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Alle foto’s zijn op 16 mei 2012 tijdens de excursie voor de schooljeugd in Oldelamer en op 29 mei 2012 
tijdens de excursie naar de familie Pelleboer in Mastenbroek gemaakt door Afke Kester. 
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Voorwoord 
 
Aan alle leden en belangstellenden, 
 
Bij deze bieden wij u ons weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het weidevogelbeheer van 
het seizoen 2012. Resultaten die werden behaald door agrariërs die hun landwerkzaamheden aanpassen aan 
de weidevogels maar vooral ook door de belangeloze inzet van al die nazorgers die dagen in het veld lopen, 
de stippen op kaarten registreren en daarna alles nog eens in de computer moeten invoeren. Onze 
bewondering en dank daarvoor is groot. Dit rapport is grotendeels gebaseerd op hun inbreng, wij hopen dat u 
het met plezier gaat lezen.  
 
Per mozaïek vindt u telkens vier blokjes: eerst een tabel met daarin de aantallen van het totale gebied. In 
deze tabel staat ook vermeld welk streefgetal wij hebben ingevuld bij de start van het Collectieve Beheer 
Plan. Na afloop van de zes SNL jaren kunnen we dan zien of de doelstelling (ons streefbeeld) is gehaald. 
Daarna volgt de kaart met daarop de nesten/broedparen van 2012 en het (voorlopige!) beheer voor 2013, 
gevolgd door een korte evaluatie. Tot slot per bedrijf de resultaten. 
 
Het definitieve mozaïekbeheer, zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit, vindt u uitsluitend op 
onze website. Hierbij doen we nogmaals een DRINGENDE oproep aan alle deelnemers om deze kaart goed 
te controleren. Alle percelen die komend voorjaar in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI = de meitelling) 
anders worden ingevuld dan op deze kaart staat mogen NIET worden aangevraagd. U mag daarvoor dan 
geen SNL betalingsverzoek doen. 
 
Verkorte legenda: 
bruine strepen van links boven naar rechts onder  kruidenrijk;  
groen omrand met getal erin    uitgestelde maaidatum;  
gele strepen       legselbeheer;  
gele met grijze strepen     legsel op bouwland. 
Zwarte stip      kievit (nest) 
Rode stip      grutto (nest) 
Blauwe stip      scholekster (nest) 
Groen stip      tureluur (nest) 
 
Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid  of via 
de website: www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl reageren. 
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Inleiding  
 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat 2012 een bijzonder slecht jaar was voor de weidevogels in 
Weststellingwerf. Vooral de kou heeft een zeer laat broedseizoen veroorzaakt. Er waren droge weken maar 
die werden afgewisseld met koude en natte. Er was geen aanleiding om, zoals vorig jaar vanwege de 
droogte, extra plasdrassen aan te leggen.  
Wel zagen we direct effect bij een agrariër in De Ontginning die een greppel vol liet lopen en waar je heel 
mooi het effect van concentreren van vogels zag. Een effect dat we echt willen stimuleren want de predatie 
was ook afgelopen jaar weer enorm. Momenteel zijn we in overleg met de WBE’s bezig om kunst 
vossenbouwen aan te schaffen.  
Een predator waar velen van ons zelf iets aan kunnen doen is de kat. Op de evaluatieformulieren, die door de 
deelnemers aan het eind van het seizoen zijn ingevuld, werd de kat meermalen genoemd. Hierbij doen we 
daarom nogmaals een oproep om uw katten te steriliseren, die paar tientjes kunnen net het verschil maken. 
En in het broedseizoen kunt u ze verwennen door een dubbele portie voer te geven voordat u ze naar buiten 
laat gaan. 
 
De meeste percelen werden laat gemaaid, begin juni was geen uitzondering maar we zagen geen effect 
daarvan op vogels en kuikens. Eigenlijk is het voor iedereen nog een vraag waar onze vogels naar toe zijn 
gegaan te broeden.  Wel was het een lang seizoen; in juli werden nog kuikentjes aangetroffen. 
Opvallend is ook dat aan het eind van het seizoen er bijzonder veel kieviten op de verzamelplaatsen zaten. 
Toen waren ze er welE 
 
In 2012 hebben we ondermeer een veldexcursie georganiseerd naar de familie Pelleboer in Mastenbroek. 
Ruim 60 deelnemers (agrariërs en nazorgers) hebben daar met eigen ogen kunnen zien hoe plasdras, 
gevarieerde maaidatum, randen, weiden en intensieve nazorg resulteert in het aantrekken van heel veel 
weidevogels met heel veel jongen. De meeste foto’s in dit weidevogelrapport zijn daar gemaakt. De andere 
foto’s zijn gemaakt tijdens de excursie die Vogelwacht Wolvega e.o. organiseert voor de schooljeugd. Dit keer 
waren we te gast op O.B.S. De Lamer in Oldelamer. De foto’s zijn van de mozaïeken De Ontginning en 
Oldetrijne Noord. 
 
 
 

 
 

Zoek het kuikentje in de plas dras van Pelleboer (Mastenbroek) 
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De Ontginning (Collectief Beheerplan vanaf 2010) 
 
De resultaten voor de grutto zijn in 2012 stijgende maar nog steeds niet op niveau. Er waren minder kieviten 
en fors minder scholeksters, misschien dat het verminderen van het maïsareaal hier al invloed op heeft. De 
aantallen tureluurs zijn echt schrikbarend gedaald. Hiervoor hebben we nog geen verklaring kunnen vinden. 
De andere aantallen schommelen nogal. 
De groene cijfers hebben betrekking op de uitbreiding in 2011 met twee deelnemers en hun aantallen 
weidevogels. 
 
 

De Ontginning 

Doelsoort 2009 
Referentie  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kievit 140 145  149  
+28=177 

150  230 155  217 160 165 168 

Grutto 34 36      23              38      24 40      27 41 42 43 

Scholekster 39 40     44 
 +1=  45 

40      46 41      32 41 42 43 

Tureluur 31 31      31             32      42 33      16 34 34 35 

        

Slobeend 0 0          1 1          0 1         3 1 1 1 

Kuifeend 1 2          0 2          0 2         6 2 2 2 

Krakeend 0 0        11 1          9 1         1 1 2 2 

Watersnip 2 2          0 2          0 2         1 3 3 4 

Wulp 11 12        7 12        9 12       6 13 13 14 

Veldleeuwerik 1 2          0 3          3 5         0 6 7 8 

Gele 
Kwikstaart 

3 3          2 3        11 3          6 3 3 3 

Graspieper 6 6          3 6        13 6          0 6 6 6 

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 

 
 
 
Rechts onder zien we het kruidenrijk van Van der Tol. In overleg met zijn nazorger, de heer Sikkema heeft hij 
dit jaar in het perceel een greppel plasdras aangelegd. Daarnaast heeft hij met het maaien brede randen laten 
staan. Het effect zie je meteen; alle vogels trekken er naar toe: geweldig! Dit is precies het effect dat we 
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proberen te bereiken want alleen in (grotere) groepen zijn de weidevogels bestand tegen de (helaas) veel 
voorkomende predatie. De plas dras van Van der Berg is wat dat betreft ook heel succesvol. 
In het midden gedeelte, recht onder de witte vlek valt op dat een nieuwe concentratie weidevogels ontstaat. 
Het beheer wordt daar uitgevoerd door De Vries die als vanouds, net als zijn buurman Baas, heel veel 
weidevogels heeft. 
Het grote blok kruidenrijk links onder heeft die aantrekkingskracht helaas niet. Hoewel er wel meer vogels 
zitten dan er stippen op de kaart staan. In dit hele blok heerst rust tot 15 juni en de nazorger zoekt hier dus 
niet actief naar nesten. We zien hier wel een probleem ontstaan. Komende jaren gaat Tennet hier aan het 
werk om een nieuwe hoogspanningsleiding aan te leggen. We zijn heel bang dat de rust hier dan zo verstoord 
wordt dat ook de laatste weidevogels hier verdwijnen. 
De plannen van Vermillion, om op het perceel kruidenrijk van Krikke een gasboorinstallatie te plaatsen zijn, 
gelukkig voor de weidevogels, voorlopig uitgesteld.  
 
 

 
 

 
 

De greppel plasdras van Van der Tol 
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Parel Postma 

 
Voor een Parel (in plaats van een mozaïek) hoeft geen streefbeeld opgesteld te worden.  
Daarom alleen de resultaten: 
 

Parel Postma (39,8 ha.)     

Doelsoort 2009 2010 2011 2012 

Kievit 79 29 21 41 

Grutto 1  1 2 

Scholekster 3 3 2 2 

Tureluur 2  1 2 

 
Het eerste jaar heeft Postma een perceel triticale laten staan. Dat trok toen enorme hoeveelheden vogels. Het 
jaar daarop waren er veel minder maar inmiddels herstellen de aantallen zich weer. Het is een van de weinige 
gebieden waar méér weidevogels zaten dit jaar. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Achter het fluitenkruid in de berm: mozaïek van drie lengtes gras, bij Klijnstra aan Kooiweg. 
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Oldetrijne (Collectief Beheerplan vanaf 2010) 

 
De grutto zit nog wel royaal boven het referentiejaar maar er waren toch vier minder. Ook de kieviten en 
scholeksters lieten het dit jaar verder afweten. Op naastliggende percelen van oud SAN deelnemers, heeft 
wel een grutto gebroed maar het aantal kieviten daalde ook daar: van 34 naar 28. De scholeksters blijven op 
het teleurstellende aantal van 2011 steken. Buiten het collectief zakten ze van vier naar drie. 

  
Oldetrijne  

Doelsoort Referentie 
 2008 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kievit 143 145  144 147  130 150  105 152 155 157 

Grutto 9 9        22 10    24 10      20 10 11 11 

Scholekster 20 21      25 22    15 23     15 24 25 26 

Tureluur 3 3          6 3       9 3          7 3 4 4 

Slobeend 0 0 0       2 0         1 1 1 1 

Kuifeend 2 2          1 2       1 2         2 2 3 3 

Krakeend 0 0          2 1       0 1 1 1 1 

Watersnip 0 0 1       0 1         1 1 1 1 

Wulp 0 0 0       0 0 1 1 1 

Veldleeuwerik 2 2 2       2 2 2 2 2 

Gele Kwikstaart 1 1          5 1       6 1         4 2 2 2 

Graspieper 1 1 1       3 1          2 1 1 1 

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 

 
 
 
Langs de Linde zie je twee concentraties weidevogels. Bij Kester zitten ze netjes op het perceel kruidenrijk en 
uitgestelde maaidatum. Bij Dijkstra zitten ze elk jaar juist naast de percelen kruidenrijk. Maar er is voldoende 
voedsel en rust in de buurt te vinden. Dit jaar zijn hier geen kuikenstroken nodig geweest. Er is ruim om de 
nesten heen gemaaid; een heel werk voor de agrariër maar de resultaten zijn er dan ook naar! 
Bovenin zorgt het perceel uitgestelde maaidatum van Elshof voor voldoende plaats om bescherming en 
voedsel te zoeken. Ook liggen hier nog botanische randen van Ter Schure. 
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Scholekster beschermd kuikentje in plas dras van Pelleboer (Mastenbroek) 
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Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Voor dit gebied was het een erg slecht jaar. Alle aantallen daalden fors. De plasdras heeft (nog) lang niet de 
aantrekkende werking waar we op hopen. Wel zien we op dat perceel helaas een toename van het aantal 
ganzen. 
 

Oldetrijne Noord      

Doelsoort 2010 (referentie) 2011 2012  2016 (ambitie) 

Kievit 92 96  94 98    70 102 

Grutto 5 6     4 6       3 8 

Scholekster 16 17  14 17    10 18 

Tureluur 6 7E. 8 7        4 9 

     

Watersnip  3 0  

Wulp  1 2  

Veldleeuwerik  1 0  

Gele Kwikstaart   2  

Graspieper  5 2  

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 

 
 
 
Het perceel kruidenrijk van Zuidberg (rechts boven) is nog niet ‘ontdekt’ door de weidevogels. Verder zien we 
een concentratie bij Boersma (maïsland in de bocht). Daar ligt voldoende zwaar beheer in de buurt en 
Boersma neemt samen met zijn nazorger Hiemstra, zelf ook alle maatregelen om te vogels rust te geven. . 
Eigenlijk kunnen wij voor dit mozaïek geen oorzaken bedenken die de teruggang in aantallen kunnen 
verklaren.  
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Op het kaartje zie je wel dat er voor 2013 door agrariërs in dit gebied is gekozen om veel percelen in te (laten) 
tekenen als legselbeheer op bouwland. Vanwege de slechte oogstomstandigheden weet men nog niet waar 
volgend jaar de maïs gezaaid gaat worden. En bij twijfel kan men het beste bouwland invullen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De pas dras van Van den Akker; met ganzen 
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Gracht (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Ook in dit gebied waren kieviten ‘weg’. Heel jammer is de afname van het aantal grutto’s. Daar staat 
tegenover dat er voor het eerst sinds jaren weer een tureluur broedde. 
 

Gracht      

Doelsoort 2010 (referentie) 2011 2012  2016 (ambitie) 

Kievit 43 46  56 47   46 51 

Grutto 0 0     6 0      2 1 

Scholekster 9 10   9 11    7 13 

Tureluur 0 0     0 0      1 0 

     

Slobeend   1  

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 

 
 
 
In het oostelijke deel zien we eigenlijk alleen het effect van maïsland; kieviten dus. In het westelijke deel zien 
we meer variatie. Daar is ook meer variatie in het beheer, met name doordat Meuleman zijn koeien weidt. Dat 
beheer willen we extra versterken met pakketten extensief beweiden. In verband met de sterke predatiedruk 
willen we proberen hier een kleine, sterke kern van weidevogels te creëren die een aantrekkende werking 
heeft op de omliggende percelen.  
 
Ook hier krijgen we te maken met de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten en het opruimen van de 
oude. Aangezien het tracé door het oostelijke deel loopt is dat voor ons een extra reden om het westelijke 
deel te versterken. 
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Langelille (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Hier zien we hetzelfde beeld als in vrijwel geheel Weststellingwerf: de kieviten zijn gevlogen. En ook de 
scholeksters nemen verder af.  
 
 

Langelille      

Doelsoort 2010 (referentie) 2011 2012  2016 (ambitie) 

Kievit 47  49   63 50   54 55 

Grutto 2  3    1  3     1 4 

Scholekster 9  10  4 11    3 14 

Tureluur     

 
In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 
 

 
 
 
We verwachten dat de kieviten volgend jaar de maïspercelen gaan opzoeken. We zijn benieuwd of de grutto 
en scholekster dan gaan volgen. Het perceel kruidenrijk is bereikbaar. 
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Lindedijk (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Het goede nieuws: de scholekster nam hier toe, met 6 broedparen. Maar er mist een grutto, 3 tureluurs en 14 
kieviten. 
 
 

Lindedijk     

Doelsoort 2010 (referentie) 2011 2012 2016 (ambitie) 

Kievit 68 70   71 72  57 80 

Grutto 2 3      8 3     7 4 

Scholekster 6 7      9 8    15 10 

Tureluur 2 3      5 3      2 4 

     

Gele Kwikstaart   1  

Graspieper   8  
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 
 
 

 
 
 
Het enige gebied waar de scholeksters zijn toegenomen. Maar verder zien we ook hier minder vogels.  
De agrariër die vorig jaar is gestopt met een pakket voorweiden heeft toch nog wel zijn koeien geweid.  
 
Ook hier speelt het probleem van de hoogspanningsmasten. Het tracé gaat net door het kruidenrijk, dan naar 
beneden, langs de grutto om en dan, net links van de bocht in de Linde, over de Provinciegrens.  
Of we maatregelen moeten en kunnen nemen zal ook afhangen van het tijdstip waarop de werkzaamheden 
gaan starten. 
 



 

www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanuit de skybox van Pelleboer een blik op de koeien, het mozaïek en op de achtergrond de safaribus. 
(Mastenbroek) 
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Sonnega (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Op de scholekster na zijn in dit mozaïek de aantallen op peil gebleven.  
 

Sonnega     

Doelsoort 2010 (referentie) 2011 2012 2016 (ambitie) 

Kievit 64 67   85 69   86 76 

Grutto 14 15   18 16   18 18 

Scholekster 11 13   17 13   14 15 

Tureluur 12 13   11 13   11 15 

     

Kuifeend  1 0  

Slobeend   2  

Krakeend   2  

Veldleeuwerik  4 6  

Gele kwikstaart  5 7  

Graspieper  9 10  
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 
 
 
 

 
 
 
Het effect van ruige mest is ook dit jaar weer duidelijk te zien. Op de percelen waar dat rijkelijk wordt 
gestrooid zijn heel veel vogels aanwezig! Er wordt door Mts. Oosting - Van der Tol - De Vries, heel veel tijd 
gestoken in de weidevogels en het resultaat zie je terug op de stippenkaart. Het opdelen van een perceel in 
drie stroken: maïs – gras – maïs  heeft dit jaar veel minder resultaat gehad. Komend jaar komt er gewoon 
maïs in. Dan ligt er nog wel uitgestelde maaidatum (15 juni) in een rand langs het perceel (en het perceel 
erboven) en op het perceel er onder. 
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Ook dit jaar is de plasdras in dit gebied niet gerealiseerd. Op het perceel ligt al een natte greppel en De Kroon 
zag geen reden om in dit natte voorjaar voor nog meer water te zorgen. In overleg is nu besloten om dit 
pakket te schrappen. Het geld dat hiervan overblijft kunnen wij nu gaan inzetten in mozaïek de Gracht. Daar is 
een verbetering dringend gewenst terwijl het hier niet noodzakelijkerwijs tot een verslechtering hoeft te leiden. 
Een win-win situatie dus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazorger Sikkema, Jesse de Valk en Ruben Langeler in kruidenrijk grasland van Van derTol 
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Nijelamer (Collectief Beheerplan vanaf 2011) 

 
Ook in dit gebied waren de resultaten dramatisch. De kievit nam met 24 af, de grutto met 8, de scholeksters 
met 17 en de tureluur halveerde naar 6. Nu kunnen we voor onze gemoedsrust wel gaan kijken naar de cijfers 
van 2010 en naar onze ambitie. Maar toch willen we komend jaar extra maatregelen nemen.  
 

Nijelamer      

Doelsoort 2010 
(referentie) 

2011  2012  2016 (ambitie) 

Kievit 145 149  164 151    140 165 

Grutto 12 13   22 13       14 15 

Scholekster 19 21   36 22       19 25 

Tureluur 14 15   12 15         6 17 

     

Slobeend  4 1  

Kuifeend  1   

Krakeend  1 1  

Watersnip   1  

Zomertaling   1  

Wulp  1 1  

Veldleeuwerik     

Gele Kwikstaart   2  

Graspieper  6   
 

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen. 

 
 

 
 
 
Ook hier weer het ruige mest effect: rechts onder tegenover de boerderij die, onderin, net buiten de grens van 
het mozaïek valt. De percelen kruidenrijk links onder en de uitgestelde maaidatum bovenin worden al door de 
weidevogels gevonden. Het kruidenrijk en de plasdras in het midden moeten nog meer vogels gaan trekken. 
Al moet hier wel de kanttekening geplaatst worden dat hier niet heel actief gezocht wordt, het is immers niet 
strikt noodzakelijk omdat er tot 15 juni geen werkzaamheden plaats vinden.  
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Vorig jaar hebben we in dit mozaïek het beheer gewijzigd. Toen zijn de onderste percelen uitgestelde 
maaidatum meer naar rechts verschoven. Je ziet dat dit een goede zet was want de grutto’s zaten nu direct in 
de buurt. 
Bij de percelen uitgestelde maaidatum bovenin willen we volgend jaar eventueel een greppel plas dras 
aanleggen tussen de percelen in. 
Een probleem in dit gebied wordt de hoogspanningsleiding. Het tracé gaat waarschijnlijk door het onderste 
kruidenrijk perceel. Als we nu wisten wanneer de werkzaamheden gaan starten konden we in overleg met 
naastliggende perceeleigenaren misschien tijdelijke zwaar beheer pakketten ergens in de buurt neerleggen? 
Het bestuur is, samen met BoerenNatuur, aan het onderzoeken wat de wettelijke en financiële (on) 
mogelijkheden hieromtrent zijn. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Een grutto in gevarieerd gras bij Pelleboer (Mastenbroek) 
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Steggerda 
 
Het oude SAN gebied van Steggerda is dusdanig klein en er zitten zo weinig vogels meer dat we hebben 
besloten om niet meer te registreren. We zijn wel heel erg blij met de hulp die enkele nazorgers van De 
Blesse e.o. geven aan de nazorgers van Wolvega e.o. De contacten, ook op bestuurlijk niveau, blijven we 
onderhouden zodat we op de hoogte blijven van elkanders werkzaamheden. 
 

Boijl 
 
Het lijkt erop dat de grutto in Boijl definitief is verdwenen. Daar staat tegenover dat de aantallen van de wulp 
zich weer herstellen?! Het was sowieso geen slecht jaar voor Boijl.in vergelijking tot 2011; er waren meer 
kieviten, een scholekster en een veldleeuwerik meer, meer graspiepers en meer soorten. 
Zie onderstaande tabel met de aantallen vanaf 2005: 
(let op: De hectares zijn niet gelijk: van 306 naar 290 nu. Ook wordt niet meer overal geteld.) 
 

Boijl  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                  

Kievit 51 29 51 48 42 38 22 27 

Grutto 6 3 1 3 1 1 0 0 

Scholekster 0 0 3 4 6 4 2 3 

Tureluur 7 2 1 3 4 2 2 2 

Slobeend 0 0 1 0 1 1 3 2 

Kuifeend 0 4 0 0 0 0 0 1 

Krakeend 0 0 3 3 0 0 0 1 

Watersnip 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wulp 6 1 3 1 1 0 1 4 

Veldleeuwerik 18 2 3 5 5 3 5 6 

Gele Kwikstaart 0 0 2 4 4 0 3 1 

Graspieper 11 14 36 21 24 14 17 26 

TOTAAL 99 55 104 92 88 63 55 74 

 
 
Hieronder in een grafiek de dichtheid per 100 hectare van de laatste jaren. De nummers komen overeen met 
de nummers voor de bedrijven in de tabel. Nummer 9 is het totaal van alle bedrijven 
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Hieronder de aantallen per bedrijf: 
 

 
 
 
 

Totaal Weststellingwerf 
 
Hieronder vindt u de tabel met alle aantallen nesten in Weststellingwerf die bij ons gemeld zijn: 
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Evaluatievonden 
 
Dit jaar zijn de evaluatieavonden vervroegd naar de maand december. 
Op 6 december 2012 vanaf 20.00 uur bent u welkom in het (nieuwe) dorpshuis van Oldelamer 
Op 11 december 2012 bent u welkom in het dorpshuis (kerkje) van Oldetrijne. 
Voor deze avonden hebben we de Bond van Friese Vogelwachten gevraagd om een inleiding te 
houden over hun organisatie, hun werkwijze en ideeën over weidevogelbeheer en over alle 
wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de registratie van de nazorg. De BFVW heeft hiervoor de 
heer Jaap Dijkstra gevraagd om de avonden te verzorgen. Op onze beurt hebben wij Dijkstra (voor 
velen van ons wel bekend) gevraagd om onze evaluatie van het seizoen 2012 te leiden. 
We hopen u allemaal op deze avonden te ontmoeten. Geeft u de datums alvast door aan uw nazorger 
en jager? Een persoonlijke uitnodiging wordt u nog toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weidende koeien vanuit de skybox van Pelleboer (Mastenbroek) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Secretariaat: K. Witteveen  Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232 


