen? En hoe boeiend bereik je de 
jeugd. De social media verandert ook razendsnel. 
Twitteren klinkt alweer ouderwets… 

Infomarkt voor jeugdbegeleiders van wachten
Om een begin te maken met het faciliteren van de 
afdelingen zetten wij een infomarkt op met zoveel 
mogelijk groene organisaties en werkgroepen. 
Een eerste aanzet om zoveel mogelijk ideeën en 
activiteiten te benoemen en uit te stallen. 
Dus jeugdbegeleiders en wachtbesturen noteer in uw 
agenda: zaterdagochtend 2 februari 2013. 
Tijd en plaats maken we bekend via nieuwsbrief, 
website en mail. 
DOE MET ONS NIEUWE IDEEËN OP!!!

Schoolplaatproject basisscholen Fryslân
Daarnaast zijn wij bezig met een project voor alle 
basisscholen in Fryslân: het schoolplaat project. 

Dit project houdt in dat we een eigentijdse wandplaat 
hebben laten ontwerpen (voor de ouderen onder ons, 
het is een moderne versie van de Koekoek schoolplaten 
van weleer). Op een kunstzinnige weergave komen de 
activiteiten van de BFVW aan bod op deze kleurplaat. 
Later meer informatie hierover. 

Social media
Ook op het gebied van social media zullen de nodige 
stappen worden gezet richting de jeugdleden. Vanaf 
2013 is de vernieuwde website online (oftewel in de 
lucht). De commissie educatie wil zoveel mogelijk 
rekening houden met de generatiewisseling die nu 
gaande is. Fysieke en mondelinge contacten zijn nog 
steeds zeer belangrijk tussen onze afdelingen en hun 
achterban! Zet niemand buiten spel met social media 
maar gebruik het juist als aanvulling op de onderlinge 
contacten. Wordt vervolgd!

Commissie educatie 
“De jeugd betrekken bij de natuur”, dat was de slogan van de opgerichte werkgroep 
educatie in 1998. In de daaropvolgende jaarverslagen deed de toenmalige voorzitter, de 
heer W. Wijnja, verslag van de voortvarende plannen en resultaten. Met zeer veel inzet 
en enthousiasme is toen begonnen met de wachten te ondersteunen bij hun pogingen de 
jeugd te betrekken bij het vrijwilligerswerk van de BFVW. Door middel van cursussen, 
een ‘weromkomjûn’ en de veelgeprezen en gebruikte leskisten hebben in de afgelopen 
jaren veel wachten op de uitnodigingen van de commissie gereageerd. Er zijn hier en daar 
vernieuwingen verricht, zoals de PowerPoint presentaties voor de cursussen en ook zijn  
de leskisten opgeknapt. Maar in de opzet van de commissie educatie is niets veranderd!
W. Wijnja en zijn dame en mannen van het eerste uur hebben zeer veel werk verzet,  
waar de afdelingen anno 2012 nog altijd hun voordeel mee doen. Dank daarvoor! 
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Jeugdvogelwachtdag 2012
2 juni 2012 werd het 10-jarig jubileum gevierd van 
de Jeugdvogelwachtdag. Het werd een ijzersterk 
jeugdfeest, georganiseerd door een lokale wacht met 
ondersteuning van de commissie educatie en vele 
vrijwilligers. De locatie was net als 10 jaar terug op 
de Fûgelhelling te Ureterp. De vogelwacht Ureterp en 
de vrijwilligers van de Fûgelhelling hadden weer een 
fantastisch programma samengesteld. Een prachtig 
gezicht als rond 8 uur de eerste begeleiders en hun 
jeugd arriveren. Dat straalt enthousiasme en energie 
uit…. We gaan vandaag weer iets doen en leren, zie 
je ze denken. 
Dit jaar ook weer een gevarieerd programma, doe-
activiteiten zoals braakballen pluizen, de egelrace, 
boerengolf met houten eieren en nestkastjes pimpen. 
Maar ook een luisterend oor (dus stil zijn) bij de 
uitleg van de nazorg door Mient Douma, voorzitter 
van de commissie nazorg, luisteren naar spannende 
verhalen van de boskoning, vertolkt door Tjibbe 
Boomsma, een spannende biologieles over het nut 
van planten en insecten voor de vogels, gegeven door 
Gerard Tamminga. In een heuse legertent werd door 
Bouke de Bruin de milieuwetgeving op begrijpelijke 
manier uitgelegd. En Johan de Jong had in de nieuwe 
educatiezaal van de Fûgelhelling de tijd om over zijn 
uilen te praten. Op het mooie buitenterrein met grote 
vijver en bossage stond Peter Das het ringen en het 
nut daarvan op een boeiende manier uit te leggen 
aan de kinderen maar ook aan de begeleiders. 
Als laatste opdracht moesten de kinderen zich ver-
plaatsen in het voedsel zoeken door vogels.

Waarvoor Janny Kamstra een wel hele grote rups 
had gemaakt als voorbeeld. Met behulp van stukjes 
garen, die door Siebe de Vegt verstopt werden, 
moesten de kids ‘hun’ voedsel bij elkaar scharrelen. 
Als toetje konden de begeleiders de kooien en de 
educatiemogelijkheden bekijken die op het terrein te 
zien zijn, ja zelfs de grote Oehoe had veel bekijks. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat na de sluiting nog 
begeleiders en hun jeugdleden met allerlei activiteiten 
doorgingen. Namens de commissie educatie van de 
BFVW, alle vrijwilligers BEDANKT!
Noteer de datum alvast van de volgende Jeugd-
vogelwachtdag die zal worden georganiseerd door 
vogelwacht Kollum: 
zaterdagochtend 15 juni 2013!
Het belooft weer een prachtige dag te worden voor 
jong en oud.

Eerste jeugdkievitsei 2012
Het felbegeerde ‘sulveren polske’ werd dit jaar 
gewonnen door Jorn Witveen uit Nijega. 
In de ‘Goudsjepoel’ nabij Oudega was het op 13 maart 
al raak! Het ei werd de volgende dag aangeboden  
aan gedeputeerde J. Kramer. 

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)

15 juni 2013 Kollum
2014 Drogeham

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

Jorn Witveen 13 maart 2012

En na afloop even 
polsstokspringen. 

(Foto: 
P. v/d Galiën)
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Commissieleden
Tot onze spijt heeft Jetze Genee aangegeven te willen 
stoppen met zijn werk voor de commissie educatie. 
Wij betreuren dit ten zeerste maar respecteren 
zijn besluit. Jetze heeft in een korte tijd veel voor de 
commissie gedaan en dit waarderen wij enorm. 
Jetze bedankt en veel succes met alle andere acti-
viteiten. 
Gelukkig is de commissie erin geslaagd om een 
waardige opvolger te vinden in de persoon van Syb 
Muizelaar. 
Syb welkom en veel succes in de commissie educatie. 
Wij zien onze samenwerking met heel veel vertrouwen 
tegemoet.  

Algemene informatie
•  Gratis polsstokken (15 stuks) uitleen, specifiek 

bedoeld voor al uw jeugdactiviteiten.  
Nadere informatie is te verkrijgen via het 
bondsbureau van de BFVW. 

•  De nieuwe ‘BFVW jeugdpetten’ zijn voor slechts  
€ 6,- te verkrijgen op het bondsbureau. 

•  ‘Mijn eerste vogelgids’ is nieuw opgenomen in het 
assortiment, deze is voor slechts € 4,-  
te verkrijgen op het bondsbureau.

•  Nestkast bouwpakketten zijn via het bondsbureau 
te bestellen. 

•  Onderstaand het vernieuwde verspreidings-
overzicht van de leskisten in Fryslân:

Tot slot willen wij alle vogelwachten met klem ver-
zoeken om de jeugd te betrekken bij de natuur en het 
vrijwilligerswerk binnen de BFVW. 

We moeten het stokje op termijn wel weer over 
kunnen dragen aan de beschermers van de toekomst!

Namens de commissie educatie, Johan van Aalsum

Kistnr Standplaats Locatie Naam 
contactpersoon

Adres 
contactpersoon

Telefoonnr. 
contactpersoon

1. Damwoude
De Klyster 
(NME)

Marjolein Staal of 
Fernanda de Zwart

Trekwei 8a
9104 AB
Damwoude

0511-422555

2. Buitenpost
De Kruidhof
(NME)

Ragna van Sonsbeek 
Schoolstraat 29b
9285 NE Buitenpost

0511-548216

3. Stiens
Fûgelwacht
(thuis)

Harke Miedema
Hege Hearewei 54
9051 LG 
Stiens

058-2572370

4. Rien
Fûgelwacht 
(thuis)

Douwe van der Weide
Draversdyk 4A
8641 WT 
Rien

0515-521444

5. Ureterp Fûgelhelling Hetty Sinnema
De Feart 1
9247 CK 
Ureterp

0512-514328

6. Workum
Fûgelwacht
(thuis)

Sytse Jan Wouda
Súd 54
8711 CW 
Workum

06-25114666

7. Heeg Heempark Hans van der Water
De Homeie 28
8621 DM 
Heeg

0515-442651

8. Wergea
Fûgelwacht
(thuis)

Lolke van der Meer
De Turfskipper 12
9005 RH 
Wergea

058-2552332

9. Heerenveen
Fûgelwacht
(thuis)

Jaap Veenstra
Koevorde 8
8446 NC Heerenveen

0513-623856

10. Drachten Natuurcentrum Els Houwink
Oude Slingeweg 4
9204 WS 
Drachten

0512-541406

11. Joure
Fûgelwacht 
(thuis)

D. van Aalsum
Bospad 1
8506 CA
Haskerhorne

0513-414394

12. Natuurmuseum Bruinenberg Karin Kamstra
Boppewei 14
9271 VH 
De Westereen

0511-472885
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Het aanbod in de webwinkel is uitgebreid. Naast de 
verscheidenheid aan nestkasten zijn er diverse BFVW 
artikelen te verkrijgen. De ontwikkeling en realisatie 
van een speciale pet voor de jeugd is voltooid en er 
is een BFVW tas ontwikkeld. Op de website onder  
het kopje ‘winkel’ kunt u alle producten vinden en bestel-
len. Volgend jaar zullen we weer een ledenwerfactie 

organiseren. In samenhang met de koekactie worden 
flyers uitgedeeld. Het is de bedoeling om leden te 
werven voor de plaatselijke wachten en het aantal 
abonnementen op Vanellus te verhogen. Wij rekenen 
op de medewerking van alle vogelwachten.

Namens de PR commissie, dagelijks bestuur BFVW

Het afgelopen jaar zijn er 10 sponsoren toegevoegd 
aan ‘de Freonen fan de BFVW’. Hiermee komt het 
totaal aantal sponsoren op 21. Een mooie lijst voor 
de eerste twee jaar. Zeker gezien het feit dat vele 
bedrijven moeilijke tijden beleven vanwege de crisis.
Hieronder ziet u de bedrijven (en verenigingen!) die 
de BFVW een warm hart toedragen en dit met een 

sponsor bedrag concreet hebben gemaakt. Mocht u 
ook mee willen doen (sponsoring is al mogelijk vanaf 
100 euro), dan kunt u contact opnemen met de heer 
Eddy de Boer, telefoon: 06-51637475 of e-mail: 
epboer@ziggo.nl

Namens de sponsorcommissie, Eddy de Boer

PR commissie 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe website van de BFVW. Begin januari 
2013 is deze online te bewonderen. Het is de bedoeling dat alle vogelwachten alles snel en 
gemakkelijk kunnen vinden op de nieuwe site. Tevens zal er aparte ruimte zijn voor de jeugd. 
Ook zal er ruim aandacht zijn voor de social media zoals twitter en facebook.

Sponsorcommissie
In 2011 is de BFVW sponsorcommissie opgericht. Om een breder financieel draagvlak te 
creëren en minder afhankelijk te zijn van subsidies en middelen vanuit de leden is dit initiatief 
gestart. In het eerste jaar hebben 11 bedrijven zich bereid gevonden om de BFVW te steunen. 

BFVW sponsoren

American Base (dump and outdoor store) Bolsward

De Haan Advocaten en Notarissen Leeuwarden

Foto MGM Leeuwarden

Hotel Restaurant Duhoux Wirdum

FB accountants Burgum

Firmaq Internet Solutions Heerenveen

Friesland Bank NV Leeuwarden

Frisia (terreininrichters en hoveniers) Burgum

Fûgelwacht Heerenveen/Oranjewoud Heerenveen

Helga Aukes Producties (communicatie organisatie) Mantgum

It Posthûs (hotel restaurant) Burdaard

Landwinkel Vierhuis (activiteitenboerderij) Rohel

Membercontrol (ledenadministratiesystemen) Rinsumageest

Notariskantoor Slagman Leeuwarden

Quick Uitzendburo Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Harlingen

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland Sneek

RBF reclame & communicatie / print & mail / uitgeverij Drachten

Van der Meer Consulting bv Marknesse

VDL Bus Heerenveen

Verzekeringen Siebe de Vries Heerenveen

V&H dakbedekkingen Leeuwarden BV Leeuwarden

Vogelwacht Bolsward Bolsward
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‘Vanellus’ het verenigingsblad van de BFVW
De laatste jaren hebben we om diverse redenen van 
verschillende redactieleden afscheid moeten nemen. Het 
afgelopen jaar zijn we dan ook naarstig op zoek gegaan 
naar personele versterkingen. 
In de eerste plaats hebben we Ultsje Hosper uit Ureterp 
bereid gevonden om zitting te nemen in de redactie.
Ultsje vanaf deze plek van harte welkom, we zijn zeer 
benieuwd naar jouw artikelen. 
Ten tweede zal Jan de Jong uit Joure de rubriek Bijzonder 
Vogelnieuws inclusief (ring)meldingen voor zijn rekening 
nemen. Voorheen nam Johan de Jong dit veelvuldig 
voor zijn rekening. Helaas kan Johan de Jong vanwege 
gezondheidsredenen dit niet conti nueren maar hij zal voor 
zover mogelijk het nieuws over de uilen blijven verzorgen. 
De overige rubrieken zullen in de huidige vorm bestaan 
blijven. Niet elke keer is er voldoende ruimte en wordt er 
wel eens wat doorgeschoven naar een volgend nummer.  
Bepaalde onderwerpen zoals boekbesprekingen zijn niet 
aan tijd gebonden. We streven ernaar om specifieke  
rubrieken zoals de jeugdpagina en het onderdeel wacht-
woord, waarbij lokale wachten aan het woord komen, 
voorrang te geven. Verder besteden we extra aandacht 

aan de laatste wetenschappelijke inzichten en actualitei-
ten in de wereld van de (praktische) vogelbescherming.
Het aantal abonnees is aan een lichte daling onderhevig. 
Opzeggingen (hoofdzakelijk door over lijden) worden nauwe-
lijks aangevuld met nieuwe aanmeldingen. Dit is een punt 
van zorg. Eigenlijk zou iedere ‘aaisiker/neisoarger’ abon-
nee moeten zijn van ons bondsblad Vanellus. Helaas is een 
verplichte koppeling met ons blad al in een vroeg stadium  
- tijdens de rayonvergaderingen 2011 - weggestemd 
door de vogelwachten. Dit jaar zullen we in ieder geval 
een ledenwerfactie opstarten. Daar tegenover staat de 
gunstige ontwikkeling van het aantal nieuwe adverteer-
ders. Deze lijn zullen we voor 2013 moeten continueren 
of zelfs lichtelijk uitbreiden.

Piet Zijlstra heeft sinds jaar en dag alle indexen voor 
Vanellus opgesteld. Deze indexen vergemakkelijken 
het zoeken en voorkomen doublures. Piet heeft helaas 
besloten om er na dit jaar mee te stoppen, wij vinden dit 
jammer, maar respecteren uiteraard zijn besluit. 
Namens de redactie van Vanellus en het hoofdbestuur 
van de BFVW bedanken wij Piet nadrukkelijk voor zijn 
bewezen diensten! 

Namens de redactiecommissie, E.J. van Marum     

Evenals vorig jaar willen we u als leden en 
bestuur van de BFVW iets vertellen over ons 
werk als wilsterflappers. Mede dankzij de 
BFVW konden we in 2012 weer veel vogels 
ringen. 2011 was een heel goed jaar wat be-
treft de vangsten, dit jaar waren de vangsten 
aanmerkelijk minder. 

De totaalgegevens zijn nog niet verzameld, maar wat  
opvalt is dat m.n. de kemphaan  in het voorjaar de zuid-
westhoek van Fryslân steeds minder als passagegebied 
gebruikt. Vorig jaar maakten we al melding van afgelezen 
kleurringen van kemp hanen die via Wit-Rusland naar hun 
broedgebieden trokken. Waarschijnlijk zijn daar andere of 
betere voedselvoorzieningen. Ook komen de kemphanen 
die we vangen en ringen veel later op hun gewicht, waar-
door ook hun zomerkleed veel later tot ontwikkeling komt 
(toch gebrek aan voedselaanbod?).

Promotieonderzoek afgesloten
Dit jaar heeft Lucie Schmaltz haar promotieonderzoek 
afgesloten en hoopt in 2013 te promoveren. Het onder-
zoek was vooral gericht op de demografie van de goud-
plevieren. We hebben voor haar veel wilsters kunnen van-
gen en ringen. Alleen al in 2011 meer dan 5000 in totaal 
waarbij vooral de terugvangst heel belangrijk is. Hierdoor 

kunnen betrouwbare voorspellingen worden gedaan aan-
gaande de populatieontwikkelingen van de wilsters.

Onderzoek fourageerstrategie wilsters
De goudplevieren die in het winterhalfjaar in ons land  
erblijven eten voornamelijk regenwormen. 
Een interes sante vraag is hoeveel van die bodem dieren 
er eigenlijk beschikbaar zijn. Een onderzoeker van de 
Rijksuniversiteit uit Groningen, Jeroen Onrust, is met een 
onderzoek hierover bezig. Voor dit doel zijn een 50-tal  
wilsters uitgerust met een zendertje. Het is een poging 
om meer duidelijkheid te krijgen over de foerageerstrate-
gie van deze vogels. Bioloog Jeroen Onrust die uiteindelijk 
met dit onderzoek hoopt te promoveren, legde zich eerst 
toe op het zoeken van wormen en verplaatst zijn aandacht 
nu naar de wilsters. Het onderzoek richt zich geheel op de  
zgn. Skriezenkrite te Idzegea, een gebied tussen Gaast-
meer, Oudega en Heeg met Idzegea als middelpunt, in de  
mooie weidevogelgebieden zoals de Pinepolder, It Joo, de 
Brattepolder en de Lange Hoek, om er maar een paar te 
noemen. Hopelijk kan het onderzoek van bioloog Jeroen 
aanbevelingen leveren over voedselaanbodverbetering 
van weidevogels. Zo kunnen wij als Wilsterwerkgroep 
een kleine bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht 
in de moeilijke materie van het weidevogel beheer.

Namens de Wilsterwerkgroep,
P.H. Vlas (voorzitter van “Het Friese Vogelvangersbelang)

Redactiecommissie 

Wilsterwerkgroep 
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Daling van het aantal broedsels  
in bijna alle regio’s
Vanaf 2009 nam het aantal broedsels geleidelijk toe 
tot 509 in 2011. 
Afgelopen jaar kwam er een einde aan deze stijging 
en daalde het aantal met ruim 17% tot een totaal van 
421 eerste broedsels. Het gemiddeld aantal jongen 
daalde van 3,4 jong per nest tot 3,0. 
Op de kleigebieden, waar de veldmuis een belangrijke 
rol speelt in het menu van de kerkuil, vlogen uiteindelijk 
weinig jongen uit: regio Hallum was met 1,8 jong per 
nest de laagste. Ondanks de daling van het aantal 
broedparen waren er 7 ‘stijgers’, waarvan Oudehorne 
met 6 (van 10 naar 16) als beste naar voren kwam.
Het aantal tweede broedsels daalde van 25 naar 
slechts 5. 

Handboek voor iedere vrijwilliger
De eerste handleiding voor de bescherming van de 
kerkuil is een feit geworden. Tijdens de voorjaars-
vergadering op 4 maart 2013 zal deze worden 
uitgereikt aan alle vrijwilligers. Er was (landelijk) al 

geruime tijd grote behoefte aan een handleiding met 
basisinformatie over de kerkuil, bescherming en ver-
werking van de veldgegevens. De handleiding dient 
dan ook meerdere doelen:
(1)  Een handvat voor eenvoudig veldonderzoek 

en een basis voor het beschermingswerk van 
de kerkuil. Aandacht wordt o.a. besteed aan 
achtergrondinformatie over de kerkuil, bedreiging 
en bescherming, bestrijdingsmiddelen, veiligheid, 
voorlichting en educatie.

(2)  Standaardisatie van de veldmethoden, zoals 
controle van de nesten, ringen en biometrie.

(3)  Duidelijke richtlijnen voor ontheffingsaanvragen 
(compensatieregeling) en het houden van uilen in 
gevangenschap.

(4)  Het determineren van prooiresten in het nest en 
een determinatietabel van kleine zoogdieren. 

(5)  Invoer van de broedgegevens in de digitale 
nestkaart van Sovon.

Andere uilen
De steenuil blijft steken op ongeveer 10 broedparen. 
Wel worden er meer solitaire steenuilen in de provincie 
waargenomen. Er hangen voldoende nestkasten en de 
biotoop is op die plaatsen prima. 
We hopen dat de steenuil vanuit het zuiden zich 
geleidelijk kan uitbreiden.

Commissie uilen 
Onderstaand het verslag over 2012 van de commissie uilen  
(ook wel bekend als de Werkgroep Kerkuilen Friesland).
Evenals in 2011 hadden de weersomstandigheden van het afgelopen jaar ook weer  invloed 
op het broedgedrag van de kerkuilen. Op een enkele uitzondering na kwamen de uilen laat in 
het seizoen aan de leg. Op de meeste plaatsen in Friesland liep de veldmuizenstand verder 
terug met als gevolg dat een groot aantal kerkuilen het broedseizoen voor gezien hield. 
Een tweede broedsel kwam vorig jaar sporadisch voor.

Broedgeval in ontluchtingskoker. 
(Foto: André Eijkenaar)

Kerkuil met  
veldmuis  
als prooi. 

(Foto:  
André Eijkenaar)

C O M M I S S I E S  E N  W E R K G R O E P E N
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Evenals de kerkuil heeft de ransuil, die het vooral van de 
veldmuizen moet hebben, een slecht broedjaar achter 
de rug. Het aantal roestplaatsen (Natuurmuseum, 
Harrie Wijnandts) is ongeveer gelijk gebleven, maar 
het aantal per roest is meer dan de helft lager.

Overig nieuws
Er is het afgelopen jaar een provinciale ‘pluiswerkgroep’ 
opgericht. De tweede maandag van de maand  
(van sept. t/m april) worden braakballen geplozen uit 
geheel Friesland. De avonden, die ook toegankelijk zijn 
voor niet leden van de werkgroep, vinden plaats op 

De Fûgelhelling in Ureterp en beginnen om 19.30. De 
gegevens leveren een bijdrage voor het menu van de 
kerkuil en tevens een overzicht over de verspreiding 
van de muizensoorten in de hele provincie.

op zaterdag 12 oktober 2013 zal in Meppel de 
twee jaarlijkse uilendag worden gehouden. deze dag 
is vrij toegankelijk voor iedereen.

Namens de commissie uilen,
Johan de Jong
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broedsels

regio coördinator 2009 2010 2011 2012
Joure Tsjepke van der Honing 20 19 17 17
Gaasterland Willem Louwsma 11 40 51 38
St. Nicolaasga Harrie de Vries 3 4 7 1
Bantega Anne van der Wal 33 30 40 39
Wolvega George Meijners 2 6 5 4
Oldeholtpade Eeltje Demmink 4 3 7 6
Steggerda Uiltje Jellema 18 10 14 13
Oldeberkoop Jelle van der Muur 3 6 11 7
Appelscha Janco Mulder 7 6 8 12
Opperhaudmare-O Sjirk van Gorkum 23 15 16 15
Donkerbroek Jan Bosma 10 7 15 8
Opperhaudmare-W Johan de Jong 9 7 15 15
Franeker Wopke Vellinga 5 8 10 7
Jubbega Rikus de Boer 7 7 8 7
Oudehorne Anne de Vries/Richard Deen 10 13 10 16
Haulerwijk Jan Leijstra 14 11 14 16
Haskerdijken Geert en Pieter Otter 13 17 15 12
Hallum Lucas Hemrica/Tsjalling Walda 10 19 7 8
It Lege Midden Jappie Bijlsma 4 11 13 3
Grou Gerrit Jellema 3 3 5 3
Bitgum Durk Fopma 2 8 8 4
Sneek Lydia Barkema 1 14 16 14
Mûnein Piet v.d. Polder/Romke v.d. Veen 16 28 11 7
Kollum Koos Huizenga 41 56 52 37
Noardburgum Kees Postma/Jappie Visser 10 14 12 13
Warten Hendrikus de Jong 4 8 5 3
Sumar Dries de Vries/Henk v.d. Meer 6 10 12 9
Oudega/Garyp Freerk Jelsma 10 13 13 15
Boornbergum Rienk van der Leij 6 6 9 7
Opeinde Jochem Kooistra 5 4 7 7
Surhuisterveen Arno Paulus/Joeke Paulusma 17 15 13 11
Dr.Compagnie Arend van der Heide 3 1 4 3
Twijzelerheide Pier Zandstra 16 12 15 8
Bolsward Jappie van der Meer 15 23 26 23
Weidum Willem Bijlsma 2 3 8 5
Ameland Johan Krol 0 3 8 5
Schiermonnikoog Cees van der Wal 3 2 2 3
Terschelling Steven Klijn 0 1 0 0

totaal 366 463 509 421

C O M M I S S I E S  E N  W E R K G R O E P E N



28.

Een verslag over het jaar 2012
Dat de kievit zich niet altijd laat vangen, mag duidelijk 
zijn. Vingen we in 2008 nog 66 adulte vogels, dit 
voorjaar waren het er 16. Van deze 16 gevangen 
vogels waren er 3 mannen en 13 vrouwtjes; tevens 
hebben we nog 11 jongen geringd. 
We ondernemen twee keer een poging om ze te 
vangen, daarna laten we de vogel met rust. 
De groep Trynwâlden ving een kievit voor de vijfde keer, 
deze vogel  is zeer plaatstrouw en werd alle keren 
gevangen binnen een straal van 500 meter.
 
Scholeksterproject
Sinds 2008 is het project uitgebreid met het project 
Ras Scholekster, een project van SOVON, het 
Vogel onderzoek Nederland en de Rijksuniversiteit 
Groningen.
Dit voorjaar zijn er 58 scholeksters gevangen waarvan 
9 terugvangsten en 9 jongen. Met kleurringen is het 
gemakkelijker de vogel te volgen door middel van 
aflezing van de combinatie. 

Aflezingen van de geringde scholeksters komen in de 
winterperiode dan ook van Ameland, Griend, Zürich  
’t Strand en Wieringen. Ook is het vermelden waard van 
een scholekster die, geringd bij Dronrijp (Hatsum) in 
2010, in januari 2012 werd afgelezen bij Cadiz in Spanje.  

Scholeksters willen wel eens afwijken van op de grond 
te broeden door een dak te verkiezen, in dit geval op 
meerdere plaatsen op het industrieterrein in Franeker. 
Eén eigenaar was er niet gelukkig mee, de vogels 
deden namelijk hun behoefte voor de ingang van de 
showroom. Het probleem was dat ze in de ramen hun 
eigen beeld zagen en namelijk geen indringers dulden. 
Het advies was een stukje karton voor de ramen te 
zetten zodat het niet meer spiegelde. Het probleem 
was hiermee opgelost; de vogels hebben met succes 
hun eieren kunnen uitbroeden.

Door ziekte kon helaas niet iedere groep zijn bijdrage 
aan het project leveren. We hopen dat een ieder 
volgend jaar weer in goede gezondheid het veld in kan.

Namens de RAS-werkgroep, Jan Plat, Franeker

RAS-project Ljip   
Het RAS (Retrapping Adults for Survival)-project Ljip is een ringproject dat door  
het Vogeltrekstation en de BFVW is opgezet om vangst- en terugvangstgegevens  
te verzamelen die het mogelijk maken om (veranderingen in) overlevingskansen  
van kieviten te volgen.

28.

Jonge scholekster 
van 22 dagen oud. 

(Foto: Janny Kamstra-
Werkhoven
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Top 5 van de vogelwachten met de meeste  
verkochte koeken:
1.  Bolsward
2.  Franeker
3.  Joure
4.  Oude/Nieuwehorne
5.  Boksum

Er zijn steeds meer gemeenten die een beleid hebben 
dat er geen vergunning meer nodig is om te venten. 
Maar ook zijn er nog gemeenten die leges vragen voor 
de ventvergunning.

Er is  € 60,- aan leges betaald voor de ventvergun-
ningen. Ook dit jaar is dit bedrag gedaald ten opzichte 
van vorig jaar.
Dit jaar hebben de wachten Makkum en Tjalleberd/De 
Streek een jubileumvlag gekregen van de BFVW van-
wege het 50-jarige bestaan. Van harte gelukgewenst!
Tot slot zijn er maar liefst 18 ‘sulveren ljippen’ uit-
gegeven door de plaatselijke wachten aan hun leden, 
mensen die van groot belang zijn geweest voor de 
organisatie.

Willem Bosgra

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 plaats-
vinden door de secretaris van de vogelwachten,  
genoemd in het jaarverslag, 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 overleg.

Het Vogelverzorgingsfonds kan in het belang van de  
organisatie aangevraagde hoeveelheden wijzigen. 
Graag vragen wij begrip indien één van bovengenoemde 
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 t.n.v. Stichting Vogelverzorgingsfonds 
Friesland, Drachten. 

De koekactie en jubileumzaken   
Aan de koekactie van 2012 deden 42 wachten mee. Er werden 24.552 koeken verkocht. 
De wachten konden € 20.869,- op de rekening bijschrijven en dat is in de tijd van steeds 
minder leden van de wachten een mooi bedrag. 

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. Gedurende de 
winter van 2011-2012 hebben 38 vogelwachten hiervan gebruik gemaakt.

Wilde eenden nabij wak. (Foto: Wiebe Palstra) 

P r o j e c t e n  e n  a c t i v i t e i t e n
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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



Toelichting op de financiën over het boekjaar 
van 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012

Gewijzigde opzet van het jaarverslag
Het bestuur heeft, na consultatie van de rayonvergaderingen, gekozen voor een kleiner jaarverslag. Dit impli-
ceert dat ook de penningmeester minder ruimte krijgt in het jaarverslag. Hierdoor komt een deel waaraan de 
leden gewend waren niet terug. De exploitatierekening is vervallen. Wat over is gebleven kunt u lezen op de 
volgende pagina`s.

Het resultaat
Het resultaat is bevredigend te noemen. De BFVW sluit af met een positief saldo van 20803 euro. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat dit inclusief een eenmalige opbrengst is van 15000 euro die niet terug komt. 
Vanellus heeft een klein negatief resultaat van 365 euro. In het resultaat van Vanellus zijn ook de sponsorbijdragen 
verwerkt omdat een aantal sponsoren als tegenprestatie een advertentie in Vanellus plaatst. Het bestuur is 
zeer ingenomen met deze sponsoring. Voor dit jaar bedraagt de sponsoring ruim 7000 euro.

Enkele in het oog lopende posten
Het jaar kende geen grote afwijkingen t.o.v. de begroting. Dit geldt niet voor de juridische kosten. Naast de veel 
te hoge juridische kosten bij de procesvoering door de heer Niessen was er ook de bijstand van een advocaat 
uit België die goed thuis is in Europese wetgeving. Vervolgens was juridische hulp nodig bij de inspraak op de 
nieuwe natuurwetgeving van de staatssecretaris van Landbouw. 
De positieve uitschieter zat bij Bijdragen aan bijzondere projecten. Doordat het lidmaatschap aan de FPA 
verviel omdat de FPA is opgeheven, is bij dit onderdeel beduidend minder uitgegeven.

De BFVW is ANBI
De BFVW is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Hierdoor kan het zijn dat wanneer iemand de Bond een bedrag schenkt, die gift aftrekbaar is voor 
de belasting. 
In het afgelopen jaar is een legaat verkregen van 15000 euro. Het is verkregen van de Stichting Vakantie-
verblijven Friesland.

Tot slot
Aan het einde van het jaar waren beduidend minder lokale wachten geld verschuldigd aan de BFVW. Dit is 
in het verleden duidelijk slechter verlopen. De penningmeester is zeer ingenomen met deze betere betalings-
moraal. Dit was mijn laatste rapportage, want ik geef het stokje over aan Allard Slagman.

Drachten, januari 2013 

Eltjo J. van Marum,
penningmeester BFVW

F i n a n c i Ë l e  z a k e n

31.



Balans BFVW 2012

ACTIVA Per 31 oktober 2012 Per 31 oktober 2011

€ € € €

Vaste Activa
Inventaris 2.855 4.555

2.855 4.555

Vlottende activa

Voorraden 20.491 18.654

Vorderingen

- Rente 2.132 1.312

- Afdracht Vogelwachten 210 8.303

- Abonnementen Vanellus 882 1.254

- Overige 2.855 2.993

26.570 32.516

Liquide Middelen

Rabobank

- Rekening courant Drachten 9.893 6.308

- Bedrijfsspaarrekening 143.048 136.383

152.941 142.691

Friesland Bank

- Profijtplusrekening 34 13.650

- Rekening courant Vanellus 940 5.439

- Termijndeposito 28.355 27.594

- Termijndeposito 13.957 0

43.286 46.683

Kas

- Penningmeester 364 398

364 398

226.016 226.843

F i n a n c i Ë l e  z a k e n
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Balans BFVW 2012

PASSIVA Per 31 oktober 2012 Per 31 oktober 2011

€ € € €

Eigen Vermogen
BFVW

- Algemene Reserve 161.274 151.215

- Exploitatiesaldo 20.803 -24.509

- Toevoeging fondsen - 34.567

182.077 161.273

Vanellus

- Algemene reserve 16.830 20.157

- Exploitatiesaldo -365 -3.327

16.465 16.830

198.542 178.103

Fondsen

Voorziening Vogelbescherming tbv

Blaustirns 14.600 14.600

14.600 14.600

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 12.874 34.140

Vooruitontvangen bedragen - -

12.874 34.140

226.016 226.843

F i n a n c i Ë l e  z a k e n
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Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011/2012 van de Bond van Friese Vogelwachten te 
Leeuwarden bestaande uit de balans per 31 oktober 2012 en de staat van baten en lasten over 2011/2012 
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 overeen-
stemming 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 samen-
vatten 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 positief saldo van € 20.438. Dit bedrag is samengesteld uit een 
positief exploitatiesaldo van € 20.803 voor de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten en een negatief 
exploitatiesaldo van € 365 voor Vanellus. De balans per 31 oktober 2012 sluit met een telling van € 226.016.

Wij vertouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend, 

FB-Accountants

S. de la Ferté AA/RB 
Accountant Administratieconsulent

F i n a n c i Ë l e  z a k e n
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Secretariaten vogelwachten

1 VW. Akkerwoude P. VAN DER GALIËN Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML Broeksterwâld 06-53882506 pvdgalien@home.nl 

2 VW. Akkrum                              W. VAN GORKUM G.S. Ruiterstraat 10 8491 GH Akkrum                 0566-650545 wvangorkum@hetnet.nl 

3 VW. Ameland (Hollum/Ballum)              E. SMIT Brakspolle 6 9161 DW  Hollum-Ameland         0519-554819 eric.sietsche@hetnet.nl 

4 VW. Ameland (Nes- Buren)                L. KIEWIED Van der Stratenweg 18 9163 HT Nes-Ameland 0519-542930 lexkiewied@hotmail.com 

5 VW. Anjum S. ZIJLSTRA Burmaniastrjitte 5 9133 MV Anjum 0519-321794 simak@knid.nl 

6 VW. Arum                                J. DE BOER Skoalsingel 22 8822 VJ Arum                   0517-641717 jelle.de.boer@ziggo.nl 

7 VW. Augustinusga/Surhuizum              R. HAMSTRA Mounewyk 14 9281 SG Harkema 06-23699094 remco111188@hotmail.nl 

8 VW. Bakhuizen                           L. OSINGA Hollewei 8 8574 TH Bakhuizen 06-50890339 timmybuitenveld@online.nl 

9 VW. Balk en omstreken                   Mevr.T. SMIT-WASSENAAR Lorbuorren 3 8571 MT Harich 0514-603918 smit-wassenaar@kpnplanet.nl 

10 VW. Beetgum/Beetgumermolen              J. LAUTENBACH Franskeleane 31 9044 NH Beetgum 058-2532065 roelinka.jan@hetnet.nl 

11 VW. Bergum                              I. HOLWERDA Menno v. Coehoornw. 2 9251 LV Burgum                 0511-462925 iholwerda@hotmail.com 

12 VW. Berlikum                            J. METZLAR Twibak 2 9041 ES Berlikum               0518-462353 janmetzlar@kpnplanet.nl 

13 VW. Birdaard                            J. LUDEMA Dokkumerstraatweg 12 9112 GT Burdaard               0519-332785 j.ludema@chello.nl 

14 VW. Boksum en omkriten                  S. TILMA Tiltsjedyk 2 9031 XL Boksum                 058-2541960 sieptilma@hetnet.nl 

15 VW. Bolsward                            J.D. KIENSTRA Nanne Reijnstraat 27 8701 CG Bolsward               06-50623445 info@kienstrabestrating.nl 

16 VW. Boyl                                J. EDEMA                     Boylerweg 167                 8392 NG  Boyl                   0561-421890 j.edema@hetnet.nl 

17 VW. Bozum                               M. FEIKEMA Tanialeane 20 8635 MP Boazum                  06-16957003 mfeikema@ziggo.nl 

18 VW. Brantgum                            H. ROTTEVEEL De Terp 4 9154 BC Foudgum 0519-295891 gg.patrouilje@knid.nl 

19 VW. Buitenpost                          R. HENSTRA De Barrage 40 9285 SM Buitenpost             06-51395731 r.henstra@achtkarspelen.nl 

20 VW. De Blesse c.a.                      P. DEKKER                    Domeinenweg 8                 8396 LM  Peperga                0561-441545 fokstaldj@hotmail.com 

21 VW. De Fjouwer Doarpen" Itens S. EEKMA Buorren 48 8641 WX Rien 0515-521820 s.eekma@ziggo.nl 

22 VW. De Wilgen/Smalle Ee                W. TERPSTRA Slinge 35 9204 KK Drachten 0512-521562 wa.terpstra@planet.nl 

23 VW. Dokkum                              B. VAN DER MEULEN Papiermûne 4 9102 EN Dokkum                 0519-220520 meulendokkum@hotmail.com 

24 VW. Doniawerstal                        R. KUIPERS It bled 19 8521 PL St. Nicolaasga         06-52483145 scuro_una@hotmail.com 

25 VW. Donkerbroek                         H. DE BOER De Helling 42 8401 TW Gorredijk              0513-436575 h-de.boer@planet.nl 

26 VW. Drachten.Beetsterzwaag                           L. KERKSTRA Foswerd 104 9202 BB Drachten 0512-541111 parus@live.nl 

27 VW. Drachtstercompagnie                 L. JELSMA Compagnonsweg 35 9221 SW Rottevalle 0512-341777 l.jelsma@csgliudger.nl 

28 VW. Driesum/Wouterswoude                E. HOLWERDA Dammelaan 3 9104 GS Damwoude 0511-423737 speedyholwerda@msn.com 

29 VW. Drogeham W. BOONSTRA Skoalikkers 11 A 9284 TS Augustinusga 0512-352199 wouterboonstra@planet.nl 

30 VW. Dronrijp                            Th. JELLEMA                   Strjitwei 5                   9035 VM  Dronrijp               0517-232438 cattery_chiengmai@chello.nl 

31 VW. Easterein                          J. HUITEMA Skilplein 27 8734 GW Easterein 06-53676731 jehannes84@hotmail.com 

32 VW. Eestrum                             F. VAN LOENEN Joost Wiersmaweg 16 9258 CD Jistrum 0512-471483 loenen84@chello.nl 

33 VW. Engwierum                           J. ZIJLSTRA Foeke Sjoerdsstrjitte 7 9131 LB Ee 06-42820988 jaapzijlstra85@hotmail.com 

34 VW. Feankleaster e.o.            R.J. VEENSTRA Jac. Vogelzangstrjitte 8 9298 VA Kollumerzwaag 0511-445529 r.veenstra26@kpnplanet.nl 

35 VW. Ferwerd Mevr. H. BARKEMA (voorz.) Zeedijk 8 9172 AP Ferwerd 06-52061635 henneb@xs4all.nl

36 VW. Franeker           I. SCHRAM De Buffer 3 8851 GR Tzummarum 0518-481069 idsschram@hetnet.nl 

37 VW. Gaastmeer                           R. BRUNDEL-FAKKELDIJ Munkedyk 16 8611 JM Gaastmeer              0515-469111 gaastmeer@bfvw.nl 

38 VW. Garyp                              J. DE GRAAF Greate Buorren 4 9263 PM  Garyp 0511-521505 johdegraaf@hetnet.nl 

39 VW. Gerkesklooster/Stroobos            A. BOSMA                    Sarabos 19a 9873 TH Gerkesklooster         0512-351466 bosma19a@planet.nl 

40 VW. 'De Trije Doarpkes' S. BRINK Bourren 38 8542 AB Terkaple 0566-688552 sanderenrolien@home.nl 
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Secretariaten vogelwachten

41 VW. Gorredijk                          J. KEUNING                   Dollard 184                   9204 CV  Drachten 0512-540615 jkeuning@acconavm.nl 

42 VW. Grouw                              D. JONKER Drachtsterweg 12 9001 BE Grou 0566-623824 vogelwachtgrou@upcmail.nl 

43 VW. Hallum/Marrum                      B. GREYDANUS Stasjonwei 6 9073 GJ Marrum 0518-412313 a.greydanus@chello.nl 

44 VW. Hantum P. V.D. WEIDE Fetzeweg 5 9147 BZ Hantum 06-20212779 pkvanderweide@hetnet.nl 

45 VW. Harlingen                          R. VISSER                    F. Poststraat 25 8872 NZ Midlum 0517-417128 visser8872nz@home.nl 

46 VW. Haskerdyken                        Mevr. Y. PEANSTRA Rijksstraatweg 54 8468 ME Haskerdyken 0513-671622 ybeltsje.berber@gmail.com 

47 VW. Heeg                               B. ZIJLSTRA Helling 8 8621 CP Heeg 0515-442948 fugelwachtheech-nazorg@xs4all.nl 

48 VW. Heerenveen                         G. JANSEN Gaasterlandlaan 70 8443 CN Heerenveen 0513-633829 fam.g.jansen@gmail.com 

49 VW. Het Oud Bildt                      D. LAUTENBAG                 Buorren 32 9041 BB Berlikum 06-50896994 jannekeslot1@msn.com 

50 VW. Holwerd e.o.                        G. PATROUILJE Beyertstrjitte 61 9151 KE Holwerd 0519-562124 gg.patrouilje@knid.nl 

51 VW. Jutryp/Hommerts Mevr.P. BREKEVELD-SILVIUS Riperwei 52 8623 XN Jutrijp 0515-442517 paula56plus@hotmail.com 

52 VW. Hurdegaryp Mevr.W. DIJKEMA-LINDEBOOM Jintewarren 21 9254 GA Hurdegarijp 0511-475153 dijke984@planet.nl 

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

54 VW. IJlst en Oosthem                   H. DE BOER Ekersein 9a 8773 KX Folsgare 0515-569591 hajadeboer@tele2.nl 

55 VW. Irnsum                              S. VISSER It Harspit 18 8494 PS Nes (Boarnsterhim) 0566-841444 sjoppie@hotmail.com 

56 VW. Jelsum e.o.                        W. VAN DER VEEN Lange hage 5 9055 NA Britsum 058-2572393 wybrentine@hetnet.nl 

57 VW. Joure                              Mevr. L. VISSER It Noard 49 8512 AC Broek (bij Joure) 0513-419063 lutske@rienk.nl 

58 VW. Jubbega e.o.                        H. DE BOER Schoterlandseweg 101 8411 XZ Jubbega 0516-462709 vogelwachtjubbega@hotmail.com 

59 VW. Kollum                             C. STERINGA V Broersmastraat 7 9291 CZ Kollum 0511-451380 info@vogelwachtkollum.nl 

60 VW. Koudum/Hemelum                     W. HENDRIKS Beukenlaan 36 8723 AX Koudum                 0514-522316 wiebe.hendriks@live.nl 

61 VW. Langezwaag/Luxwoude                Y. BODZINGA De Weech 7 8405 GP Luxwoude 0513-529857 j.bodzinga@kpnplanet.nl 

62 WV. Leeuwarden e.o. Mevr. S. HOEKSTRA (penningm.) Tsjibbe Geertswei 36 8915 HM Leeuwarden 058-2129199 sitakingma@hotmail.com

63 VW. Lekkum/Miedum                      Mevr. W. VAN DER.MEER-BIJL Miedwei 6 9081 AJ Lekkum 058-2661231 lekkummiedum@bfvw.nl 

64 VW. Lemmer                              J. ADEMA Doraweg 15 8531 PW Lemmer                 06-12399376 j.adema@comveeweb.nl 

65 VW. Lollum/ Waaxens                     S. BIJMA Kerkstraat 6 8823 SK Lollum 0517-469272 s.bijma@kpnmail.nl 

66 VW. Makkum                             K. ROORDA It String 4 8754 GS Makkum                 0515-233701 karelennynke@home.nl 

67 VW. Mantgum                             E. VAN DER HEM Battenserreed 7 9023 AR Jorwert 058-2519681 egbertvanderhem@hetnet.nl 

68 VW. Marssum P.J. HOVENGA Accamastraat 30 8921 ER Leeuwarden 06-27191291 phovenga@hotmail.com 

69 VW. Menaldum/Slappeterp                S. MUIZELAAR Sj.Helfrichstraat 9 8802 VC Frjentsjer 0517-234198 sybolt-annigje@hetnet.nl 

70 VW. Nijbeets/Veenhoop                   T. HOFSTRA Dorpsstraat 36 9245 HR Nijbeets 0512-461286 t.hofstra36@hetnet.nl 

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

72 VW. Olde- en Nijeberkoop               D. SCHIPPER Oosterwoldseweg 78a 8421 RN Oldeberkoop 06-10201723 dirkschipper5@hotmail.com 

73 VW. Oldeboorn                          A. WIERSMA Wjitteringswei 66 8495 HL Aldeboarn 0566-840329 andries.wiersma@oranjewoud.nl 

74 VW. Oldeholtpade e.o.                   Mevr. M. NOORDMAN Slingerweg 17 8476 BA Ter Idzard 0561-688886 info@stoffeerbedrijf-vanderlaan.nl 

75 VW. Eastermar              A. OOSTERDIJK                Groeneweg 1         9261 XM Eastermar 0512-472236 anneoosterdijk@kpnplanet.nl 

76 VW. Oosterwierum                        R. VELDMAN Bûtewei 14 9021 CS Easterwierrum 06-41589553 romkevel@hotmail.com 

77 VW. Oosterwolde e.o. B. MOES Westermaad 16 8431 TD Oosterwolde           0516-514631 B.Moes6@kpnplanet.nl 

78 VW. Oosterzee                           A. FABRIEK                   Middenwei 123                 8538 RB  Bantega                0514-551290 fabriek24@zonnet.nl 

79 VW. Opeinde (Sm)                       Mevr. A. HAAGSMA Westerein 6 9217 VP Nijega 0512-372435 jdgvreugd@live.nl 

80 VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga          H. SCHRAA Broerstritte 21 8625 JA Oppenhuizen            0515-559389 harryschraa@ziggo.nl 
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Secretariaten vogelwachten

81 VW. Oude- en Nieuwehorne               H.H. POSTMA Molenweg 33 8414 LK Nieuwehorne 0513-418138 hilag55@tele2.nl 

82 VW. Oude- en Nijemirdum                B. VLINK Gaestwei 12 8567 JS Aldemardum 0514-571794 alde-nijemardum@bfvw.nl 

83 VW. Oudega (Sm)                        A. VAN DER VELDE Dwarssingel 41 9216 WL Oudega (Sm).           0512-840428 sweetypach@hotmail.com 

84 VW. Oudega (W)                         A. REINSTRA t Reidlân 3 8614 AZ Oudega (W).           0515-469860 a.reinstra@home.nl 

85 VW. Oudehaske                           J.H. OOSTERMAN Baalder 12 8465 RP Oudehaske              0513-677401 oostermanj@hotmail.com 

86 VW. Oudwoude                            TJ. HIEMSTRA Oostenstein 9 9291 GS Kollum 0511-453828 t.hiemstra@knid.nl 

87 VW. Parrega/ Hieslum                  S. DE BOER Angterperlaan 2a 8763 MB Parrega                06-22117565 sybolddeboer@hotmail.com 

88 VW. Raerderhim e.o.                       B. DE VRIES It Fintsje 22 9012 CR Raerd 06-25286560 bertvries@hotmail.com 

89 VW. Reduzum Mevr. A. BOONSTRA D.S. Bangmastrjitte 23 9008 TJ Reduzum 0566-601590 h.boonstra7@kpnplanet.nl 

90 VW. Rijperkerk                         W.J. JAGER S. Boukesstraat 1 9271 AP De Westereen 0511-445073 w.j.jagerjr@hetnet.nl 

91 VW. Rinsumageest                       H. WIJMA Achterwei 13 9104 CL Damwâld 0511-422019 h.wijma13@knid.nl 

92 VW. Roodhuis/Tirns                     H. BOUMA Ringdyk 5 8632 WK Tirns 0515-231382 reahusturns@bfvw.nl 

93 VW. Scharnegoutum e.o.                  Y. DIJKSTRA                  Waldastrjitte 34 8629 PH Scharnegoutum          06-41915983 ynte9@msn.com 

94 VW. Schiermonnikoog                     M. HAGEN Langestreek 60 9166 LD Schiermonnikoog        0519-531161 martinhagen@kpnplanet.nl 

95 VW. Sloten e.o.                         T. VAN DER GOOT Varleane 22                   8556 AL  Sloten                 0514-531496 t.vd.goot@hetnet.nl 

96 VW. Sneek                              B. DREYER De Strikel 50 8604 VV Sneek 0515-425294 benniedreyer@home.nl 

97 VW. St. Johannesga-Rotsterhaule        S. DE WINTER Sybren Hulzengastr. 1 8464 VJ Sint Johannesga 06-43021125 simondewinter81@hotmail.com 

98 VW. Stavoren                            Mevr. A. VELDMAN t Sou 60 8721 EZ Warns 0514-681102 ankeveldman@gmail.com 

99 VW. Stiens                              I.J. ZEINSTRA Sillân 75 9055 MA Britsum 058-8446805 idsjanzeinstra@hotmail.com 

100 VW. Terhorne                            V. MOLLEMA Bongel 4 8493 KH Terherne               06-33734735 volkert.mollema@gmail.com 

101 VW. Terschelling                       R. BAKKER                    Kinnum 13 8885 HE Kinnum Terschelling 06-52372780 rcbakker@home.nl 

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

103 VW. Trynwalden                         H. OUD V. Sminiaweg 20 A 9064 K A Aldtsjerk 058-2561497 henk_en_foekje@hetnet.nl 

104 VW. Twijzelerheide                     D. DE JONG Tsjerkepaed 22 9287 LS Twijzelerheide         06-24779571 douwe.dejong@orange.nl 

105 VW. Tytsjerk H. KOOPMANS Lytse Geast 3 9255 LH Tytsjerk 0511-431818 hkoop45@hetnet.nl 

106 VW. Ureterp                             Mevr. A. STOKER Koetsebeiwal 8 9247 AC Ureterp                06-57591721 mouse-bobo@hotmail.com 

107 VW. Veenwouden                         S. VAN DER WOUDE De Finnen 20 9269 TC Veenwouden             0511-474977 s.woude@hetnet.nl 

108 VW. Westergeest                       J. ADEMA Flaaksikker 20 9295 KV Westergeest            0511-449697 jaapenhilda@knid.nl 

109 VW. Wijns e.o.                          S. WIJBENGA Wijns nr 3 9091 BB Wijns                 058-2561367 mtswijbenga@hotmail.com 

110 VW. Winsum/Baard/Oosterlittens         R. ROB Greate Streek 9 8831 XV Winsum 0517-341819 r.rob@live.nl 

111 VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard            J. BROUWER Sybren Valkemastr. 7 9088 BD Wirdum                 058-8443562 brouwer@jsbrouwer.nl 

112 VW. Witmarsum                         A. NAUTA                     De Krite 8 8748 GG  Witmarsum              0517-531905 nauta46@home.nl 

113 VW. Wolvega                            H. SMID Gentiaan 34 8471 WG Wolvega 0561-614433 harm.smid@hetnet.nl 

114 VW. Wommels                            A. ERINGA De Grits 14 8732 EJ Kûbaard 0515-332649 aenseringa@hetnet.nl 

115 VW. Workum                             Mevr. R. V/D ZEE-GIETEMA Hegeterp 22 8711 EN Workum 06-10474769 rinkjezee@online.nl 

116 VW. Woudsend                            D. WALSWEER Grotmakkersstrjitte 2 8551 MS Woudsend               0514-591956 date-w@hetnet.nl 

117 VW. Zwaagwesteinde                      Y. V.D. HEIDE Sanpaad 10 9271 HH Zwaagwesteinde 06-38311247 y.vanderheide@planet.nl 
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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

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

Slagman A. Kobbeflecht 96 9254 AH Hurdegaryp a.slagman@notarisslagman.nl 06-23543987 Lid

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

Dijkstra J. van der Walstrjitte 49 9251 RJ Burgum j.dijkstra01@gmail.com 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 Oppenhuizen 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

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

Noordhof G. Doniaweg 3 9074 AE Hallum broedzorg@bfvw.nl 0518-432692 / 06-53940608 secretaris

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

Sikkema M. Eilansgrien 36 9264 TC Earnewâld martensikkema@hotmail.com 06-16756661 Lid

Tamminga G. Graafschaplaan 12 8443 AK Heerenveen gerardtamminga@live.nl 0513-624363 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. Lanen 33 8861 CB Harlingen jelle.postma@sovon.nl 06-49390506 Lid, Sovon

Sikkema M. Eilansgrien 36 9264 TC Earnewâld martensikkema@hotmail.com 06-16756661 Secretaris

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

Galïen P. van der Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML Broeksterwoude 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

Muizelaar S.   Sjouke Helfrichstraat 9 8802 VC Franeker sybolt-annigje@hetnet.nl 0517-234198 Lid

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

Opmaak en  
redigeren

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 

Hosper U. De Feart 31 9247 CK Ureterp ultsjehosper@hotmail.com 0512-302373 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
Louwsma L. Franekerkade 23 8822 VT Arum 0517-641677 Penningmeester

Monkel C. J. Trompstrjitte 1 8721 ES Warns 0514-682482 Lid

Mulder D.H. Hanzestraat 15 8713 JZ Hindelopen Secretaris

Strikwerda J. Langeachte 23 8629 PK Scharnegoutum 0515-415399 Voorzittter

Zee 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 keizer.svff@gmail.com 0517-393559

Vogelasiel 'De Fûgelhelling'
Sinnema J. & H. De Feart 1 9247 CK Ureterp info@defugelhelling.nl 0512-514328

Vogelasiel 'De Fûgelpits'
Wiersma-Visser Fam. Mosselbankweg 1 9142 VJ Moddergat fugelpits@planet.nl 0519-321591

SBNL Organisatie van particulier en agrarisch natuurbeheer en sectie weidevogels Vanellus Vanellus
SBNL Maarsbergseweg 53 a 3956 KV Leersum info@sbnl.nl 0318-578357

www.sbnl.nl/sectieweidevogels/nazorg

Ereleden
Agema H. Osinga A. Vlugt S. van der

Dijkstra H. Strikwerda J. Wiegersma J.

Fokkema J. Terpstra W. Wijnja W.

Groot J. de Tuinstra F. Wiltenburg J.

Heslinga G. Roodbergen S.P. Witteveen A.G.
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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: Wiebe Palstra)  


