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Grillig jaar leidt tot hoop
Na een herfstachtige start van het nieu-
we jaar 2014 is het tijd om de balans op 
te maken over het BFVW jaar 2013. 
Zoekend naar een woord dat enigszins 
de lading dekt, kom ik op het woord 
grillig. 2013 was in mijn ogen voor 
de BFVW, de 115 aangesloten vogel-
wachten, de kleine 5000 vrijwilligers, 
de ongeveer 23000 leden en de hon-
derdduizenden vogels een grillig jaar. 
Zorg en opluchting losten elkaar af. 

Zo was er in het vroege voorjaar zorg over de 
conditie van de weidevogels. Kou, maar vooral een 
lange periode van droogte veroorzaakte een gebrek aan 
voedsel. Aan oproepen van de BFVW om ijsbanen, greppels 
en delen van stukken land deels onder water te zetten werd 
gehoor gegeven. Ook waren er boeren die het risico namen 
om nog in te zaaien land vervroegd om te ploegen. Hulde 
voor allen die op hun eigen manier een bijdrage leverden 
aan de voedselvoorziening van de vogels die bij ons Friese 
landschap horen. Vaak hoorden we dat het maar beperkt 
effect zou hebben. Maar juist met deze maatregelen telde 
het oude gezegde: ‘Alle kleine beetjes helpen!’.

De kou en droogte van het voorjaar 2013 hadden direct hun 
effect op de natuur in zijn geheel. Alles begon later. 
Ook de kieviten begon veel later dan gebruikelijk met het 
leggen van eieren. Het heeft ons als bestuur nog wel even 
zorgen gebaard. We hebben zelfs serieus overwogen om 
bij de Provincie verlenging aan te vragen van het eierraap-
seizoen. Op grond van de Faunawetgeving kan de Provincie 
het rapen van kievitseieren toestaan tot 8 april i.p.v. de al 
weer enkele jaren gebruikelijke datum van 1 april. 
Toen het eerste kievitsei op 23 maart door Melle van der 
Meer werd gevonden hebben we het verlengingsverzoek  
laten varen. Toch bleef het aantal gevonden eieren in de 
laatste week van maart zeer beperkt. Met een totaal aantal 
van 17 eieren markeerden we een sterk vertraagd voorjaar. 
De zorg over het effect op de weidevogelstand in Fryslân 
bleef.

2013 stond sterk in het teken van automatisering. Ook de 
BFVW ontkomt er niet aan om met de tijd mee te gaan. 
Zo werd de website van de BFVW vernieuwd en de com-
plete automatisering doorgelicht. Naast het verbeteren en 
vernieuwen van bestaande systemen is er ook nadrukkelijk 
gekeken naar nieuwe mogelijkheden. 
De inmiddels bij een deel van de nazorgers al ingeburgerde 
app voor het markeren van nesten is daar een goed voor-
beeld van. Het scheelt een hoop administratieve rompslomp 
achteraf als in het veld met GPS plaatsbepaling een nest 
met legsel direct kan worden ingevoerd. 
Bijkomend voordeel is dat de stand van de nesten veel  
actueler en nauwkeuriger kan worden gevolgd. Uiteraard 
blijft ook het achteraf invoeren van de nesten een mogelijk-
heid voor nazorgers die nog niet beschikken over een mo-
biele telefoon waarmee ook apps kunnen worden gebruikt. 
Wel wordt de insteek om het invoeren van de nestgegevens 
niet meer uit te stellen tot het eind van het broedseizoen. 
Ook andere organisaties, zoals BoerenNatuur, maakten in 
2013 gebruik van de nestgegevens van de BFVW.

Zorg was er in 2013 ook over het bestuurlijk 
in stand houden van vogelwachten. 
Vrijwilligers voor het veldwerk zijn er ge-
lukkig nog genoeg. Maar de vrijwilligers 
die de bestuurlijke taken op willen pak-
ken staan niet in de rij. Meerdere wach-
ten gaven in 2013 aan naarstig op zoek 
te zijn naar nieuw bestuurdersbloed.
Het is een zorg die we in 2013 niet heb-
ben kunnen wegnemen. Met 116 aange-

sloten wachten hebben we de eindstreep 
gehaald. Het is het streven van de BFVW 

het fijnmazige netwerk van lokale wachten 
ook in de toekomst zoveel mogelijk in stand te 

houden. We kunnen dat echter alleen als er voldoen-
de vrijwilligers blijven voor de bestuursfuncties.

Opluchting was er aan het eind van het broedseizoen dat 
het koude droge voorjaar niet heeft geleid tot een grote 
neergang van kwetsbare weidevogels zoals de kievit, grutto, 
tureluur en scholekster. Sterker nog: het eindbeeld leverde 
een stabilisering op. 
Over de afgelopen drie jaar lijkt de teruggang waar we  
jarenlang mee te maken hadden niet hard door te zetten. 
Stabilisering van de vogelstand is eigenlijk winst. Zeker als 
we constateren dat de intensieve landbouw doorzet en een 
aantal natuurlijk vijanden van de weidevogels toeneemt. 
Onder die natuurlijke vijanden rekenen we zeker de vos. 
In weilanden in de buurt van bos plukken we de wrange 
vruchten van de vos. Bijna uitgebroede eieren en jonge kui-
kens vallen daar ten prooi aan de eetlust van de vos. 
Het gevolg is dat het aantal nesten in die gebieden nog 
steeds aan het afnemen is. Ook verwilderde katten doen 
zich tegoed aan jonge weidevogelkuikens. 
Verbazing was dan ook ons deel toen de Tweede Kamer 
tegen het eind van het jaar, in meerderheid uitsprak dat 
verwilderde katten niet meer bejaagd mochten worden. 
De BFVW heeft zich hiertegen meteen met klem verzet. 
We vonden daarbij gehoor bij de Friese politiek. Tijdens de 
laatste vergadering van Provinciale Staten in Fryslân werd 
uitgesproken dat de verwilderde kat bestreden moet wor-
den en dat afschieten daarvoor een optie hoort te blijven. 
De jacht op de vos in het kader van natuurbeheer leek ook 
in 2013 definitief een stap terug te moeten maken. In hoger 
beroep sprak de Raad van State uit dat de jacht tijdens de 
nachtelijke uren verboden dient te blijven. Een uitspraak die 
door Staatssecretaris Dijksma overruled lijkt te gaan wor-
den. Zij heeft haar collega’s in Luxemburg en België bena-
derd met het verzoek om de afspraken over de nachtelijke 
jacht ten behoeve van natuurbeheer aan te passen. Het lijkt 
erop dat in 2014 het in aantal fors toegenomen vossen-
bestand weer effectief mag worden aangepakt.

Kortom we kijken terug op een grillig jaar. Een jaar van te-
leurstelling en opluchting. Maar als we over het totaal de 
balans opmaken is die positief. Teleurstelling en opluchting 
leiden dan tot hoop. Hoop dat we samen een positieve bij-
drage kunnen blijven leveren aan de vele vogelsoorten die 
Fryslân nog kent. 
De erkenning dat we samen een HOOP kunnen doen!

Rendert Algra, foarsitter BFVW

Fan de foarsitter
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Algemene ledenvergadering
Vrijdag 1 maart werd wederom in ‘de Wiidpleats’ te 
Earnewâld de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de BFVW gehouden. Een grote opkomst met zo’n 
230 vertegenwoordigers van de 116 vogelwachten.
Hier werd afscheid genomen van voorzitter Mark 
Brouwer. Zijn plek werd ingenomen door Rendert 
Algra. Johan van Aalsum was als bestuurslid aftredend 
en niet herkiesbaar. Hij blijft nog wel betrokken bij 
de commissie educatie. Gedeputeerde Johannes 
Kramer hield een bevlogen toespraak waarin hij zijn 
trots uitsprak over het feit dat er maar liefst 5000 
nazorgers in de Provincie Fryslân werkzaam zijn. 
De voorgestelde statutenwijziging werd door de 
vergadering aangenomen. 
Tot slot hield Klaas Sietse Spoelstra een warm betoog 
over het project ‘De Kening fan de Greide’.

‘Earste ljipaai’
Het eerste ‘ljipaai’ van Fryslân werd op 23 maart 
gevonden nabij de Wâldwei (afslag Earnewâld) door 
Melle van der Meer uit Suameer. Door het droge, 
koude en gure voorjaar werden er slechts enkele 
vondsten gedaan. Naast de Commissaris van de 
Koningin ontvingen slechts vier burgemeesters een 
eerste gemeente-ei. Het eerste jeugdei van Fryslân 
werd niet gevonden. Het ‘sulveren polske’ werd dan 
ook niet uitgereikt.

Educatiemarkt
Voor de eerste keer werd er dit jaar op 2 februari 
een informatieve educatiemarkt georganiseerd in 
‘de Wiidpleats’ te Earnewâld, waarop alle ‘groene’ 
organisaties in Fryslân acte de présence gaven wat 
hun jeugdaanbod betrof. 
De jeugdafdelingen van alle Friese vogelwachten 
waren voor deze markt uitgenodigd. 

Nazordag
De ‘Fryske Neisoarschdei’ vond dit jaar plaats op 
27 april en wel in de landerijen van Murk Nijdam in 
Wommels. Het thema was water en in dat kader 
werd met het gezelschap, dat onder meer bestond 
uit gedeputeerde Kramer, het plas-dras gebied bij 
Nijdam bezocht. In het veld werd de nieuwe BFVW-
weidevogel-app gedemonstreerd, een aanwinst waar-
mee de nestlocaties kunnen worden aangegeven. 
Als ludieke afsluiting van de dag bood voorzitter Algra 
gedeputeerde Kramer een nieuwe ‘lotterschaal’ aan 
met de bedoeling dat Koning Willem-Alexander in de 
toekomst het eerste kievitsei weer in ontvangst gaat 
nemen en met deze schaal gaat ‘lotterjen’.

Jeugdvogelwachtdag
De traditionele Jeugdfûgelwachtdei op 15 juni 
werd in Kollum weer een prachtige dag van spelen, 
speuren en de natuur ontdekken waar maar liefst 
280 kinderen op af kwamen. Ze werden met hun 
begeleiders verwelkomd in de loods van de gastvrije 
familie Van Dellen in Kollum door Roeland Westra 
(dagvoorzitter van de plaatselijke wacht), Bearn Bilker 
(burgemeester van de gemeente Kollumerland) en 
gedeputeerde Johannes Kramer. Daarna kon het 
‘fierljeppen’, slootdiertjes vissen en nog veel meer 
beginnen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van 
de kinderen, hun begeleiders en niet te vergeten de 
vele vrijwilligers werd de dag een groot succes.

Jaaroverzicht 2013 van de BFVW 
in vogelvlucht

Mark Brouwer draagt de voorzittershamer over aan 
Rendert Algra. (Foto: Jan Hoving)

Commissaris van de Koningin, de heer J. Jorritsma 
(links) ‘ lottert it ljipaai’ met rechts op de foto vinder 
Melle van der Meer en in het midden de 
Columbiaanse student Andres Forero. 
(Foto: Wiebe Palstra)
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Rayonvergaderingen
In de maand november zijn de rayonvergaderingen 
weer succesvol georganiseerd. 
Tijdens deze vergaderingen worden alle actuele 
vogelwachtzaken met de vogelwachten gedeeld. 
Het hoofdbestuur is tevens van mening dat het een 
prima podium is om vraagstukken binnen de Bond 
te toetsen bij de lokale wachten, hiermee wordt 
het belang van deze vergaderingen onderstreept. 
Bovendien kunnen de wachten op een laag-
drempelige manier hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het Bondsbestuur.    

Overige zaken
De traditionele koekactie werd begin 2013 weer 
succesvol georganiseerd. De netto-opbrengst van 
deze actie is volledig voor de plaatselijke vogelwacht.
Om doublures met de rayonvergaderingen te voor-
komen is de gebruikelijke contactavond in november 
dit jaar niet gehouden. Het hoofdbestuur buigt zich 
over mogelijke alternatieven. 

Fûgelûntwyk uit It Heidenskip is de winnaar van de 
Sulveren Skries 2012. Fûgelûntwyk krijgt de prijs 
voor het beste initiatief in 2012 op het gebied van 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. 

Met een 
bezoekersaantal  

van bijna 500 werd 
de educatiemarkt een 

groot succes! 
(Foto:  

Wiebe Palstra)

Hoe een grutto  
een haas vangt in  
de landerijen van  

Murk Nijdam. (Foto: 
Henk Bootsma)Geblinddoekt door het bos en de zintuigen gebruiken. 

(Foto: Janny Kamstra-Werkhoven)
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en is blij verrast 
met de formidabele opkomst. Volgens folkloristische 
traditie wordt staande ‘It Heitelân’ gezongen.
Gemeld wordt dat Helga Aukes de notulen van de 
algemene ledenvergadering zal verzorgen.
De vogelwachten Jelsum, Ameland, Terschelling, 
Oosterwierum en Oudwoude hebben bericht van 
verhindering gestuurd. HB-lid Henk Kalsbeek is afwezig 
i.v.m. de griep. Tot slot hebben de heren A. Osinga, 
A. Jagersma, G. Noordhof en F. Tuinstra aangegeven 
eveneens niet aanwezig te kunnen zijn. 
7 maart vindt de Weidevogelkennisdag plaats en 27 
april de nazorgdag op de landerijen van de heer Murk 
Nijdam, waarbij vogelwacht Wommels gastheer is.
De BFVW is onlangs wederom lid geworden van de 
Friese Milieu Federatie.

2.  Jaarrede van de voorzitter
Voorzitter, de heer M. Brouwer, richt het volgende 
openingswoord tot de aanwezigen: 
“Geachte aanwezigen, welkom bij de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van onze Bond. Een speciaal welkom 
voor gedeputeerde Kramer en waardering voor zijn 
bijdrage aan onze vergadering.

Net als vorig jaar zit ik de vergadering voor na 
een uitspraak van de rechter inzake het rapen van 
kievitseieren. En gelukkig was de uitspraak wederom 
in ons voordeel. De onderliggende systematiek van 
rapen en beschermen blijkt hiermee voldoende 
robuust. Wel vraag ik me af wanneer Faunabeheer 
eindelijk een keer tot de orde wordt geroepen, omdat 
er wat mij betreft inmiddels sprake is van misbruik van 
ons rechtssysteem. Een onwaarschijnlijke herhaling 
van zetten met daarbij volstrekt ongefundeerde 
en subjectieve argumentatie. De rechter is in zijn 
uitspraak daar ook duidelijk in geweest. Vanaf deze 
plaats wil ik namens de vergadering aan gedeputeerde 
Kramer (vanavond ook aanwezig) en zijn team onze 
grote waardering uitspreken voor de steun en inzet 
richting de BVFW. Ook wil ik mijn grote waardering 
uitspreken aan Henk Kalsbeek (niet aanwezig) en aan 
Marco Hoekstra voor hun inzet namens de BFVW. 
Wat betreft de bepaling van het quotum wil ik kort 
even met u stilstaan bij de gehanteerde methodiek 
hoe dit quotum jaarlijks wordt bepaald. Want net als 

velen onder u vinden ook het bestuur van de BFVW 
en de Provincie het jammer dat de cijfers van 2012 
in de bepaling van het quotum van 2013 niet zijn 
meegenomen. Geen onwil, maar domweg omdat deze 
gegevens niet beschikbaar waren. In overleg met de 
Provincie is besloten om wel vast te houden aan deze 
systematiek om Faunabescherming juridisch gezien 
geen extra munitie te geven. Helaas stond dit een 
meer pragmatische benadering in de weg.”
Aan de hand van een overzicht op het beeldscherm 
legt de voorzitter uit hoe de gehanteerde methodiek in 
elkaar steekt. Hij merkt op dat dit overzicht naar alle 
vogelwachten zal worden gemaild.

“Een belangrijke persoonlijke doelstelling van deze 
voorzitter was het verstevigen van de relatie van 
de Bond met de wetenschap. Hierin ben ik blijkbaar 
onvoldoende geslaagd en dat vind ik jammer.
Ik ben namelijk teleurgesteld dat één van onze voor-
aanstaande wetenschappers voor wie ik - en ik denk 
u allemaal - grote waardering heeft, als getuige 
deskundige is opgetreden namens Faunabeheer en 
niet namens de Bond. Immers de doelstellingen van 
de heer Piersma en de Bond zijn niet anders. Allemaal 
willen we de huidige negatieve trend ombuigen, zodat 
weidevogelpopulaties weer aan kunnen sterken. 
Beiden leveren we daarin onze eigen positieve bij-
drage. Faunabeheer levert deze positieve bijdrage 
duidelijk niet. Als die er wel zou zijn houd ik me van 
harte aanbevolen.
In die zin hoop ik dat er op korte termijn een afspraak 
tussen de heer Piersma en een afvaardiging van het 
bestuur plaats kan vinden om te onderzoeken waar we 
elkaar en met name de weidevogels kunnen helpen. 
Wellicht in het kader van het project ‘Kening fan ‘e 
Greide’? Immers afgelopen jaar hebben we ons nieuwe 
registratiesysteem succesvol geïmplementeerd en het 
zou verschrikkelijk jammer zijn als deze waardevolle 
data door de wetenschap niet benut gaan worden. 

Daarnaast zal het onderzoek van Ron Ydenburg 
lopende dit jaar worden afgerond. Dit onderzoek is 
niet een onderzoek naar de oorzaken van teruggang 
van weidevogels, maar levert een wetenschappelijk 
model waarmee effecten van externe invloeden 
op weidevogelpopulaties kunnen worden bepaald 
en geëxtrapoleerd. Ook het rapen van eieren is 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Bond Friese 
VogelWachten op vrijdag 1 maart 2013 in ‘de Wiidpleats’ te Earnewâld.

Aanwezig: 82 wachten
Afwezig met bericht van verhindering: de vogelwachten Ameland, Terschelling, Jelsum, Oosterwierrum en 
Oudwoude en de heren H. Kalsbeek, A. Osinga, A. Jagersma, G. Noordhof en F. Tuinstra. 
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meegenomen als een variabele. Daarmee toont de 
Bond nogmaals aan dat het haar gaat om bescherming 
van weidevogels en dat rapen in die zin niet een doel 
op zich is. Immers dit onderzoek wordt onafhankelijk 
uitgevoerd door een vooraanstaande internationale 
wetenschapper die zich niet laat beïnvloeden door zijn 
opdrachtgever.
Dus naast ons unieke beschermingsmodel met een 
actieve bijdrage in het land van 5000 vrijwilligers 
levert de Bond inmiddels ook een belangrijke bijdrage 
aan wetenschappelijk onderzoek om populaties een 
betere kans te geven.

De laatste tijd hebben ons ook veel vragen bereikt 
over het G7-akkoord en wat we daarvan vinden. Met 
permissie van onze gedeputeerde moet ik u zeggen: 
ik vind het helemaal niks. Een onwerkbaar compromis 
waarbij onvoldoende is stilgestaan bij negatieve 
consequenties. Wat betreft de uitwerking vind ik het 
op zijn minst vreemd dat dit deels plaatsvindt in het 
broedseizoen. Het schudden en prikken van eieren 
zal gepaard gaan met de verstoring van andere 
broedvogels. 
Daarnaast vraag ik me af wie dat allemaal moet gaan 
doen. De jagers en de WBE’s stuiten terecht op 
ethische bezwaren en willen na 15 juli pas actief iets 
gaan doen. Vogelbescherming heeft geloof ik meer 
dan 1 miljoen leden maar ik verwacht niet die het 
veld in gaan trekken. Als de doelstelling is geweest 
de winterjacht op de gans te laten verbieden, heeft 
Vogelbescherming denk ik een te hoge prijs betaald. 
Er ligt dus een grote uitdaging voor de terrein-
beherende instanties. 
Daarnaast kan denk ik niemand mij uitleggen waarom 
de vos wel een schoontijd heeft en een gans niet. 
Ik onderken het probleem voor de boeren maar ik 
voorspel u dat het probleem de komende jaren alleen 
maar groter zal worden. Het papier is gewillig maar 
wie gaat het beulswerk doen. Ook hier geldt als 
u regionaal uw vrijwilligers niet kunt binden en hun 
kennis en kunde onvoldoende respecteert is er geen 
praktische en werkbare oplossing mogelijk. Het is 
denk ik goed dat de LTO zijn loyaliteit gaat tonen in de 
relatie met de KNJV en de WBE’s.

Ook zijn er gedurende het jaar vele reacties binnen-
gekomen op de plannen van It Fryske Gea wat betreft 
haar plannen met It Noorderleech. Het bestuur heeft 
hierover het overleg gezocht met de omringende 
wachten en uiteraard ook met Henk de Vries van It 
Fryske Gea. Het bestuur is volledig bijgepraat over de 
planvorming en de afspraak is gemaakt dat we een 
adviesnota zullen opstellen. Hierbij zullen we pleiten 
voor voldoende ruimte voor weidevogels. En hoewel 
die ruimte wat ons betreft niet groot genoeg kan 

zijn begrijpen we ook dat It Fryske Gea een bredere 
doelstelling heeft dan de BFVW.

Op persoonlijke titel wil ik met u stilstaan bij het 
begrip bestuurlijke integriteit en wat dat voor mij 
betekent. Lopende mijn bestuursperiode ben ik een 
aantal malen benaderd door een beperkt aantal 
bestuursleden van lokale wachten (4 bestuursleden) 
over het ‘aaisykjen’ en dat we daar vooral mee moeten 
stoppen. Ik heb gevraagd of dit de stelling was van de 
ledenvergaderingen van de betreffende wachten. 
Het antwoord was “nee, dat durven we niet aan” of het 
antwoord bleef uit. Ik vind het volstrekt onaanvaard-
baar dat een individueel bestuurslid uit hoofde van 
zijn of haar functie uitgangspunten van beleid ter 
discussie wil stellen zonder daarvoor de statutaire 
weg te volgen en - nog erger - zonder zijn achterban te 
raadplegen. En zeker over dit uitgangspunt. Als u het 
niet eens kunt zijn met het beleid van de vereniging 
die u vertegenwoordigt en zich daarnaast niet kunt 
conformeren aan bestuurlijke en statutaire integriteit 
rest u 1 conclusie. Voor alle duidelijkheid bedoel ik 
daarmee dat u per direct uw functie ter beschikking 
stelt. 
Nogmaals gaat het me niet om een persoonlijk verschil 
van inzicht over bepaalde kwesties. Dat zal ik altijd en 
overal van een ieder respecteren. Waar het om gaat 
is dat je als bestuurder een verantwoordelijkheid hebt 
richting het hoogste orgaan en dat is de algemene 
ledenvergadering.

Positief afsluitend, wil ik graag nog even stilstaan bij de 
jeugd, want daar ligt immers de toekomst! Ik denk dat 
iedereen dit onderschrijft. Onze commissie jeugdzorg 
draait als een trein en ik wil graag een aantal zaken 
benoemen die ze heeft gerealiseerd in 2012:
•  Op 2 februari een educatieve informatiemarkt 

georganiseerd met groot succes en ruim  
500 bezoekers.

•  Jeugdfûgelwachtdei gerealiseerd op 2 juni 2012 
(10-jarig jubileum) bij de Fûgelhelling te Ureterp. 
Het komende jaar bij vogelwacht Kollum op  
15 juni 2013.

•  Dit jaar wederom het eerste kievitsei voor de jeugd 
(Sulveren Polske uitreiking door de gedeputeerde) 
met onlangs een prachtige reportage van Jelger 
Altenburg uit Oudehaske op het jeugdjournaal.

•  Cursus junior nazorger (hoe leid ik kinderen op tot 
nazorger van de toekomst).  
Informatie voor de vogelwachten is te verkrijgen op 
het Bondsbureau. Een mooie gelegenheid om dit te 
combineren met de leskisten. Deze staan verspreid 
over de hele provincie.

•  Een schitterende wandplaat geproduceerd voor alle 
basisscholen in Fryslân in de stijl van Koekoek.
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Ik wil u bedanken voor het vertrouwen wat ik als 
voorzitter heb gehad van de algemene ledenvergadering 
en mijn bestuur. Ik heb me met volle overgave en met 
heel veel plezier ingezet en ben op de achtergrond 
immer bereid dit projectmatig te blijven doen. 
Helaas is deze mooie functie niet langer te combineren 
met mijn zakelijke activiteiten. Ik dank u wel!”

3.   Toespraak gedeputeerde  
Johannes Kramer

Gedeputeerde Johannes Kramer houdt een bevlogen 
toespraak waarin hij alle nazorgers bedankt voor het 
vele werk dat zij hebben verricht en gaan verrichten.
Hij is er trots op dat de provincie Fryslân over meer 
dan 5000 nazorgers beschikt, waarvan meer dan 
1000 uit jeugd bestaat.
Hij heeft het afgelopen jaar ontzettend genoten van 
de Jeugdfûgelwachtdei. Wat een promotie, wat een 
feest!
Verbinding zoeken en bewaren is erg belangrijk.  
De heer Kramer spreekt tot slot de wens uit dat 
Fryslân en de kievit het komend nazorgseizoen weer 
op alle nazorgers mag rekenen.

Zijn toespraak:

“Moai dat jim sa manmachtich hjir oanwêzich binne. 
Allegear leafhawwers fan de natuur, fan it lânskip, 
fan Fryslân. Jim bin as suver gjin oaren mei hert 
en siel dwaande mei it hoedzjen en noedzjen fan 
de greidefûgels. Nearne yn ús lân binne sa’n soad 
frijwilligers dwaande mei it beskermjen, mei foarsoarch 
en neisoarch as krekt yn Fryslân. Dat komt ek omdat 
wy hjir it lânskip noch sa belibje kinne.

Dizze wike wie in spannende wike. Foar jim, foar my 
en foar ús greidefûgels. Twa wichtige útspraken binne 
dien. Alderearst de útspraak fan de rjochter tiisdei. 
En woansdei de útspraak fan de Fryske steaten dat 
hja kieze wolle foar in ambysjeuze oanpak fan ús 
greidefugelkearngebieten. Dêrby waard tagelyk in 
moasje fan de SP fersmiten mei inkeld de SP fraksje 
foar om it aaisykjen foar de kommende fiif jier te 
ferbieden. Jo soene sizze kinne, dat it aaisykjen dêrmei 
dus ûnomstriden is. Soks is net it gefal. Jim hawwe 
in ûntheffing fan de provinsje, in positive útspraak fan 
de rjochter mar ek maatskiplik draachflak is en bliuwt 
needsaaklik.

It tal greidefûgels nimt ôf. Dat is yn ús Fryslân net oars 
as yn de rest fan it lân. We sille alle seilen bysette 
moatte om de greidefûgel hjir yn Fryslân te hâlden. 
Wy wolle ús greidefûgels graach hjir hâlde en dêrfoar 
moatte wy hjir yn Fryslân mei-inoar oparbeidzje.  
Mei-inoar oparbeidzje, ek dat is Fryslân. 

Jim dogge dat al. Sûnder de neisoargers, sûnder 
jimme, soene in protte nêsten en jonge fûgels ferlern 
gean. Ik wol jim, en ek de neisoargers dy’t der no net 
binne, foar dat wurk, dat goede wurk, tige tank sizze.

Ik bin der grutsk op dat der yn Fryslân mear as 5000 
neisoargers binne. En dat dêrfan mear as 1000 
jonge neisoargers binne. Sjoch, sa wurkje wy mei-
inoar oan de takomst. Want ek yn de takomst sille 
wy minsken lyk as jimme nedich hawwe. Minsken dy’t 
elk briedseizoen wêroan it lân yn geane om ljipkes, 
skriezen, strânljippen en al dy oare greidefûgels te 
beskermjen.

We moatte de minsken fertelle wat we, wat jimme 
dogge. En wêrom’t jimme dat dogge. De BFVW is 
mear as inkeld mar de aaisikersklub. Jim binne net 
in bedriiging foar de ljip mar der krekt ta syn behâld. 
Behâld de ferbining mei de mienskip. Fersterkje dy. 
Bou dy út. Fertel jim ferhaal. 

Mark, it muoit my, ús hjir en faaks dysels noch it meast 
datst no ôfskie nimst. Do bist in man fan it oerlis, fan 
de útstutsen hân dy’t ek net oan de eigen boezem 
foarby gean wol. Do hast de oansluting realisearre by 
de Fryske Miljeu Federaasje. Dat is foar wier net in 
ienfâldige stap. Foar jim net, mar ek foar de FMF net. 
Dat is dochs slagge. Ek mei troch Hans van der Werf. 
Ferbining sykje, ferbining meitsje, ferbining hâlde. 
Draachflak kreëare. 

Rendert, do bist de coming man fan de BFVW. Do bist 
in kommunikator yn ieren en sinen. Ik hoech dy wier 
net te fertellen watsto dwaan moatst, mar as ik myn 
sin sizze mei, en dat mei ik, dan siz ik: gean troch op it 
paad fan Mark. Kommunisear jim boadskip. Fertel jim 
ferhaal. Draach it út. Oant by Linda de Mol ta. 

Achte oanwêzigen, ik kom ta de ein. Mar net sunder 
Obe Postma:

OM MAAIE HINNE (SF14)

De himmel blau, de sinne klear,
Wyt-en-gielbûnt de âlde finne;
Fan ’t east de middeiswaarme wyn
Strykt oer de flakke greiden hinne.

De skries ropt en heech stiet de ljurk;
It jongfee trapet troch de blommen;
Yn ’t dompich bûthús balte d’ âlde kij,
Hja fiele de mailoft kommen....

Ik hoopje foar it kommende neisoarchseizoen foar 
Fryslân en de ljip op jimme rekkenje te kinnen.”
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4.  Vaststellen notulen van de algemene 
ledenvergadering d.d. 2 maart 2012

Deze zijn opgenomen in het BFVW jaarverslag van 
2012. Er worden zowel tekstueel als naar aanleiding 
van geen opmerkingen gemaakt, zodat de notulen 
ongewijzigd worden goedgekeurd.

5.  Jaarverslag
a.  Verslag notulist.
Geen opmerkingen.

b. Verslagen commissies en werkgroepen.
Geen opmerkingen. 
De voorzitter bedankt de commissies.

c.  Verslag penningmeester en verantwoording 
rekening 2012.

Penningmeester E.J. van Marum geeft een korte toe-
lichting op de in het jaarverslag opgenomen cijfers. 
Het afgelopen jaar was financieel een beter jaar dan 
het jaar daarvoor. Een legaat van 15.000 euro heeft 
hieraan een positieve bijdrage geleverd.
Het jaarverslag is dit jaar wat ingekort. De financiële 
gegevens over Vanellus zijn separaat naar de 
wachten gemaild. In de begroting van Vanellus zijn de 
sponsorbijdragen opgenomen in de post advertenties. 
Hierdoor lukte het net om het afgelopen jaar met 
Vanellus ‘quitte te spelen’. In de begroting van de 
BFVW is een klein positief saldo opgenomen. Er is 
redelijk defensief begroot. Verwacht wordt dan ook 
dat dit niet tegen gaat vallen.
Aangezien er verder geen vragen worden gesteld wordt 
het verslag goedgekeurd. Aan de penningmeester 
wordt décharge verleend.

d.  Exploitatie bondsorgaan Vanellus over 2012. 
De leden gaan akkoord met de exploitatie.

e.  Begroting 2013.
Gevraagd wordt of de begroting van 7500 euro voor 
advocaatkosten wel volstaat. In 2011 en 2012 is 
namelijk het dubbele uitgegeven. De penningmeester 
geeft aan dat in die jaren er een advocaat is ingehuurd. 
Nu behartigt de heer Henk Kalsbeek de juridische 
belangen van de BFVW voor het grootste deel, vandaar 
dit lagere bedrag. De begroting wordt onveranderd 
vastgesteld en goedgekeurd.

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

De voorzitter stelt voor het saldo ten laste van de 
reserves te brengen en meldt dat de functie van 
penningmeester nu wordt overgenomen door HB-lid de 
heer Allard Slagman. 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). 
Besloten wordt agendapunt 6 na agendapunt 8 te 
behandelen en wanneer de statutenwijziging onder 
punt 8 wordt aangenomen agendapunt 6 geheel te 
laten vervallen. 
*  Aangezien de statutenwijziging later tijdens de 

vergadering werd goedgekeurd is dit agendapunt 
niet aan de orde geweest.

7.  Benoeming hoofdbestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Johan van 
Aalsum en Mark Brouwer.
De voorzitter heeft de heer Van Aalsum als een 
bijzonder plezierig persoon en deskundig bestuurder 
met waardevolle inbreng ervaren. Hij bedankt 
hem hartelijk voor zijn jarenlange inspanningen als 
bestuurder en voorzitter van de commissie educatie 
en overhandigt hem een wandbord van Makkumer 
aardewerk en bloemen.
De heer Van Aalsum meldt dat hij als lid van de com-
missie educatie en als voorzitter van de vogelwacht 
Heerenveen geen afscheid zal nemen.
Hij doet vanwege zijn gezondheid een stapje terug. 
“Neem de jeugd mee het veld in en naar activiteiten. 
Tegenwoordig gaat die niet met polsstok maar met 
Aaipet (iPad) het veld in en dat is ook prima.” 

Voorzitter Mark Brouwer treedt eveneens af en 
stelt voor de heer Rendert Algra als voorzitter te 
benoemen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
ingediend benoemt de vergadering de heer Algra als 
nieuwe voorzitter van de BFVW.

8.  Voorstel aan de vergadering
Voorgesteld wordt een statutenwijziging door te 
voeren. De heer Allard Slagman heeft de statuten 
aangepast aan de de huidige tijd. Het voorstel is naar 
alle wachten gestuurd. Hij noemt de belangrijkste 
wijzigingen:
•  sponsoren zijn toegevoegd aan de donateurs;
•  erelidmaatschap is toegevoegd;
•  de kascommissie is geschrapt (de accountant  

doet de goedkeuring van de financiële stukken);
•  minimaal aantal bestuursleden is van 11 op 9 

vastgesteld;
•  in artikel m.b.v. Vanellus is de eindredacteur 

gewijzigd in hoofdredacteur.

De heer Slagman heeft voorafgaande aan de algemene 
ledenvergadering geen vragen over het voorstel 
gehad. 
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Inmiddels zijn er modelstatuten opgesteld die de 
wachten kunnen gebruiken. Ook is het mogelijk om de 
bestaande wachtstatuten gratis te laten checken door 
de heer Slagman. De wachten zijn namelijk verplicht 
om statuten te hebben (volgens de statuten van de 
BFVW). Dit is altijd al zo geweest. Bij vragen kunnen 
de wachten contact opnemen met de heer Slagman.
Er worden geen vragen gesteld. De vergadering stemt 
unaniem in met de voorgestelde statutenwijziging.

De heer Lammert Jelsma merkt op dat hij het jammer 
vindt dat hij de statutenwijziging niet vooraf heeft 
ontvangen. Op zijn vraag naar de verplichting bij artikel 
2.a voor 1 juni de afdrachten voor leden én donateurs 
te betalen, wordt geantwoord dat dit altijd al het geval 
was. Ook voor donateurs dient een afdracht te worden 
voldaan.

Het tweede voorstel aan de vergadering behelst een 
verhoging van het abonnement Vanellus per 1 januari 
2014 van € 14,- naar € 15,- per jaar.
Ook hiermee gaat de vergadering unaniem akkoord.

9.  Rayonvergaderingen
De heer De Boer bedankt alle organiserende vogel-
wachten. Vanuit de notulen van de diverse wachten 
is er een actielijst opgesteld die als bijlage is meege-
stuurd met de agenda.
N.a.v. de rayonvergaderingen is besloten het jaar-
verslag in te korten, qua drukoplage te beperken en 
digitaal te versturen (is m.i.v. 2012 gebeurd);
T.b.v. het nieuwe monitoringsysteem zijn alle aan-
gegeven verbeterpunten waar mogelijk aangepast.
Aan een kopieerfunctie, een weidevogelapp en een 
wijziging van de invoerdata wordt nog gewerkt.
Enkele vogelwachters willen het ‘aaisykjen’ ter dis-
cussie stellen. Dit wordt veelal op persoonlijke titel 
en niet algemeen gesteld. De heer De Boer adviseert 
die wachten om een enquête te doen onder de leden.  
De BFVW wil hierin wel faciliteren.
Er worden geen vragen gesteld. De heer De Boer roept 
op in het najaar weer massaal de rayonvergaderingen 
te bezoeken en wenst iedereen een fijn ‘aaisyk- en 
neisoarch’seizoen!

Ingelast agendapunt
Onlangs is het boek ‘Kieviten, Plevieren, Ljippen, 
Wilsters’ verschenen van de hand van BFVW erelid 
Sake P. Roodbergen en vele andere auteurs. De heer 
Roodbergen overhandigt het eerste exemplaar aan 
zijn echtgenote Hanneke Roodbergen en bedankt haar 
voor de geestelijke en fysieke ruimte die zij hem tijdens 
de productie van het boek heeft gegeven.
Ook is hij veel dank verschuldigd aan zijn vele mede-
auteurs, de sponsoren, fotograaf Wiebe Palstra, 

Louw Dijkstra van Uitgeverij Wijdemeer en alle 
wetenschappers en leden die een bijdrage aan het 
boek hebben geleverd.
Het boek is onder meer te koop bij de BFVW.

Besloten wordt het officiële gedeelte van de vergade-
ring eerst af te ronden met de rondvraag en vervol-
gens agendapunt 10 aan de orde te laten komen.

10.  Presentatie ‘De Kening fan de Greide’ 
door Klaas Sietse Spoelstra

De heer Klaas Sietse Spoelstra vertelt aan de hand 
van een power point presentatie iets over het project 
‘De Kening fan de Greide’.
Het Friese cultuurlandschap is onderhevig aan vele 
veranderingen en staat onder druk. Neem alleen 
al de zorgelijke ontwikkeling van de gans die het 
langzamerhand overneemt van de kievit.
Dit gegeven is de aanleiding geweest om een nationaal 
én internationaal samenwerkingsinitiatief te starten 
waarin de vraag centraal staat: waar gaat het nu 
werkelijk om in ons Friese cultuurlandschap en hoe 
vinden we met elkaar een weg om dit vraagstuk op te 
lossen.
De grutto is het symbool van het landschap. 
Dit landschap moet worden hersteld.
In het project zijn drie aandachtsgebieden vastgesteld:
1. ecologisch;
2. economisch;
3.  sociaal cultureel. Dit laatste is ook verweven in het 

idee van de culturele hoofdstad.
Vraag hierbij is hoe we productiviteit en biodiversiteit 
kunnen combineren waarbij samenwerking voorop 
staat. Door welk land willen we lopen, fietsen, rijden 
in Fryslân?

Het project is opgezet in drie fasen.
Fase 1 (2012-2013): Hoe belangrijk vinden we dit? 
In het Fries Natuurmuseum is hiertoe gestart met 
een collegetour.
Er worden streeksessies (gesprekken in dorpen met 
bewoners) georganiseerd om duidelijk te krijgen wat 
bewoners vinden. De bedoeling is om hier uiteindelijk 
een manifest van op te stellen.
Fase 2 (2013-2014): Zijn er ook alternatieven? 
Fase 3 (2014-2020): Zijn de alternatieven breed 
inzetbaar (ook buiten Fryslân en internationaal)?

Periodiek verschijnen er interviews en strips in de 
regio nale dagbladen (interview in Leeuwarder Courant, 
strip in Friesch Dagblad).
Het Fries Natuurmuseum dient als pleisterplek van 
‘De Kening fan de Greide’. In 2014 vindt in dat kader 
daar een grote weidevogeltentoonstelling plaats in het 
atrium. 
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Hierin kan de BFVW een grote rol gaan spelen.  
Er wordt een zgn. skriezenbus ingezet die kinderen 
van school haalt en naar het museum brengt en vice-
versa. Er is een gruttozenderprogramma gestart waar-
mee gezocht wordt naar wetenschappelijke feiten.
Skriezenkrite Idzegea heeft nieuwe beheersmaat-
regelen opgesteld en doet aan productontwikkeling 
(bijv. weidevogelzuivel).

Kortom: ‘De Kening fan de Greide’ gaat over zichtbaar 
maken wat er al gebeurt. Waar vinden ecologie, 
economie en cultuur elkaar. Waar is de verbinding en 
hoe kunnen we versterken?
Perspectief in cultuurlandschap zoeken is de grote 
uitdaging van het project.

Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe dit project financieel 
wordt gestimuleerd. 
De heer Spoelstra meldt dat er een bescheiden 
potje met sponsorbijdragen is. Er wordt contact ge-
zocht met o.m. de Postcodeloterij voor een grotere 
sponsorbijdrage.
Gesuggereerd wordt naast andere natuurorganisaties 
ook Faunabeheer te vragen mee te doen aan het 
project.

11. Rondvraag

Er zijn drie vragen ingediend. 

VW Stiens: 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van vogelwacht 
Stiens d.d. 19 februari 2013 is unaniem de zorg 
uitgesproken over het feit dat het quotum wordt 
verhoogd. “Niet dat onze wacht negatief tegenover 
het ‘aaisykjen’ staat. Willen we juist het ‘aaisykjen’ 
behouden dan is onze vergadering de mening 
toegedaan dat het beter is bij het ‘oude’ quotum van 
vorig jaar te blijven. De verhoging zorgt enkel voor meer 
aandacht en is koren op de molen voor tegenstanders 
van ‘it aaisykjen’. Daar de stand van de ljippen sowieso 
niet rooskleurig is, lijkt het ons des temeer een reden 
om het oude quotum te handhaven.”
Kortom: de Vogelwacht Stiens e.o. lijkt het verstandig 
dat de BFVW vrijwillig het quotum verlaagt; uitgaande 
van hetzelfde principe dat in het verleden door de 
BFVW in sommige gevallen werd toegepast: het 
vrijwillig vervroegen van de sluitingsdatum. 

Er is geen vertegenwoordiger van vogelwacht Stiens 
aanwezig die dit agendapunt toe kan lichten. Er worden 
vanuit de zaal ook geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter geeft aan dat het hoofdbestuur de zorg 
van vogelwacht Stiens deelt, maar vasthoudt aan het 
gehanteerde systeem van quotumbepaling.

VW Koudum/Hemelum:
De wacht heeft een enquête onder haar leden 
gehouden over de koppeling tussen ‘aaisykjen’ en 
nazorg. De belangrijkste conclusies waren:
1.  De overgrote meerderheid (76%) van de 

nazorgers neemt graag nog een eitje mee. 
2.   Verreweg de meeste (rapende) nazorgers zullen 

na een raapverbod gewoon doorgaan met de 
nazorg. Voor minder dan 20% zou dat echter 
aanleiding zijn om te stoppen. 

3.   Hoewel 75% van de nazorgers verwacht over  
5 jaar nog wel aan nazorg te doen, maakt men 
zich veel zorgen over de aantalsontwikkelingen 
van de weidevogels in de wacht. Meer dan een 
kwart van de nazorgers geeft aan dat dit wel 
eens het einde zou kunnen betekenen van hun 
activiteiten. 

Conclusie: Het ‘aaisykjen’ is voor veel nazorgers welis-
waar belangrijk is maar niet onlosmakelijk verbonden 
aan de nazorg.

De voorzitter complimenteert vogelwacht Koudum/
Hemelum met het houden van deze enquête.  
Zij raad pleegt tenminste haar achterban.
De heer J. Hooijmeijer stelt dat uit de enquête is 
gebleken dat 75% van de nazorgers ook eierzoeker 
is. Als het aaisykjen wordt verboden zegt 80% wel 
door te gaan met de nazorg.
Een aantal leden denkt dat er over 5 jaar geen nazorg 
meer wordt gedaan omdat er dan geen weidevogels 
meer zijn.
Zoals eerder door HB-lid de heer De Boer is aan-
gegeven kunnen wachten die daarop prijs stellen 
het voorbeeld van wacht Koudum/Hemelum 
volgen en een enquête houden onder hun leden.  
De BFVW wil daarin wel ondersteunen.

VW Kollum: 
Vraagt wat het standpunt is van de BFVW inzake het 
ganzenakkoord hetgeen inhoudt dat de stand van de 
ganzen met 500.000 moet worden ingekort en dat 
dit met name in de broedperiode moet plaatsvinden.
De voorzitter heeft in zijn welkomstwoord al gemeld 
dat hij dit een onwerkbaar compromis vindt waarbij 
onvoldoende is stilgestaan bij de negatieve conse-
quenties.
Voorts wordt gevraagd hoe de invloed van de BFVW 
wordt ingezet bij de afweging voor de aanwijzing van 
‘skriezekriten’ en of de BFVW betrokken is bij de 
aanwijzing van weidevogelkerngebieden?
De voorzitter meldt dat de BFVW hierbij betrokken is 
in de vorm van deelname aan het Olterterpoverleg. 

De antwoorden worden afdoende geacht door de heer 
S. Krap van vogelwacht Kollum.
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12. Sluiting
Secretaris de heer W. Bosgra memoreert de korte 
periode als voorzitter van Mark Brouwer. Hij is zowel 
politiek als financieel gezien inhoudelijk goed op de 
hoogte en natuurman in hart en nieren. 
Mark is een man van brengen, vasthouden en sturen 
en van besturen op afstand. Na een jaar startte hij 
een eigen bedrijf en kwam in tijdnood. Het bestuur 
vindt het jammer dat het na twee jaar alweer op zoek 
moest naar een nieuwe voorzitter, maar respecteert 
uiteraard de keuze. De heer Bosgra bedankt Mark 
Brouwer namens het bestuur voor zijn voorzitterschap 
en wenst hem veel succes.
De heer Brouwer neemt het wandbord van Makkumer 
aardewerk en de bloemen in ontvangst, bedankt een 
ieder voor de samenwerking en wenst de nieuwe 
voorzitter, Rendert Algra - onder symbolische over-
handiging van de voorzittershamer - veel succes.

De nieuwe voorzitter Rendert Algra vindt het fantas-
tisch om voorzitter te worden van een vereniging 
met een opkomst op de algemene ledenvergadering 
van maar liefst 200%! Een vereniging van 117 leden 
(wachten), waarvan er 234 aanwezig zijn op de 
vergadering.
Hij was zeer gecharmeerd van het pleidooi van Klaas 
Sietse Spoelstra over het project ‘De Kening fan de 
Greide’. De grutto is hierin de ‘kening’, de ‘ljip’ wordt 
hierbij gebombadeerd tot ‘keninginne fan de greide’. 

Net als de tegenstanders van het koninkrijk (repu-
blikeinen) zijn de tegenstanders van het ‘aaisykjen’ 
gelukkig in de minderheid. Een traditie is een traditie 
en die kun je maar één keer afschaffen. Daar moet 
je dus heel goed over nadenken. De heer Algra zit op 
dezelfde lijn als zijn voorganger en is van mening dat het 
rapen van kievitseieren geen invloed heeft op de stand 
van de kievit. We moeten er met zijn allen wel voor 
zorgen dat we meer krijgen. En dit ook onderzoeken. 
Dus onderzoeken hoe de stand verbeterd kan worden, 
niet hoe het ‘ljipaaisykjen’ afgeschaft kan worden!
Hij sluit zich aan bij de slogan van Johan van Aalsum 
dat de jeugd de toekomst heeft en voegt toe dat zij de 
twee jaar waarin zij moet wachten voordat ze alcohol 
mag gebruiken (verhoging leeftijd van 16 naar 18 jaar) 
mooi kan opvullen met ‘aaisykjen’ en nazorg.
De heer Algra ‘tekent’ voor het BFVW-voorzitterschap 
voor in ieder geval drie jaar en gaat aan de slag.

Mevr. H. Aukes (notuliste)
Mantgum, 5 maart 2013

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

Witte kwikstaart. 
(Foto: Wiebe 

Palstra)
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Commissie nazorg
Het verslag van de weidevogelbescherming door de BFVW over 2013 op basis van de 
telgegevens van 115 vogelwachten op ongeveer 130.000 hectare meest boerenland.

Nazorggegevens
Wederom zijn alle vogelwachten erin geslaagd om 
de inventarisatiegegevens van de nazorg 2013 vast 
te leggen in ons digitale registratiesysteem van 
NatuurNetwerk. Dit jaar kwamen we voor het eerst 
tot ver boven de 50.000 registraties! 
Desondanks zijn niet alle vogelwachten erin geslaagd 
om een gebiedsdekkende rapportage te leveren. 
Ook is er nog steeds geen representatief beeld 
te schetsen van de beschermingshandelingen en 
de verliesoorzaken, hiervoor ontbreken er teveel 
gegevens. 
De vier hoofdsoorten zijn echter zeer goed in beeld 
gebracht. De overige soorten werden wel meer 
dan voorgaande jaren geregistreerd, maar dit is 
ook nog altijd voor verbetering vatbaar. De Friese 
combimethode van nesttelling, aangevuld met broed-
paren en minimaal twee alarmtelrondes, begint 
steeds meer ‘in te burgeren’ bij de vogelwachten en 
hun vrijwilligers. De komende jaren zal de commissie 
nazorg nadrukkelijk aandacht besteden aan deze 
vorm van monitoring en het verbeteren van de 
kuikenoverleving. De vrijwilligers in het veld hebben 
hierbij een zeer belangrijke signaalfunctie richting 
vogelwacht, boer en mozaïekregisseur.         

Aantal nesten/broedparen van de vier hoofdsoorten:

Soort: Aantal legsels/broedparen:

Kievit 17.930

Grutto 8.509

Tureluur 4.676

Scholekster 10.063

Totaal 41.178

De kleine plevier  
en de  

bontbekplevier.  
(Foto:  

Wiebe Palstra)

Aantal nesten/broedparen van de andere vogelsoorten:

Soort Aantal

Bergeend 211

Eidereend 115

Krakeend 330

Kuifeend 344

Slobeend 503

Wilde eend 1.935

Zomertaling 75

Kemphaan 0

Kluut 213

Watersnip 62

Wulp 75

Gele kwikstaart 302

Graspieper 595

Veldleeuwerik 540

Witte kwikstaart 93

Patrijs 4

Fazant 72

Kwartel 24

Kwartelkoning 6

Meerkoet 1.448

Waterhoen 179

Fuut 90

Bontbekplevier 12

Kleine plevier 44

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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Een koud en droog voorjaar!
Januari was koud en vrij droog, dit kwam tot uiting 
doordat er 17 vorstdagen werden genoteerd. Met 
16 vorstdagen en gemiddeld slechts 39 mm neerslag 
was februari eveneens koud, maar vooral ook droog. 
In maart wederom hetzelfde beeld; zeer koud en 
droog. Op sommige dagen was het extreem koud 
met temperaturen die 5 tot 10 graden beneden 
het langjarige gemiddelde lagen. Door de snijdende 
oostenwind lag de gevoelstemperatuur nog vele malen 
lager. In de laatste tien dagen van maart werd zelfs 
een recordkoude genoteerd. Wat neerslag betreft, viel 
er de helft van wat er normaal gesproken valt. April 
kon zich ook niet onderscheiden van de voorgaande 
drie maanden, eveneens koud en droog weer, maar 
vrij zonnig. Opmerkelijk was dat april de koudste 
maand noteerde in 16 jaar! In de maand mei was het 
koel, somber en vrij nat met geen enkele zomerse 
dag. Door het koude zeewater wilde ook juni maar niet 
echt warm worden, het bleef aan de koele, droge en 
sombere kant.   
 
Dat bovenstaande weersomstandigheden van grote 
invloed waren op de weidevogels bleek wel uit het feit 
dat we niet/nauwelijks konden ‘aaisykjen’. 
In eerste instantie leek het zelfs zorgwekkend. Kieviten 
en scholeksters in de bebouwde kom, op zoek naar 
dekking en voedsel. De eileg van alle soorten kwam 
zeer laat en moeizaam op gang. In de natte gebieden 
leek dit effect minder zichtbaar te zijn. 
De BFVW heeft getracht de natuur een handje te 
helpen door agrariërs op te roepen om greppels en 
laag gelegen percelen onder water te zetten. Ook 
werd de hulp ingeroepen van de ijsverenigingen door 
ijsbanen in het buitengebied onder water te zetten. 

Met het eerder bewerken van maïspercelen werd 
getracht om de voedselvoorziening voor met name de 
kievit te verbeteren. Door mogelijke verslemping werd 
dit maar deels uitgevoerd.    

Agrarische werkzaamheden
De vaste mest en drijfmest werd veelal in de eerste 
en tweede week van maart op het land gebracht. Een 
week later werden de landerijen geëgaliseerd en van 
kunstmest voorzien. 
Het eerste stalvoeren werd pas uitgevoerd in de 
tweede week van mei, dit is zeer laat! Normaal 
gesproken wordt hiermee al in april (laatste week) 
gestart. De eerste snee voor het kuilen was ook zeer 
laat. Omstreeks 27 mei werd gestart met maaien. In 
de eerste week van juni werd de eerste snee afgerond. 
Eind juni, begin juli werd de tweede snee van het land 
gehaald. Door het koude en droge voorjaar werden de 
maaiwerkzaamheden uiterst laat uitgevoerd dit jaar. 
Enerzijds hebben de weidevogels geleden onder het 
koude weer en anderzijds hebben zij kunnen profiteren 
van het late agrarische seizoen. Tijdens de broedfase 
en het begin van de kuikenfase was er nauwelijks 
agrarische activiteit in het veld, dit heeft zeker een 
positieve bijdrage geleverd aan het weidevogel-
seizoen 2013. De reproductie in 2013 lijkt net als in 
2012 beter te zijn dan in de jaren 2010 en 2011.  
Hopelijk zien we dat terug in het komende jaar.       

Kievit 
Ondanks het zeer koude voorjaar werden er toch nog 
enkele kievitseieren gevonden. Op zaterdag 23 maart 
2013 werd het eerste Friese kievitsei gevonden 
door Melle van der Meer uit Suamar. Er werd in 
slechts 4 gemeenten een eerste kievitsei gevonden 
en aangeboden, een unicum in de geschiedenis. 
Begin april raakten de vroege kieviten aan de leg. De 
daaropvolgende weken gevolgd door de middengroep. 
De late groep volgde tot diep in mei. De eileg van 
de kievit kwam hiermee zeer gestaag en gefaseerd 
op gang. In totaal registreerden de nazorgers bijna 
18.000 legsels. De eilegfase en de broedfase werden 
zonder grote problemen goed doorstaan, maar de 
kuikenfase (vliegvlug worden) van de kievit kon beter. 
De voorkeur voor korte, pollige vegetatie is over-
duidelijk, maar niet altijd aanwezig en/of bereikbaar. De 
afwezigheid van goed kuikenland is een probleem, maar 
ook vormen de hedendaagse sloten een bedreiging. 
Ze worden steeds groter en hebben vooral te steile 
taluds. Het verdrinken van jonge kievitkuikens lijkt een 
onderschat probleem. Beweiding (met natuurlijke 
drinkplaatsen) op grote schaal kan dit probleem voor 
een groot deel ondervangen. De gevoeligheid van 
jonge kievitkuikens voor koude weersomstandigheden 
heeft ook zeker niet bijgedragen aan de reproductie.  

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

Jonge kluten. 
(Foto: Wiebe 

Palstra)
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Grutto 
Met 8.509 legsels/broedparen is 2013 ten opzichte 
van de voorgaande jaren een goed jaar te noemen. 
We hebben de broedlocaties zeer goed in beeld en 
weten dit zo langzamerhand goed te combineren met 
passende (beheers)maatregelen. In de natte gebieden 
kwamen de grutto’s nagenoeg op hetzelfde tijdstip als 
voorgaande jaren aan de leg. In de droge gebieden was 
dit veel later! De getroffen beheersmaatregelen zijn vaak 
op maat voor de grutto. Plas-dras in combinatie met 
kuikenland (uitgesteld maaien) en ruige stalmest zijn de 
ingrediënten waar de grutto zich aan optrekt. Het heeft 
een onmiskenbare magnetische aantrekkingskracht op 
grutto’s. Hiermee is de grutto op veel plaatsen op maat 
bediend, voor de andere soorten vergt dit nog de nodige 
aandacht. Als we het areaal zoals bovengenoemd 
kunnen uitbreiden lijkt er hoop te zijn voor de grutto.  

Tureluur
De tureluur noteert een kleine plus, het aantal nesten/
broedparen is uiteindelijk vastgesteld op 4.676. Over de 
afgelopen jaren zijn er geen vreemde schommelingen in 
de aantallen waar te nemen. De genoemde maatregelen 
voor de grutto gelden uiteraard ook voor de tureluur, maar 
dan in iets mindere mate. Het verspreidingsgebied van 
de grutto en de tureluur laat wel een duidelijk beeld zien. 
Terwijl de scholekster en de kievit over de gehele provincie 
voorkomen laten de grutto’s en tureluurs zich bijna niet 
meer zien in het zuidoostelijke deel van de provincie. Maar 
ook de noordelijke akkerbouwgebieden worden gemeden.  

Scholekster
Het is onvoorstelbaar om te zien hoeveel scholeksters 
er broeden op de Waddeneilanden Schiermonnikoog, 
Ameland en Terschelling. Uiteraard is dit voor de schol-
ekster te verklaren als oorspronkelijke kustvogel. 
De eilanden nemen hiermee een substantieel deel 
(ongeveer 40%) van de dik 10.000 registraties voor 
hun rekening. De landelijke cijfers laten de laatste 
jaren een stevige daling zien, wij bevinden ons al 
jaren op een vergelijkbaar niveau. Afgezien van enkele 
jaarschommelingen lijkt de populatie in Fryslân dan ook 
stabiel.    

Vrijwilligers
In 2013 registreerden wij 4.836 vrijwillige weide-
vogel beschermers in Fryslân. Ten opzichte van andere 
provincies is dit aantal nog steeds zeer hoog. Maar ook 
dit jaar ontkomen wij niet aan een kleine daling van een 
dikke 100 vrijwilligers. Het aantal oudere vrijwilligers 
is hoog en de nieuwe aanwas van met name jeugdige 
vrijwilligers is lastig te realiseren. Hier ligt één van de 
belangrijkste taken van de vogelwachten. Dit geldt niet 
alleen voor vrijwilligers in het veld, maar ook achter de 
bestuurstafel!

Is er nog ruimte voor weidevogels op het 
Friese platteland? 
De schaalvergroting in de landbouw draait nog steeds 
op volle toeren. Door goede melkprijzen wordt het 
boerenbedrijf steeds groter. Stallen worden vergroot 
en landerijen worden aangekocht. Veelal gevolgd door 
graslandverbetering, het vergroten van percelen en 
het dempen van sloten. Boerenbedrijven anticiperen 
massaal op het verdwijnen van het melkquotum. 
Bedrijfseconomisch is dit begrijpelijk, ecologisch ge zien 
kijken we met lede ogen aan wat er met het mooie  
Friese landschap gebeurt. Waar is het kruidenrijke 
greppellandschap gebleven? Of zouden we dit kunnen 
compenseren met randenbeheer? 
De commissie nazorg ziet deze maatregel als een goed 
alternatief. Uit onderzoek is gebleken dat dit een dui-
delijke meerwaarde heeft ten aanzien van dekking en 
voedselaanbod voor weidevogelkuikens. 

De laatste inzichten geven aan dat er ook zeker 
ruimte is voor een rendabele bedrijfsvoering inclusief 
weidevogelbeheer. Een aantal collectieven bewijst 
al jaren dat dit werkt. De initiatieven in bijvoorbeeld 
Idzegea worden met belangstelling gevolgd. 
Zou het tij dan toch kunnen keren als er een markt 
voor ‘skriezemolke’ komt. In ieder geval dient de 
biotoop voor weidevogels meer centraal te staan in 
het gehele weidevogeldossier. 

Predatie 
Eind 2013 kwam er een negatieve uitspraak van de 
Raad van State over het gebruik van de lichtbak bij de 
vossenjacht. Even daarvoor kwam er een motie in de 
Kamer over een mogelijk verbod op het schieten van 
verwilderde katten. 
De BFVW heeft haar verantwoordelijkheid genomen 
en getracht om e.e.a. te repareren. Zij is van mening 
dat in een dusdanig klein landschap de natuur niet aan 
zijn lot kan worden overgelaten. 
Als we voor het behoud van weidevogels kiezen en 
hier heel veel geld insteken dan ontkomen we niet aan 
een verantwoord predatiebeheer van bovengenoemde 
soorten. In het nieuw te vormen weidevogelbeleid 
dient predatiebeheer een goede plek te krijgen 
waarbij zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Een 
ontmoedigingsbeleid (openheid) in de kerngebieden 
voor de andere soorten hoort hier ook bij. In het 
voorjaar ontvingen wij berichten over grote verliezen 
door predatie. Natuur Coöperatie Baarderadeel zag 
vele nesten verloren gaan door de vos. In de omgeving 
van Sint Johannesga  en Rotsterhaule werd een gehele 
polder leeggeroofd door de vos. Beiden haalden het 
nieuws in respectievelijk de LC en op Omrop Fryslân 
(met een nachtcamera werd de vos zelfs gefilmd). 
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Fryske Neisoarchdei
Op 27 april werd de Fryske Neisoarchdei georgani-
seerd door vogelwacht Wommels. Na de opening 
werden de weidevogelresultaten rondom Wommels 
gepresenteerd. Hierop volgend een werkbezoek bij 
weidevogelboer Murk Nijdam met afgevaardigden 
van het hoofdbestuur en het provinciaal bestuur. Het 
thema water (plas-dras en verhoogd waterpeil) werd 
nadrukkelijk met gedeputeerde Kramer besproken en 
kon ter plaatse goed worden geïllustreerd. 
Er werd afgesloten met een presentatie van het regi-
stratiesysteem (vogelwacht Wommels), een speech 
van gedeputeerde Kramer waarbij hij veel waardering 
uitsprak voor de vrijwilligers en tot slot de overhandi-
ging van de nieuwe ‘lotterschaal’ door BFVW voorzit-
ter Rendert Algra aan gedeputeerde Kramer. 
Gedeputeerde Kramer werd verzocht de schaal via 
de Commissaris van de (toen nog) Koningin de heer  
J. Jorritsma te overhandigen aan de aanstaande  
koning Willem-Alexander.    

Uit reacties van de vele vogelwachten blijkt dat de 
Nazorgdag uitgroeit tot een provinciaal dekkende 
nazorg dag. Veel vogelwachten organiseren deze 
dag een activiteit met de nazorgers en soms zelfs in 
combinatie met de jeugd. Hopelijk krijgt dit de komende 
jaren een vervolg.  

Vogelwacht Joure is in 2014 gastheer voor de jaarlijkse 
nazorgdag. Alle vogelwachten worden verzocht om op 
lokaal niveau weer aan deze dag mee te werken. Het 
is een uitgelezen kans om de onderlinge samenhang 
en binding met de vereniging te versterken en er kan 
tijdens het seizoen een eerste evaluatie plaatsvinden.    

Provinciaal beleid
De BFVW is nauw betrokken bij de vorming van het 
nieuwe weidevogelbeleid in Fryslân. In het Olter terp-
overleg is gewerkt aan een gezamenlijk advies van alle 
bij weidevogels betrokken (natuur)organisaties. 
Dit advies wordt voorgelegd aan de PCLG (adviesgroep 
voor Gedeputeerde Staten). Er is goede hoop dat 
dit advies grotendeels wordt overgenomen door de 
provincie c.q. Gedeputeerde Staten en later uiteraard 

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

3 mei 2014 Vogelwacht Joure

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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door Provinciale Staten. Omstreeks april 2014 zal de 
uiteindelijke besluitvorming plaatsvinden. 
Op hoofdlijnen zal de bestaande regeling gehandhaafd 
blijven met dien verstande dat er hogere eisen worden 
gesteld aan het beheer, het zogenaamde ecologische 
toetsingskader. Het is en blijft een discussie waar-
bij de belangen van ecologische en economische 
aard moeten worden afgewogen. De BFVW is van 
mening dat er van de agrariërs een maatschappelijk 
verantwoorde manier van boeren mag worden ver-
wacht als het gaat om ‘groen – blauwe’ diensten. 

Het agrarisch natuurbeheer zal zich in de toekomst 
concentreren in de nog vast te stellen weidevogel-
landschappen. Hierbinnen zijn weidekerngebieden te 
realiseren waarin het beheer via een collectief beheer-
plan gestalte krijgt.  

De rol van de BFVW als praktische (weide)vogel-
beschermer blijft als vanzelfsprekend voor geheel 
Fryslân gelden. In de weidevogellandschappen en 
-kerngebieden wordt er meer van de vrijwilligers  
ver wacht. De professionalisering van de agrarische – 
en natuurbeheerders in deze gebieden treft ook de 
vogelwachten. De kwaliteit van ons werk en de hierbij 
behorende monitoring wordt steeds belangrijker. Hier 
dienen we de komende jaren nog nadrukkelijker op te 
anticiperen willen we ook in toekomst een belangrijke 
rol in deze gebieden blijven spelen. Gelukkig wordt dit 
al door vele vogelwachten opgepakt. 

Samenwerking BoerenNatuur  
(agrarische natuurverenigingen)
De afspraken over uitwisseling van de inventarisatie-
gegevens is geslaagd. BoerenNatuur heeft tegen een 
bijdrage in de kosten (€ 1,- per hectare beheers-
gebied) de beschikking gekregen over alle door de 
vogelwachten verzamelde stippenkaarten. Op deze 
kaarten zijn alle gegevens van de weidevogels voorzien 
van coördinaten. Dit zorgt voor een zeer goede 
kwaliteitsimpuls. 
De koepelorganisaties zijn eveneens overeengekomen 
dat er voor de vogelwachten een vergoeding van  
€ 0,50 per hectare per telronde wordt uitgekeerd. Dit 
betreft een richtlijn en dient door de vogelwacht en de 
betreffende agrarische natuurvereniging in onderling 
overleg definitief vastgesteld te worden. In de praktijk 
blijkt dat dit nog niet overal van de grond komt. 
De commissie nazorg zal hier het komende voorjaar 
meer aandacht aan besteden.  

Tot slot
De laatste jaren heeft de BFVW, haar aangesloten 
vogelwachten en alle vrijwilligers een grote trans-
formatie doorgemaakt. Om met de tijd mee te groeien, 
moesten soms een hoop obstakels worden genomen, 
denk daarbij bijvoorbeeld aan de digitalisering. Hierbij 
willen wij alle vrijwilligers een hart onder de riem 
steken. Hulde! Hopelijk gaan we deze ingeslagen weg 
succesvol vervolgen.  

Namens de commissie nazorg, 
Marco Hoekstra

‘In prachtich broedsje ljipaaien’. 
(Foto: Wiebe Palstra)
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In het afgelopen jaar is actief gewerkt aan de digitale 
invoer van broedresultaten. Voor de broedzorgmodule 
zijn ook onderstaande handleidingen geschreven:
•  Hoe kan een rayon worden aangemaakt en wie 

kan/moet dit doen.
•  Hoe kunnen de gegevens verwerkt worden.

Het gaat hier niet alleen om de nestkastgegevens, 
maar ook om de tellingen van andere broedresul-
taten zoals van de zwaluwen. Aan de wachten is 
gevraagd zoveel mogelijk zelf de nestkastgegevens 
digitaal in te voeren. Gelukkig hebben veel wachten 
hieraan gehoor gegeven. 
Een digitale module bouwen is lastig en vraagt de no-
dige tijd en inspanning. Het is dan ook onvermijdelijk 
dat er in het begin enkele weeffoutjes voorkomen. 
Opmerkingen van de wachten zijn dan ook verzameld 
en waar ze leiden tot verbeteringen voor zover mo-
gelijk doorgevoerd. Intussen staat er een prachtige 
module die een eenvoudige en gestroomlijnde invoer 
mogelijk maakt. Binnenkort is het ook mogelijk om 
met behulp van een app op de Smartphone de gege-
vens direct in te voeren. 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag hebben 
ruim 60 wachten hun nestkastresultaten doorgege-
ven. Zeker 30 wachten hebben dit al gedaan via het  
BFVW-nestkastregistratie systeem. Twee commissie-
leden zijn tussen Kerst en Oud en Nieuw druk bezig 
geweest om de formulieren die per post/mail zijn bin-
nengekomen te verwerken, maar hebben dit helaas 
nog niet kunnen afronden. 
Zodra alle gegevens zijn ingevoerd en de aanpas-
singen aan het programma zijn uitgevoerd, worden 
de gegevens van broedzorg 2013 gepubliceerd in  
Vanellus en op de website. Tegelijkertijd verschijnen 
er twee nieuwe handleidingen met betrekking tot het 
gebruik van de broedzorgmodule.

In 2013 zijn er enkele wijzigingen geweest binnen het 
bestuur van de commissie broedzorg. 
Abel Jagersma heeft zich vele jaren bezig gehouden 
met de werkgroep zwaluwen, maar kon vanwege 
gezondheidsreden zijn werk voor de commissie niet 
meer goed doen en heeft de commissie dan ook  
verlaten. 
Als nieuw bestuurslid is Roel Boersma uit Burgum  
benoemd. Een andere wijziging is de uitbreiding van de 
commissie met de werkgroep kerkuilen. 

Deze wordt vertegenwoordigd door de heer 
Freek Jelsma. 

Commissie broedzorg
De commissie broedzorg geeft al jaren nestkasten uit. Veel wachten onderhouden ieder jaar de kasten 
en sturen de broedresultaten door naar de BFVW. De verzamelde gegevens worden gedeeld met Sovon 
ten behoeve van het landelijk nestkastonderzoek. Dit landelijk onderzoek is een belangrijke graadmeter 
voor natuuronderzoek.

(Foto:  
Henk Dikkers)
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Binnen de commissie zijn nu de volgende werkgroe-
pen actief:
•  Blaustirns (zwarte stern)
•  Uilen
•  Nestkasten 
•  Gierzwaluwen
•  Boerenzwaluwen
•  Huiszwaluwen
•  Oeverzwaluwen

Een van de taken die de commissie broedzorg voor 
zichzelf ziet, is het adviseren over biotoopverbetering 
en over kunstmatige nestgelegenheid. Onderstaand 
enkele projecten waarin de commissie het afgelopen 
jaar een adviserende rol had.
De werkgroep blaustirns is actief met enkele langlo-
pende projecten ter verbetering van de broedhabitat 
voor de zwarte stern. Elders in dit jaarverslag is hier-
over meer te lezen.
In Harlingen wordt de jaren-’30 buurt ‘Het Rode Dorp’ 
gerenoveerd. De commissie broedzorg is gevraagd 
mee te denken over de plaatsing van vervangende 
nestgelegenheid. Op haar advies zijn o.a. kunstnes-
ten aangebracht voor de gierzwaluw.
In Noardburgum en in Sneek heeft de commissie 
eveneens op verzoek van de betreffende woningstich-
tingen geadviseerd in het aanbrengen van vervangen-
de nestgelegenheid. Het project in Sneek is voorlopig 
stilgelegd. Naar verwachting gaat dit in 2014 weer 
van start.
Vanuit onder meer Hallum, Exmorra en Terherne is 
advies gevraagd over een aan te leggen wand voor 
oeverzwaluwen. In Exmorra gaat dit project helaas 
niet door; een aanvraag voor de vergunning is door 

de gemeente afgewezen. In Terherne wordt nage-
dacht over de verdere uitvoering hiervan. In Hallum 
zijn gesprekken gaande om een zwaluwwand te bou-
wen in combinatie met toekomstige werkzaamheden 
voor een nieuw afwateringsgemaal. 
Er zijn veel vragen binnengekomen over plaatsing 
van huiszwaluwtillen. Van de tientallen tillen die tot 
nu toe (in Nederland) geplaatst zijn, zijn er echter 
maar enkele door zwaluwen bewoond. De reden hier-
van is nog niet duidelijk; er zijn ook zwaluwtillen die al 
meteen het eerste jaar bewoond worden. In de ad-
visering stelt de commissie broedzorg zich dan ook 
terughoudend op, tot meer duidelijk is welke factoren 
van invloed zijn op de bewoning van de tillen. De com-
missie  heeft hierover ook contact met een landelijke 
organisatie genaamd  ‘Nederlandse Huiszwaluwtillen 
monitoring’.

Voor 2014 hopen wij weer onze bijdrage te kunnen 
leveren aan biotoopverbetering en nestgelegenheid 
voor de broedvogels. Bovendien rekenen wij erop dat 
het aantal wachten dat broedresultaten aanlevert, 
toeneemt; de digitale invoer maakt de verwerking 
heel toegankelijk en de gegevens dragen in belang-
rijke mate bij aan het natuuronderzoek in Nederland. 

Namens de commissie broedzorg, 
Gerhard Noordhof (secretaris)

Graag ontvangen we alsnog de gegevens via het 
nieuwe nestkastregistratiesysteem. Indien dit niet 
mogelijk is, kunt u de gegevens op het formulier 
noteren dat u op de BFVW-site kunt vinden en down-
loaden. Stuur het ingevulde formulier daarna naar  
de commissie broedzorg (broedzorg@bfvw.nl) of  
per post.
Waar vindt u alle informatie? Op www.bfvw.nl onder 
DOWNLOADS waar u het volgende ziet staan: 
Vogelwachtbestuur en vrijwilligers. Hier vind je belang -
rijke informatie om de nestkastgegevens  in te vullen.
Klikt u op MEER dan verschijnt een lijst met de com-
missies van de BFVW. Bij de Commissie broed zorg 
vindt u het INVULFORMULIER NESTKASTEN.

U kunt de gegevens invoeren en daarna versturen naar:
G. Noordhof, Doniaweg 3, 9074 AE Hallum
Tel: 0518 – 43 26 92 of 06 – 53 94 06 08, 
e-mail: broedzorg@bfvw.nl 
De gegevens over 2013 nu nog insturen? 
Doe het snel, het is nog niet te laat.

Namens de commissie broedzorg, 
Herman Postma

(Foto:  
Henk Dikkers)
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Wurkgroep Blaustirns 2013
De in 1996 opgerichte Wurkgroep Blaustirns Fryslân 
heeft 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. Mede dankzij de fantastische 
inzet van de vrijwilligers kon in 2013 weer een mooi 
resultaat geboekt worden!

Wederom hoge aantallen
Het aantal lag met 198 broedparen net iets hoger 
dan het aantal in 2012, wat met 196 paren al het 
hoogst vastgestelde aantal sinds 1996 was. Sinds het 
dieptepunt in 2008 (122 paren) is het totaal elk jaar 
weer gegroeid, en over de gehele periode 1996 tot 

en met 2013 is er een lichte toename merkbaar. De 
kolonies waren in 2013 wederom verdeeld over tien 
kolonies. Met wat geluk kunnen we in 2014 eindelijk de 
grens van 200 paren bereiken.

Habitatverbetering Smalle Ee
De Wurkgroep is sinds een aantal jaren bezig met 
plannen voor habitatverbetering. In 2013 werd er 
verder gewerkt aan een plan ter verbetering van de 
situatie rondom de kolonie in Smalle Ee, in samenwerking  
met It Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Bureau  
Successie Natuurzaken. Naar verwachting zal het 
project in 2014 worden uitgevoerd.

Wurkgroep
Op 29 mei bracht het bestuur een leerzaam bezoek 
aan enthousiaste medewerkers van Agrarische Natuur-
vereniging “De Utrechtse Venen”. Hier broeden circa 
200 paren (hoofdzakelijk op vlotjes) in agrarisch gebied 
met een aangepast slootrandenbeheer. 
De werkgroep hoopt onderdelen van de daar gevolgde 
werkwijze de komende jaren ook in Fryslân te kunnen 
implementeren. 
De jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers werd 
begin december gehouden in Akkrum. We willen alle 
vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.

Jelle Postma
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Figuur: Ontwikkeling van totaal aantal broedparen in Fryslân in de periode 

1996 – 2013 (Bron: BFVW Wurkgroep Blaustirns/Sovon Vogelonderzoek)

Tabel: Aantal broedparen in de belangrijkste Friese kolonies in de periode 1996 – 2013 (BFVW Wurkgroep Blaustirns/Sovon Vogelonderzoek). 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Timertsmeer, Grouw 5 23 15 20 22 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De Leijen, De Tike 9 10 6 11 10 11 16 16 26 9 26 13 17 6 2 2 2 6

Tusken Sleatten, Alde Feanen 12 21 18 17 6 17 5 10 9 6 6 9 0 1 0 0 0 0

Kobbelan, Goengahuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 11 16 25 33

Smalle Ee 8 13 14 14 20 6 10 13 13 25 19 3 19 27 33 36 23 19

Slushoeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 11 16 11

Frieswijkpolder, Gersloot 20 22 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 15 15 0 11 16 9

De Deelen,Oldeboorn 65 11 31 32 32 41 26 49 52 47 37 50 11 27 42 11 12 26

Brandemeer, noord, Oldelamer 34 10 20 20 26 60 28 33 34 27 22 11 30 26 25 28 40 48

Brandemeer-zuid, Oldelamer 0 0 0 0 0 3 0 18 0 0 6 10 12 11 13 25 24 18

Tjonger (Het Wijd), Langelille 0 4 2 2 0 2 4 4 5 10 12 11 0 9 12 0 0 0

Nijkspolder, Blesdijke 8 9 8 6 6 5 7 9 7 1 0 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 0

Tjonger (Langelille), Langelille 3 0 25 31 26 4 10 10 16 15 14 16 0 11 18 21 24 15

Wiide van de Lende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 13 14 13

Rest Fryslân 4 2 3 3 0 0 1 6 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0

totaal 179 143 149 158 148 193 148 191 169 141 142 139 122 157 166 174 196 198
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Toen. 
(Schets overgenomen uit boekje 

“Kievit tussen Pet en Wet”)

De jeugd en de BFVW zijn al decennia lang 
onafgebroken natuurvrienden. Welke BFVW’er van 
nu is in zijn jeugd niet mee geweest ‘it frije fjild in mei 
heit of pake’? Het doorgeven van het voorjaarsgevoel 
bij uitstek, de geluiden van het voorjaar, het ‘frije fjild’ 
gevoel, de kale ruimte in, het ‘ljipaaisykjen’. 
Al deze emoties werden en worden nog steeds 
doorgegeven aan de jeugd van nu! Natuurlijk, er 
is veel, heel veel veranderd. Op alle fronten. Maar 
doordat de BFVW in haar bestuur altijd flexibel is 
omgegaan met weidevogelbescherming kwamen en 
moeten wij deze kennis doorgeven aan de jeugd. 
Het opsommen van (negatieve) oorzaken van het 
achteruitgaan van de weidevogelstand, m.n. die van 
de kievit, vindt men ook al terug in de lectuur uit 
bijvoorbeeld 1855!  Vanaf die tijd gaan wetgever, boer 
en eierenzoeker met zorg om met de instandhouding 
van de kievit. En de jeugd profiteert generatie op 
generatie van deze goede en verstandige instelling. 
De BFWV en de jeugd zijn altijd natuurvrienden 
geweest. Niet alleen het doorgeven van de kennis 
van ‘it ljipaaisykjen’, maar ook de nestkastprojecten 
dateren van vroegere datum. Is het toeval of is 
het tekenend voor de BFVW dat de oprichter van 

de Bond een onderwijzer was, de heer J.D. Brada.  
Dus als we nu naar de toekomst kijken, dan moet het 
toch mogelijk zijn om de jeugd te blijven inspireren 
voor de eeuwenoude Friese cultuur. Op een wijze 
die de hedendaagse jeugd aanspreekt. De basis is 
ongewijzigd. Door goede contacten te leggen met 
de boer door de nazorger en het jeugdlid. Digitale 
invoering van de resultaten is voor de jeugd, in 
tegenstelling tot de oudere generatie, een normale 
manier van communiceren. En daar ligt nu ook de 
focus van de commissie educatie. 
Het onderdeel educatie op onze website wordt vanaf 
dit jaar verzorgd door de heer P. v.d. Galiën, lid van 
de commissie educatie. Heeft u een mooi verhaal 
of belevenis van bijvoorbeeld een jeugdlid, geef het 
door. Ook de activiteiten van de lokale wachten zijn 
van harte welkom. Het motiveert de jeugd door via 
hun communicatiebronnen al die mogelijkheden bij de 
BFVW tegen te komen. Samen de schouders onder 
de brede natuurbescherming van de BFVW en de 
jeugd zal het overnemen. Zo is het altijd geweest bij 
de bond. Generatie na generatie!

Commissie educatie 
“De JEUGD tussen Pet en Wet“

Nu.  
(Foto: Janny Kamstra-Werkhoven) 
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Jeugdvogelwachtdag 2013
Op 15 juni werd de 11de editie van de Jeugd vogel-
wachtdag gehouden in Kollum. De voortreffelijke 
organisatie van deze dag was in handen van de 
plaatselijke vogelwacht. Een prachtige route door 
een wisselend landschap met een grote variatie aan 
opdrachten. De in grote getale aanwezige kinderen 
genoten zichtbaar van deze dag. 
Dit jaar is vogelwacht Drogeham de organiserende 
vogelwacht. Op 14 juni 2014 is het weer zover. 
Heeft u interesse voor de organisatie van de 
BFVW jeugdvogelwachtdag? Neem contact op met 
ondergetekende. In samenwerking met de commissie 
educatie willen wij er ook in 2015 weer iets moois 
van maken. 

Eerste jeugdkievitsei 2013
Het ‘sulveren polske’ is dit jaar niet uitgereikt. Door 
het koude voorjaar waren er nauwelijks kievitseieren 
te vinden. Hopelijk kunnen we in 2014 weer een 
jeugdige vinder op het Provinciehuis begroeten. 

Educatiemarkt 2013
Op zaterdag 2 februari 2013 heeft de commissie 
een educatieve informatiemarkt gehouden in ‘it 
Wiid’ te Earnewâld. Het was de bedoeling om allerlei 
‘groene’ jeugdactiviteiten van diverse organisaties 
en bedrijven onder de aandacht te brengen van alle 
vogelwachters in Fryslân. We kijken terug op een 
uiterst succesvolle dag. 
Door het enthousiasme van de vele standhouders 
en de enorme publieke belangstelling hebben we 
besloten om hier een vervolg aan te geven in 2015.

Nazorgdag 2014
Uit informatie van de wachten blijkt dat er steeds meer 
deelnemers zijn aan de Nazorgdag. Bij deze willen 
wij alle vogelwachten oproepen om de Nazorgdag te 
combineren met een jeugdactiviteit. 
Neem deze dag de kinderen mee het veld in.  
Op 3 mei 2014 staat deze vogelwachtersdag weer 
op de agenda. 

Contactavond educatie 2014
Op 17 februari 2014 organiseert de commissie 
educatie wederom een contactavond. Tijdens deze 
avond staat het gebruik van de weidevogelleskist en 
het opleiden van jeugdige nazorgers centraal. 
Alle vogelwachten ontvangen een uitnodiging voor 
deze zinvolle avond.

Projecten 2014
De commissie streeft ernaar om het eerder aan-
gekondigde project van de wandplaat in 2014 af te 
ronden. Tevens wordt er verbinding gezocht met het 
project ‘Boerderij van de toekomst’ van ‘Kening van 
de Greide’. 
Het is de bedoeling dat een aantal schoolklassen uit 
diverse regio’s in Fryslân een bezoek brengt aan een 
boerderij waarbij weidevogels een belangrijke plaats 
innemen.  

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

14 juni 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

Niet gevonden in 2013
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Algemene informatie
•  Uitleenmogelijkheid voor 15 polsstokken 

(informatie via het Bondsburo).
•  In de winkel verkrijgbaar: BFVW petten met 

jeugdlogo.
•  Cadeautip voor nieuwe jeugdleden:  

‘Mijn eerste vogelgids’. Voor slechts € 4,00 is 
deze gids al te verkrijgen.

•  Uiteraard zijn er ook nog steeds bouwpakketten 
van nestkasten verkrijgbaar (informatie via het 
Bondsburo).

Namens de commissie educatie, 
Johan van Aalsum

23.

Tijdens de  
Jeugdfûgelwachtdei 2013. 

(Foto: Janny Kamstra- 
Werkhoven)
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Veel late broedsels
In 2013 zijn slechts 262 broedparen door de vrijwilli-
gers geregistreerd. Dat is een achteruitgang van bijna 
40% van het afgelopen jaar. Van de meestal kleine 
legsels vlogen gemiddeld 2,4 jongen uit. Er waren 
slechts 3 tweede legsels, allen in de regio Kollum, 
waar de veldmuizenstand vanaf oktober toenam. 
De laatste broedgevallen werden in november geringd 
en de jongen vlogen in december uit. Sommige regio’s 
vertoonden een zeer sterke teruggang, zoals Gaas-
terland, Steggerda, Appelscha (van 12 naar 2 broed-
sels), Donkerbroek, Franeker, Opeinde, Bolsward, 
Ameland (van 7 naar 1 broedsel). De enige plekken 
met 6 uitgevlogen jongen waren in Wanswerd en Hol-
werd. Meerdere locaties werden verstoord door de 
steenmarter. In Westerein werd een legsel met 12 
onbevruchte eieren gevonden.

Overig nieuws
De landelijke Uilendag in Meppel was weer een succes. 
Met een 12-tal voordrachten over alle uilensoorten 
in Nederland kwam iedere bezoeker goed aan zijn 
trekken. Elke tweede maandag in de maand, behalve 
de zomermaanden, werden er braakballen geplozen 
op de Fûgelhelling. De provinciale werkgroep is nu 
een feit geworden. In het bedrijfsgebouw van It Fryske 
Gea zijn camera’s geplaatst in en bij een kerkuilenkast 
(project Jan Koopmans). De beelden zijn een paar 
weken online geweest. Dit jaar zal de kwaliteit van de 
beelden worden verbeterd en er zal informatie bij de 
beelden worden gegeven. Het is de bedoeling dat het 
een landelijk project wordt: “Beleef de Kerkuil”.
In 2014 bestaat de kerkuilenwerkgroep 40 jaar. We 
zijn plan dat in het najaar te vieren. Er wordt gedacht 
aan een lezingenreeks over uilen in Nederland. 
Mededelingen daarover zijn te lezen op de websites 
van de BFVW (www.bfvw.nl) en kerkuilenwerkgroep 
Nederland (www.kerkuil.com).

Commissie uilen 
Sterke teruggang van het aantal broedparen

Vanaf 1999 was er een stabiele populatie kerkuilen in Friesland. Jaarlijkse schommelingen 
in verband met het voedselaanbod waren normaal. Maar 2013 gaf een dramatische daling 
van het aantal broedparen. Drie strenge winters met veel sneeuw en afwisselend droge en 
zeer natte perioden waren daar de oorzaak van. En dan ook nog een daljaar van de veldmuis 
en bosmuis. Het gevolg is dat slechts een deel van de kerkuilpopulatie tot broeden kwam. 
Een klein aantal paren was aanwezig op de broedplaats, maar eieren werden er niet gelegd. 
Een deel van de kerkuilen is geheel verdwenen en dat hebben we sinds de negentiger jaren 
van de vorige eeuw niet eerder meegemaakt.

Jonge kerkuil in 
nestkastopening. 

(Foto: André 
Eijkenaar)

Volwassen kerkuil 
met veldmuis. 
(Foto: André 
Eijkenaar)
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Broedsels in Friesland

regio coördinator 2009 2010 2011 2012 2013

Joure Tsjepke van der Honing 20 19 17 17 18
Gaasterland Willem Louwsma 11 40 51 38 25
St. Nicolaasga Harrie de Vries 3 4 7 1 1
Bantega Anne van der Wal 33 30 40 39 20
Wolvega George Meijners 2 6 5 4 3
Oldeholtpade Eeltje Demmink 4 3 7 6 2
Steggerda Uiltje Jellema 18 10 14 13 4
Oldeberkoop Jelle van der Muur 3 6 11 7 4
Appelscha Janco Mulder 7 6 8 12 2
Opperhaudmare-O Sjirk van Gorkum 23 15 16 15 6
Donkerbroek Jan Bosma 10 7 15 8 2
Opperhaudmare-W Johan de Jong 9 7 15 15 5
Franeker Wopke Vellinga 5 8 10 7 2
Jubbega Rikus de Boer 7 7 8 7 3
Oudehorne Anne de Vries/Richard Deen 10 13 10 16 10
Haulerwijk Jan Leijstra 14 11 14 16 8
Haskerdijken Geert en Pieter Otter 13 17 15 12 9
Hallum Lucas Hemrica/Tsjalling Walda 10 19 7 8 6
It Lege Midden Jappie Bijlsma 4 11 13 3 3
Grou Gerrit Jellema 3 3 5 3 2
Bitgum Durk Fopma 2 8 8 4 2
Sneek Lydia Barkema 1 14 16 14 9
Mûnein Piet v.d. Polder/Romke v.d. Veen 16 28 11 7 10
Kollum Koos Huizenga 41 56 52 37 37
Noardburgum Kees Postma/Jappie Visser 10 14 12 13 8
Warten Hendrikus de Jong 4 8 5 3 4
Sumar Dries de Vries/Henk v.d. Meer 6 10 12 9 8
Oudega/Garyp Freerk Jelsma 10 13 13 15 9
Boornbergum Rienk van der Leij 6 6 9 7 3
Opeinde Jochem Kooistra 5 4 7 7 2
Surhuisterveen Arno Paulus/Joeke Paulusma 17 15 13 11 10
Dr.Compagnie Arend van der Heide 3 1 4 3 3
Twijzelerheide Pier Zandstra 16 12 15 8 7
Bolsward Jappie van der Meer 15 23 26 23 9
Weidum Willem Bijlsma 2 3 8 5 2
Ameland Johan Krol 0 3 8 5 1
Schiermonnikoog Cees van der Wal 3 2 2 3 3
Terschelling Steven Klijn 0 1 0 0 0

totaal 366 463 509 421 262
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Enkele sponsoren hebben aangegeven te willen stoppen. 
Dit is spijtig, maar uiteraard respecteren wij deze voor-
nemens. Het contract met onze hoofdsponsor de 
Friesland Bank is per 31 december 2013 ontbonden. 
Wij bedanken de Friesland Bank hierbij nogmaals voor 
hun jarenlange sponsorbijdrage aan de BFVW. Het 
bestuur is voor de komende jaren op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor, momenteel hebben wij enkele 

opties in onderzoek en hopelijk kunnen wij binnenkort 
een nieuwe hoofdsponsor presenteren. 

Dat sponsoring tegenwoordig onder druk staat, is 
algemeen bekend en in tijden van crisis ook zeer 
be grijpelijk. Wij zijn onderstaande bedrijven (en ver-
enigingen!) dan ook zeer erkentelijk dat zij de BFVW 
financieel steunen!

Wilt u zich ook aansluiten bij de ‘Freonen fan de 
BFVW’? Vanaf slechts € 100,- is het al mogelijk om 
in te stappen. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer A. Slagman, telefoon 06-23543987 of e-mail 
a.slagman@notarisslagman.nl.  

Namens de sponsorcommissie, Allard Slagman

Sponsorcommissie
Sinds de invoering van de sponsorcommissie in 2011 is de BFVW in de gelukkige 
omstandigheid dat het aantal sponsoren nog steeds toeneemt. In 2011 zijn we gestart met 
11 sponsoren, gevolgd door 21 sponsoren een jaar later. Het afgelopen jaar hebben we 
afgesloten met 25 sponsoren. 

Freonen fan de BFVW

American Base (dump and outdore store) Bolsward

De Haan Advocaten en Notarissen Leeuwarden

Foto M G M Leeuwarden

Hotel Restaurant Duhoux Wirdum

FB accountants Burgum

Firmaq Internet Solutions Heerenveen

Friesland Bank NV Leeuwarden

Frisia (terreininrichters en hoveniers) Bergum

Fûgelwacht Heerenveen/Oranjewoud  Heerenveen

Helga Aukes Producties (communicatie organisatie) Mantgum

It Posthûs (hotel restaurant) Burdaard

Landwinkel Vierhuis (activiteitenboerderij) Rohel

Membercontrol (ledenadministratiesystemen) Kollumerzwaag

NNRD (Noord Nederlandse Reinigingsdienst) Drachten

Notariskantoor Slagman Leeuwarden

Platteland Makelaardij Joure

Quick uitzendburo Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Harlingen

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland Sneek

RBF reclame & communicatie / print & mail / uitgeverij Drachten

Van der Meer Consulting bv Akkrum

VDL Bus (bussenbouwer) Heerenveen

Verzekeringen Siebe de Vries Heerenveen

V&H dakbedekkingen Leeuwarden BV Leeuwarden

Vogelwacht Bolsward Bolsward

Weidse blik Tuin & Dier Joure
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De commissie is in 2013 één keer bijeen geweest. Naast 
afspraken op hoofdlijnen is in die vergadering, in maart, 
met name de zorg over het kievitseierenseizoen aan de 
orde geweest. Dit n.a.v. het extreem koude en droge 
voorjaar. Besloten is verder om als BFVW actief naar 
buiten te treden en de vergadering zo praktisch mogelijk 
in te vullen. Daar waar telefonisch onderhoud voldoet, 
geen vergaderingen op locatie beleggen. Dit is ons de 
rest van het jaar opvallend goed afgegaan.
Wel is er naarstig gezocht naar een nieuwe bestuurder 
pr en communicatie. Oproepen via website en Vanellus 
hebben aan het eind van het jaar nog niet geresulteerd in 
een nieuwe geschikte kandidaat. 
Het in 2012 ingezette automatiseringsbeleid is doorgezet. 
Hetgeen heeft geresul teerd in een informatievere en 
modernere website. Het gebruik van social media en 
eventuele apps, naast de plaatsbepaling app voor de 
weidevogelnesten, had de aandacht maar is nog voor 
verbetering vatbaar.
Er is een actief persbeleid gevoerd waarbij oproepen 
aan wachten en andere organisaties regelmatig werden 
ondersteund met persberichten. Naast de Friese media 
werden daarmee ook de landelijke media gehaald. De 
oproepen voor het nemen van maatregelen tijdens de 
extreme droogte in het voorjaar kregen hierdoor extra 
aandacht en navolging. Het leverde via het programma 
‘Vroege vogels’ een positieve reportage op. 

De jaarlijkse Nazorgdag, die viel op de verjaardag van 
Koning Willem-Alexander en in het teken stond van 
water management voor weidevogels, kreeg vorig jaar 
extra glans door het aanbieden van een schitterende 
‘lotter’schaal. Via gedeputeerde Kramer en de Commis-
saris had de schaal Koning Willem-Alexander moeten 
bereiken. Uiteraard met de oproep om een oude traditie 
te doen herleven, het ‘lotteren’ van het eerste legaal 
geraapte kievitsei van Nederland. De schaal is nu nog 
voor het Hof in bewaring bij de Provincie. 
De communicatie hieromtrent wordt voortgezet.
Aan het eind van het broedseizoen konden we communi-
ceren dat de weidevogelstand het koude en veel te droge 
voorjaar goed had overleefd. Met redelijk gelijkblijvende 
en zelfs licht stijgende aantallen over de afgelopen jaren 
lijkt er een stabilisering op te treden. We hebben dit 
geluid voorzichtig naar buiten gebracht. We werden met 
onze bevindingen gesteund door de Vogelbescherming 
Nederland en Sovon die met eigen losstaande onderzoeken 
tot een vergelijkbare conclusie kwamen. Naast veel 
interne communicatie over de predatie hebben wij ons 
op dit onderwerp ook geweerd met persuitingen en lobby 
naar de provinciale politiek. Met een positief resultaat. 
In mijn overpeinzingen aan het begin van dit jaarverslag 
wordt hier uitvoerig bij stilgestaan. 

Namens de PR commissie, Rendert Algra

Commissie pr en communicatie 
Met de bestuurssamenstelling kende het hoofdbestuur een vacature voor de portefeuille  
pr en communicatie. HB-lid Eltjo van Marum heeft de activiteiten van ons ledenblad 
Vanellus ter hand genomen. Penningmeester Allard Slagman en voorzitter Rendert Algra 
hebben samen het voorzitterschap van de commissie pr en communicatie opgepakt. 

Vanellus, het communicatiekanaal van de BFVW
Als vrijwilligersorganisatie is het moeilijk om voldoende 
mensen te vinden voor het vrijwillig meewerken aan een 
verenigingsblad. Met een krappe bezetting is het ook dit 
jaar weer gelukt om zes nummers Vanellus te maken. 
De opzet kent een vaste vorm waarin bepaalde onder-
delen in elke uitgave voorkomen. Voorbeelden daarvan 
zijn ‘Wachtwoord’ en de jeugdpagina’s. Vanaf nummer 3 
van 2013 is een mooie serie over de veehouderij in relatie 
tot weidevogelbeheer te lezen. Dit gaat door in de eerste 
twee nummers van 2014. Deze stukken komen van de 
hand van dr. Ir. A Osinga die ons is ontvallen in 2013. In 
overleg met en met goedvinden van de familie worden de 
artikelen geplaatst. Het is moeilijk voorstelbaar dat we 
verder moeten zonder de kunde en kennis van de heer 
Osinga. Als je in Fryslân de naam Osinga noemt dan denkt 
iedereen meteen aan Oenkerk en de BFVW. 

We zijn erin geslaagd een nieuw redactielid te vinden 
in de persoon van Wiebe Dijkstra. Wiebe Dijkstra is bij 
iedereen bekend als (oud)hoofdredacteur van het Fries 
Landbouwblad/Nieuwe Oogst. 

Wetenschappelijke artikelen over weidevogels en het 
beheer zijn nog steeds een zorgenkindje. Dit onderwerp 
zou wel wat vaker mogen voorkomen in Vanellus. Voor de 
toekomst van het blad is het hebben van abonnees een 
vereiste. We zien nog steeds een lichte daling en dat 
zal zeker iets te maken hebben met de leeftijdsopbouw 
van de leden van de BFVW. Het HB heeft daarom aan 
de redactiecommissie gevraagd na te denken over de 
vormgeving en de opzet in de toekomst. 
Rest mij een woord van dank uit te spreken aan allen die 
bijdragen leveren aan de totstandkoming van Vanellus.

Namens de redactiecommissie, Eltjo van Marum          

Redactiecommissie 
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NOARDERLEECH
Dêr ’t de wyn sûzet 
en somtiden ’t wetter brûzet
komme greate flechten Wilsters oer.
Maeityds skreppend nei it hege noarden 
om to soargjen foar it kroast yn fiere oarden,                                                              
’t greatbringen fan ‘e jongen is in hiele toer.

Hjestmis giet it nei it suden ta 
om ’t se yn de winter hjir gjin plak mear ha.
’t Gefljoch fan rappe wjokken oer it wide fjild
Bigryp ‘k net allegear mei myn forstân,
Mar ’t hâldt my ivich yn ‘e bân;
’t is dêrom dat it libben folle lichter tilt.

O.E.

Het bovenstaande Fryske gedicht van O. Eenshuistra 
uit het boek ‘Goudplevieren en wilstervangst’ geeft wel 
aan dat ‘wilsterflappers’ mensen zijn die van de na-
tuur genieten. We kunnen wel zeggen dat de leden van 
de BFVW hetzelfde gevoel ervaren en delen met de 
‘wilsterflappers’. Het genieten van de openheid en de 
ruimte van ons ‘Fryske lân’ trekt ons allen. 

Het jaar 2013 was een wisselend jaar wat betreft de 
vangsten. Dagen met een paar gevangen vogels en 
dan plotseling een dag met tientallen gevangen en ge-
ringde vogels. 
Het was vroeger niet anders dan nu. Zo las ik in het 
boek ‘Goudplevieren en wilsterflappers’ dat het niet on-
gebruikelijk was om dagenlang alleen op het land ach-
ter de ‘skûle’ te staan zonder ook maar een ‘wilster’ te 
vangen. Deze beleving is alleen weggelegd voor men-
sen die er een natuurlijke aanleg voor hebben en bo-
vendien de drang voelen om in het veld te zijn, één met 
de omgeving en de vogels.

Vangst van Amerikaanse goudplevier 
(Pluvialis dominica)
Tijdens de vangst van goudplevieren (Pluvialis apricaria) 
werd door Jaap Strikwerda op 24 oktober 2013 bij 
Oudega in de gemeente Sûd-West Fryslân, tijdens het 
‘wilsterflappen’, in één slag een aantal van zes goud-
plevieren gevangen, waarbij zich één van de plevieren 
onder het net meteen liet onderscheiden als een ‘lytse 
swarte’ (Jukema e.a.2001). Gevoelsmatig door kleinere 
afmetingen en een grijsachtig verenkleed in vergelij-
king met de ‘wilster’ (goudplevier). Na deze bijzondere 
vangst werd Joop Jukema geïnformeerd om gezamen-
lijk de determinatie uit te voeren, met als criterium 
het vaststellen als soort van de (kleine) goudplevieren, 
Pluvialis fulva of Pluvialis dominica. (Zie foto)

Namens de Wilsterwerkgroep,
J.A. Strikwerda (voorzitter van “Het Friese 
Vogelvangersbelang”)

Wilsterwerkgroep 
Hierbij biedt de werkgroep een korte impressie over de vangsten en ringvangsten aan.

Vogelsoort Aantal geringde vogels in 2013

Goudplevier (wilster) 4011

Kieviet (ljip) 162

Kemphaan (hoants) 298

Tureluur (tsjirk) 49

Bonte strandloper (gril) 60

Groenpootruiter (grienskonk) 21

Rosse grutto (heawylpen) 413

Ook dit jaar werd er een aantal bijzonder vangsten gedaan van  
bijvoorbeeld een aantal steenlopers en watersnippen.

Deze bijzondere vangst  
van de kleine goudplevier  

is ter beoordeling gestuurd  
naar de Commissie CDNA 
(Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna). 
(Foto: Joop Jukema)
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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 Bondsburo 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 Bondsburo 
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 Koning 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 (Bondsburo BFVW) te Earnewâld (tel. 0511-539750 / 0515-332331 / 06-45221590). 
Het hoofdbestuur meldt de vondst vervolgens op het Provinciehuis. 

Regels voor het vinden en aanbieden van 
het eerste kievitsei

R E G E L S
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Omdat het essentieel is om de deskundigheid 
van de ringers te toetsen en te bevorderen zijn er 
certificeringdagen. Iedere ringer is verplicht om deze 
te volgen, om in het bezit te blijven van een geldige 
ringvergunning. De technische leiding van deze 
dagen is in handen van een door het Vogeltrekstation 
aangewezen instructeur.
Doel van deze dagen is het hanteren van vogels, 
seksen, wegen en meten met de juiste professionele 
materialen en het vastleggen van de biometrische 
gegevens. 

Daarnaast zullen de gegevens van verschillende 
deelnemers worden vergeleken, zodat een uniforme 
werkwijze en registratie ontstaat. Later kunnen de 
gegevens van de verschillende ringers gelijkwaardig 
gebruikt worden bij verder onderzoek. In 2014 zullen 
we een certificeringdag houden in een gebied bij 
Franeker.

Het is altijd maar afwachten bij de kieviten of ze zich 
laten vangen. Er zijn vogels bij die zich vrij snel laten 
vangen, maar je hebt ook vogels waar je meerdere 
pogingen moet doen om ze onder het kooitje te krijgen. 
Toch hebben we dit voorjaar 18 adulte vogels ge-
vangen waarvan twee mannen. Ook werden er nog 
27 pullen van een ring voorzien. 
De scholekster is wat dat aangaat een gemakkelijke 
vogel om te vangen, schijnbaar heeft deze er minder 
moeite mee om onder het kooitje te stappen. Er 
werden 124 adulte scholeksters gevangen (waarvan 
16 eerder gevangen) en nog 23 pullen die we met 
kleurringen hebben geringd. 

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

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. 

30.

Tijdens een 
certificeringdag.

Kleurcombinatie.
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Top 5 van de vogelwachten met de meeste  
verkochte koeken:
1. Bolsward
2.  Franeker
3.  Joure
4.  Oude/Nieuwehorne en  
 Drachten/Beetsterzwaag
5.  Boksum.

Door de herindeling van de gemeenten was er geen 
zicht meer op wel of geen vergunning aanvragen voor 
het venten. Dus heeft de BFVW dit niet meer centraal 
aangevraagd, maar hebben de lokale wachten dit  
- indien nodig - zelf gedaan.

Dit jaar hebben de wachten Parrega-Hieslum en  
Lekkum-Miedum een jubileumvlag gekregen van de 
BFVW vanwege het 50-jarige bestaan. 
Van harte gelukgewenst!

In 2013 zijn er 5 ‘sulveren ljippen’ uitgeven door de 
plaatselijke wachten aan leden, die van groot belang 
zijn geweest voor de organisatie.

Willem Bosgra (secretaris BFVW)

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’, Hetty Sinnema, 

 De Feart 1, 9247 CK Ureterp, tel. 0512-51 43 28.
  Dit voer (vis) wordt uitsluitend verstrekt als u be-

reid bent het af te halen, uiteraard na telefonisch 
overleg. De heer Gerrit Pal is wegens gezondheids-
redenen teruggetreden uit het bestuur. 

Het Vogelverzorgingsfonds kan in het belang van de  
organisatie aangevraagde hoeveelheden wijzigen. 
Graag vragen wij begrip indien één van naastgenoemde 
personen 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 
NL84 INGB 0003 8920 88 t.n.v.  
Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland, Drachten. 

De koekactie en jubileumzaken van 2013   
Aan de koekactie van 2013 deden 43 wachten mee. Er werden 25.704 koeken verkocht. 
Weer meer dan vorig jaar. De wachten konden € 21.849,- op hun rekening bijschrijven  
en dat is in deze tijd van financiële krapte 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 2012-2013 is er geen graan bijgevoerd. Enkele wachten hebben 
vis bij De Fûgelhelling afgehaald.

Vogelwachters uit Bolsward actief met het bijvoeren 
in de winter. (Foto: Wiebe Palstra)
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Balans BFVW 2013

ACTIVA Per 31 december 2013 Per 31 oktober 2012

€ € € €

Vaste Activa
Inventaris 5.685 2.855

5.685 2.855

Vlottende activa

Voorraden 24.497 20.491

Vorderingen

- Rente 2.081 2.132

- Afdracht Vogelwachten 1.999 210

- Abonnementen Vanellus 724 882

- Overige 30.973 2.855

60.274 26.570

Liquide Middelen

Rabobank

- Rek crt Drachten 4.559 9.893

- Rek crt BFVW 11.040 -

-  Bedrijfsspaarekening 108.302 143.048

123.901 152.941

Friesland Bank

- Profijtplusrek 34 34

- Rek crt Vanellus 28.237 940

- Termijndeposito 29.203 28.355

- Termijndeposito 14.376 13.957

71.850 43.286

Kas

- Penningmeester 347 364

347 364

262.057 226.016

F I N A N C I Ë L E  Z A K E N
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Balans BFVW 2013

PASSIVA Per 31 december 2013 Per 31 oktober 2012

€ € € €

Eigen Vermogen
BFVW

- Algemene Reserve 182.077 161.274

- Exploitatiesaldo 42.492 20.803

- Toevoeging fondsen - -

224.569 182.077

Vanellus

- Algemene reserve 16.465 16.830

- Exploitatiesaldo -4.896 -365

11.569 16.465

236.138 198.542

Fondsen

Voorziening Vogelbescherming tbv

Blaustirns 14.600 14.600

14.600 14.600

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 11.319 12.874

Vooruitontvangen bedragen - -

11.319 12.874

262.057 226.016

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 2012/2013 van de Bond Friese VogelWachten te Leeuwarden bestaande uit de  
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2012/2013 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 overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze 
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de 
door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevindingen
In de balans is een vordering opgenomen van € 30.000 op de vereniging BoerenNatuur, betreffende een bijdrage in de kosten voor 
registratie van alle inventarisatiegegevens. Aangezien BoerenNatuur op het moment van uitbrengen van dit rapport nog in overleg is 
met haar achterban aangaande accordering van de gemaakte afspraken met BFVW, kan omtrent de vordering geen zekerheid worden 
gegeven. Aan deze onzekerheid zullen bij tegenvallende opbrengsten tevens consequenties worden verbonden aangaande de begrootte 
uitgaven voor nazorg in 2014.
Verder wordt opgemerkt dat door het verleggen van het boekjaar naar het kalenderjaar er éénmalig sprake is van een verlengd boekjaar 
van 14 maanden. Hierdoor zijn niet alle posten één op één vergelijkbaar met het vorige boekjaar.

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 € 37.596. Dit bedrag is samengesteld uit een positief exploitatiesaldo van  
€ 42.492 voor de Bond Friese VogelWachten en een negatief exploitatiesaldo van € 4.896 voor Vanellus. 
De balans per 31 december 2013 sluit met een telling van € 262.057.

Wij vertouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend, 

FB-Accountants

S. de la Ferté 
Accountant Administratieconsulent

Toelichting op de financiën over het boekjaar van 1 november 2012 t/m 31 december 2013

Boekjaar
Tijdens de algemene ledenvergadering 2013 zijn de vernieuwde statuten vastgesteld. In de statuten is opgenomen dat het boekjaar 
gelijk is aan een kalenderjaar. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een verlengd boekjaar van 14 maanden. 

Het resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 37.596. Het bestuur is hiermee zeer content. De gemaakte afspraken met 
BoerenNatuur over de monitoring liggen hier voornamelijk aan ten grondslag. De exploitatie van Vanellus staat nog steeds onder druk. 
Met een negatief saldo van € 4.896,- werd het boekjaar afgesloten. 

Tot slot
De afdracht van de contributie en de betaling van de ‘aaisikers’kaarten/nazorgpassen laat een positief saldo zien ten opzichte van de 
begroting 2012/2013. Wij zijn de vogelwachten hiervoor zeer erkentelijk. 

Earnewâld, januari 2014
Hoofdbestuur BFVW
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Secretariaten vogelwachten

1 VW. Akkerwoude P. VAN DER GALIËN Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML Broeksterwâld 06-53882506 p.vandergalien1@knid.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 l-osinga@home.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                            G. HOFSTRA Fûgelleane 36 8702 CD Bolsward               0515-579471 vogelwachtbolsward@outlook.com

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                J. DEGENER Kleasterkampen 28 9214 VP Smalle Ee 0512-518672 degener@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                J.J. JONGSMA Blauhûsstrjitte 22 9104 EV Damwoude 0511-701573 janjellejongsma@hotmail.com 

29 VW. Drogeham W. BOONSTRA Skoalikkers 11 A 9284 TS Augustinusga 0512-352199 boonstrawolter@gmail.com

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 H. BARKEMA Zeedyk 8 9172 AP Ferwert 06-52061635 henneb@xs4all.nl

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

37 VW. Gaastmeer                           G. YKEMA Turfdijk 1 8611 JH Gaastmeer              0515-469644 g.ijkema@telfort.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 fugelwacht-heech-nazorg@ziggo.nl

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

49 VW. Het Oud Bildt                      D. LAUTENBAG                 Buorren 32 9041 BB Berlikum 06-50896994 durklautenbag@outlook.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 paula60plus@ziggo.nl 

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 secretaris@vogelwachtjoure.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 Tsjibbe Geertswei 36 8915 HM Leeuwarden 058-2129199 sitakingma@gmail.com

63 VW. Lekkum/Miedum                      Mevr. W. VAN DER.MEER-BIJL Miedwei 6 9081 AJ Lekkum 058-2661231 j.wind@imk.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 sjoerdhovenga@hetnet.nl

69 VW. Menaldum/Slappeterp                H. KROL Graldasingel 27 9036 KC Menaam 0518-452094 h.krol41@upcmail.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 berkopervogelwacht@gmail.com 

73 VW. Oldeboorn                          A. WIERSMA Wjitteringswei 66 8495 JR Aldeboarn 0566-840329 secretaris@fugelwacht-aldeboarn.nl

74 VW. Oldeholtpade e.o.                   J. VAN DER LAAN Van Lyclamastraat 12                  8474 CR Oldeholtpade           0561-688656 jan_van_der-laan@hotmail.nl 

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

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

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

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

79 VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga          S. DIJKSTRA Buorren 20 8624 TN Uitwellingerga 06-21250799 siegerdijkstra@live.nl

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

81 VW. Oude- en Nijemirdum                B. VLINK Gaestwei 12 8567 JS Aldemardum 0514-571794 carldraaijer@hotmail.com 

82 VW. Oudega (Sm)                        A. VAN DER VELDE Dwarssingel 41 9216 WL Oudega (Sm).           0512-840428 annyvandervelde@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92 VW. Schiermonnikoog                     M. HAGEN Langestreek 60 9166 LD Schiermonnikoog        0519-531161 m.hagen@eureca.nl

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

94 VW. Sneek                              Mevr. M. KAT Rietschar 37 8607 KJ Sneek 0515-423435 myrnakat@online.nl 

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

96 VW. Stavoren                            Mevr. A. VELDMAN t Sou 60 8721 EZ Warns 0514-681102 fugelwacht@live.nl

97 VW. Stiens                              I.J. ZEINSTRA Wurgedyk 8 9051 LE Stiens                 06-12300814 idsjanzeinstra@hotmail.com

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

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

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

101 VW. Trynwalden                         H. OUD V. Sminiaweg 20 A 9064 K A Aldtsjerk 058-2561497 koeien59@hetnet.nl 

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

103 VW. Tytsjerk H. KOOPMANS Lytse Geast 3 9255 LH Tytsjerk 0511-431818 h.koopmans842@upcmail.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115 VW. Zwaagwesteinde                      Y. V.D. HEIDE Sanpaad 10 9271 HH Zwaagwesteinde 06-38311247 y.vanderheide@planet.nl
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Bestuur
Algra R Kromhoutsreed 2 8411 KK Jubbega vakbondzl@me.com 06-51602220 Voorzitter

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

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

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

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

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

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 Penningmeester

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

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 Lid

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

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

Boersma R Kloosterkamp 22 9251 BE Burgum roelboersma@hotmail.com 06-12139411 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

Jelsma F Dwarssingel 11 9216 WL Oudega (smal) f.jelsma3@upcmail.nl 0512-372475 Lid

Werkgroep Blaustirns
Boer J. de Skrok 11 8734 HG Easterein j.deboer@natuurmonumenten.nl 0515-331302 Lid, Natuurmonu-

menten

Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum willem.bosgra@gmail.com 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@upcmail.nl 0513-688203 Voorzitter

Galïen P. van der Pieter Durksstrjitte 16 9108 ML Broeksterwoude p.vandergalien1@knid.nl 0511-422626 Lid

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

Kamstra J.    Boterbloemstraat 10 9101 EL Dokkum jannykamstra-werkhoven 
@kpnmail.nl 0519-294256 Lid

Muizelaar S.   Sjouke Helfrichstraat 9 8802 VC Franeker s.muizelaar@telfort.nl 0517-234198 Lid

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

PR-commissie
Algra R Kromhoutsreed 2 8411 KK Jubbega vakbondzl@me.com 06-51602220 Voorzitter

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

Slagman A. Kobbeflecht 96 9254 AH Hurdegaryp a.slagman@notarisslagman.nl 06-23543987 Lid
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Koekactie en jubileumzaken
Bosgra W. Freek Bosgraafstraat 14 9251 CT Burgum willem.bosgra@gmail.com 0511-464867 Coördinator

Redactiecommissie 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

Dijkstra W. Fioringras 12 8935 BS Leeuwarden wiebe.dijkstra@yahoo.com 06-51260703 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 jannykamstra-werkhoven 
@kpnmail.nl 0519-294256 Redacteur

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

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

Ereleden
Agema H. Strikwerda J. Wijnja W.

Dijkstra H. Terpstra W. Wiltenburg J.

Fokkema J. Roodbergen S.P. Witteveen A.G.

Groot J. de Vlugt S. van der

Heslinga G. Wiegersma J.

N A M E N  E N  A D R E S S E N
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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)  


