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Van de voorzitter 
 
Vorig jaar heb ik de natuurdocumentaire “Grutto” de reis van onze 
nationale vogel gezien. De filmmakers volgen de grutto op zijn reis naar 
Letland, Senegal, Portugal, Frankrijk en Nederland. Sinds de jaren 60 is het 
aantal grutto’s met ongeveer 70% afgenomen. De film laat zien wat de 
o.a. de opwarming van de aarde voor deze vogel betekent. Bij ons in 
Nederland is er o.a.  door huizenbouw steeds minder grond beschikbaar. 
Op IJsland is er door de opwarming het groeiseizoen verlengd en wordt er 
meer landbouwgrond bij gemaakt. Daar neemt het aantal IJslandse 
grutto’s nu met 60% toe. Samen met Jordi heb ik voor het eerst met een 
drone gewerkt. Dat was een prachtige ervaring. Wel heel vroeg opstaan, 
maar de moeite waard. Wellicht hebben jullie kunnen lezen dat de BFVW 
dit jaar 75 jaar bestaat. Dit heuglijke feit is gevierd met een Frysk 
Fûgelfestijn dat gehouden werd bij bezoekerscentrum De Alde Feanen en 
afgesloten met een reünie avond in Joure. Echter onze Fûgelwacht is al 
een jaar ouder en bestaan nu al 76 jaar. De natuur in het voorjaar was er 
weer een van extremen. Een zeer natte start, daarna heel droog en daarna 
felle buien en veel wind. De jonge kuikens hadden het zwaar. 
De nestkastjes bij Om de Dobben controleren op broedsucces in het 
voorjaar en in de herfst om deze weer schoon te maken is met behulp van 
een schoolklas weer een mooie belevenis geworden. 
Door de corona is het alweer een tijd geleden dat we een ledenvergadering 
en nazorgvergadering konden plannen. Maar voor dit jaar kunnen we dit 
hopelijk wel doen. Vrijdag 17 februari is er een ledenvergadering. Zie 
hiervoor de agenda. 
 
Ids Holwerda 
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Uitnodiging ledenvergadering en winterjûn  
Fûgelwacht Burgum e.o. 
 

 

Vrijdag 17 februari 2023 
Aanvang 20:00 uur 
in Glinstrastate 

 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

4. Jaarverslag 2022 

5. Financieel jaarverslag 2022 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling kascommissie 2023 

8. Vaststelling contributie 

9. Rondvraag 

10. Sluiting ledenvergadering 

11. Pauze 

12. Presentatie Betty Kooistra 

We hebben Betty Kooistra bereid gevonden om een presentatie voor ons te 
verzorgen. Ze neemt ons mee naar de 5 eilanden en laat zien wat de 
natuur daar te bieden heeft. Betty maakt prachtige foto’s en kan 
enthousiast vertellen. Ze is al jaren lid van onze wacht en ook lang 
bestuurslid geweest. Ook schuift ze regelmatig aan bij het zaterdag morgen 
radio programma “Op en ut” bij Omrop Fryslan. 
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Jaaroverzicht 2022 

Januari: 

In de wintermaanden wordt er veel tijd besteed aan het maken van 
overzichten en daar wordt vervolgens een jaaroverzicht van gemaakt. 
Daarna gaat het jaaroverzicht naar drukkerij van der Let. Vervolgens 
worden de verslagen bij de leden bezorgd. Een aantal van onze leden 
en bestuursleden verzorgen de distributie en worden daarvoor vriendelijk 
bedankt. 
 
Februari: 

De jaarlijkse ledenvergadering met daaraan gekoppeld de winterjûn 
kon jammer genoeg vanwege corona geen doorgang vinden. 
Zaterdag 26 februari is de zwaluwwand weer gevuld met zand. 
Loonbedrijf W. Leijstra brengt zand naar de wand en de stelling 
wordt bij Siebe opgehaald. Het was een prachtige morgen. 
 
Maart: 

Donderdag 10 maart is er een weidevogelkennisdag gehouden in het 
Haske in Joure. 
Het eerste kievitsei van Nederland is woensdag 9 maart gevonden 
door Tony Rupert in de gemeente Hof van Twente op locatie 
Hengevelde in de provincie Overijssel. 
Het eerste kievitsei van Friesland werd op 14 maart gevonden door 
Wietse Jan Dijkstra in de Workumerwaard, hij vond ook gelijk het 
eerste ei van de gemeente Sûdwest-Fryslân. 
25maart hadden we een bestuursvergadering in Glinstra State. 
30 maart is onze voorzitter geïnterviewd voor het blad “Burgum 
heeft meer”. 

 

April: 

Vrijdag 8 april was er de algemene ledenvergadering van de BFVW in 
Wommels. 
Er zijn weer veel eenden korven geplaatst op diverse plaatsen in ons dorp. 
Verder zijn april, mei en juni drukke maanden voor onze nazorgers. 
Zij zorgen ervoor dat de nesten gevonden worden en de jongen 
tijdens de werkzaamheden van de boer beschermd worden. 
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Mei: 

Op dinsdag 10 mei werd het boekje “Burgum heeft meer” uitgereikt 
aan degenen die er aan meegewerkt hebben. Er staat een mooie 
rapportage in van onze Fûgelwacht. 
Woensdag 11 mei hebben Jordi en Ids gebruik gemaakt van de drône 
van de BFVW. Dit gebeurde bij Hooiveld. Een verhaal hierover staat in 
dit blad en op onze website. 
Maandag 16 mei hebben we weer met een schoolklas de nestkastjes 
bij Om de Dobben gecontroleerd. Zie ook een naar een verslag elders 
in dit blad. 
18 t/m 21 mei was er de eerste ronde van het alarmtellen. 
27 t/m 30 mei was er de tweede ronde. 

 

Juni: 

10 t/m 13 juni was er de derde ronde van het alarmtellen. 
Vrijdag 10 juni hadden we een bestuursvergadering in Glinstra State. 
Er zijn 2 nieuwe pompen geplaatst bij Eelke Kooi en Wiebe Venema. 

 

Juli: 

Dinsdag 5 juli en woensdag 6 juli hebben Folkert en Ids weer 
meegewerkt aan de Griene Wieke van scholengemeenschap Liudger. 
Zij hebben hierbij de leerlingen ondersteunt bij het maken van 
nestkastjes. 

 

Augustus: 

Geen activiteiten. 

September: 

 

Vrijdag 9 september was er een bestuursvergadering. 

Zaterdag 10 september was er het Frysk Fûgelfestijn in Earnewâld. 
Dit ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de BFVW. 
Wij doen dit jaar weer mee aan de Rabo sponsor actie. Een aantal 
leden brengen briefjes bij onze leden om vooral op ons te stemmen. 
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Oktober: 

7 oktober was er een kontaktjûn van de BFVW in Wommels. 

November: 

Dinsdag 8 november hebben we weer met een schoolklas de 
nestkasten bij de Dobben gecontroleerd en schoon gemaakt. 
Zaterdag 12 november was er een feestavond van de BFVW in 
Joure ter afsluiting van het 75 jarig bestaan. 
Maandag 21 november hadden we een rayonvergadering in Garyp. 
Aansluitend werd er de documentaire over de Grutto vertoond. 
 

December: 

Donderdag 22 december was onze laatste bestuursvergadering 
van dit jaar. 
 
 

Opbrengst Rabo Club Support 
 
Dit jaar heeft Fûgelwacht Burgum weer meegedaan 
aan de Rabo Club Support actie.  
Net als vorig jaar was het weer een groot succes. 
Deze keer kregen we 97 stemmen, wat goed stond 
voor een bedrag van € 857,18. Wij als bestuur zijn 
erg blij met de stemmen en willen graag iedereen 
hartelijk danken voor het stemmen op onze club.  
Dit zal de vogels in Burgum e.o. ten goede komen. 
Graag ontvangen we volgend jaar weer uw stem. 

 
 

 
Oproep aan onze leden. 
Daar wij een vereniging zijn die graag wil moderniseren en de natuur zo 
weinig mogelijk willen belasten zouden wij graag het jaarverslag per email 
willen versturen. Wil je in het vervolg het jaarverslag ontvangen stuur dan 
een mail naar penn.vw.burgum@gmail.nl met daarin je naam en adres. 
Mocht je in de toekomst het jaarverslag niet hebben ontvangen of je mail 
adres hebt vergeten door te geven kun je het verslag ook altijd nog terug 
lezen op onze website. https://bergum.friesevogelwachten.nl 
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Nazorg met weidevogeldrone 
 
In het broedseizoen worden er altijd weidevogelnesten opgezocht en 
gemarkeerd door middel van stokken. Bij Fûgelwacht Burgum gebeurt dit 
door zo'n 25 vrijwillige nazorgers. Soms zijn de nesten van bijvoorbeeld de 
tureluur erg moeilijk te vinden, deze zijn vaak goed verstopt in lang gras. 
Ook de verspreiding van de vogels en de grootte van de velden maken het 
er niet makkelijker op. Daarom zijn er op woensdag 11 mei een aantal 
nesten opgespoord met behulp van een drone met een 
warmtebeeldcamera. Dit moest gebeuren in de vroege ochtend bij 
zonsopkomst, omdat de grond dan nog koud is en warmtebronnen op dat 
moment goed zichtbaar zijn. Eenmaal geïnstalleerd kon worden gestart 
met vliegen. Dit gebeurde automatisch in een voorgeprogrammeerde 
route. Was er een warmtebron in beeld, dan werd er overgegaan naar de 
handmatige besturing. Met behulp van een tweede scherm en een 
walkietalkie kon in het veld de warmtebron worden opgespoord. Er zijn 
onder andere jonge hazen, jonge grutto’s en broedende grutto’s en 
tureluurs waargenomen. Op deze manier zijn een aantal anders onvindbare 
nesten in kaart gebracht, welke nu intact zijn gebleven tijdens de 
maaiwerkzaamheden.  
 
 
 

 

  

11 mei, 05.00 uur ’s ochtends: Instaleren drone in de landerijen van Harm Hooiveld (Foto J. Roosma) 

De vliegroute van de drone is zigzaggend, omdat de nazorger zo, zo snel mogelijk bij een mogelijk nest kan 
komen (Foto J. Roosma) 
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Jaarlijkse schoonmaak actie “Om de dobben” 
 
Elk jaar worden rondom brasserie “Om de dobben” de 46 nestkasten 
schoongemaakt. Dit gebeurd in samenwerking met de scholen in en 
rondom Bergum. Dit keer waren het de kinderen van CBS De Arke uit 
Bergum die mee hebben geholpen. Zoals u kunt zien op de foto hieronder 
werd onder leiding van Keimpe van der Meer eerst een briefing gehouden. 
Zo hoort dat natuurlijk als je samen iets gaat doen.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hierna een aantal foto’s en verslagen van een tweetal kinderen. 
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Nestkastjes schoonmaken ( door Feie )  

 
Laatst gingen we naar een 
leuke plek met veel natuur 
en eigenlijk was het gewoon 
een kinderboerderij. Het 
heette Om de dobben. Maar 
wij kwamen hier niet om de 
koetjes en de kalfjes te 
aaien. Wij kwamen hier om 
vogelnestjes schoon te 
maken! Eerst maakten we 
groepjes, toen pakten we 
een ladder en toen gingen 
we alle nestkastjes af om ze 
schoon te maken. We 
hebben zelfs een eitje 
gevonden! Het eitje was 
groen gelig qua kleur. We 
gingen omstebeurten de 
ladder op om het nestje uit 
het huisje te halen. Toen we 
bijna klaar waren vonden we 
een ander groepje en even 
later kwam er iemand van 
Om de dobben met een soort van quad. En we mochten allemaal een ritje 
maken. Hij ging echt super hard! Wel dertig kilometer per uur. Voor een 
auto is dat misschien langzaam maar een quad heeft geen ramen dus je 
voelde echt de wind op je gezicht en dan lijkt het een stuk harder!  
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Nestkastjes schoonmaken ( door Judith )  

 
Vandaag gingen we 
nestkasten 
schoonmaken waar 
misschien wel vogels 
in hebben gewoond. 
We gingen er met de 
klas heen. Rond half 
11 gingen we op de 
fiets naar om de 
dobben. Toen we daar 
aankwamen. Gingen 
de mannen zich eerst 
voorstellen en zeggen 
wat we gingen doen. 
Ik zat in het groepje 
bij Evie, Milan, Jordin, 
Daniël en Benthe. De 
man die ons ging 
helpen heette Wietze. 
Hij was erg aardig. 
Toen we gingen 
beginnen had Wietze 
nog even wat spullen 
gepakt. Hij pakte een 
tang, een metsel 
schepje, een emmer 
en een ladder. We begonnen en ik mocht de routekaart lezen en daar was 
ik erg blij mee. Milan ging als eerst op de ladder. We begonnen en daar zat 
helaas niks in. Toen liepen we naar de volgende en daar ging Daniel in de 
boom. Daar zat helaas ook niks in. Toen we heel wat nestkastjes hadden 
gedaan was ik aan de beurt. Ik moest een nestkastje schoonmaken alleen 
ik had een dichte nestkast dus moest ik met een tang eerst het nestkastje 
openmaken. Helaas zat er bij mij ook niks in. Dat vond ik wel jammer. We 
gingen nog even door tot we de nestkastjes af hadden. Toen we klaar 
waren hebben we helaas niks gevonden. En toen gingen we alweer terug. 
Volgend jaar mogen we in het voorjaar kijken of er wat in de nestkasten zit 
en daar heb ik wel zin in.   
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Nazorg 2022 
 

Het resultaat in ons nazorggebied valt niet tegen zoals jullie kunnen zien in 
onderstaande tabellen. Vooral de kievit lijkt in opkomst te zijn de laatste 
jaren. 
 

Hoofdsoorten 2012 – 2022 
 
 
 
 

 
 Grutto Kievit Scholekster Tureluur Totaal 

2012 60 262 86 57 465 

2013 68 265 111 68 512 

2014 69 257 123 68 517 

2015 75 321 114 72 582 

2016 52 105 75 63 295 

2017 38 126 55 50 269 

2018 29 111 51 43 234 

2019 33 130 55 37 255 

2020 39 130 64 45 278 

2021 14 154 56 30 254 

2022 26 216 51 28 321 

 
In de tabel zijn de nest en broedparen vermeld excl. verliezen. 
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Broedzorg 2022 
 
De registraties op onze nestlocaties geeft niet een mooi resultaat. Niet dat 
er minder broedende vogels in onze nestkastjes broeden maar de 
registraties nemen af terwijl je kunt zien dat het aantal locaties wel 
toeneemt. In onderstaande tabel kun je het aantal nesten en broedparen 
wat gekoppeld is aan een nestlocatie drastisch zien dalen. Daarom een 
oproep om hier samen wat aan te doen.  
 
 
 Nesten Broedparen Totaal op Nestlocaties 

2019 314 92 406  325 

2020 223 103 326  360 

2021 317 268 585  420 

2022 201 113 314  438 

 
 
In de tabel zijn alle locaties meegenomen nestkasten, eenden korven enz.. 
Indien alle locaties geregistreerd zouden zijn moeten we altijd boven het aantal 
nestlocaties uitkomen omdat ook de lege registraties hiervan meegenomen zijn 
in de aantallen. 
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Waarnemingen in 2022 
 
In de tabel zien we ook een drastische vermindering van waarnemingen. 
 

 Waarnemingen 

2019 229 

2020 641 

2021 524 

2022 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fûgels yn Fryslân 
 

Tot slot wil wij uw aandacht vragen voor het volgende.  Iedereen heeft 
tegenwoordig een smartphone waar je heel veel dingen mee kan doen. 
Wist u dat er door de B.F.V.W ook een publieke app wordt aangeboden 
waarmee u alles wat u ziet aan vogels maar ook andere dieren kunt 
registreren. De app is te vinden in de Playstore (Android) en Appstore 
(IOS) oftewel Apple. (Zoeken op Fugels yn Fryslan zonder dakje)  
Door deze te installeren en u aan te melden met uw e-mailadres kunt u 
overal waarnemingen registreren.  
Mocht u problemen ondervinden met de installatie of graag uitleg over het 
gebruik dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 
Bezorgers gevraagd 
 
Ook in onze vereniging proberen wij de taken zoveel mogelijk te verdelen. 
Een van die taken waar wij nog mensen voor zoeken zijn leden die 1 keer 
per jaar het jaarverslag bij een aantal leden wil bezorgen. Mocht je dit voor 
de vereniging willen doen neem contact op met onze penningmeester en 
ledenadministratie. (Zie adreslijst aan het begin van dit verslag) 
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