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Algemeen 

De winter begon vroeg. Al in november de eerste vorst en sneeuw. Dit duurde tot in januari. 

In december werd er al volop gereden op sloten en plassen en werden de eerste toertochten 

georganiseerd. Eind januari verdween de winter en in februari zelfs temperaturen tot 9 graden. 

Je kon zien dat de weilanden groen werden. Ook waren de kieviten al weer snel in grote 

getale aanwezig. Toch in maart nog de nodige nachten met vorst, met geen druppel 

regenwater. In april en mei leek het wel zomer. Maanden met hoge temperaturen en geen 

neerslag. Deze periode van extreme droogte heeft een grote invloed gehad op de weidevogels 

om tot broeden te komen. Het is te hopen dat deze grote teruggang van de broedparen door de 

extreme droogte eenmalig is. 

 

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. 

Zij kregen dit jaar allemaal een verjaardagskalender van de BFVW. 

 

Altenburg & Wymenga 

2 maart een schrijven over hun werkzaamheden voor het gruttoproject, met het verzoek weer 

mee te werken bij het doorgeven van waargenomen grutto’s met kleurringen. 

 

Weidevogelkennisdag op 03-02-2011 te Earnewâld. 

Deze wordt georganiseerd door Provincie, BFVW, SBB, BoerenNatuur, It Fryske Gea en 

Nij Bosma Zathe.  Het is de bedoeling de meest recente kennis over weidevogelbeheer over te 

dragen en uit te wisselen. Tonny en Lolke zijn hier heen geweest. 

 

Algemene ledenvergadering BFVW 4 maart 2011 te Earnewâld. 

Naast de statutaire,  kwamen de volgende punten aan bod:  

Proberen meer geld voor de BFVW te genereren. (b.v. via sponsering). 

Professionalisering van de BFVW, er komt steeds meer werk op hen af. 

Het kijken naar een andere manier om het te rapen quotum te berekenen. 

Onderzoek naar later inzaaien maïsland. 

Een nieuw monitoringssysteem dat gebruik maakt via google-maps. 

2011 is het jaar van de boerenzwaluw. 

Contributie verhoging met 1 euro tot 3,50 euro. 

Verhoging abonnement Vanellus van 12 naar 14 euro. 

Compliment aan Henk Kalsbeek voor het vele werk bij de juridische zaken. 

 

Workshop predatie. 
Op 08-03-2011 was er een workshop predatie georganiseeerd door de Provincie.  

Frans en Tonny zijn hier heen geweest, maar er is weinig uitgekomen. 

 

Eerste kievitsei. 

Het eerste kievitsei van Nederland werd al op 6 maart gevonden in Maarsem Zuid-Holland.  

In Friesland op 16 maart in de buurt van Hurdegryp. 

Van onze gemeente door  Melle v/d Meer op 17 maart 

Van onze wacht door Ype v. Keimpema op 18 maart en bij de jeugd door Jaquelien Jelsma 

ook op 18 maart. 

 



 

 

Nazorgvergadering. 

De nazorgvergadering was op 30 maart in cafe s’Landswelvaren in Wergea. 

Inclusief bestuur waren er 50 man/vrouw aanwezig. 

Sipke de Boer en Jan Veenstra hebben zich afgemeld. 

Om 19.40 uur opent Frans de vergadering. Blij met de grote opkomst. 

Hij vindt de manier waarop het eerste ei van de Provincie in het nieuws kwam triest en een 

steek in de rug van de BFVW.  Hierna krijgt Tonny het woord. 

Er komt een nieuwe manier van registreren van de nesten en broedparen. 

Dit gebeurt niet meer op een nazorgformulier, maar digitaal. De gegevens moeten per rayon 

ingevuld worden op een digitale kaart van hun gebied. Hiervoor zullen de coördinators van de 

rayons opgeleid worden, zodat zij zelf de gegevens kunnen registreren via internet. 

De nesten moeten zo weinig mogelijk worden bezocht. Bij elk bezoek 15% meer kans op 

predatie. 2011 is uitgeroepen tot het jaar van de boerenzwaluw. De nazorgers worden 

verzocht het aantal boerenzwaluwen te tellen. 

Er wordt nog eens de nadruk gelegd op het belang van een goed contact met de boer. 

Ook de vraag hoe om te gaan met de maispercelen komt weer op tafel. 

Voor het ploegen in ieder geval niks doen. Braakligging misschien een optie. 

Hierna krijgt Jitse Peenstra namens de agrarische natuurverenigingen het woord. 

Ook de boeren uit onze wacht die met hun skriezekriten aan natuurbeheer doen, waren 

hiervoor uitgenodigd. Jitse geeft uitleg over de pakketten die beschikbaar zijn. 

Henk Kalsbeek merkt op, dat ook de BFVW hier over heeft nagedacht. 

Later maaien moet flexibeler, niet alleen plas/dras, maar ook moet het waterpeil omhoog. 

Volgens Jitse gebeurt dit al in beheersgebieden. Dit aanvragen bij het waterschap. 

De betaling aan boeren voor natuurbeheer loopt achter. Deze vergoeding is niet alleen voor 

gederfde inkomsten, maar ook voor het creeren van natuur. Uitbreiding gebied voor 

weidevogelbeheer is alleen mogelijk wanneer hier veel vogels zitten. 

De Provincie vraagt samen werking boeren, waterschap,WBE jagers en BFVW. 

Van de Provincie hoeft dit jaar geen aparte alarmtelling in de skriezekriten. 

Iets aan predatie doen blijft een heikel punt in Nederland. Provincie erkent dit. 

Henk Kalsbeek geeft aan dat ook de BFVW veel heeft geprobeerd, maar is zeer moeilijk door 

de publieke opinie. 

Hierna wordt de film “Rot Vos” gedraaid. Een mooie film over het gedrag van de vos. 

Om half elf sluit Frans de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis en een goede nazorg. 

 

Nazorg. 

Door de extreme droogte kwamen veel vogels laat of helemaal niet aan de leg of zochten 

nattere gebieden op. Dit heeft uiteraard zijn invloed gehad op het aantal broedparen dat is 

geteld. Ook het verbieden van nazorg door nieuwe boeren in ons gebied heeft hier invloed op. 

Deze boeren vinden dit onzin en verspilling van tijd om langs de gemarkeerde de nesten te 

rijden. Ook het mislukte invoeren van een nieuw registratiesysteem heeft er toe bijgedragen 

dat niet alles goed is geregistreerd door een aantal nazorgers. Vooral bij de overige soorten. 

Het aantal ha met nazorg is teruggegaan van 1761 naar 1652. 

Het aantal paren van de kievit ging terug van 312 naar 274, van de grutto van 220 naar 144, 

van de scholekster van 176 naar 154 en van de tureluur van 142 naar 83. 

Het is te hopen dat de omstandigheden dit komende voorjaar gunstiger zijn. 

 

 

 



 

Fryske neisoarchdei op zaterdag 7 mei 2011. 

Het is de bedoeling om deze dag met zoveel mogelijk nazorgers de landerijen in te trekken 

om de weidevogels te beschermen. Resultaten worden aan de BFVW doorgegeven. 

Op deze manier proberen het  aaisykjen/neisoarch positief in het nieuws te brengen. 

 

Nieuwe voorzitter BFVW. 

Op donderdag 19 mei was er een extra ledenvergadering bij Duhoux in Wirdum. 

Dit i.v.m. met het aftreden van de heer  Geart Benedictus als voorzitter. 

Als nieuwe voorzitter wordt benoemd de heer Mark Brouwer. 

Tonny en Jan hebben ons wacht vertegenwoordigd. 

 

Alarmtelling op zaterdag 21 mei 2011. 

Er was een grote deelname op deze dag. 

Op 2 na hebben alle rayons van onze wacht hier aan meegedaan. 

 

Fryske Jeugdfûgelwachtdei op  28-05-2011 in Hallum. 

Dit was een groot succes. Hessel Boermans heeft met 2 kinderen deelgenomen aan deze dag. 

Tonny en Lolke hebben daar met telescopen op een bunker gestaan. 

 

Weromkomjûn jeugdtrekkers in Wurdum  13 en 27 januari 2011. 

Lolke en Sytze zijn naar deze avond geweest. 

 

Scholen-werkgroep. 

Tonny en Sytze doen hiervan verslag. 

 

Rayonvergadering op 29-11-2011. 

Dit jaar georganiseerd door Vogelwacht Grou. Belangrijkste punten: 

De reacties op het voorstel van HB om de eierzoekkaart/nazorgpas te koppelen aan het 

individu waren verdeeld. Een besluit hierover zal later volgen. 

Bij de diverse organisaties die zich bezig houden met de Predatieproblematiek Weidevogels 

Friesland wordt verschillend gedacht. Het overleg om tot een gezamenlijke predatieaanpak te 

komen zit muurvast. 

Het HB heeft zelf een sponsorpakket samengesteld. De eerste 15.000 euro is binnen gehaald. 

Het nieuwe registratie systeem zal in de loop van januari 2012 operationeel zijn. 

Het voornemen in het Werkplan Weidevogels van de provincie is om in 2020 weer 25.000 

paar grutto’s in Friesland te hebben. Een goede biotoop is hierbij noodzakelijk. Oplossingen 

liggen volgens Henk Kalsbeek in een brede kijk op de materie zoals openheid, waterpeil, 

kruidenrijkdom en predatiebeheersing. Van onze wacht waren Frans en Tonny aanwezig. 

 

Contactavond BFVW op 3 november 2011 in Earnewâld. 

In zijn openingswoord melde voorzitter Mark Brouwer het volgende: 

Behandeling procedure Faunabeheer begin 2012. Voorzitter is positief over afloop. 

Zijn bezig het aaisykjen op lijst Unesco erfgoed te  krijgen. 

Er komt een nieuwe natuurwet. Hierin proberen het aaisykjen nu goed te regelen en niet 

afhankelijk zijn van ontheffingen. 

In de rayonvergaderingen komt men terug op het nieuwe registratie systeem. 

Verder was er een mooie presentatie over de boerenzwaluw en een korte film over de 

jeugdfûgelwacht dagen. 

 



 

Himpensermar. 

Ook dit jaar is er weer overleg geweest met SBB en de pachters. 

Van SBB kregen we niet echt het gevoel dat ze helemaal voor de weidevogels gaan. 

Vooral wat betreft het waterpeil liggen de standpunten ver uit elkaar. 

 

Plangebied tussen Wâldwei en Himpensermar. 

Naar aanleiding van de afspraak die is gemaakt met de gemeente Leeuwarden, is door ons een 

planvoorstel ingestuurd voor het gebied tussen de Wâldwei en de Himpensermar. 

Dit voorstel is op 6 juli 2011 naar de gemeente Leeuwarden gestuurd. Na veel schrijven en 

bellen kwam er eind 2011 pas een reactie. Niet zij, maar RWS waren de eigenaar van dit 

gebied met de Commissie Wâldwei als beheerder. 

Op 17 februari 2012 hebben wij overleg gehad met RWS in Grou. 

Hier hebben wij uitleg gegeven van onze wensen voor de invulling van dit gebied. 

RWS probeert hier zo snel mogelijk op terug te komen. Kunnen nu nog niks toezeggen. 

 

 

 

 

 

Bestuursvergaderingen. 

05-01-2011 

07-03-2011 

26-10-2011 

 

 

 

 

Voorzitter,      Secretaris, 

 

 

 

 

 

F. de Bruin      J. de Boer 


