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Van de voorzitter 

 

Het jaar begon uitermate triest. Onze voorzitter Jaap Dijkstra meldde ons dat hij 

ongeneeslijk ziek was. Op 14 april is Jaap overleden. Hij heeft veel voor onze wacht 

betekent als ook voor de BFVW Friesland. Hij had een uitgebreide kennis van de natuur 

en had ook een groot netwerk opgebouwd. Ook wist hij dit altijd met veel energie en 

enthousiasme uit te dragen. Hij heeft tot het laatst toe een bijdrage geleverd aan de 

nieuwe app. Hij deed dit samen met Jan Dijkstra en Nutte Veenstra. Op zijn ziekbed 

had hij uitzicht op de struiken waar veel vogels dankbaar gebruik maakten van het 

aangeboden voer. Vaak kwamen daar barmsijsjes op bezoek en dat vond hij prachtig. 

Vandaar dat op de voorkant van dit jaarverslag een foto van een barmsijsje is geplaatst. 

 

Deze zomer kwam het bericht dat de Fransen weer willen gaan jagen op de grutto en 

wulp. Tien jaar lang was dit verboden en nu willen ze weer beginnen. Voor ons 

onbegrijpelijk en we kregen ook al verontruste reacties van boeren en andere 

natuurliefhebbers. Tot aan het ministerie toe wordt er druk uitgeoefend om dit 

afschuwelijke plan een halt toe te roepen. De Franse regering heeft het verbod voor een 

jaar verlengd in plaats van wederom tien jaar. Wij als nazorgers doen ons uiterste best 

om onze weidevogels te redden en dan is het frustrerend dat je zulke berichten leest. De 

BFVW is een petitie begonnen om de jacht op deze kwetsbare vogels te verbieden. De 

petitie is gericht aan de leden van het Europees Parlement. In drie maanden wil de 

BFVW zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om deze op 1 maart aan te bieden 

aan Europarlementariër Jan Huitema.  Wil je deze petitie ook ondertekenen dan kan dat 

via de link:  

 

https:/weidevogels.petities.nl 

 

Het nieuwe gebied in de Soestpolder is nu een jaar in gebruik. Het gebied wordt 

beheerd door Staatsbosbeheer. Dit betekent dat de kijkhutten en de zwaluwwand aan 

hen toebehoren. We hebben inmiddels een contract met Staatsbosbeheer afgesloten over 

de toegang en het beheer van het gebied. Elders in dit jaarverslag staat wat er met ons is 

afgesproken. Ook wordt er al twee jaar gesproken over een pontje in dit gebied. Het 

lijkt erop dat het doorgaat. Er komt dan een fietspad door dit gebied. Wij hebben 

aangegeven dat wij hiertegen zijn, maar wij zijn wel betrokken bij het overleg over de 

invulling hiervan. 

 

Ids Holwerda 
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Uitnodiging ledenvergadering en winterjûn Fûgelwacht Burgum e.o. 

 

Vrijdag 8 februari 2019 

aanvang 19.30 hr 

Glinstrastate 
 

Agenda: 

 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 

 

3 .Mededelingen/ ingekomen stukken 

 

4. Notulen ledenvergadering 2018 (opgenomen in jaarverslag) 

 

5. Jaarverslag 2018 

 

6. Financieel jaarverslag 2018 

 

7.Verslag kascommissie (Jochem Bosma en Sietse Elzinga) 

 

8. Vaststelling kascommissie 2019. 

 

9. Vaststelling contributie. 

 

10. Rondvraag.  

 

11. Sluiting ledenvergadering. 

 

12. Pauze en verloting. 

 

Spreker is deze avond Marcel van Kammen fotograaf van beroep en al zo’n 

10 jaar bezig met natuurfotografie waarbij zijn voorkeur uitgaat naar 

vogels. Deze avond neemt hij ons mee met een reisje rond de wereld 

waarbij andere vogels dan weidevogels de revue passeren.  
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Jaaroverzicht 2018 
 

Januari: 

De wintermaanden worden veelal gebruikt voor vergaderingen en het maken van 

jaaroverzichten. Voor onze vereniging betekent dat, dat het weer tijd is om voor u een 

jaaroverzicht samen te stellen. Alle gegevens worden verzameld en daar wordt een 

mooi jaaroverzicht van gemaakt. Daarna gaat het naar de drukker en daarna worden de 

verslagen bezorgd naar onze leden. Een groot aantal leden brengen deze verslagen 

rond. Allen die hieraan meegewerkt hebben worden weer van harte bedankt. 

Februari:  

Woensdag 7 februari hebben we een presentatie gehad over de nieuwe registratie app. 

Henk de Jong van de BFVW en Nutte Veenstra (mede bouwer van deze app.) 

verzorgden deze avond. Vrijdag 9 februari was er weer onze jaarlijkse 

ledenvergadering met daaraan gekoppeld de winterjûn. De bijeenkomst was voor het 

eerst in Glinstra State. Een verslag van deze avond staat elders in dit blad. Gastspreker 

was deze avond Folkert Algera, ons aankomend bestuurslid. Het onderwerp was: 

”Visserij op- en belevenissen langs het wad”. 14 februari is er nog een 

bestuursvergadering geweest. 

Maart: 

Vrijdag 2 maart was er in Earnewâld de Algemene Ledenvergadering van de BFVW. 

Ook dit jaar gaan wij ons volledig richten op de nazorg. Het eerste kievitsei van Fryslân 

werd dit jaar gevonden op vrijdagmiddag 16 maart in de buurt van het Heidenskip. Het 

ei blijft natuurlijk liggen, maar de commissaris van de Koning, de heer Brok heeft het in 

het land bekeken en de vinder de sulveren ljip uitgereikt. Na het vinden van het eerste 

ei van de Provincie en het eerste ei van elke gemeente gaat het nazorgwerk beginnen. 

Vrijdag 9 maart was er een nazorgvergadering van onze wacht. Woensdag 21 maart 

was er de jaarlijkse weidevogel kennis dag, dit jaar gehouden in Joure. Er worden 

lezingen gehouden over een groot aantal onderwerpen, o.a. over kruidenrijk grasland 

als ook een verhaal over wormen.  

April: 

Zaterdag 14 april kregen wij het bericht dat onze voorzitter Jaap Dijkstra is overleden. 

Jaap was al geruime tijd ziek. Woensdag 18 april was er een bestuursvergadering. 

Enkele nazorgers van onze wacht hebben geholpen bij het nazorgen bij de Fûgelwacht 

Bolsward. In dit gebied was er een tekort aan nazorgers en is er aan ons gevraagd of wij 

hen konden helpen. 

Mei: 

Het is voor onze nazorgers een drukke tijd. De boeren zijn aan het maaien toe, dus moet 

nu alles goed in kaart gebracht zijn. Naast het nazorgen is ook op 24 mei de eerste 

alarmtel ronde van start gegaan. Ook de nestkastjes worden deze maanden 

gecontroleerd of ze bewoond waren en door wie. Ook wordt gekeken hoeveel legsels er 

succesvol zijn geweest. Niet alleen worden de nestkastjes gecontroleerd, ook worden bv 

in boerderijen de aantallen nesten van de boerenzwaluw in kaart gebracht. De nieuwe 

app. is zodanig dat je alle vogels kunt registreren. 
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Juni: 

3 juni en 14 juni zijn de 2e en 3e ronde alarm tellen gehouden. De eindresultaten staan 

elders in dit blad. Het doen van alarmtellingen is erg belangrijk. Doen wij dit niet 3 keer 

op de afgesproken tijden dan krijgen we ook geen vergoeding. Juist door deze 

vergoedingen kunnen wij de contributie voor onze leden laag houden. 

Juli/augustus: 

Dit zijn voor ons de minst drukke maanden, ook al zijn er nog steeds wel nieuwe 

broedparen die dan worden geregistreerd. Maar het was vooral genieten van de 

prachtige zomer. 

September: 

Na een zomerreces hebben we op 5 september weer onze eerste bestuursvergadering 

gehad. Er is nu een “Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers” tussen onze wacht en 

Staatsbosbeheer in de Soestpolder. Doel van de samenwerking is bv. het onderhouden 

van wandelpaden, knotten van wilgen, klein onderhoud van het natuurgebied de 

Noadermar. Afspraken zijn: Klein onderhoud aan de twee vogelkijkhutten wordt door 

de Fûgelwacht gedaan, als ook het onderhoud aan de zwaluwwand en 1 of 2 keer per 

jaar een gezamenlijke onderhoud dag om de omgeving van de kijkhut en zwaluwwand 

vrij te houden. Het eigenaarschap van beide hutten is bij Staatsbosbeheer. De 

Fûgelwacht krijgt toestemming om in het broedseizoen excursies te houden. 

Oktober: 

Vrijdag 5 oktober had de BFVW een contactavond in Wommels. Voorzitter Rindert 

Algra maakte de uitslagen bekend van de gehouden enquête binnen de BFVW. Een van 

de vragen was hoe men stond tegenover het aaisykjen. Voor 41 procent hoeft het niet 

meer, 35 procent wil wel doorgaan en 24 procent vindt het niet belangrijk. Deze groep 

gaat zelf niet zoeken, maar vind het niet erg dat anderen dat wel doen. Dinsdag 16 

oktober is onze wacht uitgenodigd voor een onderhoud met de Stichting pontje PMK 

i.o. Alle partijen die een pontje willen realiseren over het Prinses Margriet kanaal waren 

hierbij aanwezig. Aanleiding was een brief die onze wacht heeft geschreven naar de 

Gebiedsontwikkeling commissie Centrale As. Tot nu toe werden wij niet bij de 

voortgang betrokken. Dit gesprek heeft verheldering gebracht en wij zijn vanaf nu een 

partij. Het beoogde fietspad gaat wel door de Soestpolder en daar het een vogelrijk 

gebied is willen wij daar wel inspraak over hebben. Wij hebben wel aangegeven dat wij 

een fietspad door dit gebied niet wenselijk vinden. 

November: 

Woensdag 7 november is er een bestuursvergadering geweest. De jaarlijkse 

rayonvergadering (wij zijn ingedeeld bij de Noardelyke Fryske Wâlden Sûd) vond dit 

jaar op woensdag 28 november plaats in Rottevalle. Het eerste uur is gebruikt om de 

wachten mee te laten denken over een hedendaagse definitie voor het aaisykjen. We 

kregen uitleg over de resultaten van dit seizoen, zowel bij de nazorg als de broedzorg. 

December: 

Bestuursvergadering donderdag 27 december. Deze vergadering gaat grotendeels over 

het afmaken van het jaaroverzicht. Daarnaast wordt het jaar geëvalueerd en 

gebrainstormd over de toekomst. 
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Notulen ledenvergadering vrijdag 9 februari 2018 

 
Aanwezig: 

6 bestuursleden en 16 leden zijn aanwezig. 

 

Afwezig: 

Afgemeld hebben zich Wiebe Gros, Albert de Vries, Eelke Elzinga, Geert Roorda, 

Marten Zijlstra en Jaap Dijkstra. 

 

Opening: 

In verband met de afwezigheid van voorzitter Jaap Dijkstra, is Ids Holwerda vanavond 

de voorzitter. Jaap heeft aangegeven dat hij wegens ziekte aftreedt als bestuurslid en 

voorzitter. 

 

Vaststelling agenda: 

Alleen een wijziging bij punt 10 (bestuursverkiezing) Jaap Dijkstra is niet herkiesbaar. 

 

Notulen ledenvergadering 2017: 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2017: 

Het jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

   

Financieel jaarverslag 2017: 

Het financieel verslag is ook dit jaar weer verzorgd door Jaap Wiegersma. Eenieder 

heeft een exemplaar uitgereikt gekregen. De subsidie die wij krijgen wordt elk jaar 

minder. Nutte Veenstra heeft duidelijk uitgelegd hoe de subsidiebijdragen worden 

verdeeld. 

 

Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestond dit jaar uit Willem Bosgra en Jochem Bosma. Jochem geeft 

aan dat de financiële boekhouding van Jaap weer prima in orde was en ze hebben dan 

ook unaniem besloten om decharge te verlenen. Jaap werd middels een applaus 

bedankt voor zijn bijdrage. 

 

Vaststelling kascommissie: 

Jochem Bosma en Sietse Elzinga gaan in 2018 de kas controleren. Als reserve is Wiebe 

Hietkamp aangewezen. 

 

Vaststelling contributie: 

Aan de leden is voorgelegd of we de contributie moeten verhogen of niet. Zolang er 

nog een dusdanig saldo op de bank staat is een verhoging nog niet noodzakelijk. 

Conclusie: de contributie blijft onveranderd. 
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Bestuursverkiezing: 

Roel Boersma neemt afscheid als bestuurslid. Hij heeft 12 jaar deel uit gemaakt van het 

bestuur en was nog steeds de jongste. Roel was o.a. jarenlang de man van de opmaak 

van het jaarverslag. Roel wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage en wordt beloond 

met een attentie en een bos bloemen. 

Betty Kooistra gaat na 18 jaar bestuurslid te zijn geweest hiermee stoppen. Kwijt zijn we 

haar niet. Ze is bereid ons te helpen waar dit nodig is. Helaas zijn er geen jeugdleden 

meer en dat was Betty haar hoofdtaak. Ze heeft veel voor de jeugd gedaan met allemaal 

uitstapjes, workshops en met schoolklassen op stap. Ook Betty (onze enige vrouwelijke 

bestuurslid) wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en krijgt ook een attentie en een 

ruiker. 

Jaap Dijkstra heeft heel veel jaren veel betekent voor onze wacht. Hij heeft overal 

connecties en is voor onze wacht een echte aanvoerder geweest. De welverdiende 

attentie en bloemen worden bij hem thuisbezorgd. 

Folkert Algera heeft na een snuffelstage bij ons aangegeven ons graag te willen bijstaan. 

Door de leden wordt hij benoemd als nieuw bestuurslid. 

Geert Roorda wordt ook benoemd als nieuw bestuurslid.  

Daar Jaap Dijkstra aftreedt is er ruimte voor nog een nieuw bestuurslid. Volgende week 

is er een bestuursvergadering en dan zullen wij hiermee aan de slag gaan. 

 

Uitleg en demonstratie nieuwe app.: 

Nutte Veenstra geeft een presentatie over de nieuwe app. Deze is nu in een 

testomgeving te gebruiken en zal per 1 maart operationeel zijn. Er werd in de zaal al 

druk geoefend. Er zijn in Glinstra State nog nooit zoveel eieren gevonden. 

 

Rondvraag: 

Wietse Hiemstra had een vraag over de nieuwe kijk hut. Je kan niet stiekem naar de hut 

toelopen. Je verstoort de vogels voor je er bent. Nutte geeft aan dat dit met de provincie 

is besproken. Maar deze geeft aan dat binnen een paar jaar er meer begroeiing is. 

Staatsbosbeheer is de beoogde beheerder van dit gebied. Wij zullen hierop scherp 

blijven letten. De oude kijk hut blijft ook bestaan. Hij zal worden opgeknapt als ook de 

omgeving hiervan. Siebe geeft aan dat het weer het nog niet toelaat om daarmee te 

beginnen. Age Hulder vindt het jammer dat de plank naar de nieuwe hut verdwenen is. 

Dit is met opzet gebeurd, daar de jeugd er nu gemakkelijk kon komen. En dat is op zich 

niet zo erg, maar er werden vernielingen aangericht en lege flessen werden 

stukgeslagen en scherven werden rondom de hut gevonden.  

 

Sluiting: 

De jaarvergadering is nu ten einde. Er volgt nu een pauze en tijdens deze pauze worden 

er 4 nestkastjes verloot. De nestkasten zijn gemaakt door Teije van Keimpema. We zijn 

hem hiervoor veel dank verschuldigd.  
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Presentatie: 

Elk jaar na de ledenvergadering is het de gewoonte dat iemand een presentatie houdt. 

Ons kersvers nieuw bestuurslid Folkert Algera heeft het aangedurfd om een presentatie 

te houden. Deze keer niet direct over vogels maar over jutten en vissen langs de 

waddenkust. Wat mij vooral is bijgebleven dat je nooit als leek met een bootje de 

Waddenzee op moet gaan. De stroming, verandering van tij, plotseling verandering van 

weer, onweersbuien, storm of dichte mist zijn zeer verraderlijk. Folkert werd hartelijk 

bedankt voor zijn verhaal. De voorzitter bedankte eenieder voor zijn aanwezigheid en 

inbreng en wenst iedereen wel thuis. 
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Mozaïek (beheer) regisseur 

 

Graag wil ik aan het verzoek voldoen van het bestuur van de vogelwacht Burgum, om 

een artikel te schrijven, voor het jaarverslag, om uitleg te geven, over wat een mozaïek 

(beheer) regisseur doet, voor de Noordelijke Friese Wouden (NFW) bij de beheerders 

(boeren) wat betreft het weidevogel beheer in het gebied waar de VW Burgum in zit. 

 

Ik ben begonnen als regisseur in 2016 door het werk over te nemen van Jaap 

Wiegersma. Er zijn 18 collega's beheerders in het gebied van de NFW.  De beheerders 

krijgen een vergoeding per uur van de NFW. In 2016 begon een nieuwe beheer periode 

van 6 jaar met nieuwe regels (Pakketten) voor het beheer.  Een van die regels was geen 

vogels, geen beheer, dus geen geld. Er zijn toen hectare uit het beheer gehaald omdat er 

geen vogels waren de laatste jaren op de percelen bij sommige beheerders. 

 

Ten eerste is de beheerregisseur het aanspreek punt voor de beheerders in het 

weidevogelgebied. 

In mijn gebied K, zitten de vogelwachten: Burgum, Hardegarijp, Tytsjerk en Garijp. 

Daarnaast heeft de regisseur, contact met de nazorgcoördinator over de 

werkzaamheden die de nazorgers doen in het veld bij de beheerders. Dus een goede 

communicatie tussen de partijen is belangrijk om een goed resultaat te krijgen wat 

betreft het uitkomen, en het vlieg vlug krijgen van jonge vogels. 

 

De beheerregisseur stelt jaarlijks een collectief beheerplan op voor het gebied, in 

samenwerking met de beheerders, en dit ook te realiseren. Dit koste in het begin wel 

veel tijd omdat er nieuwe regels waren voor de komende 6 jaar. Het beheer plan wordt 

uitgewerkt en voor gedragen aan het bestuur van de NFW, om dan een contract met de 

beheerder af te sluiten. Dus de beheerder is ook de contactpersoon tussen de beheerder 

en het kantoor van de NFW, nu in Buitenpost Ook zijn er geregeld vergaderingen van 

de NFW voor de regisseurs om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De NFW is voor 

het ministerie in De Haag één van de voortrekkers in Nederland wat betreft het 

weidevogel beheer en de toepassingen daarvan. 

 

In het begin van het seizoen willen sommige beheerders toch nog even de regels van het 

beheer bespreken. Daarom ga ik bij alle beheerders langs en dan tegelijk de stal kaarten 

brengen, zodat die op het bedrijf zijn, om die eventueel te gebruiken door de beheerder 

en nazorger. 

Gedurende het weidevogelseizoen kan de regisseur het flexibel (is uitstel maaien) 

beheer bij sturen met de beheerder en de nazorger van de vogelwacht. Wel is het 

oordeel van de regisseur leidend. 
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Ook moeten er stroken langs de sloot (6 meter), en enclaves om de nesten (50 vierkante 

meter) blijven staan bij het legsel beheer. Dit is ook een taak van de beheerder om dit te 

controleren. 

Geregeld gaat de regisseur bij de beheerders langs, op verzoek of op eigen initiatief 

omdat er beheer afspraken besproken moeten worden. Zoals bv. bij de beheerders die 

plas dras hebben en daar gedurende het seizoen maatregelen genomen moeten worden 

wat de waterstand betreft. Bij het uitstel van de maai datum moet de regisseur bij 

beheerders langs om een formulier te laten tekenen. De regisseur is een gesprekspartner 

en adviseur voor de beheerder wat de bedrijfsvoering betreft op het gebied van de 

weidevogels. 

 

In het najaar ga ik bij de beheerders langs voor een korte evaluatie van het jaar en een 

vooruitzicht naar de volgende jaren te bespreken. De NFW heeft ook een schouw 

commissie, die in het gebied kan controleren, ook op verzoek van de regisseur, of de 

beheerder de regels goed naleeft. Bij het niet nakomen wordt er een waarschuwing 

gegeven. De NVWA kan wel boetes opleggen aan de beheerder via de NFW. 

 

Verder is de monitoring, alarm telling en registratie van de nesten in het 

computersysteem erg belangrijk voor de regisseur. Om de last minute beheer te 

bespreken met de beheerders zijn de real time cijfers erg belangrijk om een beslissing te 

nemen. Gedurende het seizoen kijk ik bijna dagelijks op de computer voor de stand van 

zaken. Als er vragen zijn dan neem ik contact op met de nazorgcoördinator of direct 

met de nazorger. Wat ik ervaar is, dat sommige nazorger wel meer contact met de 

beheerder kan hebben over de nesten die gevonden zijn. 

In ons gebied K is ook een wild camera aanwezig voor eventueel gebruik bij de 

beheerders en nazorger. 

 

Bij de start van het nieuwe beheer in 2016 zijn de nazorgcoördinators van de 4 wachten, 

WBE, W & F en de regisseur bij elkaar geweest om de pakketten, regels en 

aanpassingen te bespreken en af te stemmen. In het begin zijn er lezingen georganiseerd 

door de regisseur voor nazorgers en beheerders, maar de behoefte om daar mee door te 

gaan is er niet. 

 

Ook moet de regisseur schriftelijk een jaar rapportage doen aan de NFW en geregeld 

contact onderhouden gedurende het seizoen met de medewerker op het kantoor die 

verantwoordelijk is voor het weidevogel beheer bij de NFW.   

 

 

Willem Bosgra  

 

Beheerregisseur NFW-gebied K. 
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Boer en nazorger in ons rayon. 
 

Als bestuur willen wij het volgende graag met jullie delen. Vaak hoor je dat sommige 

boeren (beheerders) geen oog hebben voor de nazorg. Als bestuur gaan wij daar niet 

helemaal in mee. Lees het verhaal van een van onze beheerders die tevens een van onze 

nazorgers is. 

Het gaat hier om Wieger van der Meulen. Het bedrijf van Wieger is onderdeel van een 

maatschap. Siem Jan Algra (getrouwd met Elsa, de zus van Wieger) maakt ook deel uit 

van het bedrijf. Op drie plaatsen houdt de maatschap koeien. Aan de Dominee Pelstraat 

staan 320 melkkoeien, aan de andere kant van het dorp Sûwald 162, en op een derde 

locatie in het dorp zo’n 50 stuks jongvee. Deze krijgen hun voer van 250 hectare grond, 

die de maatschap in beheer heeft in Sûwald, Readtsjerk en Garyp. En dan nog hebben 

ze te weinig grond in verhouding tot het aantal koeien. Wieger moet nog steeds mest 

afvoeren.  

 

Plas-drasgebieden: 

Op eigen kosten heeft Wieger twee plas-dras gebieden ingericht. Zonder subsidie, want 

als de controleurs van de NVWA komen prikken en er staat een centimeter te weinig 

water in, kan hij alles terugbetalen en daar heeft hij geen zin in. Via onze wacht heeft hij 

van de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) twee zonnepompen ter beschikking 

gekregen om de plas-dras gebieden van water te voorzien. Het water trekt vogels en 

insecten, net als de slootkanten die hij heeft ingezaaid met zaad van wilde bloemen. De 

inspanningen hebben succes, het aantal broedparen van onder meer grutto’s en kieviten 

neemt nog steeds toe. Maar daarnaast zijn dan: de omliggende natuurgebieden van het 

Fryske Gea een ideale schuilplaatsen voor roofdieren. Zij weten de kuikens wel te 

vinden verteld Wieger. Dit voorjaar had hij in een bepaald gebied van zijn land wel 

zo’n vijftig broedparen van kieviten en grutto’s. Ze zoeken elkaar op om sterker te staan 

tegen de roofdieren. Elke dag zag ik ze opvliegen tot het plots stil bleef. Was er een vos 

doorheen gegaan die alles had doodgebeten.? 

 

Hoe het probleem van de weidevogel dan te tackelen?  

Wieger zou graag een proefgebied aangewezen zien om het effect te kunnen meten van 

een aanpak van de predators. Eieren van een kiekendief en buizerd schudden, 

vangkooien voor de kraaien, muskusrattenbestrijders van de provincie die zich ook 

richten op de marters, de vos bejagen bijvoorbeeld. En dan zien wat het oplevert. Maar 

ja de natuurbeschermers…De aanleg van de aaneensluitende beschermde gebieden 

heeft een sterke toename van predators tot gevolg. ”Het Fryske Gea kweekt ze, maar 

geeft ze geen voedsel”. Ook de wolf krijgt daardoor de kans om naar Friesland te 

komen, terwijl die hier helemaal niet thuishoren.  
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De oplossing? 

Een veel striktere samenwerking tussen boeren en natuur- en dierbeschermers. Voor de 

natuurbeminnende boer staat toch het economisch belang voorop, tenslotte moet het 

bedrijf overeind blijven. Het weidevogel beheer komt op een goede tweede plaats. En 

ja, het kan altijd beter: Als je ’s nachts maait zie je natuurlijk geen nesten. Dat doe ik dus 

ook niet., ook niet als er druk op staat om het gras naar binnen te halen. 

 

Acties: 

De boer krijgt te gemakkelijk de schuld van de problemen stellen Wieger en zijn zus 

Elsa. Van de afname van de huiszwaluw bijvoorbeeld. Maar dat komt door het beleid 

om alle woningen potdicht te maken. De boerenzwaluwen op de plaets nemen elk jaar 

in aantal toe, en ze leggen twee keer per seizoen eieren. Dat doen ze niet als er geen 

insecten zijn. Wieger ergert zich aan de vanzelfsprekendheid van de voedselzekerheid 

in Nederland. Op grond van allerlei regels wordt het de boer alsmaar moeilijker 

gemaakt om een goede boterham te verdienen, terwijl de consument amper bereid is 

om iets meer te betalen voor zijn aankopen in de supermarkt. Ik mis weleens de Franse 

acties in ons land. Met grote trekkers alle distributiecentra blokkeren. Binnen twee of 

drie dagen zijn alle schappen leeg en realiseren de burgers zich weer wat de boer voor 

dit land en de economie betekent. 

 

Bron: artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 juli 2018. 

 

 
Foto: Plasdras, Nutte Veenstra  
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Nazorg 2018 
 

Wat de nazorg betreft stond het afgelopen seizoen helaas weer in het teken van verdere 

achteruitgang van het aantal weidevogels in ons wachtgebied. Steeds meer rayons 

raken zelfs geheel verstoken van de kievit, grutto, scholekster en of tureluur. De 

tureluur weet zich nog redelijk te handhaven als je kijkt naar de trendlijn (stippellijn) in 

de grafiek. Maar ook de tureluur kent zijn ups en downs. Als de trend op deze manier 

door loopt zullen er naar mijn inschatting in 2025 bijna geen van deze prachtige vogels 

meer in onze weilanden rondlopen. De politiek heeft in deze een grote 

verantwoordelijkheid. Maar ook wij als nazorgers kunnen ons steentje bijdragen. Meten 

is immers weten. En de resultaten van het meten worden steeds belangrijker om aan te 

kunnen tonen hoe de vogelstand ervoor staan. Het provinciale beleid aangaande 

weidevogels wordt hierop steeds meer bepaald. Naast nesten zoeken en registreren zijn 

ook het registreren van broedparen uitermate belangrijk. Maar dan wel op de juiste 

manier. En naar mijn mening zouden we op dat laatste nog veel kunnen verbeteren. 

Ook de 3 alarmtellingen zijn zeer belangrijk om een indruk te krijgen wat er uitgebroed 

wordt. Eenmaal als de jongen uit het ei zijn gedragen de ouder vogels zich heel anders 

dan in de broedperiode. Uit ervaring weet ik dat het erg frustrerend is als je een week 

na het uitkomen van het nest geen kuiken meer tegen komt. Maar ondanks dat laten we 

ons blijven inzetten voor die vogels die er nog wel zijn. En dat kunnen we niet alleen 

vandaar dat het contact tussen jou als nazorger en jouw gastheer (boeren en beheerders) 

heel belangrijk is. 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

    

          

          

          

 Grutto   Kievit   Scholekster   Tureluur   Totaal 

2004 105   390   142   59   696 

2005 98   406   107   56   667 

2006 89   451   139   68   747 

2007 67   371   97   44   579 

2008 55   415   122   47   639 

2009 66   351   99   50   566 

2010 46   250   110   66   472 

2011 54   251   93   46   444 

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 
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Broedzorg 2018 
 

Aangaande de broedzorg lijkt het dit jaar beter te gaan dan vorig jaar. Of dit nu ligt aan 

de mooie zomer weet ik niet. In ieder geval hebben we samen 194 registraties meer dan 

vorig jaar. Waren dit in 2017 nog 540 registraties dit jaar komen we uit op 734. Een 

prima vooruitgang zou je op het eerste gezicht denken maar er zit ook een negatieve 

kant aan. Namelijk de registraties van de vaste locaties neemt ook dit jaar weer af. En 

dat is bijzonder jammer want dat zijn toch wel de registraties waar je een reeks mee op 

kunt bouwen 
       

       

Totaalaantal registraties 734      

Gekoppeld aan nestlocatie 316   
 

  

Aantal lege nestlocaties 127      

Aantal predatie 3      

       

Boerenzwaluw 39  Nijlgans     3 

Boomkruiper 2  Oeverzwaluw   222 

Buizerd 3  Paapje     3 

Canadese gans 1  Pimpelmees   42 

Ekster 1  Ringmus     2 

Gele Kwikstaart 1  Roodborst   4 

Gierzwaluw 34  Slobeend     5 

Grauwe gans 1  Spreeuw     5 

Groene Specht 1  Stadsduif     1 

Groenling 1  Tapuit     1 

Grote Lijster 1  Tjiftjaf     1 

Heggenmus 2  Torenvalk     3 

Holenduif 6  Turkse Tortel   3 

Houtduif 2  Vink     1 

Huismus 39  Vlaamse Gaai   1 

Huiszwaluw 1  Waterhoen   3 

Kauw 5  Wilde Eend   31 

Kerkuil 1  Wilde Zwaan   1 

Knobbelzwaan 1  Winterkoning   5 

Koolmees 64  Witte Kwikstaart   2 

Kraai 15  Wulp     1 

Krakeend 1  Zanglijster     2 

Leeg 127  Zomertaling   1 

Meerkoet 19  Zwarte Kraai   1 

Merel 20  Zwartkop   2 

Middelste Bonte Specht 1        
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Periodieke tellingen 

 

Een van de nieuwe mogelijkheden in de vernieuwde app die wij dit jaar konden 

gebruiken was de mogelijkheid om periodieke tellingen te registreren. Deze tellingen 

kun je een beetje vergelijken met de BMP-methode waarin je na een aantal bezoeken 

vaststelt of er een broedpaar aanwezig is en hoeveel. Aan de uitwerking en de 

methodiek van bereken moet nog wel het een en ander door de ontwerpers van de app 

bij de BFVW gesleuteld worden maar ben ervan overtuigd dat dit volgend jaar ook 

goed zal komen. Waar we meer bezorgd over zijn is de kolonies gierzwaluwen en met 

name op de Steenhuisenlaan. Hier hebben wij elk jaar toch een vrij groot aantal 

broedende gierzwaluwen. Met de plannen om een flink aantal huizen af te breken en 

deze te vervangen door nieuwbouw kan het wel eens heel moeilijk worden om deze 

snelle vliegers hier te behouden. Al moet ik zeggen dat er wel veel door de 

woningstichting al is gedaan om de zwaluwen een alternatief te bieden in de vorm van 

nestkasten die men heeft opgehangen. Daarnaast zijn ook een flink aantal 

vleermuiskasten aangebracht zodat ook deze nachtvliegers hun schuilplaats op de 

Steenhuisenlaan kunnen behouden. Afwachten dus en kijken hoe dit volgend seizoen 

zal gaan. 

 

 
 

  

 

 

Periodieke tellingen 2018 

    

Gierzwaluw   
    

 15-jun 11-jul 23-jul 

Locatie 1 4 10 6 

Locatie 2 18 15 17 

Locatie 3 10 25 20 

Locatie 4 8 15 4 

Locatie 5 14 16 24 

Locatie 6 0 6 6 
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Waarnemingen 

 

Nog een nieuw item in de vernieuwde app was het registreren van waarnemingen.  

Maar wat zijn warnemingen.? Waarnemingen zijn alle dieren maar ook sporen (vos, 

marter) die je maar kunt tegenkomen in het veld en ook zeker bij jou thuis of bij 

buurman in de tuin. Eigenlijk niks meer dan wat je op een gegeven moment in het veld 

of waar dan ook tegen komt. Stel je bent voor de boer bezig om de nesten te markeren 

en je ziet daar verderop een ooievaar staan.  Het nest van deze ooievaar zul je daar niet 

vinden maar je kunt wel aangeven dat hij er is. Je pakt je mobieltje en registreert hem 

als waarneming. Klaar… En zo kan het voorkomen als je aan de keukentafel zit, met een 

lekker bakje koffie, je plotseling een barmsijsje ziet verschijnen op de voederplank die je 

voor de winter hebt opgehangen. Even je mobieltje pakken en hem als waarneming 

registreren. Thats all folks. 

 

 
 

 

Waarnemingen 2018 
 

     

       

Aalscholver 1  Kleine Bonte Specht   1 

Barmsijs 4  Knobbelzwaan   1 

Bontbekplevier 1  Koekoek     1 

Boomklever 1  Kokmeeuw   1 

Boomkruiper 1  Nijlgans     1 

Braamsluiper 1  Oeverzwaluw   2 

Buizerd 1  Predator spoor   5 

Fazant 1  Ransuil     1 

Groene Specht 1  Roodborst   1 

Groenling 1  Scholekster   1 

Grutto 3  Tureluur     3 

Huismus 1  Veldleeuwerik   1 

Kievit 4  Totaal   40 
 

 

Nou zul je denken wat ik in de bovenstaande tabel zie is maar zeer weinig. Dat is 

volkomen juist. Maar alle nieuwe dingen moeten ergens beginnen en ik ben ervan 

overtuigd dat het volgend seizoen de getallen hoger zullen zijn want als je onder het 

genot van een bakje koffie al een waarneming kan doen hoe mooi wil je het hebben. 

Dus gewoon doen. 

 

 


