Jaarverslag 2013
Algemeen
In de loop van januari leek het er op, dat we wel eens een strenge winter konden krijgen, maar
dat viel tegen. De temperatuur wilde niet onder de tien graden komen, zodat het schaatsen op
de meeste plaatsen beperkt bleef tot de ijsbaan en ondergelopen land. In februari was dit
alweer gebeurd en kregen we temperaturen van s’nachts net onder en overdag net boven het
vriespunt. Dus bijvoeren van de watervogels e.d. was niet nodig. De eerste week in maart leek
het voorjaar te worden, met temperaturen tot wel 15 graden. Dit duurde echter maar kort, een
week later vroor het s’nachts licht tot matig en zo nu en dan lichte sneeuwval, met ook
overdag temperaturen om het vriespunt. Dit heeft tot begin april geduurd, met s’nachts tot 5
graden vorst. De weidevogels hebben het deze weken zeer moeilijk gehad, omdat ze door de
bevroren grond bijna niet aan voedsel konden komen. Men zag de vogels zelfs in de dorpen.
29 maart heeft het bestuur onze leden verzocht het land niet meer in te gaan en de vogels met
rust te laten. Ook zal de beker dit jaar niet worden uitgereikt.
29 januari heeft de Provincie Fryslân voor de jaren 2013 t/m 2015 vergunning verleend voor
het rapen van kievitseieren. Dit werd als vanouds weer aangevochten door Faunabeheer.
De voorzieningenrechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening te trekken
afgewezen.
Koekaktie.
Ook dit jaar in januari weer een koekaktie. De volledige opbrengst is voor de lokale wachten.
Dit met dank aan de vrijwilligers die bereidt zijn zich hiervoor in te zetten.
Evaluatie nieuw registratiesysteem op 31 januari 2013 in hotel van der Valk te Sneek.
Niet alleen de evaluatie van het registratiesysteem kwamen aan bod, maar ook de laatste
ontwikkelingen binnen de ANV-en de samenwerking hiermee, het toekomstig
weidevogelbeheer en het verbeteren van de nazorg en de organisatie hiervan.
Het was zeer interessant om de zien wat men met de ingevoerde gegevens kan doen.
Frans, Tonny en Jan zijn hier na toe geweest. Ook voelde ik toch enig optimisme over de
toekomst van onze weidevogels bij de heren die deze avond presenteerden..
Educatieve info-markt BFVW voor vogelwachter in Earnewâld op 2 februari 2013.
Naast de BFVW waren o.a. aanwezig It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Fûgelspits, Sportvisserij Fryslân en vele andere organisaties. Ook kon men het
Landbouwmuseum bekijken. Alle vogelwachtvrijwilligers waren hiervoor uitgenodigd.
Er was hiervoor een grootte belangstelling. Ook van onze wacht waren er veel mensen
aanwezig. Een geslaagde morgen.
Dia-avond over natuur Spitsbergen op 6 februari 2013 in Wergea.
Dit jaar geen excursie, maar een lezing over de natuur in Spitsbergen ondersteund door
prachtige foto’s. Dit was zowel voor leden, donateurs en andere belangstellenden.
De lezing verzorgt door de heer Sieds Boersma ging vooral over de ganzen en hun trek.
Deze boeiende presentatie werd bijgewoond door iets meer dan 30 man/vrouw.
Algemene ledenvergadering BFVW op 1 maart 2013 te Earnewâld.
Er was dit keer een zeer grote opkomst. Meer dan 200 man/vrouw bezochten deze
vergadering. Na de jaarrede van de voorzittter was er een toespraak van gedeputeerde
Johannes Kramer. Deze benadrukte nog eens het belang van draagvlak in de samenleving.

Ook bedankte hij de leden van onze wacht om hun inzet voor het behoud van de weidevogels.
Rendert Algra werd gekozen als nieuwe voorzitter. Naast de ander reguliere agendapunten
was er het voorstel om de Statuten te wijzigen. Dit is aangenomen. Verder was er de
prensentatie van “De Kening fan de Greide” door Sietse Spoelstra.
Van onze wacht waren aanwezig Frans, Tonny en Jan.
Weidevogelkennisdag op 7 maart 2013.
Deze wordt georganiseerd door Prv. Fryslân, BFVW, Natuurmonumenten, SBB, it Fryske
Gea, Dairy Campus en Boerennatuur. Tijdens de weidevogelkennisdag wordt de meest
recente kennis over weidevogelbescherming en weidevogelbeheer uitgewisseld.
Van onze wacht zijn Tonny en Lolke hier naar toe geweest.
Eerste kievitsei.
Het eerste kievitsei in Nederland is op 21 maart in het Gelderse Ede gevonden.
In Friesland was dit op 23 maart door Melle van der Meer.
In onze wacht zijn geen eieren gevonden voor 29 maart.
Kening fan de Greide.
Op 2 april 2013 was er een bijeenkomst waarbij ook onze wacht is uitgenodigd.
Johannes Kooistra is hier heen geweest. Er zijn een aantal van deze sessies geweest waaraan
een 300 man deelgenomen hebben. Na deze sessies wil men met 10 man verder gediscuseren.
Johannes Kooistra heeft zich hiervoor opgegeven. Er zijn reeds enkele bijeenkomsten geweest
en er is een boek met aanbevelingen gemaakt.
Nazorgvergadering op 4 april 2013 te Wergea.
Afwezig met kennisgeving: T.B. Zwart, S. de Boer, M. Langhout, W. Kooistra, G. Sinnema,
C. Helfrich, R. vd Woude, E. Rinzema, D. Wielinga, Joh. de Boer en Joh. Kooistra.
Om 20.10 opende Frans de vergadering. Hij kon ruin 40 man/vrouw welkom heten en was
zeer blij met de grote opkomst. Speciaal welkom voor Jan Si de Boer, die deze avond uitleg
zal geven over het alarmtellen. Het is een vreemd, extreem voorjaar. Eerst wel vogels in de
weilanden, maar later door kou en voedselgebrek trokken ze weg naar de dorpen, op ijsbanen,
plantsoenen, bermen e.d. Er is momenteel nog weinig leven in de bovenlaag van weilanden en
dus geen of weinig voedsel voor de vogels. Nog geen berichten ontvangen van grote sterfte
onder de vogels. De natuur is nog steeds baas. Ook nu weer benadrukt Frans het grote belang
van een goed contact tussen boer en nazorger.
Hierna kreeg Jan Si de Boer het woord. Met behulp van een beamer legt hij uit hoe men aan
het gedrag van de vogels kan zien of ze jongen hebben. Ook laat hij zien hoe men door het
weiland moet lopen om een juiste inventarisatie te maken om geen dubbel tellingen te
krijgen. Iedereen kan de instructie ook digitaal ontvangen, zijn wel 20 bladzijden.
Hierna worden nog een aantal foto’s en een filmpje getoond van een door Hendrikus met
behulp van Meinderts ontwikkelde nestbeschermer bij het injecteren met gebruik van een
sleepslang. Deze werkte perfect en het bestuur zal dit aankaarten bij de BFVW en zal zelf
bekijken of ze nu reeds een aantal zal bestellen.
Hierna krijgt Tonny het woord over de indeling van de Rayons. Daar boerennatuur de
gegevens per boer wil hebben, moest bij een aantalboeren die hier aan meedoen de indeling
van de rayons wijzigen. Per boer nu een rayon.
Na de pauze waarin Tonny de Fjildboekjes uitdeelde, krijgt hij opnieuw het woord.
Dit keer om de wijzigingen in het nieuwe registratiesysteem te bespreken. Door de trage
internetverbinding ging dit moeizaam, maar lukte uiteindelijk toch.

Nesten ingebracht na 15 mei tellen niet meer mee als broedpaar, om dubbeltelling te
voorkomen. Dus denk om de datum bij het inbrengen. Ook is het niet zinvol bij land dat pas
na 1 juni wordt gemaaid stokken te zetten. Hier alleen broedparen tellen.
De Fryske neisoarchdei is op 27 april. Wij doen dan geen alarmtelling, maar wel graag
allemaal het land in voor de nazorg. Data voor de alarmtellingen worden later gelijk met die
van boerennatuur nog bekend gemaakt. Bij de rondvraag kwam er nog reactie op het advies
dat het bestuur van onze wacht op 29 maart heeft gegeven om op vrijwillige basis het land
niet meer in te gaan. De kritiek was vooral dat wij dit niet in overleg met de BFVW hebben
gedaan. Nu doet de ene wacht het wel en de andere niet. Douwe Langhout heeft hier wel een
punt. Fokke de Jong en ook anderen gaven aan het wel met dit advies eens te zijn, met deze
vorst en bevroren grond hebben wij in het weiland niks te zoeken. Frans gaf aan nog steeds
volledig achter dit advies te staan. Hindrik Fritsma kwam met het voorstel om bij de start van
de nazorg de boer b.v. een fles berenburg te geven voor de goede samenwerking.
Om 22.10 sluit Frans de vergadering en hoopt dat er dit jaar veel jonge vogels groot worden.
Nazorg.
Na het verzoek van het bestuur om op 29 maart niet meer het land in te gaan i.v.m. met het
voedsel te kort van de weidevogels, kon begonnen worden met de nazorg.
In veel rayons waren in het begin weinig weidevogels, maar later herstelde dit zich redelijk.
Ondanks dit latere herstel, waren er dit jaar toch minder broedparen dan vorig jaar.
Voor de aantallen zie onze website. Ook dit jaar moesten de nazorgers zelf zorgen voor de
invoer van de gegevens in het nieuwe registratie systeem. Dit is door de meesten goed
opgepakt. Hoewel het altijd moeilijk is van enkele rayons de gegevens tijdig binnen te
krijgen, is het gelukt alle gegevens voor 1 oktober te verwerken.
Onze wacht heeft 10 sleepslangbeschermers aangeschaft. Deze zijn mede ontwikkeld door
Hendikus de Jong en gemaakt door de fa. Meinderts.
Fryske neisoarchdei
Deze was op 27 april 2013 met als gastheer de vogelwacht uit Wommels. Op deze dag zijn
onze nazorgers zoveel mogelijk het veld ingeweest. Dit ook als een stukje PR voor ons werk
als nazorgers. Op deze manier proberen wij het aaisykjen/neisoarch positief in het nieuws te
brengen.
Alarmtellingen.
Deze zijn gehouden op 1, 8 en 23 juni.
De speldenkaart is dit jaar vervallen. Het registreren van de gegevens gebeurt nu in het
registratiesysteem van de BFVW. Bij boeren met agr. natuurbeheer geen registratie door de
nazorgers, hierbij gebeurt dit door de tellers van ANV it Bútlân.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei
Deze was op 15 juni 2013 en georganiseerd door vogelwacht Kollum.
Dit was weer een prachtige dag voor de jeugd.
Van onze wacht hebben Tonny en Lolke met een aantal kinderen hier aan meegedaan.
Scholen-werkgroep.
Ook dit keer weer een verslag van Tonny over de activiteiten met de schooljeugd in Wergea.
Expertmeeting Weidevogelvriendelijk boeren op 5 september 2013 te Earnewâld.
Deze dag is georganiseerd door de Provncie Fryslân om mee te praten en te debatteren over
weidevogelvriendelijk boeren.

Rayonvergadering op 25 november 2013.
Deze is dit jaar georganiseerd door Vogelwacht Irnsum.
Punten HB: deze worden in deze vergadering behandeld, omdat de contactavond van de
BFVW vervallen is.
Adviesaanvraag nieuw beleidsplan.
Voorstel om nazorgers voorzien van gratis nazorgpas.
Verder verslagen van de diverse commissies.
Vergoedingen alarmtellingen en ANV’s en natuurorganisaties.
1 euro per ha. beheersgebied en 0,50 euro per ha. telling.
Punten VW-Idaarderadeel-Noord:
Ganzenbeleid G7 aanpassen. Geen jacht na 1 maart.
De BFVW heeft dit bezwaar kenbaar gemaakt bij de provincie.
Plangebied tussen Wâldwei en Himpensermar.
Op 25 oktober 2013 is er weer overleg geweest met Jelmer de Vries van RWD en onze wacht.
Het meeste onderhoud is naar te vredenheid uitgevoerd. Alleen zouden wij graag zien dat ook
het overtollige riet wordt verwijderd uit de waterpartijen. Jelmer de Vries zal contact
opnemen met het bedrijf dat het onderhoud doet en vragen dit in het reguliere onderhoud mee
te nemen. Zal ook vragen of dit eenmalig wat eerder kan.
Verder loopt het overleg met de Gemeente Leeuwarden over het plaatsen van infoborden en
een vogelkijkwand langs het fietspad moeizaam. Proberen dit voorjaar weer een afspraak te
maken.
Driehoek Hempens Rietland.
Ten noorden van de Wâldwei naast het aquaduct ligt een driehoek van 20 ha land.
Wij zouden graag zien dat dit gebied geschikt blijft voor de weidevogels.
De Gemeente Leeuwarden heeft een concept natuurvisie laten maken voor dit gebied.
De invulling hiervan is een andere visie dan die van ons.
Ik heb de heer Pieter Douma van de gemeente Leeuwarden verzocht om hierover met onze
wacht en die van Leeuwarden een afspraak te maken.
Vogelvoorziening/kijkhut Tearnster Wielen.
Op 4 december 2013 zijn wij door Hans Faber (projectleider aquaduct/Drachsterplein) van de
Gemeente Leeuwarden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de
vogelvoorzieningen e.d. voor de Tearnster Wielen na voltooiing aquaduct. Ook willen zij het
oude brugwachtershuisje verplaatsen naar de Tearnster Wielen en gebruiken als vogelkijkhut.
In dit voorjaar wil hij hierover weer overleg voor de invulling hiervan.
Tonny en Jan zijn hier naat toe geweest.
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur is dit jaar 3 keer bijeengeweest.
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