
Vogelvrienden, 

Wat waren we onlangs blij dat de ledenvergadering in oktober 

doorging. Anders dan anders, maar het was fijn elkaar weer 

te ontmoeten. Het volgende contactmoment was alweer 

mooi gepland, samen met veel gastvrije vogelwachten elkaar 

ontmoeten tijdens de rayonvergaderingen. Het programma 

was al klaar, de zaaltjes geregeld. 

Helaas kan het toch niet doorgaan. De besmettingen liepen 

landelijk weer op en we kunnen elkaar nu niet meer in alle 

vrijheid en in veiligheid ontmoeten. Dat is jammer, vooral 

omdat niemand weet wanneer er een eind komt aan deze 

situatie.

We kunnen alleen maar hopen dat het snel weer beter wordt, 

zodat wij het jubileumjaar van de BFVW, in 2022 bestaan wij 

75 jaar, weer volop met elkaar kunnen vieren. Er wordt gewerkt 

aan een jubileumjaar met veel activiteiten en festiviteiten, 

daarover later meer. Vogelwacht Akkerwoude is één van de 

wachten die de viering van een jubileum in het water zag 

vallen. Ze waren er al helemaal klaar voor, maar het kon op het 

laatste moment helaas niet doorgaan.

De rayonvergaderingen zijn altijd een moment om informatie 

te delen, dit jaar was er gewerkt aan een interactief programma. 

Het nieuws dat wij als bestuur met u wilden delen tijdens de 

rayonvergaderingen volgt nu in deze nieuwsbrief, zodat jullie 

toch op de hoogte zijn. Het interactieve deel wordt in een 

digitaal jasje gestoken.
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Frans Kloosterman, 
voorzitter BFVW   
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De rayonvergaderingen hadden in het teken zullen staan van de vrijwilligers. De komende jaren wil de BFVW 

meer inzetten op het ondersteunen van de lokale wachten en het werven en behouden van vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar in de bescherming en monitoring van vogels. Vanuit Europese gelden 

hebben wij o.a. een nieuwe medewerker kunnen aannemen, René van Dam, die zich hiermee gaat bezighou-

den. 

Onze 3500 vrijwilligers hebben enorm veel kennis. Deze kennis willen wij natuurlijk behouden en waar 

mogelijk vergroten. Om dit te bereiken worden regelmatig themabijeenkomsten en cursussen georgani-

seerd. De komende periode staan er twee op de planning:   

UITNODIGINGEN

MASTERCLASS  
GRUTTO

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de 

Europese grutto’s broedt in ons land, waarvan een 

groot deel in Fryslân. Daarmee is onze provincie 

heel belangrijk voor deze soort. Helaas zijn de 

berichten over de overleving meestal niet positief. 

Dat is ook de reden dat er veel onderzoek wordt 

gedaan naar de levenswijze van de vogel en de 

mogelijkheden om zijn situatie te verbeteren.

Zo wordt er sinds 2004 in Zuidwest Fryslân een 

langjarig onderzoek uitgevoerd, waarin alle 

aspecten van het leven van een grutto aan bod 

komen: de aankomst in Nederland, (de uitdagingen 

van) het broedseizoen, de periode voor vertrek, de 

belangrijke gebieden tijdens de trek en de plaatsen 

waar ze overwinteren. In een interactieve lezing zal 

Jos Hooijmeijer, grutto-onderzoeker van de Rijks- 

universiteit Groningen, daar van alles over vertellen. 

Daarnaast is voldoende ruimte om eigen ervaringen 

en kennis met elkaar te delen. 

Voor wie : leden van vogelwachten

Datum en tijd : maandag 29 november, 

          19.30 - 21.00 uur

Locatie  : digitale ontmoeting via Zoom

Aanmelden : Voor 28 november,  

      zie www.bfvw.nl  

THEMABIJEENKOMST 
WERVEN EN BEHOUDEN 
VAN VRIJWILLIGERS

De drijvende kracht achter elke vereniging zijn 

vrijwilligers. Zonder deze enthousiaste mensen kan 

een vereniging niet bestaan. Dit geldt natuurlijk ook 

voor de 108 lokale vogelwachten in Fryslân. Het 

behouden, maar vooral ook het werven van vrijwil- 

ligers is een grote uitdaging. Hoe pakken andere 

vogelwachten dit aan? Waar gaat het goed? Waar 

liggen kansen voor de toekomst? Etc. 

In deze interactieve bijeenkomst gaan wij aan de 

slag met dergelijke vragen en kom je tot nieuwe 

oplossingen en ideeën voor jouw vogelwacht. 

Concreet en praktisch, zodat je er meteen mee aan 

de slag kan. 

Voor wie : voor (bestuurs)leden van 

    vogelwachten

Datum en tijd : Maandag 13 december, 

    19.30 – 21.00 uur

Locatie  : digitale ontmoeting via Zoom 

Aanmelden : Voor 9 december, 

    zie www.bfvw.nl 



prikbord

Een onderwerp waar de BFVW veelvuldig over in gesprek 

is met partijen om dit hoog op de agenda te houden, is 

predatie. Zo nemen wij deel aan een speciale werkgroep, 

die advies aan de provincie hierover geeft. Deze inspanning 

is niet altijd zichtbaar voor lokale wachten. We zullen via 

verschillende kanalen proberen om onze leden een duide-

lijker beeld te geven van die inspanning.

PREDATIE

BRIEDSOARCHKOMMISJE
Yn desimber/jannewaris sil de kommisje briedsoarch in 

nijsbrief nei de wachten stjoere. Dat giet dan yn elts gefal oer:

• De webshop wer yn eigen hân

• De BFVW-app mei ynfiermooglikheid foar eltsenien

• Gearstalling kommisje

Wij verwachten in 2022 de koekactie weer te kunnen 

opstarten. Een vernieuwd recept, dus dit keer wel smeuïge 

koek. De besturen van de vogelwachten hebben inmiddels 

de inschrijfbrief per mail ontvangen. Natuurlijk hangt 

doorgaan van de koekactie af van de dan geldende maatre-

gelen rondom Covid-19. 

KOEKACTIE GEBIEDSCOÖRDINATOR
Voor het gebied Noardlike Fryske Wâlden Noard zijn we op 

zoek naar een nieuwe gebiedscoördinator. Deze persoon 

begeleidt de lokale wachten bij de nazorg in hun gebied. 

Ook is hij/zij de contactpersoon tussen wachten en collec-

tieven. Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie waarbij 

je deel wordt van een bevlogen team van coördinatoren? 

Neem contact op via info@bfvw.nl! 

In 2022 bestaat de BFVW maar liefst 75 jaar. Het jubileumteam heeft leuke activiteiten uitgedacht 

voor het jubileumjaar. Het team is nu op zoek naar mensen die willen helpen in de uitvoering en 

organisatie daarvan. Het gaat met name om het opzetten van een tentoonstelling, het organiseren 

van een manifestatie/infomarkt en het organiseren van een feestavond. Vele handen maken licht 

werk, dus meldt u/ meld je aan via info@bfvw.nl! Kun je organiseren, schrijven, creatief bezig zijn, 

spullen verzamelen of ‘gewoon’ je handen uit de mouwen steken dan ben je zeker welkom! 

JUBILEUM 

2022
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WEIDEVOGELNOTAWEIDEVOGELS IN FRYSLÂN 
– JAARBERICHT 2021

cadeautip

OPROEP!

Het provinciaal beleid wordt vastgelegd in beleidsnota’s. 

Ook voor het weidevogelbeleid bestaat zo’n nota. Op 24 

november ligt er een nieuwe weidevogelnota op tafel van 

Provinciale Staten, die moet gaan lopen tot en met 2030. 

Deze nieuwe nota is geschreven door een werkgroep 

waaraan ook de BFVW heeft deelgenomen. Informatie 

over de nieuwe nota is o.a. te vinden in het decembernum-

mer van Vanellus, de gehele nota zal gepubliceerd worden 

op de website van de Provincie. 

BONDSNIEUWS

Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert
E-mail: info@bfvw.nl
Tel: 058 2504388 www.bfvw.nl

Een prachtig jaar voor veel vogels en vrijwilligers. Na 

een droevig 2020, was 2021 een jaar met veel enthou-

siaste vrijwilligers en veel kuikens. Dit succes is terug te 

vinden in het in oktober verschenen Jaarbericht 2021. 

Vanelluslezers krijgen bij het decembernummer dit Jaar-

bericht meegestuurd, andere geïnteresseerden kunnen 

exemplaren opvragen via info@bfvw.nl.

prikbord

Wie heeft er nog oude Vanellussen en BFVW-jaarverslagen? De BFVW wil voor het 75-jarig bestaan van de BFVW in 2022 graag 

haar archieven van de jaarverslagen en de Vanellus compleet maken. Wie heeft ze liggen en wil ze aan ons schenken of uitlenen? 

Graag even een mailtje naar info@bfvw.nl.

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is zoals bekend opgericht 

vanuit de BFVW. Met het project Gruttoland (Murk Nijdam) timmert ANF 

flink aan de weg. Via Mediapartner Mediahuis Noord (o.a. Leeuwarder 

Courant, Friesch Dagblad) adverteren we al bijna 2 jaar. Met de hulp 

van bekende Friezen (pommeranten) zamelen we geld in om weidevo-

gelparels in Fryslân veilig te stellen. Via een adoptiesysteem kunnen 

weidevogelliefhebbers een of meer m2’s helpen aankopen. In de 

feestmaand december is het mogelijk om 10 of meer m2 geadopteerde 

grond aan iemand anders te schenken. De ontvanger krijgt een prachtig 

certificaat thuisgestuurd met de naam van de schenker en de naam 

van de gever. Zo help je de weidevogel op een directe manier. Kijk voor 

meer informatie op www.gruttoland.nl/cadeau. 

it bêste skriezelân fan d’ierde
GRUTTOLAND 

GEEF 10 of meer 
VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND CADEAU

www.gruttoland.nl/cadeau


