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Fan de foarsitter
Het jaar 2018 was opnieuw een lastig jaar voor de
weidevogels. Vooral de kievit had het zwaar. Met een
voorkeur voor zwarte grond of kort grasland als plek
waar ze graag nestelen, werden ze evenals andere
jaren geconfronteerd met werkzaamheden die elkaar
opvolgen. Dan nesten beschermen blijft lastig. Ook
de in 2018 geïntroduceerde nestbeschermer, die
bestand is tegen de sleepslang, is dan maar één van
de beschermingsmaatregelen. Bij het omploegen
van landbouwgrond, bijvoorbeeld ten behoeve van de
maïsteelt, moeten nesten vaak in zijn geheel verwijderd
worden. Het is niet voor niks dat het in 2017
opgeleverde onderzoek van het bureau Altenburg &
Wymenga, kievitseieren in maïsland bestempelt als
nagenoeg kansloos.
Naast deze lastige omstandigheden, waarbij we de
toenemende predatie nog niet eens hebben genoemd
speelde het weer een vernietigende rol. Door een
koude en natte periode in april gingen ook weer
kievitsnesten verloren. Door het koude weer laat in het
voorjaar moesten ook veel grutto’s het broedseizoen
voortzetten met een tweede leg. In totaliteit was 2018
voor de aanwas van weidevogels geen goed jaar.
In april moesten wij afscheid nemen van ons buitengewoon
gewaardeerde bestuurslid Jaap Dijkstra. Ondanks zijn snel
verslechterende gezondheid was hij elke dinsdag paraat op
het Bondsbureau om leiding te geven aan de commissie
automatisering. De ontwikkeling van de BFVW-app is voor een
belangrijk deel toe te schrijven aan zijn inzet en bevlogenheid
voor de vogels in Fryslân. We missen Jaap nog steeds.
Naast het beschermen van de nesten werd de monitoring vanuit
de BFVW verder ondersteund door verbeteringen van de al
genoemde BFVW-app. Overigens beperkt onze app zich niet tot
de weidevogels. Bij verschillende wachten is een verschuiving
merkbaar naar meer activiteiten voor broedzorg. Voor de vele
vogelsoorten worden nestvoorzieningen gecreëerd, beschermd
en onderhouden. Voor alle vogelsoorten in Fryslân is het
inmiddels met de BFVW-app mogelijk om in kaart te brengen
waar ze zitten en hoe het ervoor staat.
Op het terrein van monitoring is de BFVW zich steeds verder
aan het professionaliseren. Dit sluit aan bij de doelstellingen van
de BFVW. De resultaten van de monitoring van de weidevogels in
Fryslân worden gedeeld met boeren die meedoen aan ANLb, dat
is bijna de helft van de Friese boeren. Deze (en andere) boeren
voeren al maatregelen uit ten behoeve van de weidevogels.
In 2018 werd een overeenkomst voor meerdere jaren afgesloten
met de collectieven die deze boeren vertegenwoordigen.
Ondersteund door de monitoringgegevens van de BFVW kunnen
de boeren een vergoeding ontvangen voor de maatregelen die
zij treffen.

Of het allemaal genoeg
is om de terugloop van
kwetsbare weidevogels
te keren, is maar zeer
de vraag. De ALV van
de BFVW sprak zich in
2018 dan ook duidelijk
uit voor het verkennen van
mogelijkheden om met name
de kievit en de grutto een extra
boost te geven. Dit zou gerealiseerd
kunnen worden door het uitbroeden
van eieren in broedmachines en de kuikens opfokken tot ze
vliegvlug zijn. Het kan leiden tot meer dan een verdubbeling van
het broedresultaat. De Rijks Universiteit Groningen onderzoekt
inmiddels of deze extra wijze van het grootbrengen van kuikens
een verantwoorde bijdrage kan leveren aan de stand van de
soorten.
Het overleg met andere organisaties mondde in 2018 uit tot
extra activiteiten. Zo nam de BFVW de coördinatie van het project
‘Grutsk op ús greidefûgels’ op zich. Ook werd meegedacht over
verdergaande innovatie. Die kan mogelijk gevonden worden in
het uitbreiden van het gebruik van drones om de toestand in het
veld snel in kaart te brengen. Mogelijk kunnen drones worden
ingezet om snel grondpredatoren in kaart te brengen.
Onderzoek door de BFVW bracht in 2018 in beeld dat veel
van de predatie op eieren het werk is van grondpredatoren.
Opvallend daarbij was dat in verschillende gebieden de vos van
de eerste plaats werd gestoten door de steenmarter. Deze
predatoren kunnen nu ook in onze app worden ingevoerd, niet
alleen bij daadwerkelijke predatie maar ook bij een waarneming.
De Provincie neemt het signaal over de steenmarters serieus.
In 2018 werd een eerste operatie opgestart om mogelijkheden
te onderzoeken om de wettelijk beschermde steenmarter te
beperken in zijn jacht op de weidevogeleieren en -kuikens.
Eind 2018 zijn we als BFVW naar buiten getreden met onze
petitie tegen de jacht op weidevogels in de zuidelijke landen
van Europa. Tegelijkertijd verscheen er in ons tijdschrift een
uitgebreid artikel over deze jacht. Nog voor de jaarwisseling
stond de tussenstand van ondertekenaars van de petitie op bijna
10.000. Een duidelijk teken dat veel mensen het op dit punt met
ons eens zijn.
Samengevat was 2018 een jaar waarin de BFVW en haar
duizenden vrijwilligers niet stil hebben gezeten. Voor mij is dit het
laatste voorwoord in een BFVW jaarverslag. Aan alle vrijwilligers
mijn dank voor hun inzet. Het was een voorrecht met jullie te
mogen samenwerken ten behoeve van de Friese vogels.

Rendert Algra, foarsitter BFVW
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Jaaroverzicht van de BFVW in vogelvlucht

De stemmen van de voor- en tegenstanders van het
broedmachineplan werden geteld. (Foto: BFVW)

Volle bak tijdens ledenvergadering
in Wommels
Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 maart bleek dat
het overgrote deel van de vogelwachten in Fryslân voor het plan
was om broedmachines in te zetten om de weidevogelstand te
vergroten. Van de aanwezige vogelwachten waren zes tegen
en 68 voor. De prijs van 5000 euro voor het beste culturele
natuuridee in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 ging
naar drie van de totaal negen deelnemende vogelwachten.
Vogelwacht Dronrijp kreeg 2000 euro voor het vernieuwen
en uitbreiden van lesmateriaal over vogels, vogelwacht en
plasdras. Vogelwacht Oldeholtpade ontving eveneens 2000
euro voor het idee voor een groot pompeblêd-eiland met daarop
broedende vogels. De wacht Easterwierrum kreeg 1000 euro
om het idee van een culturele natuuravond, in samenwerking
met de plaatselijke fanfare en dichters, uit te werken.
De bestuursleden Wybe de Jong en Marijke Rijpkema
werden met applaus herkozen. Tjeerd van der Zwan was niet
herkiesbaar. Nieuw in het bestuur kwamen Titus Sijmonsma,
Jacob van der Wal en Lutz Jacobi (die echter na een maand
alweer vertrok in verband met haar nieuwe functie als directeur
van de Waddenvereniging). Jaap Dijkstra moest wegens ziekte
het bestuur verlaten.
De BFVW nam in de begroting een achtergestelde lening
op van 25000 euro voor de zelfstandige stichting Agrarisch
Natuurfonds Fryslân. Met dit fonds kunnen gronden worden
aangekocht om weidevogels en andere vogels extra kansen te
geven.

Het eerste jeugdkievitsei werd op 22 maart gevonden door
de tienjarige Hjalmar Dijkstra bij Slijkenburg. Hjalmar kreeg de
volgende ochtend op het Provinciehuis het Sulveren Polske van
gedeputeerde Kramer.

Randenbeheer thema op Nazorgdag
De Fryske Neisoarchdei die op 26 mei in de weilanden van de
familie Meindertsma in Wyns werd georganiseerd ‘speelde’
zich rondom het thema randenbeheer af. Deze familie gebruikt
al een aantal jaren randenbeheer met natuurlijke slootkanten
en tijdens de jaarlijkse dag van het nazorgen werd in de praktijk
ervaren wat dit oplevert voor de vogels.

Warstiens decor voor Jeugdfûgelwachtdei
Het biologisch landbouwbedrijf van de familie Kooistra in
Warstiens werd op 2 juni ‘overspoeld’ door jeugd. Vogelwacht

Eerste kievitseieren voor de jeugd
Het eerste kievitsei van Fryslân werd op 16 maart gevonden in
It Heidenskip door de 20-jarige Riemer Miedema. De volgende
dag ontving Riemer van de commissaris van de Koning Arno
Brok de Sulveren Ljip, de oorkonde en het vindersloon (15
euro).

4.

Vinder Riemer (r.) en Jesper bij het eerste kievitsei.
(Foto: BFVW)
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Overzicht van de eerste gevonden kievitseieren per gemeente
Datum
Gemeente
17 maart
Súdwest-Fryslân bij It Heidenskip
20 maart
Weststellingwerf bij Wolvega
20 maart
De Fryske Marren bij Nijehaske
20 maart
Kollumerland bij Aldwâld
21 maart
Opsterland bij De Tynje
21 maart
Waadhoeke bij Bitgummole
23 maart
Leeuwarden bij Grou
23 maart
Tytsjerksteradiel bij Skûlenboarch
23/24 maart
Heerenveen bij Terbant
24 maart
Achtkarspelen bij De Harkema
26 maart
Smallingerland bij Opeinde
26 maart
Terschelling bij Formerum
26 maart
Dantumadiel bij Damwoude
27 maart
Ferwerderadiel bij Ginnum
27 maart
Dongeradiel bij Anjum
27 maart
Ameland bij Hollum
28 maart
Ooststellingwerf bij Makkinga
28 maart
Harlingen bij Achlum
28 maart
Schiermonnikoog
Idaarderadeel-Noord had hier een prachtig ‘decor’ opgebouwd voor
allerlei buitenactiviteiten in het kader van de Jeugdfûgelwachtdei.
Met ondersteuning van BFVW-vrijwilligers kon de jeugd elf leer-en
doe-opdrachten in de agrarische Fryske natuur uitvoeren.

Veel onderwerpen op BFVW Contactavond
Op deze avond, die op 5 oktober plaatsvond kwamen de werkgroep
toekomstbestendigheid wachten, enquête BFVW-beleidsplan,
voorlopige nazorgresultaten, het contract KBF, project Grutsk
op us Greidefûgels, broedmachineproject en de stichting ANF
aan bod. Het project Grutsk op ús Greidefûgels, een initiatief van
LTO, Cumela, de Provincie en de BFVW, heeft als doelstelling
bewustwording te creëren in het belang van de greidefûgels bij
agrariërs en loonwerkers. In 2019 worden er deelprojecten
gestart betreffende braakstroken en mozaïek maaien en een pilot
met monitoring drones. De RUG gaat in overleg met de BFVW een
kleinschalig en zorgvuldig vooronderzoek starten naar de effecten
van de broedmachine op vliegvlugge kievitkuikens. De stichting
Agrarisch Natuurfonds Fryslân onderzoekt de mogelijkheden
van een plasdrasproject in de landerijen van Murk Nijdam uit
Wommels.

Rayonvergaderingen
De BFVW-rayonvergaderingen vonden in november en december
plaats. De jaarcijfers van de nazorg van 2018, een overzicht van de
werkgroepen van de commissie broedzorg, het predatierapport
van Anne van der Aa en een oproep voor gebiedscoördinatoren
kwamen aan de orde.

BFVW-registratieapp
De uit 2016 stammende applicatie voor de invoering van
monitoringsgegevens heeft in 2018 een nieuw ‘jasje’ gekregen.
De nieuwe BFVW-registratieapp is voorzien van nieuwe

Z A K E N

Vinder
Hendrik Haanstra, Workum
Rommert Dijkstra, Langelille
Klaas Jager, Oudehaske
Enno van der Kooi, Twijzelerheide
Symen Hoekstra, Cornjum
Kevin Jordi Hiemstra, Stiens
Rutger van der Meer, Raerd (SWF)
Rinze van der Ploeg, Kootstertille
Matthijs van Nijen en Wietse Jan Dijkstra
Remco Hamstra, Rottevalle
Rinze van der Ploeg, Kootstertille
Steven Klijn, Formerum
Theo van der Leij, Damwoude
Jelte Bakker, Ginnum
Mink Jelle Zijlstra, Dokkum
Gerardus van Leeuwen, Hollum
Hennie van der Heide, Oudehorne
Anne Wind, Pingjum
Jan Holwerda, Schiermonnikoog
afbeeldingen van vogels en dieren. Bovendien is de app een
stuk gebruiksvriendelijker geworden en heeft een nauwkeuriger
locatiebepaling en uitgebreidere soortenlijst gekregen. De
app is ook te gebruiken voor broedzorg en er zijn nieuwe
begrenzingen voor de telgebieden aangebracht. Je kunt zelfs de
weersvoorspelling zien (vergelijkbaar met Buienradar). Last but
nog least is de app zowel in het Nederlands als Frysk te gebruiken.

Overige zaken
Ook dit jaar werden er weer veel koeken langs de deuren verkocht.
De opbrengst was een welkome aanvulling op de kassen van de
deelnemende vogelwachten.
In augustus hield de BFVW een enquête voor leden van
vogelwachten. Hierin werd de mening gevraagd over onderwerpen
als voorlichting, natuur, landbouw, ljipaaisykjen en roofdieren. De
enquête was gehouden om als inspiratie te dienen voor het op
te stellen beleidsplan 2019-2024. 93 van de 110 vogelwachten
hebben de enquête ingevuld. Totaal zijn er 562 geldige enquêtes
binnengekomen. De enquêtevraag of de BFVW zich moet blijven
inspannen voor ontheffingen van het aaisykjen gaf de volgende
uitslag:
41%: nee, dat hoeft voor mij niet;
35% : ja, dat wil ik graag;
24%: neutraal, maar heb er geen moeite mee als een ander wel
wil aaisykje.
Het door stagiaire Anne van der Aa uitgevoerde onderzoek
naar predatieverliezen bij legsels van kievit, grutto, tureluur en
scholekster in Fryslân over de jaren 2012 tot en met 2018 had
als belangrijkste conclusie dat de steenmarter een steeds vaker
voorkomende predator is. Bedreigingen door predatie zijn net zo
belangrijk als bedreigingen door teruglopend biotoop.
De nieuwe website van de BFVW is online gegaan!
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Randenbeheer met natuurlijke slootkanten
bij Fam. Meindertsma. (Foto: BFVW)

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is sinds 1
januari 2018 een feit.
Tijdens de wereldcafé’s van 2016 hebben de leden van de
BFVW met elkaar nagedacht over de toekomst van de BFVW
en de aangesloten lokale vogelwachten. Hieruit kwam duidelijk
naar voren dat de vrijwilligers nieuwe motivatie nodig hebben
nu het er voor onze weidevogels niet goed uit ziet. De frustratie
die werd gevoeld over de onmogelijkheid van het beschermen
van onze vogels tegen landbouwwerkzaamheden, predatoren
en biotoopveranderingen was groot. Met de nieuwe stichting
wordt dat onvermogen omgebogen naar nieuwe mogelijkheden.

Tijdens de jeugdfûgelwachtdei bij boer Kooistra in
Warstiens was ook de jagersvereniging aanwezig.
(Foto: Henk de Jong)

6.

Agrarisch Natuurfonds Fryslân is opgezet om te zorgen dat
er voor onze weidevogels geschikt biotoop is en blijft, om te
zorgen dat het ouderwetse Fryske boerenlân behouden blijft
en om onze nazorgvrijwilligers nieuw perspectief te bieden. Er
wordt gekeken naar de mogelijkheden om geld binnen te krijgen
via overheidssubsidies, goededoelenfondsen, crowdfunding,
legaten, schenkingen en donateurs.
Met dit kapitaal zal grond worden aangekocht en andere
projecten worden gefinancierd (bijvoorbeeld aanleg van
plasdras, vogelkijkhut, kruidenranden, vossenrasters). Met als
doel het land weidevogelvriendelijk(er) in te richten. Hierna kan
het land verpacht worden aan een agrariër in de buurt of een
beheerder. Tijdens het broedseizoen
is het aan de plaatselijke nazorgers
om de vogels te beschermen en te
registreren.
Het bestuur van ANF bestaat uit
Rendert Algra (voorzitter), Eddy de
Boer (secretaris) en Marco Hoekstra
(penningmeester). In de loop van
2018 is er een beleidsplan opgesteld
en een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. ANF heeft inmiddels een
ANBI-status en gaat een CBS-status
aanvragen. Een concreet project
betreft de twee plasdrasgebieden
van Murk Nijdam om te vormen tot
één grote plasdras. Hiervoor wordt in
2018/2019 financiering gezocht.
Meer informatie vindt u op:
agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Tekst: Helga Aukes
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de
Bond Friese VogelWachten op vrijdag 2 maart 2018
in ‘De Buitenplaats’ te Earnewâld.
Aanwezig: 74 wachten.
Afwezig met bericht van verhindering: de vogelwachten Ameland
(Hollum/Ballum), Stavoren, Jubbega e.o., Augustinusga/
Surhuizum, Engwierum, De Wilgen/Smalle Ee, Noordbergum,
Twijzelerheide, Sneek, Sloten e.o., Oudega (W), Lemmer en ‘De
Trije Doarpkes’, de ereleden S. Van der Vlugt en A.G. Witteveen,
de HB-leden J. Dijkstra en Tj. Van der Zwan en mevrouw L.
Jacobi.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen van
harte welkom. Dit jaar spelen en zingen zijn zoon Marten en
dochter Elske – winnaars van SjONG 2017 – hun winnende
lied ‘Yn waar en wyn’, gevolgd door het traditionele ‘It Heitelân.
De heer Algra vraagt toestemming om Helga Aukes als
notuliste van deze vergadering te benoemen. De leden
stemmen hiermee in.
Secretaris Marijke Rijpkema meldt dat er berichten van
verhindering zijn binnengekomen van de vogelwachten Ameland
(Hollum/Ballum), Stavoren, Jubbega e.o., Augustinusga/
Surhuizum, Engwierum, De Wilgen/Smalle Ee, Noordbergum,
Twijzelerheide, Sneek, Sloten e.o., Oudega (W), Lemmer en ‘De
Trije Doarpkes’, de ereleden S. Van der Vlugt en A.G. Witteveen,
de HB-leden J. Dijkstra en Tj. Van der Zwan en mevrouw L.
Jacobi.
Verder geeft de voorzitter aan dat bij agendapunt 6 de heer
Hessel Meindertsma vanuit de commissie nazorg over
predatie het woord zal voeren, bij agendapunt 10 HB-lid Doede
Kooistra de uitslag ten aanzien van de Prijsvraag Cultureel
Natuuridee bekend zal maken en de Jeugdfûgelwachtdei dit
jaar in het kader van CH2018 door vogelwacht Idaarderadeel
Nrd.(Warga e.o.) zal worden georganiseerd en wel op zaterdag
2 juni 2018.

2. Jaarrede van de voorzitter.
Onderstaand een beknopte samenvatting van het
openingswoord van voorzitter Rendert Algra.
Door de huidige strenge vorst zal het eerste kievitsei vast later
dan 10 maart worden gevonden. Het idee van het BFVWbestuur om dit jaar in het kader van CH2018 ontheffing aan
te vragen voor het rapen van het eerste Friese kievitsei wordt
helaas niet ten uitvoer gebracht. De Provincie wilde hier alleen
aan meewerken indien andere natuurorganisaties ook achter
dit idee stonden. Afgelopen week bleek echter dat dit niet het
geval was. Daarom wordt dit jaar hetzelfde ‘aaisyk’protocol
gehanteerd als vorig jaar: de Commisssaris van de Koning
huldigt - bij het veld waar het eerste kievitsei van de provincie
wordt gevonden - de vinder, gedeputeerde Kramer huldigt op
dezelfde wijze de vinder van het eerste jeugdkievitsei en de
burgemeesters de vinders van de eerste gemeente-eieren.
Terugkijkend was 2017 geen slecht jaar. Na jaren van teruggang
is het aantal nazorgers in 2017 redelijk stabiel gebleven. Er is

wel degelijk nieuw aanwas van jeugdige nazorgers. Het eerste
kievitsei wordt zelfs meestal gevonden door twintigers en
dertigers.
Na het vertrek van beleidsmedewerker Marco Hoekstra, die
als directeur van de Nederlandse Kaatsbond is aangesteld,
zijn Henk de Jong en Inge van der Zee op het Bondsbureau
aangesteld. Zij zijn inmiddels goed ingewerkt.
De door de Collectieven te betalen vergoeding aan de BFVW
voor de weidevogelregistratiegeggevens is vorig jaar uitgebreid
aan de orde geweest tijdens de extra ledenvergadering in
oktober. Een ruime meerderheid is akkoord gegaan met de
voorgestelde vergoedingen over een periode van 6 jaar.
Op de rayonvergaderingen is het project weidevogelverdubbelaar
(‘broedmachine’) uitgebreid aan de orde geweest. Het voorstel
wordt later op deze vergadering in stemming gebracht.
Vooruit kijkend naar het jaar 2018 staat op deze agenda de
verkiezing van drie nieuwe bestuursleden en de route naar
een nieuw beleidsplan, waarin het ‘aaisykjen’ misschien in
een nieuw jasje wordt gestoken. Om een ontheffing voor het
verbod op ‘aaisykjen’ in 2019 in te kunnen dienen, dienen de
voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan nu al van start te
gaan (bijvoorbeeld een onderzoek naar de mening van de leden
over het ‘aaisykjen’). Vrijdag 5 oktober 2018 zal tijdens een
extra ledenvergadering de beslissing over het beleidsplan (en
het ‘aaisykjen’) worden genomen, zodat daarna een eventuele
ontheffing kan worden aangevraagd.
Eén van de ideeën die uit de wereldcafésessies van 2016 naar
voren kwam, was de aankoop en inrichting van eigen grond
naar BFVW-maatstaven. Omdat de BFVW niet een met It
Fryske Gea vergelijkbare terreinbeherende organisatie wil zijn
(BFVW is immers de (weide)vogelmonitorende organisatie
van Fryslân), heeft zij hiervoor een zelfstandige stichting in het
leven geroepen: stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Deze
is eveneens tijdens de afgelopen rayonvergaderingen aan de
orde geweest en werd met groot enthousiasme begroet. De
aankondiging heeft al diverse positieve reacties opgeleverd.
Het is de bedoeling dat lokale wachten in eigen gebied op een
aantal hectares zelf hun weidevogelvriendelijke plannen kunnen
realiseren.
De nieuwe app is volop in ontwikkeling en wordt later op deze
vergadering gepresenteerd. In deze zeer uitgebreide app is
ook ruimte voor andere vogels dan alleen weidevogels en
bijvoorbeeld ook voor vermelding van predatie.
De voorzitter sluit zijn openingswoord af met de woorden:
‘Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten vanuit
onze ‘leafde foar de natoer’ en ervoor zorgen dat de kuikens
weer groot worden!’
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3. Vaststellen notulen van de extra ledenvergadering d.d. 30 januari 2017, de algemene
ledenvergadering d.d. 3 maart 2017 en de
extra ledenvergadering d.d. 6 oktober 2017.

E.	Voorstel om saldi ten laste/bate van de reserves
te brengen.
Besloten wordt het saldo ten bate van de algemene reserve te
brengen.

Deze zijn opgenomen in het BFVW jaarverslag van 2017
en worden - zowel tekstueel als naar aanleiding van - zonder
opmerkingen goedgekeurd met dank aan Helga Aukes.

5. Benoeming hoofdbestuursleden.

4. Jaarverslag.
A. Verslag notulist.
Geen opmerkingen.
B. Verslagen commissies en werkgroepen.
Geen opmerkingen.
C.	Verslag penningmeester en verantwoording
rekening 2017.
De penningmeester licht een aantal zaken toe.
Algemeen wordt gesteld dat de rekening van 2017 een aanzienlijk
grotere omzet heeft gegenereerd dan voorzien, omdat de
opbrengsten van de nazorgprojecten hierin zijn opgenomen. De
Collectieven hebben de vergoedingen uitgekeerd die vervolgens
weer zijn uitgekeerd aan de wachten. De loonkosten vielen lager
uit dan begroot, voor juridisch advies zijn in 2017 geen kosten
gemaakt, observatie-apparatuur is niet in 2017 aangeschaft
(zal in 2018 gebeuren), de vergaderkosten zijn aanzienlijk lager
omdat er meer op het Bondsbureau is vergaderd. In het totale
exploitatieresultaat is een deel van de 50.000 euro aan extra
subsidie van de Provincie inbegrepen voor het nazorgproject
dat in 2018 plaats zal vinden, omdat dat bedrag al is ontvangen.
Over het verslag van penningmeester Wybe de Jong worden
geen vragen gesteld.
D.	Begroting 2018.
In deze begroting zijn wel de vergoedingsopbrengsten van
de Collectieven meegenomen en de extra subsidie t.b.v. het
projectplan weidevogelverbeteraar. Er is een hoger bedrag voor
donaties en sponsoring meegenomen. De loonkostlasten zijn
verhoogd omdat er personeelsuitbreiding op het Bondsbureau
is gekomen. Er wordt een negatief expolitatiesaldo van 4900
euro begroot voor 2018.
Het verslag en de begroting worden zonder wijzigingen
goedgekeurd met dank aan penningmeester Wybe de Jong.
Aan de penningmeester wordt décharge verleend.
De penningmeester stelt vervolgens voor om - buiten
bovenstaande begroting - aan de nieuw opgerichte stichting
Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) een bedrag van 25.000
euro (als startkapitaal) beschikbaar te stellen in de vorm van
een achtergestelde lening.
Voorts stelt hij voor de door de bondsmedewerkers reeds
gemaakte uren ten faveure aan de oprichting van de stichting
‘op geld’ te zetten en eveneens als een achtergestelde lening
vanuit de BFVW en buiten bovenstaande begroting aan
stichting ANF ter beschikking te stellen.
De leden gaan met beide voorstellen akkoord onder luid
applaus.
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A.	Aftredend en herkiesbaar de heer W. de Jong en
mevrouw M. Rijpkema.
Zowel penningmeester Wybe de Jong als secretaris Marijke
Rijpkema zijn aftredend. Zij geven beiden aan voor drie jaar ‘bij
te willen tekenen’. De algemene ledenvergadering gaat hiermee
akkoord.
B.	Aftredend en niet herkiesbaar de heer Tj. van der
Zwan.
De heer Van der Zwan moet vanwege zijn verhuizing naar
Heerenveen verstek laten gaan op deze vergadering. Hij heeft bij
het HB aangegeven dat een burgemeestersfunctie erg lastig te
combineren is met een lidmaatschap van het HB, maar wil op de
achtergrond wel actief blijven voor de BFVW.
C.	Benoeming als hoofdbestuursleden: mevrouw L.
Jacobi en de heren T. Sijmonsma en J. van der
Wal.
Lutz Jacobi en Jacob van der Wal kunnen helaas vanwege
vakantie niet aanwezig zijn op deze vergadering, maar stellen
zich beschikbaar voor een functie in het hoofdbestuur van de
BFVW. Titus Sijmonsma is wel aanwezig en stelt zich eveneens
beschikbaar.
Aangezien er – overeenkomstig de statuten – voor 9 februari
2018 geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden alle bij
agendapunt 5 A en C genoemde personen (her)benoemd als
HB-lid van de BFVW.
De voorzitter meldt dat er nog steeds een onderbezetting in het
HB is en roept de wachten op vooral jeugdige kandidaten aan te
dragen.
D.	Tussentijds aftreden van de heer J. Dijkstra.
Eind december 2017 openbaarde zich bij HB-lid Jaap Dijkstra
een ernstige ziekte, waardoor hij genoodzaakt was te stoppen
met alle bestuurswerkzaamheden. Jaap Dijkstra heeft een
waardevolle bijdrage aan de automatisering van de BFVW
geleverd, waarvoor de BFVW hem veel dank is verschuldigd.

6. Stand van zaken registratie-app.
Bondsmedewerker Henk de Jong presenteert een door
Omrop Fryslân gemaakte film van de nieuwe registratie-app.
Er is inmiddels diverse malen uitleg over de nieuwe app aan de
gebruikers gegeven en ook is er een handleiding beschikbaar.
De app wordt tijdens de vergadering officieel gelanceerd door
Jan Dijkstra en Nutte Veenstra, die na het aftellen (van 5 naar 1)
op de knop drukken, waarmee de app ‘live’ is. Bij vragen kan er
altijd contact met het Bondsbureau worden opgenomen. Jaap
Dijkstra is – samen met Jan Dijkstra en Nutte Veenstra – de
samensteller van de app. De wachten ontvangen binnenkort per
mail zijn adres zodat ze hem een bedankkaartje kunnen sturen.
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Hessel Meindertsma, lid van de commissie nazorg deelt het
volgende mee:
*	
Het is van belang dat de plasdrasgebieden niet
dichtgroeien. Zij zijn bestemd voor de vier hoofdsoorten
van de weidevogels. Eilandjes erin geven wel mooie plaatjes,
maar zijn niet ten gunste van de grutto, kievit, tureluur en
scholekster. Hij roept de aanwezigen dan ook op ‘de rommel’
uit de plasdrasgebieden te halen.
*	Er is op het Bondsbureau een stagiaire aangesteld die
binnenkort de predatiegegevens gaat verzamelen en
inventariseren. Hij roept de wachten op foto’s en filmpjes
van predatie te mailen naar info@bfvw.nl en daarbij zo
nauwkeurig mogelijk aan te geven waar die predatie heeft
plaatsgevonden en zo mogelijk door welke predator.
	De vos lijkt voor 75% verantwoordelijk voor predatie. Er
wordt samen met de wbe’s gekeken naar hoe we de vos
‘binnen de perken kunnen houden’.
	Hij vraagt om ook aan te geven hoe de stand van zaken ten
aanzien van kraaien en kauwen is.
*	Het steenmarteronderzoek is nog niet vrijgegeven door de
Provincie, alhoewel de onderzoeksresultaten daar al enige
tijd bekend zijn. ‘Wij hopen binnenkort door de Provincie op
de hoogte te worden gesteld’, aldus Hessel Meindertsma.

liggen. Na afloop van het seizoen kan pas een exacte berekening
worden gemaakt. De wachten krijgen dan bij de uitgekeerde
vergoeding een berekening van het bedrag. De prijs van 4,40
euro per hectare is een verwachting, geen belofte!
Inge van der Zee geeft aan dat vragen hierover na afloop van de
vergadering individueel aan haar kunnen worden gesteld.

7. Collectieven (agrarisch natuurbeheer).

‘In 2016 en 2017 heeft het hoofdbestuur het idee van een
broedmachine als mogelijke oplossingsrichting intern en
extern besproken. Tijdens rayonvergaderingen en bij informele
contacten met besturen en nazorgers van lokale wachten is
over dit onderwerp gesproken. Het werd al snel duidelijk dat
er onder de verschillende wachten ook verschillende meningen
over dit onderwerp bestonden. Ook is er uitvoerig met de
provincie Fryslân en met de wetenschap overlegd. Uiteindelijk
bleek de RUG het vooronderzoek te willen uitvoeren.

Vergoeding 2017/Contract 2018
Er is een verdeelsleutel gemaakt ten aanzien van de door
de Collectieven te betalen vergoeding voor de BFVWweidevogelregistratiegegevens. Alle wachten profiteren
hiervan, of er nu wel of niet beheer in hun gebied ligt, met een
basisvergoeding van 100 euro per wacht. Het resterende
bedrag wordt naar rato verdeeld over de wachten die
beheerland hebben. De afgelopen periode zijn er vragen
binnengekomen over de verschillen in deze vergoedingen.
Bondsmedewerkster Inge van der Zee legt uit hoe e.e.a. in
elkaar steekt. Onderstaand een beknopte uitleg.
*	
Het aantal beheerde hectares per wacht is per jaar
verschillend.
*	Het totaal aantal beheerde hectares is in 2017 minder dan
in 2016:
2016: 19.665,08 ha.
2017: 17.828,91 ha.
*	In 2016 totaal € 63.964,59 van KBF ontvangen.
Hierdoor is de berekening per wacht (ha.*2,97)+50.
* In 2017 totaal € 75.132,77 van KBF ontvangen.
Hierdoor is de berekening per wacht (ha.*3,90)+50.
*	In 2018 weer een ander aantal hectares, maar een vast
totaalbedrag € 90.000,-.
Pas na afloop een exacte berekening te maken.
Verwachting: (ha.*±4,40)+100.
Kortom: de prijs per hectare die je als wacht ontvangt, is
veranderd omdat er in totaal minder beheerde hectares
zijn, waardoor de prijs per hectare is verhoogd. Voor de ene
wacht is de vergoeding hoger geworden, voor de andere lager
dan voorheen, doordat de ene wacht meer hectares heeft
gekregen, de andere minder.
In 2018 is er sprake van een vaste vergoeding van 90.000
euro. De Collectieven bepalen zelf waar de beheerde hectares

8. Rayonvergaderingen november 2017.
Bondsmedewerker Henk de Jong meldt dat de rayonvergaderingen grotendeels in december 2017 hebben
plaatsgevonden. In totaal waren het er acht. De Waddeneilanden
konden moeilijk aanhaken en zijn later apart bezocht.
Tijdens de vergaderingen zijn zaken als de koekactie, stichting
ANF, broedmachine en succesvolle projecten van de wachten,
zoals de himmeldei van het veld door de jeugd, aan de orde
gekomen.

9. Broedmachine.
Voorstel onderzoek naar (on)mogelijkheden broedmachine.
Hieronder een samenvatting van de bijlage die met de agenda
is meegestuurd.

Het hoofdbestuur van de BFVW heeft alle reacties van de
vogelwachten over het onderwerp broedmachine gelezen,
gehoord en afgewogen. Het hoofdbestuur stelt voor om naast de bestaande inspanningen ter verbetering van de
weidevogelstand - ook in te zetten op de broedmachine.
Belangrijke punten hierbij zijn:
-	speerpunt van de BFVW inzake weidevogelbeleid blijft het
realiseren van een biotoopverbetering voor de weidevogels;
-	
eventuele inzet van een broedmachine zal een tijdelijke
noodmaatregel zijn.
De BFVW probeert samen met RUG een onderzoeksvoorstel
te formuleren. Hiervoor moet een onderzoeker worden gezocht
en benoemd. Dit wetenschappelijke onderzoek vraagt beperkte
financiële financiering. Hierover is de BFVW met de provincie
Fryslân in gesprek.
Een broedmachine zou, indien het nut wetenschappelijk is
aangetoond, een (tijdelijke) bijdrage kunnen leveren aan de
instandhouding van de weidevogelsoorten in onze provincie.
Structurele oplossingen, zoals een verbetering van de
weidebiotoop blijven prioriteit voor het hoofdbestuur.’
De voorzitter geeft aan dat tijdens de rayonvergaderingen pittig
is gediscussieerd over dit onderwerp. Vanuit de zaal worden de
volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
VW Kollum, Sies Krap geeft aan dat hij het niet eens is met
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het in stemming brengen van dit voorstel. Het speerpunt van
de BFVW om in te zetten op de biotoop van weidevogels en de
broedmachine zijn twee verschillende zaken. Er is nog zoveel te
doen met de verbetering van de biotoop. Dit is beter dan een
broedmachine in te zetten.
VW Wirdum, Jikke Kuperus geeft aan dat zij de broedmachine
in het verleden al eens heeft ingezet en dat dit tot succesvolle
resultaten heeft geleid.
VW Wommels, Machiel de Boer vraagt of er een
wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. De
voorzitter meldt dat de wetenschappelijke verantwoording
door de RUG wordt gedaan. Het gaat nu om de principevraag
of de leden akkoord gaan met het voorstel om naast de
gebruikelijke maatregelen ook een broedmachineproject op
te kunnen starten. Een eerste experiment zal op kleine schaal
plaatsinden, maar maar afhankelijk van de uitkomsten een
vervolg krijgen. Een wetenschappelijke onderzoeksvraag is ook
nodig om een ontheffing te kunnen krijgen. Let wel: het blijft een
tijdelijke maatregel.
VW Easterzee, Jan Vlas is tegen het voorstel. Hij wil eerst het
onderzoek afwachten alvorens tot stemming over te gaan. De
voorzitter geeft aan dat er eerst een ‘go’ van de leden moet
zijn voordat tot onderzoek kan worden overgegaan. Als uit dit
onderzoek blijkt dat het project geen kans van slagen heeft,
wordt het niet ten uitvoer gebracht.
VW Bolsward, Jan Kroese is van mening dat er nu echt iets
moet gebeuren en juicht het plan van harte toe.
VW St. Johannesga-Rotsterhaule, André de Jager adviseert om
over het voorstel breed te stemmen en niet met handopsteken.
Aldus wordt besloten.
Er wordt een stemburo ingesteld bestaande uit de HB-leden
Wybe de Jong en Henk Minkes en BFVW-lid Wiebe Palstra.
Iedere aanwezige wacht wordt met het aantal stemmen dat
zij heeft persoonlijk in de vergadering gevraagd of zij voor of
tegen het voorstel is. Nadat de stemmen worden geteld wordt
de uitslag later in de vergadering bekend gemaakt.
Van de aanwezige 74 wachten zijn 6 wachten met totaal 13
stemmen tegen het voorstel en 68 wachten met totaal 136
stemmen voor het voorstel, waarmee het voorstel met een
ruime meerderheid wordt aangenomen.

10. Stand van zaken stichting Agrarisch
Natuurfonds Fryslân.
Bondsmedewerker Henk de Jong meldt dat tijdens de afgelopen
rayonvergaderingen het initiatief tot oprichting van deze
stichting is gepolst en met groot enthousiasme is ontvangen.
Daarna zijn onderstaande stappen genomen:
*	Het bestuur is geformeerd in de personen Rendert Algra
(voorzitter), Eddy de Boer en Marco Hoekstra.
*	Eind december 2017 is de stichting officieeel ingeschreven
in de Kamer van Koophandel en daarmee formeel opgericht.
*	Door de publiciteit te zoeken zijn er al diverse positieve
reacties binnengekomen.
*	Er zijn en worden diverse gesprekken met organisaties,
deskundigen en kandidaten gevoerd om gelden en gronden
voor de stichting te genereren.
*	Tijdens deze vergadering hebben de leden van de BFVW
een bedrag beschikbaar gesteld om te kunnen starten.

10.

Z A K E N

Henk de Jong roept alle aanwezigen op om ideeën en mensen
aan te dragen die financieel aan de stichting kunnen/willen
bijdragen.
Zodra e.e.a. concreet is, wordt met de plaatselijk wacht contact
opgenomen.
Prijsvraag Cultureel Natuuridee 2018
HB-lid Doede Kooistra geeft aan dat de BFVW eind 2017
5000 euro beschikbaar heeft gesteld voor het beste Cultureel
Natuuridee 2018.
Voor deze prijsvraag zijn 9 inzendingen binnengekomen.
De prijsvraagcommissie bestond uit Eize van Ommen (VW
Boksum), Henk de Jong (Bondsbureau) en Doede Kooistra
(HB). Op diverse onderdelen werd m.b.v. een wegingsfactor
punten gegeven.
Dit resulteerde in de volgende drie winnaars met meer dan
200 punten:
1.	VW Dronrijp scoorde voor haar idee van een educatiefilm
281 punten en ontvangt hiervoor 2000 euro.
2.	VW Oldeholtpade e.o. kreeg voor haar idee van een drijvend
pompeblêdeiland met broedende vogels in de Lendevallei
256 punten en ontvangt eveneens 2000 euro.
3.	
VW Oosterwierum ontving voor haar idee van het
organiseren van een culturele avond 247 punten en
ontvangt hiervoor 1000 euro.
De vogelwachten Heerenveen (nestkasten), Balk (les-kisten),
Rotsterhaule (bouwlandzoekdagen), Trynwâlden (landschapsapp) en Koudum (bloemenbermen en -perken) hebben
ook mooie natuurideeën ingeleverd, maar behoorden helaas
niet bij de top drie.
Doede Kooistra wenst alle vogelwachten veel succes bij de
uitvoering van de projecten.

11. Route naar nieuw beleidsplan.
Het huidge beleidsplan loopt tot en met 2018. Op de BFVWContactavond in oktober van 2018 zal worden gestemd over
het beleidsplan 2019-2023.
Voor dit nieuwe beleidsplan wil het HB een breed draagvlak
hebben, vandaar dat er een enquête zal plaatsvinden. De
uitslag van deze enquête zal bepalend zijn voor de inhoud van
dit beleidsplan. Voor de begeleiding ervan zal een projectgroep
worden samengesteld die drie contactmomenten zullen
hebben en waarin twee HB-leden, zo’n vijf vogelwachters en
een medewerker van het Bondsbureau zitting zullen nemen.
A. Enquête.
Bondsmedewerkster Inge van der Zee legt uit wat de bedoeling
van de enquête is.
De hamvraag is of het nieuwe beleidsplan ook op het ‘aaisykjen’
gestoeld moet blijven. Om dit te toetsen wordt er een enquête
gehouden onder alle leden en donateurs van de wachten. De in
te stellen projectgroep komt halverwege maart van dit jaar bij
elkaar om hiervoor de vragen op te stellen. De Stichting Partoer
op Maat assisteert de BFVW hierbij. Zij gaat de uitkomsten van
de enquête verzamelen en maakt een overzicht.
Daarna komt de projectgroep nog tweemaal bijeen om een
concept beleidsplan op te stellen waarover tijdens de BFVW-
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Contactavond in oktober wordt gestemd.
Na de algemene vergadering van vanavond kunnen
vogelwachters zich voor de projectgroep aanmelden.
Inge van der Zee roept de wachten op om alle emailadressen
van hun leden en donateurs naar het Bondsbureau te mailen.
Deze emailadressen worden gebruikt voor het éénmalig
versturen van de enquête en voor het verzenden van meerdere
digitale nieuwsbrieven. Er wordt een digitale beveiliging
aangebracht zodat de privacy wordt gewaarborgd. Ontvangers
kunnen zich te allen tijde uitschrijven. Dit is gecheckt en blijkt
op deze wijze wettelijk te zijn toegestaan. De antwoorden op de
enquête van de nazorgers, leden en donateurs zullen met een
wegingsfactor worden meegenomen in de resultaten.
Vanuit de zaal merkt VW Eestrum op dat het erg moeilijk is om
van alle leden emailadressen te ontvangen. Deze zijn namelijk
niet bij de wachten aanwezig. Hierop moet dus een speciale
actie worden gepleegd.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de
enquête op papier te verspreiden en dat de wachten deze dan
onder hun leden en donateurs verspreiden.
Ook wordt gesteld dat vanaf mei de privacywetgeving wijzigt en
strenger wordt. Hier moet heel goed naar gegekeken worden.
De BFVW beraadt zich op al deze suggesties en informeert de
wachten zo spoedig mogelijk over de te volgen aanpak.
B. Projectgroep.
Er wordt gemeld dat er een projectgroep moet worden
samengesteld voor het opstellen van het beleidsplan en alles
wat daarmee samenhangt. Vogelwachten die dat willen,
worden opgeroepen zich na deze ledenvergadering bij Inge van
der Zee op te geven voor deze projectgroep.

Z A K E N

12. Rondvraag.
De volgende twee rondvragen zijn vooraf ingediend.
VW Franker vraagt wat er gedaan kan worden aan de
bescherming van nesten bij het gebruik van de steeds meer
voorkomende sleepslang in weilanden.
De voorzitter antwoordt dat de Provincie Fryslân 500
felgekleurde,
fluorescerende
nestbeschermers
heeft
aangeschaft die ze verspreidt onder loonbedrijven. Na afloop
van deze vergadering kunnen wachten deze voor 7,50 euro per
stuk bestellen.
VW Balk en omstreken vraagt wat te doen met verpachters
(zoals kerken en stichtingen) van boerenland om ze wat meer
tot weidevogelvriendelijke maatregelen over te halen.
De voorzitter dat de BFVW in gesprek is en gaat met groepen
verpachters om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheden en
om ze kennis over mogelijke voorwaarden bij te brengen
Sake Roodbergen meldt dat hij op 23 maart zijn boek over de
kievit presenteert bij Boekhandel Van der Velde In Leeuwarden.
Willem Bogstra van VW Jutryp/Hommerts roept de wachten
op te doneren aan de nieuwe stichting Agrarisch Natuurfonds
Fryslân. De voorzitter meldt dat indien er wachten zijn die
hiertoe genegen zijn zich kunnen melden bij bondsmedewerker
Henk de Jong.

13. Sluiting.
BFVW-voorzitter Rendert Algra bedankt iedereen voor zijn/
haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
Helga Aukes (notuliste)
Earnewâld, 2 maart 2018

Tureluur. (Foto: Henk Dikkers)
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Regels voor het vinden van het eerste kievitsei
1. Het ei moet gevonden zijn op een plaats en een tijdstip
waarop dat is toegestaan. Dat betekent dus 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 nazorgpas tenzij
hij/zij 11 jaar of jonger is. Alle ‘aaisikers’ vanaf 12 jaar en ouder
staan ingeschreven in de database: www.bfvwregistraasje.frl.
Vindt een boer op zijn eigen grond een eerste ei dan verstrekt
de vogelwacht hem direct een nazorgpas en verzorgt men de
aanmelding op www.bfvwregistraasje.frl. De boer moet dan wel
nazorg op zijn landerijen toestaan en voldoen aan de overige
bepalingen in dit reglement.
3. De houder van de pas neemt direct na zijn/haar vondst
contact op met een vertegenwoordiger van de BFVW:
Henk de Jong
06 - 51 17 21 74
Inge van der Zee 06 - 11 40 25 91
4. De vertegenwoordiger van de BFVW controleert of aan alle
voorwaarden is voldaan, constateert of het ei vers is en bepaalt
of er sprake is van een eerste ei.
5. De vertegenwoordiger van de BFVW neemt vervolgens
contact op met de Provincie of de betreffende gemeente.

Kieviten in de lucht. (Foto: Henk Dikkers)
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6. Kinderen t/m 11 jaar mogen zonder nazorgpas het veld in.
7. Als er twee kievitseieren (bijna) tegelijkertijd worden
gevonden, geldt het eerst gemelde kievitsei als eerste ei. Het
tijdstip van de melding is hierbij leidend.
8. Als het eerste provinciale kievitsei deel uitmaakt van een
legsel van meer dan één kievitsei, dan geldt dit zowel voor het
eerste ei van Fryslân alsmede voor het eerste gemeente-ei.
9. Er kan geen eerste ei geclaimd worden op een reeds eerder
gevonden nest.
10. 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.
11. 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 zit in de leeftijdscategorie van 6 t/m
12 jaar. Aaisykje onder begeleiding is toegestaan, maar het
ei moet zelfstandig worden gevonden. De vondst moet direct
worden gemeld bij de BFVW:
Henk de Jong
06 - 51 17 21 74
Inge van der Zee 06 - 11 40 25 91
Het hoofdbestuur meldt de vondst vervolgens bij het
Provinciehuis.
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Commissie nazorg
Het verslag van de weidevogelbescherming door de BFVW over 2018 op basis van de
telgegevens van 110 vogelwachten op ongeveer 130.000 hectare meest boerenland.
Nazorggegevens

Telmethodiek

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe registratie-app. Vlak voor
het seizoen begon, konden alle nazorgcoördinatoren op vier
bijeenkomsten - verdeeld over de provincie - oefenen met deze
app. In het begin was het voor zowel nazorgers als ICT-ers nog
even wennen, maar gedurende het seizoen zijn veel problemen
opgelost en kwamen er enthousiaste reacties binnen.
Door deze realtime-registratie is het voor boeren mogelijk om
tijdens (het plannen van) het landwerk rekening te houden met de
vogels. De agrarische collectieven kunnen met de juiste informatie
last-minutebeheer leggen op percelen met veel nesten of kuikens.
We zijn blij te kunnen melden dat er door meer verschillende
personen gegevens zijn ingevoerd dan de jaren hiervoor. Zowel
de app als de site werden veelvuldig gebruikt. Helaas leverde dit
grotere aantal mensen geen grotere aantallen vogels op.
De stagiaire die onderzoek heeft gedaan naar de predatiegegevens
gaf ons nog mee dat het goed zou zijn om aanvullende informatie
zoals neststatus (wel/niet uitgekomen) en verliesoorzaken beter
te laten registreren door onze nazorgers.

Bovenstaande gegevens zijn tot stand gekomen op basis van
de Friese combimethode. Deze methode wordt gehanteerd
voor de beheermonitoring in het leefgebied open grasland.
Alle gevonden nesten worden digitaal geregistreerd in www.
bfvwregistraasje.frl. Dit kan zowel via de computer als met behulp
van onze app. Naast de gevonden nesten worden broedparen
waarvan de nesten niet zijn gevonden geregistreerd. Dit om
een compleet beeld te krijgen van alle aanwezige broedparen.
Om het bruto territoriaal succes (BTS) uit te kunnen rekenen
wordt er ook een drietal alarmtelrondes uitgevoerd. Het BTS
van de grutto bedraagt 52% op basis van alarmtelronde twee.
We kennen een drietal indicatoren: < 50 is slecht, tussen de
50 en 65 is matig en > 65 is goed.

Aantal legsels/broedparen:

Kievit

13.834

Grutto

6.039

Tureluur

4.476

Scholekster

7.691

Totaal

Grutto

Alarmtelling 1

Alarmtelling 2

Alarmtelling 3

3650

3220

1342

Kievit

Aantal nesten/broedparen van de vier hoofdsoorten:
Soort:

Alarmtelling gruttogezinnen:

32.040

Aantal nesten/broedparen van de andere vogelsoorten:
Soort

Aantal

Soort

Aantal

Bergeend

207

Gele kwikstaart

305

Eidereend

98

Graspieper

729

Krakeend

374

Veldleeuwerik

858

Kuifeend

254

Witte kwikstaart

126

Slobeend

525

Wilde eend

1.689

Patrijs

0

Zomertaling

54

Fazant

36

Wintertaling

51

Kwartel

20

Kwartelkoning

2

Kemphaan

23

Kluut

296

Meerkoet

1.536

Watersnip

56

Waterhoen

128

Wulp

43

Fuut

75

Bontbekplevier

19

Kleine plevier

54

Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 werd het eerste Friese
kievitsei op een maïsperceel nabij It Heidenskip gevonden
door Riemer Miedema uit diezelfde plaats. Hij werd daarbij
vergezeld door zijn vriend Jesper de Vries. Het eerste eitje
van de provincie werd nog aangevuld tot een twake, maar het
nestje werd daarna in de steek gelaten. Waarschijnlijk vanwege
de kou.
Het tweede ei werd door Hendrik Haanstra gemeld, ook
gevonden nabij It Heidenskip maar een dag later. Het werd
daarmee het gemeente-ei voor Súdwest-Fryslân.
Daarna bleef het een paar dagen stil door de inval van een koude
periode. Pas op 20 maart kwamen de volgende gemeenteeieren. Acht dagen later waren alle eieren gevonden, gemeente
Schiermonnikoog was de hekkensluiter op 28 maart.
De koude periode viel middenin de weken dat de kieviten zich
gaan vestigen in hun broedterritoria. Is dat een reden voor
de slechtere cijfers van dit seizoen? Dit jaar waren er in heel
Fryslân 2.480 minder nesten en broedparen dan een jaar
ervoor. Dat betekent dat er in 2017 18% meer nesten en
broedparen werden geregistreerd.
Maar minder eieren betekent nog niet direct minder
kieviten, misschien zijn de kieviten niet allemaal aan nestelen
toegekomen. Als dat het geval is, dan hebben we hoop dat het
in 2019 beter wordt. Er zijn echter ook stemmen die beweren
dat het komt door de veroudering van de populatie, dat zou
veel ernstiger zijn. We zullen komend jaar zien of de cijfers dan
beter uitpakken of niet!
Door de kou waren de meeste kieviten later aan de leg. In de
laatste week van maart werden veel nesten gemeld. Deze
kuikens zijn dan in de laatste week van april uitgekomen. In
delen van Fryslân was de periode rond eind april/begin mei
bijzonder nat. Deze eerste kuikens kregen al die nattigheid in
hun tweede week te verwerken. Een zeer ongunstig weertype
voor deze jonge kuikens.
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Wat de eenden betreft blijven de aantallen krak- en kuifeend
dalen, de slobeend heeft het beter gedaan en de wilde eend lijkt te
stabiliseren. Bij al de overige soorten moet gezegd worden dat niet
alle broedparen gemeld worden. Eenden in parken bijvoorbeeld
worden lang niet altijd meegenomen. We kunnen daardoor niet al
te veel zeggen over trends.

Weer

Het eerste jeugdkievitsei werd op 22 maart
gevonden door de tienjarige Hjalmar Dijkstra bij
Slijkenburg. (Foto: Wiebe Palstra)

Grutto
Ook voor de grutto was 2018 een slecht jaar, we zitten nu totaal
nog maar net boven de 6000 broedparen in Fryslân buiten de
reservaten om. In procenten heeft de grutto het minder slecht
gedaan dan de kievit (in 2017 14,4% meer), maar ook dat is nog
altijd een flink verlies.
De Provincie heeft besloten om de doelstelling van 10.000
broedparen in Fryslân niet los te laten. Er worden echter geen
aanvullende maatregelen genomen. Ondanks dat het ANLbsysteem voornamelijk is ingericht op de wensen van de grutto (en
veel minder op die van kievit en scholekster), lijkt de soort er niet
voldoende aan te hebben.

Tureluur
De tureluur leek zich de afgelopen jaren te stabiliseren. Helaas had
ook deze weidevogel het moeilijk in het afgelopen jaar. Er werden
uiteindelijk vijfeneenhalf procent minder nesten en broedparen
gemeld.

Scholekster
De enige weidevogelsoort met een plus dit jaar is de scholekster.
Er werden nu 11,1% meer nesten en broedparen gemeld dan in
het dramatische jaar 2017. We zitten nu weer boven de 7.500
ingevoerde nesten en broedparen. Daarmee is het verlies niet
helemaal goed gemaakt, maar is er wel een herstel ingezet. We
hopen van harte dat dat zich door zal zetten.

Andere soorten
We zijn blij dat we kunnen melden dat de kwartelkoning weer is
gesignaleerd! Twee stuks zijn opgegeven in 2018 na jaren van
afwezigheid. Helaas waren er geen patrijzen te melden dit jaar.
De veldleeuwerik gaf een stijgende lijn aan de laatste jaren en zat
vorig jaar weer boven de 1000 meldingen, helaas noteren we dit
jaar een verlies en zakken we terug naar 858 meldingen. Hopelijk
is dit eenmalig.

14.

Na een zeer zachte en vrij natte januarimaand zette in februari
de winter toch nog in, deze maand was koud, zonnig en droog.
Maart was met een tweede vorstinval vanaf 16 maart tot en met
21 maart koud. April was daarentegen zeer zacht en zeer nat.
Er waren meldingen van weggespoelde nesten met eieren. Mei
was extreem warm en zeer droog. Ook in juni en juli was er vrijwel
geen neerslag en het was ook zeer warm. Pas in de tweede week
van augustus viel er weer regen. Het neerslagtekort bleef het hele
jaar bestaan.
De kou in februari en maart is waarschijnlijk van invloed geweest
op de vestiging van de kieviten. De regen in april was een probleem
voor de eerste kuikens. De warmte die hierna kwam zorgde in
eerste instantie voor redelijke aantallen insecten, maar in de
loop van zomer werd het zo droog dat wormen hun heenkomen
zochten in diepere lagen van de bodem en ook het aanbod aan
insecten zeer summier was. De BFVW riep op om water op het
land te pompen voor de kieviten en scholeksters. Veel boeren
gaven hieraan gehoor, maar een paar dagen later werd er
een beregeningsverbod ingesteld voor Fryslân. Een verzoek tot
uitzondering voor de weidevogels werd niet gehonoreerd.

Agrarische werkzaamheden
Net als vorig jaar werd ook dit jaar gestart met de bemesting
halverwege februari. Door de kou in die periode had dit weinig
gevolgen voor de vogels. Waar de vogels tijdens het injecteren van
drijfmest wel in gevaar kwamen, werden dit seizoen voor het eerst
de nestpannen gebruikt waarvan de Provincie 1500 exemplaren
beschikbaar had gesteld in Fryslân.
Pas halverwege april - twee weken later dan gemiddeld - kwamen
er melkkoeien in het land, maar eind april werden veel weer
binnengehaald, omdat het te nat werd. Een week later kon er
weer beweid worden. De eerste snee werd opgehaald tijdens de
tweede week van mei. Bij boeren die randenbeheer toepassen op
hun percelen bleven hierbij de slootkanten staan. De tweede snee
volgde vanaf de derde week van juni. Het 1 juniland werd vaak iets
later, rond de achtste juni, gemaaid.
Door de droogte was er minder grasopbrengst in de zomer.
Sommige boeren moesten de overgebleven kuil van het jaar
ervoor aanspreken. Door de lange nazomer en zachte herfst is
er daarna nog wel een behoorlijke hoeveelheid gras van het land
gekomen, waardoor eventuele tekorten weer konden worden
aangevuld. Zelfs tot begin december werden er hier en daar nog
percelen gemaaid, al zal dat wel voor stalvoeren bestemd zijn
geweest.

Predatie
Dit jaar heeft onze stagiaire Anne van der Aa uitgebreid onderzoek
gedaan naar de predatie zoals die in onze database terug te vinden
was. Haar conclusie was duidelijk: de steenmarter is binnen een
paar jaar doorgestoten naar de top drie van predatoren. In enkele
collectieven staat hij zelfs op de eerste plek.
Naar aanleiding van de hoopgevende resultaten van het onderzoek
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Samenwerking

Hopelijk zet het herstel van de aantallen scholeksters
door. (Foto: BFVW-archief)

Met het Kollektivenberied Fryslân (KBF) wordt regelmatig
overlegd hoe we de nazorg en het beheer kunnen
optimaliseren. Zo is het belangrijk om Fryslân breed op gelijke
wijze te registreren en te rapporteren, zodat de inspanningen
en resultaten van de collectieven met elkaar te vergelijken zijn.
Niet om te turven wie het beste scoort, maar om van elkaar te
kunnen leren en daardoor effectiever te worden.
Onze kaarten leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De
door onze nazorgers ingevoerde stippen vormen de basis
voor de keuze waar het beheer neergelegd moet worden.
Voor het eerst dit jaar hebben ook alle drie terrein beherende
organisaties hun gegevens - voor zover aanwezig - bij ons
aangeleverd. Daardoor krijgen we een steeds beter beeld van

van Jonge Poerink en Dekker uitgevoerd bij Aldeboarn, waarbij
steenmarters werden weggevangen en gedood, heeft de Provincie
besloten om in 2019 zes van dergelijke pilotgebieden aan te wijzen.
Het is afwachten wat hiervan de resultaten zullen zijn. Hoewel
onze gegevens hier niets over zeggen, geven de geluiden uit het
veld steeds duidelijker aan dat niet alleen de predatie in de eifase
een probleem is, maar vooral ook die in de kuikenfase. Predatoren
die hierbij genoemd worden zijn kiekendieven, buizerds, reigers,
ooievaars en vooral katten. Een aanbeveling van Anne was om
vooral de nestverliezen met oorzaak te blijven registreren.
Totaal nestverlies 2018
Kievit

2.691

Grutto

738

Tureluur

200

Scholekster

826

Fryske Neisoarchdei
Op zaterdag 26 mei 2018 werd de Fryske Neisoarchdei weer
georganiseerd, deze keer door vogelwacht Burdaard. Het
thema was dit jaar ‘randenbeheer’. Op het land van Hessel
Meindertsma was het effect van dit type beheer goed te zien.
Tijdens een excursie door zijn landerijen werden er kuikens
gezien van alle vier hoofdsoorten. Ook de pers was hierbij flink
vertegenwoordigd.
Wanneer?

Waar?

12 april 2008

Vogelwacht Trynwâlden

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

2 mei 2015

Vogelwacht St-Johannesga-Rotsterhaule

7 mei 2016

Vogelwacht Bolsward

20 mei 2017

Vogelwacht Burgum-Garijp

26 mei 2018

Vogelwacht Birdaard

Tijdens de Neisoarchdei was Hessel Meindertsma
de gastheer. (Foto: Henk de Jong)
de stand van de vogels in de hele provincie.
Bovenstaand verslag is nadrukkelijk gebaseerd op de BFVWgegevens, uitgezonderd de stippen in TBO-gebied!

Tot slot
Voor drie van de vier hoofdsoorten was 2018 een moeilijk jaar.
Gelukkig zagen we een gedeeltelijk herstel voor de scholekster.
De invoer van de nieuwe app is succesvol verlopen. Komend
jaar zal ook de nieuwe site gelanceerd worden, zodat beide,
site en app, weer beter op elkaar aansluiten. De BFVW en haar
vogelwachten met alle vrijwilligers blijven zich inspannen om
een verbetering van de weidevogelstand voor elkaar te krijgen!
Namens de commissie nazorg, Inge van der Zee
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Commissie broedzorg
Het jaarverslag 2017 was het laatste jaarverslag van onze secretaris Gerhard Noordhof.
Hij heeft vele jaren het secretariaat met verve verzorgd. We hebben dit voorjaar op een
bescheiden manier afscheid van elkaar genomen. Gerhard, ook hier willen we je nog heel
hartelijk dankzeggen voor je inzet voor de commissie broedzorg!
Er is dus een vacature ontstaan om de plek van Gerhard in de commissie op te vullen. We
zijn nog op zoek. Wie de schoen past… Hij/zij kan zich melden bij een van de commissieleden
of bij het Bondsbureau BFVW.
Broedzorg
Bij weidevogels wordt altijd gesproken over de weersomstandigheden in het voorjaar. Eerst koud, dan droog, weinig
voedsel, etc. Diezelfde omstandigheden hebben ook invloed op
de andere vogelsoorten. Ook die hebben het moeilijk gehad.
En voor de trekvogels geldt dat nog extra. Zo was er sprake
van zware zandstormen in het Sahel- en Saharagebied, juist
op het moment dat de zwaluwen daar op doortrek waren. Of
dat veel invloed heeft gehad is niet echt bekend, maar er wordt
wel gesuggereerd dat dit een oorzaak kan zijn van bijvoorbeeld
minder (huis)zwaluwen.
Ook bij de zwarte stern (blaustirns) is sprake van veel minder
broedparen dan in voorgaande jaren. Een echte reden hebben
de mannen van de wurkgroep blaustirns niet kunnen aangeven.

We zijn dit jaar actief geweest op de volgende fronten:
- nestkasten
- zwaluwen
- kerkuilen
- zwarte stern

- registratie overige soorten (niet weidevogels)
- registratie-app.
De app wordt steeds verder verbeterd en ook meer gebruikt.

Aantal geregistreerde nestkasten loopt terug
Na het initiatief van een tiental jaren terug om 10.000 nestkasten
in Fryslân geplaatst en geregistreerd te krijgen, hebben we
de indruk dat de geregistreerde aantallen teruggelopen zijn.
Of dat in de praktijk ook betekent dat er inderdaad minder
nestgelegenheid geboden wordt, is de vraag. Wel is het zo
dat veel van de nestkasten die toen opgehangen zijn weer aan
vervanging toe zijn. Of dat ook gebeurt, onttrekt zich voor een
deel aan ons zicht.
Wel merken we dat steeds meer wachten zichzelf redden met
het vervangen van nestkasten. Veel wordt door vrijwilligers zelf
gemaakt, zo voordelig mogelijk. Door hout te zoeken bij lokale
timmerlieden/aannemers. Soms ook door gebruik te maken van
werkplaatsen van deze mensen. De BFVW heeft geprobeerd zelf
een webshop op te zetten om wachten van materiaal te voorzien.
Daar konden allerlei materialen worden besteld die vaak voor
de broedzorg waren. Hiervan werd in de praktijk weinig gebruik

In 2018 werden
er 841 koolmezen
geregistreerd. (Foto:
BFVW-archief)
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gemaakt. En het was voor het Bondsbureau erg arbeidsintensief.
Daarom is afgelopen jaar besloten de webshop op te heffen. In
plaats daarvan is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met het bedrijf Vivara. Er komt een link naar de webshop van dat
bedrijf voor de aanschaf van de benodigde materialen. Dat levert
een win-win situatie op: omzet voor het bedrijf en een kleine
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commissie voor de BFVW.
Cijfers met betrekking tot de ‘broedzorgsoorten’ zijn nog
niet betrouwbaar. Enkele gegevens van het afgelopen jaar:
koolmees 841, pimpelmees 515, spreeuw 14, huismus 109,
ringmus 154.

Werkgroep Zwaluwen
2018 was het eerste jaar waarin we volledig de gegevens
via de app en het invoersysteem binnen kregen. Vlekkeloos,

20 broedparen zijn geteld. Dit betekent dat er 19 nesten niet
zijn gevonden. Klinkt heel reëel. Echter in dezelfde vogelwacht
zijn er ook tien nesten geteld, waar één broedpaar tegenover
staat. En dit klinkt minder reëel. Hier ligt werk voor onze
commissie om met jullie in overleg te gaan, om op één lijn te
komen met betrekking tot registratie.
Waar we ook tegenaan lopen is dat de genoemde aantallen
zekere aantallen zijn. De zogenaamde onzekere aantallen
ligt hoger. Namelijk in 28 vogelwachten is de boerenzwaluw
geteld, met 1400 broedparen en 1359 nesten. Dit is een
aanmerkelijk verschil met de eerdere aantallen. Dit ligt kennelijk
aan het feit dat in de app en/of in het systeem gekozen kan
worden voor de optie ‘zwaluw’ In overleg met onze voorzitter
is besloten de keuze voor de optie ‘zwaluw’ te scharen onder
de ‘boerenzwaluw’, omdat deze in de Friese volksmond ook
vaak ‘swel’ wordt genoemd. De optie zal volgend jaar niet meer
voorkomen in het systeem.

De boerenzwaluw (boereswel) is in 2018 door 20
van de 33 vogelwachten geteld. (Foto: Jan Kroese)
nee absoluut niet, maar wel zodanig dat we positief naar de
toekomst kunnen kijken waarin de tellingen van de zwaluwen
voor Fryslân een volledig beeld gaan geven. We hopen volgend
jaar nog meer gegevens boven tafel te krijgen. In totaal
33 vogelwachten hebben hun telgegevens ingeleverd met
betrekking tot de zwaluwen (swellen).

Boerenzwaluw
Door 20 van de 33 vogelwachten zijn broedparen van de
boerenzwaluw geteld, in totaal 384. Maar ook de nesten zijn
geteld, 154 stuks. En hier zit misschien wel de bottleneck
om de juiste getallen boven tafel te krijgen. Zo is er in een
vogelwacht één nest geteld, maar daar staat tegenover dat er

Overige zwaluwen
In tien vogelwachten zijn nesten en broedparen geteld van de
gierzwaluw. Er zijn 228 nesten geteld en 149 broedparen.
Dan zijn er in 17 vogelwachten de huiszwaluw geteld, met
300 nesten en 313 broedparen. In zeven vogelwachten zijn
er in totaal 650 nesten van de oeverzwaluw geteld en 137
broedparen.
Al met al een seizoen om van te leren. We gaan het komende
jaar inzetten op het verkrijgen van meer aantallen te krijgen
maar ook om de juiste aantallen op de goede plek te krijgen.
Mochten jullie ideeën hebben wat betrekking heeft op de
zwaluwen? Laat het ons dan weten. Graag via broedzorg@bfvw.
nl. Ook voor vragen kun je hier terecht en dan hopen we je zo
goed mogelijk te kunnen helpen.

Werkgroep Kerkuilen Friesland
Dit verslag moet een eerste algemene indruk geven van de
resultaten van dit jaar. Precieze gegevens zijn er nog niet, die
komen als het seizoen voorbij is. Ik heb een oproep gedaan
aan alle ringers van kerkuilen (goudûlen) in Fryslân om op tijd
de gegevens, voor zover beschikbaar aan te leveren, zodat
het verslag gemaakt kan worden. De meeste ringers hebben
hieraan meegewerkt.
In het algemeen komt naar voren dat de resultaten op de
zandgrond beter zijn dan op de kleigrond.

Rudy Fopma van Wurkgroep Bitgum e.o. was snel klaar, tot
nu toe niets geringd. Geen enkele jonge uil in de nestkasten.
Lydia Barkema uit Sneek e.o. was ook niet optimistisch over het
verloop tot nu toe, maar was ook nog niet geheel klaar.
Wobke Vellinga uit Frentsjer e.o. had met de eerste omloop tien
broedsels in de 37 nestkasten waarvan drie nieuw. In totaal
36 jongen, waarvan 33 geringd. De andere drie zaten achter
het ûleboerd en daar was niet bij te komen. Er werden twee
volwassen vrouwtjes in de bak gevangen en één geringd. Het
andere vrouwtje had al een ring, 11 jaar geleden aangebracht
door Willem Lousma. Dat is een mooie melding. Er zijn nu al
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Jonge torenvalk
met kleurring. (Foto:
BFVW-archief)

meer vogels dan vorig jaar en in de tweede omloop komt er
vast nog een aantal bij. Er wordt gehoopt op ruim 40 jonge
uilen dit jaar.
Willem Louwsma had gemiddeld drie jongen in de nestkasten.
Hij bestrijkt een vrij groot gebied met verschillende biotopen
voor de uilen. Er is zandgrond maar er zijn ook weidegebieden.
Richting Lemmer waren de uilen wel drie weken later. In de
omgeving van Balk was het goed. Bij Bolsward en Joure weer
een stuk minder. En in de Greidhoeke is het in het algemeen
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slecht. Bij Nijehoarne zijn zo’n 15 tot 20 jongen geringd. In St.
Nicolaasga was er een nestkast met 12 eieren! Die moest
bijna wel van twee vrouwtjes zijn.
Rudof Hendriks ringt in de omgeving van Noardburgum,
Hurdegaryp, Suwâld en Burgum. In 2017 heeft hij nog 20
jongen geringd en in 2016 21. Vergeleken met die jaren
ging het dit jaar al wat beter, maar niet zo goed als tijdens
de muizenplaag in 2014/2015. Wel zijn er in de legperiode
enkele eieren ‘weggeraakt’. Als kleine jongen vrij gauw worden
opgegeten door grotere jongen - door een gebrek aan voedsel
- dan mis je jongen vergeleken met het eerdere aantal eieren.
Ook hier gemiddeld drie jongen per nestkast. Op tien adressen
tezamen 30 jongen geringd waarvan de meeste goed op
gewicht waren.
In het ringgebied van Pyt van de Polder, Trynwâlden e.o. en
Damwâld e.o. (oan’t Dokkum ta) waren er ook gemiddeld
drie kerkuiljongen per nestkast. In de eerste omloop hebben
we 39 jongen geringd. Waarvan al vrij snel twee jongen niet
overleefden. Te weinig voer en daardoor verzwakt. Eén kast
met zeven eieren had helemaal geen succes. De gewichten van
de jongen vielen in dit gebied wat tegen. Verder waren er soms
vijf eieren en maar twee of drie jongen. In de andere eieren
waren kuikens aanwezig, maar die zijn niet verder uitgebroed.
Als er niet genoeg eten is, stoppen de uilen met broeden.
Alles overziend wordt het hier geen bijzonder jaar en ik ben
nieuwsgierig of tijdens de tweede omloop weer dode jongen
worden aangetroffen in de nestkasten.
De kerkuil is nu officieel van de Rode Lijst geschrapt omdat
het over het algemeen goed gaat. Maat dat betekent niet dat
de vogel nu ‘veilig’ is. De kerkuil kan niet zonder de hulp van
mensen. Het verzorgen en schoonmaken van de nestkasten,
controleren en ringen blijven nodig om overzicht te houden in
de ontwikkelingen!

Wurkgroep Blaustirns Fryslân

Tabel: aantal broedparen in de Friese kolonies in de periode 1996 – 2018 (BFVW Wurkgroep Blaustirns /
Sovon Vogelonderzoek).
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Totaal Blaustirns Fryslân

Figuur: ontwikkeling van totaal aantal broedparen in Fryslân in de periode 1996 – 2018 (Bron: BFVW
Wurkgroep Blaustirns / Sovon Vogelonderzoek).
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, een
aantal vertegenwoordigers uit professionele organisaties en
een trouwe aanhang vrijwilligers. Op kansrijke plekken worden
jaarlijks vlotjes uitgelegd, waarbij gestreefd wordt om alles klaar
te hebben in de laatste week van april.

Terugval
Na een aantal jaren met groei en een aantal boven de 200 in
2017 lag het totaal in 2018 flink lager dan in de acht jaren
ervoor. Het totaal kwam op 158 broedparen. Een kanttekening
hierbij is dat het aantal in het zuidelijk deel van Brandemeer bij
Oldelamer gebaseerd is op een schatting (24 paren). Met elf
kolonies waar wordt gebroed blijft de soort kwetsbaar.
Per kolonie bekeken is het beeld wisselend. Een afname in de
ene kolonie kan gecompenseerd worden door groei in een nabije
kolonie, waarbij er dus sprake zal zijn van verplaatsingen. Soms
ligt dat duidelijk voor de hand en soms weten we het niet zeker.
Dit gaat bijvoorbeeld op voor de kolonies bij Goëngahuizen met
afname in It Kobbelân en toename in It Eilân-west, maar ‘overall’
bleef het aantal hier in 2018 gelijk ten opzichte van 2017.
De meest noordelijke kolonie van Fryslân op De Leijen bij De Tike
groeide wederom naar nu 12 paren, wat hoopgevend is na een
aantal slechte jaren in de periode 2009-2016.
De kolonie bij Smelle Ie liet na een flink aantal goede jaren een
halvering zien ten opzichte van 2017. Hierbij kan ook deels
sprake zijn van verplaatsing van Smelle Ie naar De Leijen.

In De Deelen waren de uitgelegde vlotjes onbezet, het aantal
kwam hier op slechts vier paren. Wat de kolonie uniek maakt is
dat alle paren op natuurlijk materiaal tot broeden kwamen.
In de nabijgelegen Slûshoeke waren voor het derde jaar op rij
geen broedparen en in de Frieswykpolder bij Gersloot ligt het
aantal voor het derde jaar constant.
Positief is dat zuidelijker in de provincie er twee relatief nieuwe
kolonies zijn met beide voor het vierde jaar achtereen bezette
vlotjes.
In It Easterkar heeft de soort nu vaste plek gevonden met groei
naar 12 paren (start met drie in 2015).
In de Rottige Meente waren zeven paren aanwezig (zes in 2017).
Langs de Tjonger gaat het echter slecht, nabij Langelille zaten
ook dit jaar geen paren en lijkt de soort hier verdwenen.
In kerngebied de Brandemeer bij Oldelamer waren er problemen
bij het vlotjes uitleggen. Mogelijk mede hierdoor kwam het aantal
lager uit, vooral in het noordelijk deel met acht paren tegenover
33 paren in 2017.

Jaarlijkse rondvaart
Begin september was er weer de traditionele rondvaart
door de Alde Feanen, waarbij de ervaringen uit het afgelopen
broedseizoen werden besproken. We danken alle vrijwilligers
voor hun inzet, zonder hun inzet zijn voorgenoemde resultaten
niet mogelijk!
Namens de commissie broedzorg: Pyt van de Polder,
Gerard Tamminga, Jelle Postma en Henk Minkes
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Commissie educatie
‘De kinderen zijn tegenwoordig niet meer achter hun scherm vandaan te krijgen’, is een kreet
die veel gehoord wordt als het gaat om de jeugd te betrekken bij buitenactiviteiten. Toch lukt
het nog steeds een flink aantal vogelwachten om kinderen uit de buurt te interesseren voor
de natuur en de vogels. De jeugd gaat dan bijvoorbeeld mee om nestkasten te timmeren,
te controleren en schoon te maken. Gegevens invoeren met de BFVW-app is voor de
kinderen een eitje! Braakballen pluizen is ook altijd een geliefde bezigheid en excursies naar
plasdrassen zijn bijzonder in trek.
Bestuurlijke invulling
Door het vertrek van de heer Syb Muizelaar bestaat de
commissie nog slechts uit vier personen. Marijke Rijpkema is
nog altijd interim voorzitter en Henk de Jong vult vanuit het
Bondsbureau de commissie aan. Pieter van der Galiën en
Siebe de Vegt zijn veteranen in de commissie. Dankzij hun inzet
hebben we onder andere kunnen genieten van een prachtige
jeugdfûgelwachtdei! Voor het komende jaar zullen we ons
uiterste best doen om de commissie weer op volle sterkte te
krijgen. Heeft u/Heb jij belangstelling? Schroom niet en meld
u/je aan via het Bondsbureau, info@bfvw.nl.

Natte, maar geslaagde jeugdfûgelwachtdei
2018
Op 2 juni werd de 16de jeugdfûgelwachtdei georganiseerd door
het bestuur en de vrijwilligers van vogelwacht Idaarderadeel
Noord (omgeving Warten-Wergea). Bij biologisch boer
Johannes Kooistra was volop ruimte op zijn boerderij en
camping om het parcours uit te zetten. Ondanks het koude
en druilerige weer (de laatste van het jaar zou later blijken)
genoten krap aan 200 kinderen van leerzame en avontuurlijke
opdrachten die alle te maken hadden met de natuur. Naast
onze eigen commissies nazorg en broedzorg waren ook de
jagersvereniging en de plaatselijke visclub en imkers aanwezig.
Na een broodje - aangeboden door de plaatselijke bakker -

en met een gevulde tas en eigengemaakt oorwurmenverblijf
keerden de kinderen moe, maar voldaan naar huis terug.
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

6 juni 2015

Commissie educatie Broek (nabij Joure)

4 juni 2016

IJlst-Oosthem

10 juni 2017

Oldeholtpade

2 juni 2018

Idaarderadeel Noord

Braakballen pluizen is een
geliefde bezigheid van de jeugd.
(Foto: Jan de Boer)
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Eerste jeugdkievitsei 2018
Op donderdag 22 maart om 16.30 uur vond Hjalmar Dijkstra
(10) uit Sint Annaparochie het eerste jeugdkievitsei van
Fryslân. Dit gebeurde op landerijen nabij Slijkenburg. Hjalmar
ontving de volgende dag het Sulveren Polske uit handen van
gedeputeerde Johannes Kramer op het Provinciehuis. Hierbij
was volop pers aanwezig.

W E R K G R O E P E N

De BFVW is niet de enige partij die scholen benadert rondom
het onderwerp vogels. We merken dat scholen hierdoor soms
overvoerd worden. Ook bijvoorbeeld het IVN (Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie) richt zich op basisscholen. Er
zijn dit jaar enkele gesprekken met het IVN gevoerd over dit
thema.

Educatie aan volwassenen

Bonne Postma,
Workum

28 maart 2006

Mente de Boer,
Nijland

9 maart 2007

Er zijn dit jaar een paar weidevogelexcursies gehouden voor
groepen uit bijvoorbeeld Overijssel en Oosterwolde. Na een
lezing onder het genot van een kop koffie met oranjekoek op
het kantoor in Wiuwert zijn we naar de plasdras van Murk
Nijdam in Wommels geweest. Een prachtige plek met volop
grutto’s, veldleeuweriken, kluten, gele kwikstaarten en diverse
eendensoorten. De reacties waren dan ook zeer positief. Het
blijkt een goede manier om volwassenen (opnieuw) kennis te
laten maken met weidevogels en hun habitat. In 2019 wordt
gekeken of en hoe we dit educatie-instrument verder gaan
inzetten.

Fabian Noordhuis,
Bolsward

9 maart 2008

Educatie op (V)MBO

Geert Dijkstra,
Winsum

13 maart 2009

Jildert de Vries,
Minnertsga

17 maart 2010

Jelger Altenburg,
Oudehaske

17 maart 2011

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

15 maart 2003

Thijs de Vries,
Rinsumageest

18 maart 2004
Verbod aaisykjen in 2005

Jorn Witveen, Nijega 13 maart 2012
Niet gevonden in 2013
Sydo de Vries,
Noardburgum

15 maart 2014
Verbod aaisykjen in 2015

Lotte-Ytsje
Hoekstra, Stiens

16 maart 2016

Destiny van
Spanning, Bolsward

11 maart 2017

Hjalmar Dijkstra,
Sint Annaparochie

22 maart 2018

Nordwin College kwam met de vraag of we hen op de ‘groene’
afdelingen kunnen helpen met het geven van lessen over
weidevogels. Hier zitten jongeren die later beroepen in de
agrarische sector zullen krijgen (denk aan boeren, loonwerkers
en boerenhulpen). Dit jaar zijn er diverse gesprekken geweest
over hoe onze inzet er uit zou kunnen zien. Dit heeft geleid tot
een opdracht om onze registratie-app aan te vullen met een
informatief deel, waarna de jongeren de app kunnen gaan
gebruiken bij opdrachten die in het veld worden uitgevoerd. We
zijn blij met deze kans om een nieuwe doelgroep te bereiken!

Algemene informatie
•	Uitleenmogelijkheid voor 15 polsstokken (informatie via het
Bondsbureau).
•	Uitleenmogelijkheid voor weidevogelleskisten (informatie via
het Bondsbureau).
• In de (web)winkel verkrijgbaar: BFVW petten met jeugdlogo.

Contactavond in Wirdum
Op 16 april is voor alle wachten een jeugdeducatiecontactavond gehouden in café restaurant Duhoux in Wirdum.
Twintig wachten maakten hun opwachting en luisterden
naar een presentatie van Pieter van der Galiën en Siebe de
Vegt over wat er zoal komt kijken bij het organiseren van een
jeugdfûgelwachtdei. Verder gaven Joan Brink en Johannes van
der Meer uitleg over de veel bezochte plasdras van vogelwacht
Dronrijp.

Educatie op basisscholen
Het afgelopen jaar hebben opnieuw meerdere basisscholen
het lesprogramma ‘Maitiid yn it lân’ gevolgd. Voor de
vogelwachten is het belangrijk om hierbij actief betrokken te
zijn. Een veldbezoek is onderdeel van het lesprogramma. Via
het Bondsbureau (en Cedin) zijn de lesboekjes te bestellen, ook
kan een leskist worden ingezet.

Tijdens de jeugdfûgelwachtdei bij boer Kooistra in
Warstiens werd er ook gevaren. (Foto: Henk de
Jong)
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En dit zit er allemaal in een leskist. (Foto: Inge van der Zee)

Namens de commissie educatie, Henk de Jong

Sponsorcommissie
Ook in 2018 heeft een belangrijk aantal bedrijven de BFVW gesteund met een financiële
bijdrage. Hier kregen zij uiteraard de nodige aandacht en exposure voor terug. We bedanken
hen voor hun support.
Freonen fan de BFVW
In het 2018 heeft de BFVW een nieuw gezicht gekregen
naar de buitenwereld met een nieuwe website. Daarnaast is
de BFVW actiever in de sociale media (Facebook en Twitter).
Dit alles is bedoeld om onze organisatie meer in de picture
de zetten. Dit is weer gunstig voor onze sponsoren/partners.
We kunnen een aantal nieuwe partners verwelkomen die de
BFVW als organisatie steunen, bijvoorbeeld de firma Firmaq
(internetpartner) en Vivara (webshoppartner). Hiernaast zijn
er ook weer een aantal organisaties/bedrijven geweest die de
jeugdfûgelwachtdei bij de familie Kooistra in Warstiens hebben
gesteund. De BFVW is hen hier bijzonder erkentelijk voor!
Heeft u ook belangstelling voor het sponsoren van de BFVW?
Word ‘Freon fan de BFVW’! Vanaf slechts € 100,- is het
al mogelijk om in te stappen. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de heer H. de Jong, telefoon 0651172174 of e-mail h.dejong@bfvw.nl.

American Base (dump and outdore store)
Biofood Diervoeding BV
CNAL B.V.
De Strampel
FB accountants
Firmaq Media Groep
Frisia (terreininrichters en hoveniers)
Grafische Groep Van der Eems
Helga Aukes
Communicatie & Office Management
It Posthûs (hotel restaurant)
Membercontrol (ledenadministratiesystemen)
Noordmans maaiservice
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
Van der Meer Consulting bv
VDL Bus (bussenbouwer)
Verzekeringen Siebe de Vries
V&H Dakbedekking Leeuwarden

Bolsward
Drachten
Tzum
Grou
Burgum
Heerenveen
Burgum
Easterein
Mantgum
Burdaard
Assen
Britswert
Sneek
Akkrum
Heerenveen
Heerenveen
Leeuwarden

Namens de sponsorcommissie, Henk de Jong
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Redactiecommissie Vanellus
Onze redactie is in 2018 uitgebreid met Hendrik Tamsma, student landschapsgeschiedenis
uit IJlst. Daarmee bestaat de vaste redactie uit zes personen. Ondersteuning is er in de
vorm van onderzoekster Baukje Hoekstra en diverse gastredacteuren en fotografen.
De redactie is er ook in 2018 weer in geslaagd om zes keer
een mooi blad voor u te maken. Stukken over onderzoek naar
predatie en artikelen over lokale wachten werden afgewisseld
met fjildpraat en ringedingetjes. Ook actuele thema’s kwamen
aan bod. Voorbeelden hiervan zijn het Usutuvirus bij merels, de
verruiging van boerengronden die veranderen in natuurgronden
en natuurinclusief boeren. Nieuw dit jaar was de rubriek ‘In de

kijker’ waarin iedere keer een vogelsoort wordt beschreven.
Heeft u ideeën voor een onderwerp dat u graag eens in de
Vanellus behandeld zou hebben, schroom niet maar laat het
ons weten!
Namens de redactiecommissie, Inge van der Zee
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Commissie pr en communicatie
Moderne communicatiemiddelen
Er is dit jaar nogal wat veranderd op het vlak van communicatie.
We hebben als BFVW definitief de stap naar sociale media
gezet. Via Facebook en Twitter hebben we bekend gemaakt
wie de vinders waren van de eerste eieren. Iedere vinder werd
in het zonnetje gezet met een foto en begeleidende tekst.
Regelmatig posten we nieuwtjes en in de laatste maand is er
op die manier heel wat aandacht naar onze petitie tegen de
jacht op weidevogels getrokken. Op de Kontaktjûn in oktober
is de nieuwe website gelanceerd. Een mooie, moderne site
waarop komend jaar iedere vogelwacht een plekje kan krijgen.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat de wachtgegevens correct
in het registratiesysteem staan. Dit is vanaf 1 januari 2019
de enige bron van adresgegevens voor ons. De nieuwe
privacywetgeving (AVG) vereist namelijk dat adresgegevens in
een beveiligde omgeving staan. Deze adresgegevens zijn nodig
voor alle andere communicatie-uitingen zoals mail, telefoon,
brief, Vanellus en nieuwsbrief.

De nieuwe website van de BFVW.
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Wie liever persoonlijk iets wil bespreken is welkom in onze
‘kijkhut’ in Wiuwert! Een telefoontje van tevoren voorkomt de
teleurstelling van een dichte deur.

BFVW-stand
De stand (pr-kar) is het afgelopen jaar enkele keren in de uitleen
geweest. Een mooi middel om een stand van uw vogelwacht op
een beurs of fair op te fleuren. Heeft u belangstelling?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Inge van
der Zee, telefoon 058-2504388 of e-mail info@bfvw.nl.
Namens de commissie pr en communicatie,
Inge van der Zee
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Wilsterwerkgroep
De veronderstelling dat het vangen van goudplevieren (wilsters) steeds eenvoudiger gaat, is
niet juist. Vele dagen zijn er mislukkingen op dit gebied. Ook dit jaar waren de goudplevieren
slecht te vangen. De maand september was goed, maar in de maanden oktober en november
waren ze niet te vangen en nauwelijks aanwezig. Dit kwam mede door de droogte in de
weilanden.
Een kleine anektote over een dag in het veld. Een groepje
goudplevieren kwam mooi op het net aan, zodat het vrij zeker
was, dat ze gevangen zouden worden. Plotseling trok de groep
omhoog om met rappe vleugelslag te verdwijnen. Ze lieten de
poten al hangen, maar om de een of andere reden stond het
de vogels niet aan.
Het wilsterflappen, een cultuurhistorische manier van
vangen, is van grote waarde voor de wetenschap. Wereldwijd
maken wetenschappers gebruik van de gegevens die wij als
wilsterflappers verstrekken.

Aantallen geringde vogels 2018
Vogelsoort

Aantal geringde vogels in 2018

Goudplevier (wilster)

3378

Kieviet (ljip)

134

Kemphaan (hoants)

100

Tureluur (tsjirk)

23

Bonte strandloper (gril)

55

Rosse grutto (heawylpen)

155

Namens de Wilsterwerkgroep, J.A. Strikwerda
(voorzitter ‘Het Friese Vogelvangersbelang’, opgericht
in 1909)
Ook in 2018 was de
goudplevier (wilster)
slecht te vangen.
(Foto: Willy Dikkers)
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RAS-project Ljip-Strânljip
Vanaf 2000 worden in Fryslân, in samenwerking met het Vogeltrekstation Arnhem en de
BFVW, kieviten (ljippen) geringd in een aantal vaste onderzoeksgebieden. Vanaf 2008 is daar
ook - in samenwerking met Sovon - de scholekster (strânljip) aan toegevoegd. De gebieden
maken onderdeel uit van het RAS-project (Recapture Adults for Survival).
Dat het niet goed gaat met onze weidevogels in Fryslân en
daarbuiten is geen nieuws, maar dat betekent niet dat er
geen successen te behalen zijn. Er is meer aandacht voor
de ecologie van onze weidevogels en het wetenschappelijk
onderzoek zal zeker op de lange termijn een bijdrage leveren
aan behoud en herstel van onze kwetsbare grondbroeders
in ons cultuurlandschap. Verbetering van maatregelen, zoals
plasdraspolders en rasters om vossen te weren, zijn daar
goede voorbeelden van.
Ook geeft het onderzoek inzicht in het effect van deze
maatregelen. Zo blijken bijvoorbeeld uitgestelde maaidata
goed te werken voor onze gruttokuikens. Echter daarmee
zijn de kieviten niet direct geholpen, want zij hebben ook korte
graslanden nodig.
Langzaam maar zeker leggen we steeds meer bloot van het
wel en wee, maar weidevogels zijn niet te redden door middel
van onderzoek. Dat kan alleen door een goede onderlinge
samenwerking met de agrariërs, nazorgers, overheden en
onderzoekers die zich bezig houden met de bescherming van
de nesten en opgroeiende kuikens. Deze samenwerking en de
liefde voor die prachtige dieren is de enige weg om ze voor ons
nageslacht te kunnen behouden.
Niet eerder viel er zo weinig neerslag in ons onderzoeksgebied
als in 2018. Het jaar begon met een zeer natte periode, waarbij
maart ons verraste met een venijnige kou in de staart. Daarna
werd het droog, droger en warm. De maaipiek op regulier
grasland lag al in de eerste decade van mei, maar daarna
sloeg de droogte echt toe.
Voor de grutto kwam de droogte mooi te laat, maar door de
warmte konden de kuikens wel sneller opgroeien in combinatie
met de vele insecten. In juni werd het zo droog dat het voor
de volwassen scholeksters en kieviten moeilijk werd om hun
favoriete regenwormen uit de grond te krijgen.
Opvallend in 2018 was dat door die droogte nieuwe en late
broedpogingen mislukten en alleen de aller vroegste kuikens
nog kans zagen uit te vliegen. Met name bij de scholeksters
werd vastgesteld dat er niet genoeg gevoerd kon worden en
kuikens soms letterlijk aan de hongerdood gestorven zijn. De
wetten in de natuur zijn nu eenmaal hard. Zonder voedsel geen
leven.

Ringgroep Franeker e.o.
Ondanks de droge omstandigheden werden er door de
ringgroep een record aantal scholeksters gevangen van maar
liefst 114 broedvogels! Een flink aantal kon worden gevangen
op de zeedijk waar de vogelwacht speciale voorzieningen
en nestbescherming aanbracht in verband met loslopende
honden.
Vrijwel al deze legsels kwamen uit, maar het lukte weinig paren
om daadwerkelijk jongen groot te krijgen. Uiteindelijk werden
nog zes grote kuikens geringd met kleurringen. Ook werd er
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een flink aantal kieviten gevangen, in totaal 26!

Ringgroep Dokkum e.o.
Gedurende de maanden dat we actief met het ringen bezig
zijn geweest is het ons opgevallen dat veel nesten verloren zijn
gegaan op bouwland waar wij nazorg doen. Normaal hebben
wij op deze bouwlanden geen problemen met de nesten, de
eigenaren verlegden de nesten altijd.
Dit jaar was dat anders. Veel gemarkeerde nesten werden
onder de grond gewerkt tijdens het aardappelpoten. Deze
bouwlanden waren uitbesteed aan een loonbedrijf en daar
waren wij niet van op de hoogte gebracht. Dan krijg je het
gevoel: waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig, al het werk voor
niets! Dit waren nesten van kieviten en scholeksters.
Totaal hebben wij 17 scholeksters gevangen waarvan drie
terugmeldingen, hiervan was er één door ons geringde
scholekster. De meeste eieren zijn wel uitgekomen, maar de
jongen werden niet langer gezien dan een week.
Op het industrieterrein Betterwird hebben wij twee paartjes
scholeksters met twee vliegvlugge jongen gezien. Van de
kieviten zagen we geen vliegvlugge jongen.

Ringgroep Wommels e.o.
Teade gaf de volgende resultaten door: grutto adult 3, grutto pul
28, kievit pul 4, tureluur pul 4, scholekster adult 3, scholekster
pul 3, kluut pul 17.

Ringgroep Fryske Wâlden e.o.
In 2018 lag het zwaartepunt van onderzoek in de noordelijke
delen op de overgang met zeeklei. Hier komen nog vrij hoge
dichtheden voor rond Kollum en in de Zwagermieden. Ook
werd er in de Trynwâlden gevangen door een nieuwe aspirantringer Manon van Wesel. Daarnaast werden (onverwacht) op
de golfbaan (Erik van der Laan) en op het bedrijventerrein in
Surhuisterveen (Derick Hiemstra) in totaal 91 broedvogels
van de scholekster gevangen en gekleurringd. Daarvan
waren vijf vogels al geringd met aluminium. Drie waren als
nestjong geringd in de directe omgeving, wat erop duidt dat de
broedpopulatie vooralsnog aangevuld wordt door eigen jongenproductie.
In de Zwagermieden werd binnen het vossenraster een dode
scholekster gevonden bij het nest. Deze scholekster was
geringd in het najaar van 1992 in Engeland! Ook in 2017 was
deze vogel hier broedvogel. Een deel van onze scholeksters
brengt de winter door langs de kust van Engeland. Deze
scholekster maakte waarschijnlijk al 25 jaar achterelkaar deze
overtocht!
Door de droogte was het een dramatisch voorjaar voor de
scholeksterkuikens. Alleen kuikens van vroege broedsels
kregen nog voldoende voedsel. In totaal werden 16 kuikens
met metaal geringd en ook 16 kuikens van drie weken of ouder
werden geringd met kleurringen.
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Van de kievit zijn in 2018 weinig gegevens bekend. In de
vestigingsfase waren overal in het gebied tussen Dokkum
en Drachten de aantallen extreem laag. De paren die het
uiteindelijk wel lukte hun legsel uit te broeden hadden een
redelijk tot goed resultaat, want de kuikengroei was door het
warme weer bijzonder goed in het vroege voorjaar. Net als de
grutto had de kievit minder last van de droogte, omdat zij al

A C T I V I T E I T E N

begin april starten met broeden en kuikens ook insecten eten
die boven de grond leven. Er werden uiteindelijk nog acht bijna
vliegvlugge kieviten gekleurringd en één broedvogel.

Namens de RAS-werkgroep, Jeffrey Huizenga

Het RAS-project geeft ook inzicht in het effect van maatregelen als plasdraspolders en rasters om vossen te
weren. (Foto: Janny Kamstra-Werkhoven)
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De koekactie en jubileumzaken van 2018
Aan de koekactie van 2018 hebben 37 vogelwachten deelgenomen. In totaal werden er
21.770 koeken verkocht. Het is voor de zesde keer dat de koeken werden geleverd door
bakkerij Tjeerd Visser uit Hardegarijp.
Voor het eerst in jaren steeg de inkoopprijs. Ook de verkoopprijs
moest hierdoor omhoog. Adviesprijs werd nu € 2,- per koek,
maar de wachten waren vrij om zelf de prijs te bepalen.
Bijvoorbeeld in een actie van drie koeken voor € 5,-. Nu een
vaste verkoopprijs is losgelaten is het voor de BFVW niet meer
mogelijk om te zien hoeveel iedere wacht heeft overgehouden
aan de koekactie. We gaan er van uit dat de koekactie toch
weer een prima bijdrage aan de vogelwachtkasboekjes heeft
geleverd.

In oktober vierde de oudste wacht van Fryslân haar 75-jarig
jubileum. Vogelwacht Balk e.o. is al in 1943 opgericht! De
wacht hield ter ere van dit jubileum een mooie middag met
infomarkt en excursies door het gebied. Van de BFVW kreeg
de wacht een dagdeel dronevliegen cadeau. Er komt - tijdens
het broedseizoen - een dronepiloot met drone naar de wacht
toe. Het bestuur van vogelwacht Balk kan zelf bepalen wie men
hiervoor uitnodigt (nazorgers/jeugd/dorpsgenoten).
Inge van der Zee

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 2017-2018 hebben de vogelwachten hier geen gebruik van gemaakt.
Richtlijnen van bijvoederen
U wordt verzocht bij het aanvragen van voer voor de vogels
gedurende de winter het volgende in acht te nemen:
*	Het aanvragen van voer kan uitsluitend plaatsvinden door
de bestuursleden van de vogelwachten 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 tussen hem
en de in uw omgeving aanwezige foeragehandel worden
afgehaald. In alle andere gevallen staat de Stichting
Vogelverzorgingsfonds Friesland niet garant voor betaling.
*	Voor voer van visetende vogels kunt u terecht bij vogelasiel
De Fûgelhelling, De Feart 1, 9247 CK te Ureterp, tel.
0512-51 43 28.
	

	Dit voer (vis) wordt uitsluitend verstrekt als u bereid bent
het af te halen, uiteraard na telefonisch overleg.
Het Vogelverzorgingsfonds kan in het belang van de
organisatie aangevraagde hoeveelheden wijzigen. Graag
vragen wij begrip indien één van bovengenoemde 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 NL 84 INGB 0003892088
t.n.v. Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland, Drachten.
Rinse Keizer (voorzitter Stichting
Vogelverzorgingsfonds Friesland)

(Foto: Joan Brink/Direktfoto)
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Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van de Bond Friese VogelWachten te
Leeuwarden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens
Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen
bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk
voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk
van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Bond
Friese VogelWachten. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat

stellenom een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden
aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan
ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam
en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een
samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.
nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

RESULTAAT
De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een negatief
saldo van € 1.793. De balans per 31 december 2018 sluit
met een telling van € 424.926, waaronder begrepen een
positief eigen vermogen van € 394.926.
Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
FB-Accountants
S. de la Ferté AA RB

Grutto. (Foto: Henk Bootsma)
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Balans BFVW 2018
ACTIVA

Per 31 december 2018
€

Per 31 december 2017
€

€

€

Vaste Activa
Inventaris

10.137

13.094
10.137

13.094

Financiële vaste Activa
Lening u/g St. ANF

25.000

25.000

-

Vlottende activa
Voorraden

8.437

8.486
8.437

8.486

Vorderingen
- Rente
- Afdracht Vogelwachten
- Overige

-

-

2.878

4.399

53.110

10.000
55.988

14.399

Liquide Middelen
Rabobank
- Rek crt BFVW NL82RABO0356254844
- Rek crt Vanellus NL81RABO0375902309
- Bedrijfsspaarrek. NL94RABO3313764452

14.922

1.306

603

121

309.839

396.813
325.364

398.240

Kas
- Penningmeester

30.

-

-

-

424.926

434.219
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Balans BFVW 2018
PASSIVA

Per 31 december 2018
€

Per 31 december 2017
€

€

€

Eigen Vermogen
BFVW
- Algemene Reserve
- Exploitatiesaldo
- Toevoeging fondsen

396.719

361.820

- 1.793

34.899

-

394.926

396.719

Fondsen
Voorziening Vogelbescherming tbv Blaustirns

-

5.000
-

5.000

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

30.000

2.500

-

30.000
30.000

32.500

424.926

434.219
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Toelichting op de financiën over het boekjaar
van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018
Boekjaar

Het resultaat

We hebben het boekjaar 2018 met een klein negatief
saldo afgesloten. De BFVW is een samenwerkingsverband
aangegaan met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.
De bestede uren worden jaarlijks verrekend en de BFVW
heeft stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân - conform
opdracht van de algemene ledenvergadering d.d. 2 maart
2018 - een startlening verstrekt van € 25.000,-. Er is in
2018 een meerjarencontract met Kollektivenberied Fryslân
(KBF) gesloten voor het monitoren van weidevogels. De post
vorderingen is hoger dan gebruikelijk. Dit wordt veroorzaakt
doordat een tweetal grotere beschikte projectgelden in dit
boekjaar nog niet zijn uitgekeerd.

Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van € 1.793,-.

Tot slot
Dit boekjaar hebben we van de Provincie Fryslân een extra
subsidie voor het project Grutsk op ús Greidefûgels van €
24.750,- ontvangen en is de beschikking voor het project Grutsk
op ús Greidefûgels voor 2019 binnen. Er zijn dit boekjaar geen
legaten en giften ontvangen.
Kimswerd, januari 2019
W. de Jong, penningmeester hoofdbestuur BFVW

Het eerst gevonden ljipaai van Fryslân van 2018.
(Foto: BFVW)
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Secretariaten vogelwachten

Secretariaten vogelwachten

1

VW. Akkerwoude

06-53882506

39

VW. Hallum/Marrum/Ferwert

06-52061635

77

VW. Oudega (W)

0515-469316

2

VW. Akkrum

0566-650545

40

VW. Hantum

06-30393963

78

VW. Oudehaske

0513-677401

3

VW. Ameland (Hollum/Ballum)

0519-252181

41

VW. Harlingen

0517-417128

79

VW. Oudwoude

0511-451629

4

VW. Ameland (Nes- Buren)

0519-701225

42

VW. Haskerdyken

0513-671428

80

VW. Parrega/ Hieslum

06-22117565

5

VW. Anjum

0519-321794

43

VW. Heerenveen

06-11425355

81

VW. Raerderhim e.o.

06-44725704

6

VW. Arum

0517-641717

44

VW. Het Oud Bildt

06-40282594

82

VW. Reduzum

0566-601590

7

VW. Augustinusga/Surhuizum

06-50225057

45

VW. Jutryp/Hommerts

0515-442274

83

VW. Rijperkerk

0511-445073

8

VW. Bakhuizen

06-50890339

46

VW. Hurdegaryp

0511-475153

84

VW. Rinsumageest

06-23846655

9

VW. Balk en omstreken

0514-603918

47

VW. Idaarderadeel Nrd.(Warga
e.o.)

058-255329

85

VW. Scharnegoutum e.o.

06-41915983

10

VW. Beetgum/Beetgumermolen

058-2531920

48

VW. IJlst en Oosthem

0515-444621

86

VW. Schiermonnikoog

0519-531161

11

VW. Bergum

0511-464286

49

VW. Irnsum

06-18265993

87

VW. Sloten e.o.

0514-531496

12

VW. Birdaard

0519-332785

50

VW. Jelsum e.o.

06-44020284

88

VW. Sneek

0515-423435

13

VW. Boksum en omkriten

058-2541960

51

VW. Joure

0513-419164

89

VW. St. Johannesga-Rotsterhaule 06-43021125

14

VW. Bolsward

0515-579471

52

VW. Jubbega e.o.

0516-462530

90

VW. Stavoren

0514-681102

15

VW. Boyl

06-36318604

53

VW. Kollum

06-51452707

91

VW. Stiens

06-22213101

16

VW. Bozum

06-16957003

54

VW. Koudum/Hemelum

0514-851864

92

VW. Terhorne

06-33734735

17

VW. Brantgum/Raard

06-20498195

55

VW. Langezwaag/Luxwoude

0513-529857

93

VW. Terschelling

06-52372780

18

VW. De Blesse c.a.

0561-441545

56

WV. Leeuwarden e.o.

06-58984506

94

VW. Tjalleberd/ De Streek

06-40154700

19

VW. De Fjouwer Doarpen" Itens

0515-521820

57

VW. Lekkum/Miedum

058-2661231

95

VW. Trynwalden

06-54351560

20

VW. De Wilgen/Smalle Ee

06-55373064

58

VW. Lemmer

06-12399376

96

VW. Twijzelerheide

06-45460974

21

VW. Dokkum

06-45042080

59

VW. Lollum/ Waaxens

0517-469272

97

VW. Tytsjerk

0511-431818

22

VW. Donkerbroek

06-42250966

60

VW. Makkum

06-20850775

98

VW. Ureterp

0512-511012

23

VW. Drachten/Beetsterzwaag

0512-519740

61

VW. Mantgum

058-2519681

99

VW. Veenwouden

0511-474977

24

VW. Drachtstercompagnie

06-20965521

62

VW. Marssum

06-27191291

100

VW. Westergeest

0511-449697

25

VW. Driesum/Wouterswoude

0511-424636

63

VW. Menaldum/Slappeterp

0518-452094

101

VW. Wijns e.o.

058-2896744

26

VW. Drogeham

0512-352199

64

VW. Nijbeets/Veenhoop

0512-461980

102

VW. Winsum/Baard/Oosterlittens 06-52662993

27

VW. Dronrijp

06-51121636

65

VW. Noordbergum

0511-474194

103

VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard 06-39133060

28

VW. Easterein

0515-331560

66

VW. Olde- en Nijeberkoop

0513-623856

104

VW. Witmarsum

0517-531654

29

VW. Eestrum

0512-471314

67

VW. Oldeboorn

0566-840329

105

VW. Wolvega

0561-499228

30

VW. Engwierum

06-42820988

68

VW. Oldeholtpade e.o.

06-31551676

106

VW. Wommels

06-30472986

31

VW. Feankleaster e.o.

0511-445529

69

VW. Eastermar

0512-472236

107

VW. Workum

06-10474769

32

VW. Franeker

0517-418979

70

VW. Easterwierrum

06-23541465

108

VW. Woudsend

06-42741617

33

VW. Gaastmeer

0515-469436

71

VW. Oosterzee

0514-551290

109

VW. Zwaagwesteinde

06-38311247

34

VW. Garyp

0511-521505

72

VW. Opeinde (Sm)

0512-777005

35

VW. Gerkesklooster/Stroobos

0512-351466

73

VW. Oppenhuizen/Uitwellingerga

06-15567940

36

VW. 'De Trije Doarpkes'

06-42079949

74

VW. Oude- en Nieuwehorne

06-53736861

37

VW. Gorredijk

0512-540615

75

VW. Oude- en Nijemirdum

0514-571794

38

VW. Grouw

0566-623824

76

VW. Oudega (Sm)

0512-840428

In verband met de AVG (Europese
privacywetgeving) worden alleen
de namen van de vogelwachten
met de telefoonnummers van de
secretarissen vermeld.
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Bestuur
Secretariaten
vogelwachten
Algra
R.H.
79
VW. Oudega (W)
Jong
W. de

Kromhoutsreed 2
0515-469316
Harlingerweg 20

8411 KK

Jubbega

rendert@algra.frl

06-51602220

Voorzitter

8821 LC

Kimswerd

wybe.dejong@icloud.com

06-12902035

Penningmeester

80
VW. Oudehaske
Rijpkema-Elshof
Mevr. M.

0513-677401
Swettepoelsterdyk 3

8512 AS

Broek

marijkerijpkema@hotmail.com

0513-418600

Secretaris

Kalsbeek
81
VW. Oudwoude H. G.

Narderherne
3
0511-451629

9005 MB

Wergea

hkalsbeek@planet.nl

058-2552125

Juridische zaken

Kooistra
D.
82
VW. Parrega/ Hieslum
Minkes
H.
83
VW. Raerderhim e.o.
Sijmonsma
T.

Dobbelân 3
06-22117565
Boskwei 7
06-44725704
Rijksweg 154

8734 GZ

Easterein

d_kooistra91@hotmail.com

06-15356106

Onderzoek

9067 DM

Readtsjerk

henkminkes@kpnplanet.nl

058-2562964

Broedzorg

9011 VJ

Jirnsum

titussijmonsma@hotmail.com

06-46487488

Nazorg

84
Wal VW. Reduzum J. van der

0566-601590
Nummer
8

8553 MP

Yndyk

vanderwalyndyk@hotmail.com

06-51561601

Wachtondersteuning

85

VW. Rijperkerk

0511-445073

Ereleden

86
VW. Rinsumageest
Agema
H.

06-23846655

87
Boer VW. Scharnegoutum
E. de e.o.

06-41915983

Dijkstra
H.
88
VW. Schiermonnikoog

0519-531161

Douma
M.
89
VW. Sloten e.o.
Fokkema
J.

0514-531496

90
GrootVW. Sneek

0515-423435

J. de

Heslinga
G.
91
VW. St. Johannesga-Rotsterhaule
06-43021125
Hoekstra
M.
92
VW. Stavoren
Marum
E.J. van

0514-681102

93
VW. Stiens
Strikwerda

06-22213101

J.

Terpstra
94
VW. Terhorne W.

06-33734735

Roodbergen
S.P.
95
VW. Terschelling
Wiegersma
J.
96
VW. Tjalleberd/ De Streek
Wijnja
W.

06-52372780
06-40154700

97
VW. TrynwaldenA.G.
Witteveen

06-54351560

98

06-45460974

VW. Twijzelerheide

Commissie nazorg

99
VW. Tytsjerk
Sijmonsma

T.

0511-431818
Rijksweg
154

9011 VJ

Jirnsum

titussijmonsma@hotmail.com

06-46487488

Voorzitter

Zee VW. Ureterp
100

I. van der

Labadistendyk
2
0512-511012

8637VJ

Wiuwert

i.vanderzee@bfvw.nl

06-11402591

Secretaris - interim

Jager
Kl.
101 VW. Veenwouden
Kalsbeek
H.G.
102 VW. Westergeest
Ludema
J.

Badweg 16
0511-474977
Narderherne 3
0511-449697
Dokkumerstraatweg 12

8465 NN

Oudehaske

kpjager@home.nl

0513-677729

Lid

9005 MB

Wergea

hkalsbeek@planet.nl

058-2552125

Lid

9112 GT

Burdaard

j.ludema@chello.nl

0519-332785

Lid, automatisering

Meindertsma
103
VW. Wijns e.o. H.

Tergracht
2A
058-2896744

9091 BG

Wyns

hesselm@kpnmail.nl

0519-346273

Predatie

Stralen
J. van
De Trochreed 7
104 VW. Winsum/Baard/Oosterlittens 06-52662993

8522 MH

Tjerkgaast

johannesvstralen@hotmail.com

06-15482832

Lid

105

VW. Wurdum/Swichum/Wytgaard
Commissie
automatisering

06-39133060

Dreyer
B.
106
VW. Witmarsum

De Strikel
50
0517-531654

8604 VV

Sneek

benniedreyer@home.nl

0515-425294

Lid

Ludema
J.
107 VW. Wolvega
Pol
B.

9112 GT

Burdaard

j.ludema@chello.nl

06-52278398

Lid, nazorg

9231 RJ

De Wilgen

b.van.der.pol@philips.com

06-42881257

Lid

108 VW. Wommels
Veenstra
N.

Dokkumerstraatweg 12
0561-499228
Nachtlân 84
06-30472986
Weinmakkersstrjitte 1

9251 HT

Burgum

n.veenstra55@gmail.com

06-27577809

Lid, broedzorg

109
VW. Workum A.
Wiersma

06-10474769
Wjitteringswei
66

8495 JR

Aldeboarn

secretaris@fugelwacht-aldeboarn.nl

06-11877102

Lid

06-38311247
Boskwei 7

9067 DM

Readtsjerk

henkminkes@kpnplanet.nl

058-2562964

Voorzitter

110

VW. Woudsend

Commissie broedzorg

111 VW. Zwaagwesteinde
Minkes
H.

06-42741617

Boersma

R

Kloosterkamp 22

9251 BE

Burgum

roelboersma@hotmail.com

06-12139411

Lid

Polder

P. van de

Boskwei

9067DM

Readtsjerk

pytvdpolder@gmail.com

06-27117991

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

g.tamminga@grienkant.nl

0513-624363

Lid

Veenstra

N.

Weinmakkersstrjitte 1

9251 HT

Burgum

n.veenstra55@gmail.com

06-27577809

Lid, automatisering

34.

N A M E N

E N

A D R E S S E N

Werkgroep Blaustirns
Minkes

H.

Boskwei 7

9067 DM

Readtsjerk

henkminkes@kpnplanet.nl

058-2562964

Voorzitter

Paulusma

J.J.

Fabrykswei 29

9216 WR

Oudega

j.paulusma@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

Veenstra

S.

Tynjewei 3

8406 AT

Tynje

s.veenstra@natuurmonumenten.nl

06-10525971

Lid, Natuurmonumenten

Commissie educatie
Rijpkema-Elshof

Mevr. M.

Swettepoelsterdyk 3

8512 AS

Broek

marijkerijpkema@hotmail.com

0513-418600

Voorzitter

Galïen

P. van der

Pieter Durksstrjitte 16

9108 ML

Broeksterwoude

p.vandergalien1@knid.nl

0511-422626

Lid

Jong

H. de

Labadistendyk 2

8637 VJ

Wiuwert

info@bfvw.nl

06-51172174

Secretaris

Vegt

S. de

Hoendiep NZ 22

9843 TG

Grijpskerk

siebedevegt@gmail.com

06-10227163

Lid

Algra

R.H.

Kromhoutsreed 2

8411 KK

Jubbega

rendert@algra.frl

06-51602220

Lid

Zee

I. van der

Labadistendyk 2

8637 VJ

Wiuwert

info@bfvw.nl

058-2504388

Jong

H. de

Labadistendyk 2

8637 VJ

Wiuwert

info@bfvw.nl

058-2504388

8821 LC

Kimswerd

wybe.dejong@icloud.com

06-12902035

PR-commissie

Secretaris/website

Koekactie en jubileumzaken
Jong

W. de

Harlingerweg 20

Redactiecommissie Vanellus
Aukes

H.

S. van Galemaweg 35

9022 AC

Mantgum

mail@hac.frl

06-22392730

Redactiemanagement

Bruinsma

W.

De Nije Herne 3

8831 ZS

Winsum

wybren.bruinsma@hotmail.com

06-48974381

Redacteur

Dijkstra

W.

Fioringras 12

8935 BS

Leeuwarden

wiebe.dijkstra@kpnmail.nl

06-51260703

Redacteur

Zee

I. van der

Labadistendyk 2

8637 VJ

Wiuwert

i.vanderzee@bfvw.nl

06-11402591

Redactieadres

Tamsma

H.

De Smak 11

8651 CR

Ijlst

hendriktamsma@hotmail.com

06-45947339

Redacteur

Hosper

U.

De Feart 31

9247 CK

Ureterp

ultsjehosper@hotmail.com

0512-302373

Redacteur

0512-372475

Lid

0512-303174

Voorzitter

Werkgroep Kerkuilen Friesland
Jelsma

F.

Dwarssingel 11

9216 WL

Oudega (Sm.)

Jong

Joh. de

Lipomwyk 2

9247 NG

Ureterp

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, provinciaal coördinator

jongrans@hetnet.nl

Wilsterwerkgroep
Louwsma

L.

Franekerkade 23

8822 VT

Arum

0517-641677

Penningmeester

Jong

B. de

Heechhout 18

8723 ES

Koudum

0514-522376

Lid

Mulder

D.H.

Hellingstrjitte 28

8722 HH

Molkwerum

Strikwerda

J.

Harstawei 5

8644 VV

Dearsum

Zee

R. van der

Hegeterp 22

8711 EN

Workum

0515-542204

Lid

Secretaris
jaapengelland@kpnmail.nl

Voorzittter

Werkgroep RAS 'Ljip en Strânljip'
Kamstra

G.

Bûterblomstrjitte 10

9101 EL

Dokkum

0519-294256

Voorzitter

Visser

R.

Dongjumerweg 5

8809 HW

Boer (Frl)

0517-269429

Penningmeester

Huizenga

J.

Van der Walstrjitte 33

9251 RJ

Burgum

jeffrey_huizenga@hotmail.com

0511-402683

Secretaris

Prof. Venemastraat 1

8801 DV

Franeker

keizer.svff@gmail.com

0517-393559

De Feart 1

9247 CK

Ureterp

info@defugelhelling.nl

0512-514328

Mosselbankweg 1

9142 VJ

Moddergat

fugelpits@planet.nl

0519-321591

Vogelverzorgingsfonds
Keizer

R.

Vogelasiel 'De Fûgelhelling'
Sinnema

H.

Vogelasiel 'De Fûgelpits'
Wiersma-Visser

Fam.

SBNL Organisatie van particulier en agrarisch natuurbeheer en sectie weidevogels Vanellus Vanellus
SBNL

Maarsbergseweg 53 a

3956 KV

Leersum

info@sbnl.nl

0318-578357

8637 VJ

Wiuwert

info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

058-2504388

ANF Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân
ANF

Labadistendyk 2

35.

It Heitelân
Dêr’t de dyk it lân omklammet,
Lyk in memme-earm har bern,
Dêr’t de wylde see jamk flammet
Op in 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!

Huiszwaluw, Sovon vogel van het jaar 2018. (Foto: Henk Dikkers)

