Jaarverslag 2014
Algemeen
In januari en februari slechts enkele nachten lichte vorst. Ook maart was te warm, met
temperaturen van rond de 10 graden en in de 2e week kreeg men het lente gevoel met 15
graden. Dit had tot gevolg dat de weide vogels vroeg terug waren. Het verbaasde dan ook
niemand dat het eerste kievitsei in Fryslân gevonden werd op 6 maart.
Koekaktie.
Ook dit jaar in januari weer een koekactie. De volledige opbrengst is voor de lokale wachten.
Dit met dank aan de vrijwilligers die bereidt zijn zich hiervoor in te zetten.
Onze ledenvergadering was op 27 februari 2014 in Warten.
Hiervan apart verslag.
Weidevogelkennisdag op 6 maart 2014 te Earnewâld.
Deze wordt georganiseerd door Prov. Fryslân, BFVW, Natuurmonumenten, SBB, it Fryske
Gea, Dairy Campus en Boerennatuur. Tijdens de weidevogelkennisdag wordt de meest
recente kennis over weidevogelbescherming en weidevogelbeheer uitgewisseld.
Ook werd hier het Weidevogeladvies Olterterp-overleg overhandigd aan Gedeputeerde
Johannes Kramer. Ook het populatie onderzoek naar de kievit in Fryslân door Ron Ydenberg
was erg interessant. Op de vraag welk effect eierenrapen op de populatie heeft was zijn
antwoord 0,04 %. Van onze wacht zijn Tonny en Jan hier naar toe geweest. Veel goede
ideeën, maar hoeveel komt hier uiteindelijk van terecht.
Algemene ledenvergadering BFVW op 7 maart 2014 te Earnewâld.
De theaterzaal in het Wiid was vol met meer dan 200 man/vrouw.
Naast de reguliere punten kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:
Goedkeuring beleidsplan 2014-2018.
Presentatie “Fryslân Greidefûgellân” door Eddy Wymenga. Hij liet duidelijk zien waarom de
weidevogel populaties achteruitgaan. Dit heeft alle te maken met de veranderde biotoop.
Wanneer deze niet geschikt is voor die bepaalde soort weidevogel, verdwijnt deze. Op dit
moment is het weiland eigenlijk alleen geschikt voor de grauwe gans. Wanneer er niks
veranderd, wordt dit de opvolger van onze weidevogels.
Benoeming hoofdbestuursleden: aftredend A. Slagman en M. Douma,
benoemd als nieuwe bestuursleden H. Minkes, J.A. Hummel en H. Kalsbeek.
Eerste kievitsei.
Het eerste kievitsei in Nederland is op 3 maart in het Gelderland gevonden.
In Friesland was dit op 06 maart door Geert Mooi in de buurt van Wolvega.
In onze wacht op 13 maart door Jeroen Wijnand. Bij de jeugd op 14 maart door Iris Wijnand.
Zij kregen dit jaar de beker.
Nazorgvergadering op 31 maart 2014 te Wergea.
Om 20.20 uur opent Frans de vergadering en kan bijna 40 man/vrouw welkom heten.
Een achttal nazorgers heeft doorgegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Het is een uniek
voorjaar. Dit geldt ook voor de afgelopen winter. Het eerste kievitsei was dit jaar vroeg.
Het land is ruig met veel gras, dus concentratie vogels op mais en kale stukken. Dit maakt het
eierenzoeken er niet leuker op. Door het vroege voorjaar is de kans groot dat de kuikens net

uit het ei zijn wanneer er met maaien wordt begonnen. Dus goed overleg met de boer
noodzakelijk. Veel boeren hebben niet zo veel beleving meer met de weidevogels.
Tonny bespreekt de wijzigingen in de rayons. Dit vooral in het âld skroet.
Ook zijn er enkele wijzigingen in het registratie systeem. Je hoeft nu maar eenmalig de datum,
grondsoort enz. in te geven. In land dat pas na 15 juni gemaaid wordt, alleen paren tellen en
geen nesten markeren. Bij de jeugd heeft Iris Wijnand op 14 maart eigenlijk het eerste ei bij
de jeugd in Fryslân gevonden. Daar zij dit niet zelfstandig heeft gevonden, kwam zij niet in
aanmerking voor de zilveren pols. De zilveren pols is door de BFVW echter uitgereikt aan
iemand die ook het ei niet zelfstandig heeft gevonden. Aangekaart bij de BFVW die hierop
terug zal komen. Jelle Dijkstra en Sytze de Groot hebben vorig jaar geconstateerd dat in
weilanden van andere wachten die grenzen aan ons gebied geen nazorg is gedaan. Veel nesten
van grutto’s op deze manier vernietigd door werkzaamheden boeren. Dit in het vervolg graag
doorgeven aan ons bestuur. Hierna hebben wij nog kunnen genieten van film en dia’s van het
plas- drasgebied nabij Dronrijp en de Kaai. Dit gebied wordt o.a. beheerd door Johannes v/d
Meer die het commentaar gaf en gefilmd door Joan Brink. Prachtige opnamen met enthousiast
commentaar door Joh. v/d Meer. Zij lieten zien dat wanneer een boer echt betrokken is en wil
meewerken veel bereikt kan worden. Om 22.30 sluit Frans de vergadering en wenst een ieder
een goede nazorg periode met een goed resultaat. Ook bedankte hij de heren voor de boeiende
film en dia beelden.
Cursus alarmtelling georganiseerd door ANV Coöperatie it Bûtlân.
Dit op verzoek van een aantal mensen van de vogelwachten.
Deze is gehouden op 23 april 2014 in Tersoal.
Nazorg.
Dit jaar vond er nazorg plaats op ongeveer 1.900 ha.
Het voorjaar begon droog, met later veel regen. Door de snelle groei van het gras zijn veel
(vooral grutto) nesten verloren gegaan. De broedparen van de vier hoofdsoorten zijn:
Kievit 295 (286), Grutto 152 (166), Scholekster 153 (151), Tureluur 72 (97).
Bij veel andere soorten vogels gaat het niet goed. De achteruitgang van o.a. de wilde eend,
slobeend, veldleeuwerik is dramatisch. Ook onvolledige registratie kan een oorzaak zijn.
In het totaal overzicht van Fryslân blijkt dat alleen bij de tureluur meer broedparen geteld zijn
en bij de kievit, grutto en scholekster een kleine achteruitgang.
Ook dit jaar zijn er weer drie alarmtellingen gehouden.
Fryske neisoarchdei
Deze was op 3 mei 2014 met als gastheer de vogelwacht uit Joure. Op deze dag zijn onze
nazorgers zoveel mogelijk het veld in geweest. 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.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei
Deze was op 14 juni 2014 en georganiseerd door vogelwacht Drogeham.
Hier hebben 180 kinderen aan deelgenomen.
Het volledige verslag staat op de website van de BFVW.
Contactavond van de BFVW op 10 oktober 2014 in Earnewâld.
Dit is geen officiële vergadering, maar meer bedoeld om uitleg te geven wat de diverse
organisaties hebben afgesproken om de achteruitgang van de weidevogels te keren.
Deze avond ging het o.a. om het standpunt van de BFVW over het plaatsen van windmolens.

Midden in een goed weidevogelkans/kerngebied zijn windmolens niet bespreekbaar.
Aan de rand van vogelkansgebieden zijn windmolens bespreekbaar, maar wel onder
voorbehoud van compenserende matregelen.
Buiten deze gebieden zijn windmolens bespreekbaar.
Verder een presentatie door Gerard van Drooge over de vorming nieuwe collectieven basis
voor nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Ernst Oosterveld (Altenburg & Wymenga) gaf een presentatie over het “predatieprotocol
weidevogels”.
Rayonvergadering op 25 november 2014.
Dit jaar georganiseerd door Vogelwacht Lekkum.
Belangrijkste punten:
Op ALV definitieve afspraken maken over gelijke vergoedingen monitoring bij alle wachten
vanaf 2016. Ook de verruiging van natuurgebieden SBB en it Fryske Gea kwam aan de orde.
Kan de BFVW hen hier op aanspreken. Dit is volgens Henk Kalsbeek moeilijk, omdat de
doelstelling van deze organisaties niet dezelfde is dan de BFVW. De commissie nazorg is
bezig met een nieuw registratie systeem. Voor financiën telt de telling van 1 juni.
Scholen-werkgroep.
Door wijzigingen in het personeel van de basisschool, zijn er dit jaar helaas geen activiteiten
geweest met de schooljeugd.
Himpensermar.
Jaarlijks is er overleg tussen SBB (Jacob Hanenburg) en de frijwilligers (Tonny, Jan Si en
Anne). Hierin worden afspraken gemaakt om de omstandigheden voor de weidevogels zo
gunstig mogelijk te maken. SBB heeft hierover ook overleg met de pachters.
Broedparen kievit 44 (26), grutto 65 (44) , Scholekster 28 (22) en de tureluur 36 (19).
Plangebied tussen Wâldwei en Himpensermar.
Het riet in de waterpartijen is januari 2015 verwijderd. Het resultaat mag er zijn.
Wel zijn er enige aan- en afvoer buizen beschadigd. Ook moet het eilandje weer voorzien
worden van nieuwe schelpen. Is deze herfst weer schoon gemaakt door een aantal
vrijwilligers.
Driehoek Hempens Rietland.
RWS vindt het onwenselijk dat er over de noordoost zijde van het aquaduct verkeer gaat.
Dus ontsluiting van de Driehoek Hempens Rietland lukt niet op deze manier en de
bereikbaarheid moet dus via het water en moet er een aanlegplaats komen.
Op 25 november zijn we met Pieter Douma van de gemeente Leeuwarden naar dit gebied
geweest. Wij zouden graag willen dat dit behouden blijft voor de weidevogels en tevens als
buffer kan dienen voor de Himpensermar. Er is een biologische veehouder die belangstelling
heeft om dit te pachten. Deze zal een plan indienen bij Pieter Douma.
Vogelvoorziening/kijkhut Tearnster Wielen.
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Altenburg & Wijmenga ons uitgenodigd voor
de verdere invulling van dit gebied. Tonny is hier van ons bestuur heen geweest.
Ook Jan de Boer uit Jellum was hier bij aanwezig. Hun inbreng is belangrijk, omdat zij op
veel punten toch anders denken over de invulling van dit gebied.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur is dit jaar 3 keer bijeengeweest.
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