Jaarverslag 2015
Algemeen
Ook deze winter konden de schaatsen in de kast blijven. Slechts een paar nachten met
nachtvorst. Door de muizenplaag van afgelopen jaar bij veel boeren schade aan het land.
Weet niet wat voor invloed dit nog zal hebben op de keuze van de kievit om hier te broeden.
De aankondiging van Burgemeester van Klaveren van Weststellingwerf, bij zijn
nieuwjaarsbijeenkomst, om niet meer het eerst gevonden kievitsei van de gemeente in
ontvangst te willen nemen, wordt door de Bond Friese VogelWachten (BFVW) betreurd. ’Us
neisoargers krije hjirmei in slach foar’e kop!’ stelt BFVW voorzitter Rendert Algra
Dit was niet de enige “slach”.
Op 14 januari heeft de Raad van State in haar uitspraak de bezwaren tegen de ontheffing voor
het zoeken en rapen van kievitseieren gegrond verklaard. Dit houdt in dat er dit jaar geen
kievitseieren mogen worden gezocht. Het is te laat om dit voor dit jaar nog te herstellen.
De BFVW verwacht wel dat er volgend jaar wel een aangepaste ontheffing is.
Op de vergadering van 17 januari in Wurdum spreken de meeste vogelwachters zich uit dit
jaar door te gaan met de nazorg.
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.
Filmavond op woensdag 28 januari 2015 in ûs Doarpshûs.
Er werden films vertoond over het vogelleven ron d de plas/dras bij Murk Nijdam, De
vogeleilanden voor de Engelse en Schotse kust en een herfst/winterfilm over o.a. de
roerdomp. De zaal was goed bezet.
Weidevogelkennisdag op 12 februari 2015 te Earnewâld.
Dit jaar werd nader ingegaan op:
De relatie tussen weidevogel en regenworm,
Het effect van de verschillende beheersmaatregelen op het verloop van de gruttopopulatie,
De vraag of de Idzegeaster aanpak model kan staan voor een agrarisch landschap waarin
weidevogels een toekomst hebben,
De ervaringen van boeren en het Wetterskip met hoogwaterpeil en de effecten op de
bedrijfsvoerig. Voor de presentatie zie website boerennatuur.
Tonny, Sytze en Lolke waren hier van onze wacht.
Onze ledenvergadering was op 23 februari 2015 te Wergea.
Hiervan apart verslag.
Algemene ledenvergadering BFVW op 6 maart 2015 te Earnewâld.
De theaterzaal in het Wiid was vol met meer dan 200 man/vrouw.
Voorzitter Rendert Algra was bijzonder tevreden dat het HB weer compleet is en bestaat uit
11 man/vrouw. Hij en gedeputeerde Joh. Kramer gaan er van uit dat de Provincie volgend jaar
weer ontheffing verleend om eieren mogen zoeken.
Nieuwe indeling rayons goed gekeurd. Nu gelijk aan de collectieven
Naast bestuur collectieven ook plaats voor 2 nazorgers uit de rayons.
Gevonden nesten na 15 mei worden niet meegenomen als broedpaar. Dus juiste datum
invullen. Ook zorgen dat de dan bekende gegevens voor 15 mei worden ingebracht in het
registratie systeem. Dit i.v.m. flexibele pakketten in de collectieven.

Nazorgers kunnen straks in het systeem van de collectieven kijken.
Adressen van boerennatuur komen op hun website.
Eerste kievitsei.
Door de uitspraak van de Raad van State dit jaar een verbod op het eieren zoeken.
Eerste kievitsei in Nederland gevonden op 8 maart in Zuid-Holland.
In Friesland op 12 maart op Ameland.
Nazorgvergadering op 24 maart 2015 te Wergea.
Afwezig met bericht van verhindering: H. Wielinga, S. de Boer, Joh. De Boer, W. Kooistra,
J. Stienstra, M. Braams en G. v/d Meer.
Om 20.10 uur opent Frans de vergadering en heet een ieder welkom. Het is een vreemd jaar.
Geen verhalen over het eierenzoeken, geen mensen in het land, eigenlijk geen voorjaar. De
beleving is dit jaar heel anders. Ook de media geven hier geen aandacht meer aan, hebben
meer aandacht voor het afschaffen van het melkquotum. De afstand mens natuur wordt steeds
groter. Overal wordt op dit moment de mest op het land gebracht, vaak met sleepslangen. Het
lijkt wel dat elke boer op de tractor zit. Frans zou graag zien dat alle nazorgers volgende week
in hun rayon beginnen met nazorg. Extra aandacht voor het land met muizenschade welke op
een later tijdstip worden door gezaaid. Volgens Frans wordt bij het doorzaaien meestal de
zelfde soort graszaad gebruikt en dus geen snelgroeien nieuw graszaad.
Hierna deelt Tonny de nazorgformulieren uit. Voor enkele rayons is nog geen invulling.
Daarna via een beamer uitleg over het nieuwe registratie systeem van de BFVW.
De gehele procedure van inbrengen/wijzigen van nesten en broedparen werd uitgelegd.
Ook het registreren via de app kwam aan de orde.
Bij de rondvraag melde Fokke de Jong dat hij was aangesproken door twee veehouders over
de uitspraak van de voorzitter van de BFVW met het advies aan de boeren verschillende
soorten gras te gebruiken. Zij vonden dit een slecht advies bij de muizenplaag.
Volgens Henk Kalsbeek ligt dit genuanceerder. Het was een verzoek aan de boeren bedoelt
voor maatschappelijk verantwoord boeren.
S. Postma vraagt of zijn dochter die 16 jaar wordt een nazorgpas moet hebben en hier voor
moet betalen. Dit is juist, tot 16 jaar is dit niet nodig.
Volgens Sytze de Groot vinden veel boeren het wel rustig nu er geen eierzoekers in het land
zijn. Ook blijkt dat er door mensen eieren geroofd worden uit nesten bij de stokken.
Er is geen handhaving.
Verder kwam het belang van een hoger waterpeil wat volgens Frans best wel een stuk hoger
kan en het bodemleven uitgebreid aan de orde.
Om 22.00 sluit Frans de vergadering en wenst een ieder een goede nazorg.
Nazorg.
Fryske neisoarchdei op 2 mei 2015.
Gastheer dit jaar vogelwacht St. Johannesga-Rotsterhaule.
Het is de bedoeling op deze dag met zoveel mogelijk nazorgers de landerijen in te trekken om
de weidevogels te beschermen.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei op 6 juni 2015.
Deze was dit jaar op de boerderij van de fam. Rijpkema in Broek bij Joure.
Er waren meer dan 200 kinderen die hier aan deelnamen. Er zijn geen kinderen van onze
wacht naar toe geweest.

Rayonvergadering op 18 november 2015.
Scholen-werkgroep.
Deze is opgeheven. Dit door minimale medewerking van de school.
Himpensermar.
Plangebied tussen Wâldwei en Himpensermar.
Driehoek Hempens Rietland.
Vogelvoorziening/kijkhut Tearnster Wielen.
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur is dit jaar ?? keer bijeengeweest.
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