
Bond Friese VogelWachten (BFVW)
Kenniscentrum voor monitoringsgegevens 
en beschermingsmaatregelen 
voor vogels in Fryslân



De BFVW beschermt de vogels en hun 

leefgebied in Fryslân en benut kansen 

om de teruggang van de (weide)vogels te 

keren. De BFVW pakt de belangrijkste 

bedreigingen voor de (weide)vogels, zoals 

verlies van biotoop en toenemende preda-

tie, in Fryslân aan. 

De BFVW maakt de Fryske samenleving 

bewust van het feit dat ook zij actief kan 

bijdragen aan de bescherming van vogels. 

De BFVW is het kenniscentrum voor mo-

nitoringsgegevens en beschermingsmaat-

regelen voor vogels in Fryslân.

De BFVW verbindt de vogelwachten in 

Fryslân die samen één grote passie delen: 

de enorme liefde voor de natuur en met 

name de vogels daarin. 

Die liefde drijft ons om die kostbare 

natuur te koesteren en te beschermen. 

MISSIE

VISIE



Vogels en Fryslân zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De BFVW maakt zich sterk om onze 

vogelrijke provincie blijvend een thuis of pleister-

plaats te laten zijn voor alle soorten vogels, waar-

bij de nadruk ligt op de weidevogels. Onze 3500 

vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer met hart 

en ziel in om de vogels te beschermen, te monito-

ren en ze nest- en foerageergelegenheid te bie-

den. 

Wat doet 
de BFVW?

Al tijdens de WOII werden de eerste 

vogelwachten in Fryslân opgericht. 

De mensen achter deze wachten 

maakten zich zorgen over het voort-

bestaan van de weidevogels vanwege 

het overmatig oogsten uit de natuur 

dat tijdens de oorlog werd gedaan als 

aanvulling op het karige voedselrant-

soen van die dagen. Men had geen 

probleem met het oogsten op zich, 

maar vond dat dit binnen bepaalde 

kaders geplaatst moest worden om de 

soorten te beschermen. 

In 1947 verenigden de lokale vogel-

wachten zich in een overkoepelende 

vereniging, de Bond Friese Vogel-

Wachten (BFVW).

Het ontstaan 
van de BFVW



Anno 2022 zijn er ruim 100 lokale vogelwachten aangesloten bij de BFVW. Tezamen hebben zij meer dan 

17.500 leden. In totaal zijn er voor de verschillende taken circa 3500 vrijwilligers actief. Zij monitoren en 

beschermen allerlei soorten vogels. 

Qua aantal vrijwilligers, aantallen beschermde vogels en grootte van het areaal zijn wij de grootste boeren-

landvogelbeschermingsorganisatie van het land. Het Bondsbureau van de BFVW wordt draaiende gehouden 

door enkele betaalde krachten en een volledig vrijwillig hoofdbestuur. Gezamenlijk ondersteunen en facilite-

ren we de lokale vogelwachten. Ook verzamelen en analyseren we alle gegevens die onze vrijwilligers - onze 

ogen en oren in het veld – aanleveren. Verder vertegenwoordigen wij onze vrijwilligers in allerlei (provinciale) 

overlegverbanden, werken we samen met andere organisaties om het belang van de vogels te dienen en ver-

zamelen en delen we kennis over de (leefwijze van) vogels en de beste manieren om ze te beschermen.

De BFVW nu

De BFVW nam eind 2017 het initiatief om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) 

op te richten. Het ANF heeft tot doel de weidevogelstand in Fryslân te verbeteren door 

weidevogelparels en cultuurhistorisch grasland in Fryslân te behouden en het biotoop voor 

weidevogels te verbeteren.

Om dit allemaal te kunnen bereiken verwerft ANF projecten zodat zij agrarische gronden in 

bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden moeten optimaal 

zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond wordt agrarisch beheerd op een manier 

die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels. 

Voor meer informatie zie: agrarischnatuurfondsfryslan.nl.

Stichting ANF



Het ontstaan 
van de BFVW

Commissies, 
werkgroepen 
en teams
De BFVW is op velerlei vogelgebied actief en heeft daarom een 

aantal commissies en werkgroepen ingesteld.

De commissie nazorg en het Bondsbureau coördineren de vrij-

willigers die zich bezighouden met de nazorg. Nazorg betekent in 

Fryslân hetzelfde als weidevogelbescherming in de rest van Ne-

derland. Onze nazorgers zoeken nesten en broedparen van wei-

de- en akkervogels op, beschermen ze en noteren ze op kaart via 

de mobiele Fûgelwacht-app, via de invoersite of op papier. Ook 

inventariseren ze hoeveel van de ouderparen één of meer kuikens 

groot hebben gekregen dat seizoen. De boeren gebruiken de (digi-

tale) kaarten om tijdens het veldwerk rekening te houden met de 

weidevogels. 

De commissie nazorg is verder verbonden aan het RAS-project 

Ljip/Strânljip. De vrijwilligers van dit project vangen en ringen kie-

viten en scholeksters en leveren daarmee een bijdrage aan moder-

ne wetenschap.

De commissie broedzorg stimuleert activiteiten die gericht zijn 

op het beschermen van allerlei andere soorten vogels, zoals zang-

vogels, watervogels, tuinvogels, roofvogels en uilen.  Te denken 

valt aan het bieden van nestgelegenheid aan, het verbeteren van 

de biotoop van, het ontwikkelen van beschermingsplannen voor 

en het geven van voorlichting en advies over vele soorten vogels. 

Bovendien inventariseert en registreert de commissie broedzorg 

de nestkasten met haar bewoners in Fryslân. Zij stuurt werkgroe-

pen aan voor de blaustirns (zwarte stern), zwaluwen, uilen en roof- 

vogels en wilsters (goudplevieren).



De redactiecommissie is verantwoordelijk voor 

het bondsorgaan Vanellus. Dit verenigingsblad ver-

schijnt al sinds januari 1948 en wordt door een vrij-

willige redactie  samengesteld. Begonnen als maan-

delijks mededelingenblad is de Vanellus sinds 1975 

een tweemaandelijks tijdschrift met verslagen van 

allerlei wetenswaardigheden rondom vogels en vo-

gelwachten. Voor 15 euro per jaar hebt u al een abon-

nement op Vanellus en ontvangt u het blad 6x per 

jaar in de bus. Abonnee worden kan door een mail te 

sturen naar info@bfvw.nl. 

De commissie educatie heeft tot doel de jeugd actief 

bij de natuur te betrekken, door hen via de plaatse-

lijke (jeugd)vogelwachten kennis en liefde voor de 

(weide)vogels bij te brengen en op te leiden tot de 

vrijwilligers van de toekomst. De commissie stelt de 

leskist Weidevogels beschikbaar en heeft een facili-

terende taak voor de vogelwachten. Ook organiseert 

ze jaarlijks in combinatie met een lokale vogelwacht, 

een Jeugdfûgelwachtdei, waar zo’n 200 kinderen 

meedoen aan allerhande activiteiten op het gebied 

van vogels en de natuur. Vanuit het Bondsbureau or-

ganiseren we daarnaast allerhande cursussen en ex-

cursies voor volwassenen.



|

De nazorg van vandaag de dag is ont-

staan vanuit het Aaisykjen (eierzoe-

ken). De ene eierzoeker (aaisiker) is 

beter in het vinden van de eieren dan 

de ander. Het is een kunst om aan het 

gedrag van de kievit te kunnen aflezen 

waar het nest zich bevindt. Aaisykje 

bestaat vooral uit kijken, hurkend aan 

de rand van het veld, naar het gedrag 

van een mannetje dat kuiltjes in de 

grond draait of een vrouwtje dat met 

strootjes ‘smijt’. Een goede eierzoeker 

kan aan de vogels ‘aflezen’ of en waar 

er een nest is. Daarmee is eierzoeken 

niet zomaar een traditie, maar een 

ambacht, een kunst en een sport. 

Tijdens het jubileumjaar 2022 is het 

de BFVW gelukt om deze traditie bij-

geschreven te krijgen in de Inventaris 

van het Kenniscentrum Immaterieel 

Erfgoed Nederland.

 

Zie ook www.immaterieelerfgoed.nl/nl/

aaisykje.

Aaisykje is 
immaterieel 
erfgoed

Zowel ons team automatisering als ons droneteam voor-

zien onze vrijwilligers van moderne middelen waarmee zij 

hun monitorings- en beschermingsstaken nog beter kunnen 

uitvoeren. Voor de registratie van nesten en broedparen zijn 

een zeer gebruiksvriendelijke website en mobiele app ont-

wikkeld. Hiermee kunnen alle waarnemingen die onze vrij-

willigers in het veld doen, worden vastgelegd en later weer 

worden opgeroepen voor rapportages. 

Ons vrijwillige droneteam bestaat uit meerdere piloten-

teams die met hun drone de vrijwilligers ondersteunen bij 

het vinden van nesten en kuikens, die daardoor bij werk-

zaamheden in het veld nog beter kunnen worden beschermd.

Aaisykje
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland



Meer informatie over de BFVW is te vinden op onze website; 

www.friesevogelwachten.nl, verder zijn we te volgen via onze facebookpagina.

De BFVW heeft haar Bondsbureau in een markant gebouwtje in Wiuwert. Dit Bondsbureau ondersteunt de vele 

vrijwilligers van de BFVW, de lokale vogelwachten en het hoofdbestuur. 

Wilt u ons als vrijwilliger of donateur helpen? Dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande medewerkers 

via info@bfvw.nl. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken!

Bondsbureau BFVW, Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

T: 058-250 4388 | E: info@bfvw.nl | W: www.friesevogelwachten.nl

IBAN-nr. BFVW: NL82RABO0356254844

Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Medewerkers

Inge van der Zee 

Henk de Jong 

René van Dam 

Onze vrijwiligers werken al jaren tot volle tevre-

denheid met een invoerapp voor de smartphone 

om aspecten van het vogelleven vast te leggen. 

Deze app is ook geschikt gemaakt voor gebruik 

door niet-leden van de BFVW. Wil je bijhouden 

welke vogels allemaal je tuin aandoen? Ben je 

fervent vogelaar en wil je per trip na kunnen kijken 

welke vogels je gezien hebt? Het kan allemaal met 

onze Fûgels yn Fryslân-app. Gratis te downloaden 

in de Play- of Appstore. Even een account aan- 

maken en de app is klaar voor gebruik!Fûgels yn 
Fryslân-app
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