Jaarverslag 2012
Algemeen
Pas eind januari begon het kouder te worden. Hiervoor te hoge temperaturen, waardoor al
vroeg vele koppels aanwezig waren. Begin februari ging het vriezen en behoorlijk ook. Het
leek er zelfs op dat de elfstedentocht gereden kon worden. Dit ging helaas niet door, maar wel
heeft een ieder 14 dagen heerlijk kunnen schaatsen. De watervogels zijn door ons bijgevoerd.
Door de strenge winter, ook in Belgie, zijn een deel van de kieviten uitgeweken naar
Frankrijk. Deze tocht naar de vorstgrens heeft duizenden kievitten het leven gekost. Het aantal
kievitten dat in maart terug keerde was hierdoor veel minder. Het duurde het tot eind maart
voordat er enig herstel kwam. Na het eerste ei op 10 maart kwamen de kieviten traag aan de
leg. Toch heeft een ieder wel een eitje kunnen vinden. Het quotum was pas op 26 maart vol.
De Raad va State heeft op 1 maart in haar uitspraak tegen de provincie Fryslân inzake de
verleende ontheffing voor het kievitseieren zoeken aan de BFVW positief geoordeeld. Helaas
is het niet gelukt dit op de werelderfgoedlijst te krijgen. Mark Brouwer, voorzitter van de
BFVW legt in 2013 zijn functie neer i.v.m. zijn nieuwe werkzaamheden. Rendert Algra wordt
1 maart 2013 voorgedragen als nieuwe voorzitter. Inmiddels heeft de Provincie Fryslân
ontheffing verleend aan de BFVW voor het rapen van kievitseieren voor de jaren 2013, 2014
en 2015. Vogelbescherming heeft ondertussen een oproep gedaan geen eieren te rapen. De
BFVW heeft al aangegeven hier niet uitvoering aan te geven. Ook Faunabeheer heeft
traditioneel al aangekondigt tegen de vergunning in beroep te gaan.
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 als waardering een kadobon.
Cursus vogelherkenning op 31 januari 2012 te Wirdum.
De heer Sieds Boersma verzorgde deze avond met behulp van een PowerPoint presentatie.
Ook hier zijn enkele van onze leden heen geweest. Sytze en Tonny zijn hier naar toe geweest.
Algemene ledenvergadering BFVW op 2 maart 2012 te Earnewâld.
Naast de reguliere punten was Lutz Jacobi uitgenodigd om de nieuwe natuurwet toe te lichten.
De heer A. Slagman is benoemd als nieuw bestuurslid.
Weidevogelkennisdag op 8 maart 2012 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. Dit jaar o.a. het voortplantingssucces van de grutto in relatie tot
beheer en gebiedskenmerken. Ook van onze wacht waren hier Lolke en Tonny aanwezig.
Altenburg & Wymenga. (gruttoproject ‘adres onbekend’)
Op 4 april een schrijven ontvangen met het verzoek ook in 2012 weer medewerking te
verlenen aan dit project en waarnemingen van grutto’s met gekleurde ringen aan hen door te
gegeven.
Agrarisch natuurbeheer.
Op 29 maart was er een bijeenkomst van de Greidefûgelkrite Warten en Wergea in de
Waterlelie te Warten. Deze bijeenkomst is bedoeld om met de veehouders en de nazorgers de
registratie en nazorg te bespreken.

Eerste kievitsei.
Het eerste kievitsei werd al op 10 maart gevonden in Friesland.
Van onze wacht door Wilma Kalsbeek op 14 maart en bij de jeugd op 22 maart.
Bij de jeugd dit keer 5 jongens. P. en H. Gerbens, L. Kalsbeek, D.J. Mulder en N. Pol.
Het ei is door Wilma aangeboden aan Lutz Jacobi, omdat zij één van de weinige politici is die
zich sterk maakt voor deze Fryske traditie.
Nazorgvergadering.
De nazorgvergadering was op 2 april in cafe Lands Welvaren te Wergea.
Om 20.10 uur opent Frans de vergadering en kan 34 aanwezigen welkom heten.
Helaas was er niet van alle rayons een vertegenwoordiger aanwezig.
Het was een vreemd voorjaar, met eerst weinig vogels. Dit kan door de strenge winter komen.
Men krijgt nog geen voorjaarsgevoel. Het is te hopen dat ze alsnog terug komen.
Met de vergunning om te eierenzoeken ging het dit jaar nog goed, maar bij achteruitgang van
de kieviten wordt dit moeilijk. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen alleen maar ons
best doen bij de nazorg. Ook dit jaar is een vergoeding voor de boeren op korte termijn
mogelijk voor het uitstellen van het maaien. Op 12 mei alarmtelling van onze wacht.
Tonny reikt de nazorgformulieren uit en geeft uitleg hoe deze in te vullen. Alle rayons zijn nu
voorzien van nazorgers. Dit jaar gaat het anders, omdat de gegevens door de
rayoncoördinators zelf in het registratiesysteem ingebracht moeten worden.
Registratie is verplicht om het eierenzoeken in stand te houden.
Na de pauze een prachtige PowerPoint presentatie door Anne Venema over de natuur in en
rondom de Hempensermeer.
Om 22.15 uur sluit Frans de vergadering en wenst een ieder een mooie nazorg periode.
Een week op de Bosplaat.
Als vrijwilliger van SBB hadden Tonny en Lolke zich aangemeld voor een week als
vogelwachter op de Bosplaat van Terschelling. Zij werden ingedeeld in de week van 13 t/m
20 april 2012. Voor hen een bijzondere ervaring. Verslag zie Havensbank.
Ook in 2013 gaan zij weer voor een week naar de Bosplaat.
Excursie naar de Lauwersmeer op 5 mei 2012.
Ongeveer 15 man/vrouw waren om 9 uur hier aanwezig. Hans Gartner van SBB heeft ons in
dit prachtige natuurgebied rondgeleid.. Hij wist veel over de planten en vogels te vertellen.
De excursie duurde tot 13.00 uur. Een mooie morgen met goed weer.
Nazorg.
Nadat het quotum op 26 maart vol was, kon meteen begonnen worden met de nazorg.
Dit jaar voor het eerst registratie in het nieuwe systeem. Dit is goed verlopen.
Wij hebben nu een mooi overzicht in welke gebieden de weidevogels zich bevinden.
In veel rayons waren dit jaar in het begin aanmerkelijk minder weidevogels dan vorig jaar.
Later herstelde zich dit wat. Ook nu concentratie van kieviten op de maislanden.
Toch waren er dit jaar meer broedparen van de vier hoofdsoorten dan vorig jaar.
Voor de aantallen zie onze website.
Fryske neisoarchdei op zaterdag 12 mei 2012.
Het is de bedoeling, om deze dag met zoveel mogelijk nazorgers de landerijen in te trekken
om de weidevogels te beschermen. Dit ook als een stukje PR voor ons werk als nazorgers.
De resultaten worden aan de BFVW doorgegeven.
Op deze manier proberen het aaisykjen/neisoarch positief in het nieuws te brengen.

It wie de 5e kear dat de BFVW dizze dei organisearre.
Gasthear dit jier wie de fûgelwacht Idaarderadeel-Noord.
Om 13.00 oere wie de start yn cafe Lands Welvaren te Wergea.
Neist it bestjoer fan ús wacht en de neisoargers wiene oanwêzich Heleen de Jong fan de
Provinsje Fryslân, Henk Kalsbeek, Mient Douma en Hessel Meindertsma fan it haadbestjoer
en Joop Ludema fan de kommisje neisoarch. Fan SBB wie Arnout Paulus oanwêzich.
Ek Omrop Fryslân hie in sjoernaliste stjoerd.
Om 13.00 iepene de foarsitter fan ús wacht (Frans de Bruin) dizze dei. Hy sketste yn syn
iepeningswurd nochris it belang fan de neisoarch, foaral it great wurden fan de pyken.
No oeral tagelyk meant wurdt en de greiden yn ien kear keal wurde, falt dit net ta. Ek neamde
hy de ynset fan de neisoargers, 10 dagen aaisykje en 3 moanne neisoarch.
Hjirnei setten de neisoargers it lân yn foar de alarmtelling. Nei ôfrin koene se it oantal fûgels
mei jongen ynleverje yn it café, mei dêrnei in gesellige neisit.
De genoadichden gingen mei it bestjoer nei de Himpensermar. Dit mei it skûtsje fan
Pieter Postma fan “scheepswerf van der Werff”. Oankommen by de Himpensermar lei
Frans de Bruin út hoe dizze polder beheart wurdt. SBB is de behearder hjirfan. Ek de
skriezekriten om de mar hinne, binne fan belang om in buffer om de polder te foarmjen.
Dêrnei binne wy in eintsje de polder ynrûn. Wat in prachtich en ryk gebied oan blommen en
fûgels. It kin dus wol.
Om 15.30 oere wiene wy werom yn it café. In oantal neisoagers siet al op ús te wachtsjen.
Hja koene no op in greate kaart fan ús wacht oanjaan wêr fûgels mei jongen binne.
Joop Ludema die oan de hân fan in foarbyld útlis oer it nije registraasjesysteem.
Om 16.45 slúte de foarsitter dizze dei ôf en betanke de oanwêzigen. Hy koe werom sjen op in
tige slagge middei.
Op 11 juni 2012 om 9 oere binne wy dochs noch mei Joh. Kramer nei de Himpensermar
west. Ek oan him waard troch Frans útlein hoe dizze polder beheart wurdt en krigen wy fan
Jan Sipkes de resultaten fan de lêste jierren. Dêrnei binne wy nei Duhoux yn Wurdum ta
setten foar yn bakje kofje en in goed petear oer de takomst fan ús greidefûgels en de rol fan
Ryk, Provinsje, fûgelwachten, behearders natuurgebieden en fansels de boeren mei hun
organisaasjes. As wij dit meienoar dit oppakke wolle, moat dit lukke.
Alarmtelling op zaterdag 12 mei 2012 en 2 juni 2012.
De eerste op de Fryske neisoarchdei. Daar dit eigenlijk te vroeg is, was er een 2e alarmtelling
op 2 juni. De gegevens worden met spelden op een grote kaart gezet en later verwerkt.
Helaas weinig of geen animo bij de nazorgers in Warten.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei op 2 juni 2012 in Ureterp.
Dit vond plaats op het terrein van De Fûgelhelling.
Van onze wacht is hier niemand heen geweest.
Cursus Junior Nazorger op 28 februari 2012 te Wirdum.
Doel is om inzicht te verkrijgen voor het opleiden van de jeugd tot nazorgers van de toekomst.
Scholen-werkgroep.
Hiervan doen Tonny en Sytze verslag.
Rayonvergadering op 20 november 2012.
Dit jaar was het onze wacht die deze vergadering moest verzorgen.

Van de 11 wachten waren er 6 aanwezig. Namens het HB waren aanwezig Henk Kalsbeek,
Marco Hoekstra en Herman Postma.
Punten namens HB:
Er is een ontheffing aaisykjen aangevraagd voor 3 jaar bij de Provincie.
Concept beleidsplan 2014-2018 is klaar en zal tijdig worden toegestuurd.
Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden, vooral mensen die ook binding hebben
met onze zaak en niet alleen bestuurder zijn..
Er is een onderzoek geweest naar predatie. Hierin staat dat er grote schade wordt aangericht
bij de kuikens. Dit is de grootste oorzaak van de neergang van de populaties. Wil men hier
wat aan doen, dan zal overal de vos moeten worden bestreden.
Website BFVW wordt aangepast. Wordt overzichtelijker met apart onderdeel jeugd.
Verder was er een terugblik door de commissie broedzorg en nazorg.
Vogelwacht Grou kwam voor de 2e keer met het punt of het niet beter was met eierenzoeken
te stoppen (dit vooral voor de publieke opinie) en alleen nog aan nazorg te doen. Zij stonden
hierin alleen.
Viering 65 jarig bestaan BFVW op 12 november 2012 in Earnewâld.
De contactavond kwam hierdoor te vervallen. Eventuele onderwerpen van het HB worden nu
besproken in de Rayonvergaderingen. Het is een gezellige avond geworden met o.a. een
bijdrage van Hylke Speerstra, Sytze Pruiksma en Anne Osinga.
Plangebied tussen Wâldwei en Himpensermar.
Zoals als reeds eerder vermeldt, is er op 17 februari 2012 overleg geweest tussen RWD en
onze wacht. RWS is eigenaar van dit gebied en de Commissie Wâldwei de beheerder.
Op 2 mei 2012 is er overleg geweest tussen RWS en de Gemeente Leeuwarden. De Gemeente
Leeuwarden zou de contacten met ons onderhouden.
Op 18 oktober 2012 een e-mail naar de Gemeente Leeuwarden gestuurd. Hierin aangegeven
dat wij na een halfjaar toch wel graag een gesprek met hen willen hebben.
De reactie was, dat zij eerst nog in overleg wilden met RWS i.v.m. de verantwoordelijkheden
over de te treffen maatregelen. Toen ik 9 december 2012 nog niks gehoord had, weer een email gestuurd. Geen reactie. Op 14 februari 2013 weer een e-mail naar de Gemeente
Leeuwarden gestuurd. Tot nu toe nog steeds geen enkele reactie.
Nieuwe website.
Er is een nieuwe website gemaakt van onze wacht.
Een lange naam: www.vogelwachtidaarderadeelnoord.nl
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur is dit jaar 5 keer bijeengeweest.
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