Jaarverslag 2009
Algemeen
Deze winter konden de liefhebbers een paar weken de schaatsen onder binden.
Helaas was het ijs in de sloten nog niet betrouwbaar. Ondanks de kou werd het eerste kievitsei
in Friesland al op 10 maart gevonden. Met de paasdagen was er een periode met volop zomer.
Dit jaar moesten wij de meegenomen kievitseieren voor het eerst via SMS aanmelden. Er
mochten maximaal 6.431 eieren worden meegenomen. Dit was voor veel nazorgers het
moment om af te haken. Op 22 maart om 9.40 uur kregen wij al het bericht dat het quotum vol
was. Voor veel eierzoekersclubs te vroeg. Toch hebben de meesten wel een eitje kunnen
vinden. Ook zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak door de rechter. Deze zal door
uitstel waarschijnlijk geen invloed meer hebben op het eierenzoeken in dit seizoen.
In december kregen wij te maken met een langdurige winterperiode. Veel sneeuw met matige
tot strenge vorst vorst. Hierdoor was het noodzakelijk de vogels bij te voeren, hetgeen dan
ook door leden van onze wacht is gebeurd. Op dit moment is de winter bijna voorbij.
Ik gisteren alweer de eerste kievitten in it Leeglân. Bijna voorjaar.
Koekaktie
Ook dit jaar is er weer een koekaktie gehouden in januari.
De volledige opbrengst is weer voor onze wacht, met dank aan de sútelders.
Altenburg & Wymenga
Op 3 maart is er op verzoek van Altenburg en Wymenga een bijeenkomst geweest in Goutum.
Dit was een informatieve bijeenkomst met een lezing over Grutto’s en Afrika en de praktische
aspecten van het veldonderzoek ”Adres Onbekend” en de samenwerking in het veld in 2009.
BFVW
Op 6 maart was de jaarvergadering van de BFVW. Aanwezig Frans, Tonny, Erwin en Jan.
De hoofdbestuursleden W. Wijnja en I. de Jong waren niet herkiesbaar. Als nieuwe
bestuursleden zijn gekozen J. Houtsma en E. de Boer.
Naast reguliere zaken waren het beleidsplan 2009-2013, een presentatie Landschapsbeheer,
promotoefilm BFVW en het nieuwe registratie systeem van de meegenomen eieren de
belangrijkste punten. Het laatste is helaas niet anders.
Eerste kievitsei.
In Friesland gevonden op 10 maart.
In de gemeente Boarnsterhim op 11 maart door Gerda Pol.
Van onze wacht op 12 maart door Gerda Pol en bij de jeugd op 17 maart door
Jacqueline Jelsma
Nazorgvergadering op 3 april 2009.
Om 20.10 opent Frans de de bijeenkomst en heet een ieder welkom. Is blij met de goede
opkomst. Hij staat eerst even stil bij het overlijden van de vrouw van Jaap v/d Berg,
bestuurslid van onze wacht. Harrie en Erwin zullen een deel als nazorgcoördinator van Jaap
overnemen. Het was een korte eierzoekperiode, maar deze is toch goed verlopen. Het was
natuurlijk erg in de belangstelling, vooral incidenten. Het quotum was snel vol. Veel
instanties bemoeien zich met de Hempensermeer. Dit vraagt wel discipline, om zo weinig
mogelijk het veld in te gaan. De reaktie op onze brief aan de provincie heeft lang geduurd,
waarschijnlijk moeilijk. Provincie heeft wel de intentie om onderzoek te doen naar de predatie
in een aantal natuurgebieden. Dit is niet echt nodig, wij weten wel dat de predatie druk in deze

gebieden hoog is. Wel is onze wacht verzocht zoveel mogelijk bewijs van predatie aan te
dragen. Foto’s enz. De voorzitter wil graag van de nazorgers weten hoe het met de vogels is
in onze wacht. Dit blijkt matig tot iets minder goed. Ook de vogels zijn rustig in het veld.
Misschien door het late voorjaar. Tonny geeft aan dat het aantal nazorgers terug loopt, vooral
in Warten. Misschien geen of minder nazorg in gebieden met zeer weinig vogels. Jan en Cor
Pijl gaan nazorgen in de skriezekrite van Pieter Kalsbeek.
Het verzoek aan de nazorgers om alleen in eigen Rayon nazorg te doen.
Ook de nazorg op het maisland blijft een probleem. Toch proberen dit zo goed mogelijk te
beschermen. Het was beter wanneer er geen maisvelden zouden zijn.
De voorzitter vraagt zich af, of wij nog op dezefde manier nazorg op de maisvelden moeten
doen of pas na het inzaaien, of alleen op verzoek van de boer. Het broeden is nu 14 dagen
eerder begonnen en dan zijn er al kuikens bij het ploegen.
Doorzoeken tot het inzaaien is het beste, dan gaan de vogels naar het land er naast.
Tonny geeft aan dat er 4.754 eierzoekers geregistreerd waren die gemiddeld 1,4 ei gevonden
hebben. Door leden van onze wacht zijn 145 eieren gevonden. Er is overleg geweest met de
BFVW of het max van 15 eieren om laag moet, om meer mensen de geledenheid te geven een
ei te vinden. Volgens Henk Kalsbeek moeten wij dit niet doen, roepen het onheil over ons
heen. De wacht deelt dit standpunt en Tonny zal dit doorgeven.
Henk Kalsbeek geeft aan dat de BFVW toch probeert het quotum te verruimen. De advocaat
van de Provincie moet goedkeuring geven. Er moet aantoonbaar geen ecologische schade zijn,
dus het eierenzoeken moet geen invloed hebben op het aantal groot geworden kuikens.
Hierna worden de formulieren uitgedeeld.
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.
Fryske neisoarchdei op 25 april 2009.
Gedeputeerde H. Konst opent deze dag.
Het is de bedoeling dat s’morgens zoveel mogelijk nazorgers in hun gebied aanwezig zijn.
De resultaten worden aan het einde van de dag doorgegeven aan het bondsbureau.
Landschapsbeheer Friesland.
Uitnodiging voor een bijeenkomst in Beetsterzwaag op 7 mei met als thema “de
maatschappelijke stage”.
Kap bomen aan Wergeasterfeart tegenover de Hempensermeer.
Op 7 mei heeft onze wacht een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om de
kapvergunnung die het Wetterskip Fryslân heeft aangevraagd te honoreren.
Pas na aandringen van onze kant is er op 28 september een reaktie van de gemeente binnen
gekomen. De bomen waren toen reeds gekapt.
Excursie
Op zaterdag 16 mei zou er een excursie naar de Workumerwaard zijn.
(Deze is niet doorgegaan.)
Alarmtelling op 23 mei 2009.
Tonny zal hiervan verslag doen.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei op 6 juny yn Koudum.
Onder begeleiding van Sytze en Tonny zijn hier van onze wacht 7 schoolkinderen naar toe
geweest.

Nazorg.
Door de korte eierzoekperiode kon al vanaf 22 maart begonnen worden met de nazorg.
Het aantal ha waarop wij nazorg doen is met 300 ha afgenomen. Deels doordat een aantal
boeren hun land verbieden voor eierenzoekers, deels door het afnemen van het aantal
nazorgers. In rayons waar geen vogels meer zitten, worden geen nazorgers meer ingedeeld.
Wel een aantal keren per jaar door deze gebieden heen lopen voor controle.
In het algemeen een afname van het aantal broedparen. Bij de kievit 62, grutto 19, scholekster
13 en tureluur 41 met broedparen. Ook de wilde eend ging fors achteruit.
Dit jaar veel predatie van jonge kuikens door buizerds en reigers.
In de Hempensermeer is het vooral de kievit, die van 44 naar 17 broedparen terug ging.
Vooral de nazorg in de beheersgebieden vraagt nogal wat van onze nazorgers. Voor een aantal
kost dit te veel tijd. Ook de grote predatie is natuurlijk niet motiverend.
“Weromkomjûn” jeugdtrekkers in Wurdum.
Deze zou gehouden worden op 1 oktober, maar door te weinig deelname is deze later
gehouden op 29 oktober. Tonny, Lolke en Sytze waren hier van onze wacht aanwezig.
Deze bijeenkomst is vooral om de ervaringen met de jeugd onderling uit te wisselen en om te
kijken wat eventueel beter kan.
Jaarlijkse weidevogelkennisdag Friesland.
Deze was dit jaar op 26 oktober in Burgum en wordt georganiseerd door Boerennatuur, mede
namens Provincie Fryslan, BFVW, Natuurmonumenten, Nij Bosma Zathe (WUR), SBB en
It Fryske Gea. Thema was: Grensverleggend weidevogelbeheer.
Frans was hier van onze wacht aanwezig.
Scholen-werkgroep.
Tonny doet verslag van de vele aktiviteiten die zij dit jaar voor de schooljeugd hebben
georganiseerd..
Rayonvergadering.
Deze was op 17 november in cafe Duhoux te Wirdum, georganiseerd door Fûgelwacht
Wurdum, Swichum, Wytgaard. Punten die aan de orde kwamen:
Anne Venema namens de educatie commissie wil meer contact met de afdelingen die een
jeugdwacht hebben. Jeugdtrekkerscursus op 2 avonden in januari 2010. Aanwas nazorgers
gaat niet vanzelf. Er is een opleiding “Jeugd tot Nazorger”.
De BFVW zal een promotie artikel aanleveren voor de dorpskranten.
De nazorgcommissie gaf aan dat het programma waarin wij de nazorg gegevens invullen op
internet niet naar behoren werkt. De juiste gegevens zijn er moeilijk uit te krijgen.
Nog 13 wachten hebben de nazorgformulieren niet ingeleverd.
Er komen minder nazorgers, de gebieden zonder nazorg worden groter. De motivatie wordt
ook minder door de langere nazorgtijd ivm korter eierenzoeken. Toch zijn de legsels in juni
voor de telling van groot beland. Voor een eventuele andere manier van registreren van de
gevonden eieren, is de aanwas van jonge vogels van belang.
De BFVW is het niet over alle pakketten eens van Agr. Natuurbeheer. Er blijft veel geld aan
de strijkstok hangen. De BFVW wil hierin graag een dominantere rol spelen.
Nu nog door Boerennatuur, straks meer via de BFVW regelen.
Er komt meer aktuele info van de wachten op de Webside van de BFVW. Vragen via de
webside wordt mogelijk. Adres: info@bfvw.nl.

In februari heeft Faunabeheer zijn bezwaar bij de rechter verloren. Ligt nu bij de
meervoudige kamer. Uitspraak binnen 6 weken. Rechtzaak is volgend jaar.
Verder is er ook bij de kleine vogels veel predatie door sperwer, vlaamsegaai e.d.
Wat hier aan te doen? Onze wacht had nog de agendapunten, hoe om te gaan met de nazorg
in het maisland en hoe motiveren wij nog de nazorgers.
Contactavond BFVW op 6 november in Earnewâld.
De belandrijkste onderwerpen waren:
Onthullen beeld Anita Andriesen, Promotiefilm BFVW, Film “Greidefûgelbeheer” en een
presentatievan W. Teunissen over “omgang met predatie”.
Tonny en Jan waren hierbij aanwezig.
Fryske Gea.
Het Fryske Gea heeft aangegeven dat zij met ingang van 2010 eierenzoeken in hun
natuurgebieden niet meer toestaan. Een treurige zaak vind de BFVW..
Het hoofdbestuur van de BFVW heeft als reaktie hierop op 21 januari 2010 een brief naar het
Fryske Gea gestuurd. Deze is te vinden op de website van de BFVW.
In de laatste zin schrijft het hoofdbestuur: It Haadbestjoer fan de BFVW is fan betinken dat
jimme ús en Fryslân in strieminne streek levere hawwe.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is 2 keer bijeen geweest.
Punten waren naast het voorbereiden van de vergaderingen o.a.: verwijderen bomen in land
van v/d Ploeg, zorg om de predatie, organiseren nazorg (met name de beheersgebieden) i.v.m.
afnemen aantal nazorgers en motivatie, scholenproject Warten,

Voorzitter,

Secretaris,

F. de Bruin

J. de Boer

