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Van  de  voorz i t ter  

Beste leden van de WBE, 
 
Bij deze ontvangt u onze Eerste Nieuwsbrief voor het jaar 2018. Dank 
voor het vertrouwen wat ik van u heb mogen ontvangen om de 
komende periode als uw voorzitter te mogen optreden. Dit biedt mij 
thans de mogelijkheid om de afgetreden bestuursleden te danken voor 
hun vele  arbeid en de nieuw benoemde bestuursleden veel succes toe 
te wensen. Zonder vrijwilligers gaat het nu eenmaal niet en het lijkt erop 
alsof er ook steeds meer op bordje van de WBE komt te liggen. Het blijft 
dus een kwestie van alert zijn op de wijzigingen die op ons afkomen en 
er met z’n allen voor zorgdragen om de actitviteiten zoals de tellingen en 
de registratie ook daadwerkelijk goed te laten gebeuren.  Als we willen 
blijven genieten van onze mooie natuur dan vraagt dat om een 
tegenprestatie.  
Meer en meer wordt de ernst van de predatie van o.a. de vos onderkend 
en de relatie daarvan met die van de afnemende weidevogelstand. Van 
een tweetal ANV’n hebben we een financiële tegemoetkoming mogen 
ontvangen om deze predatie  proberen te beheersen. In ons eigen veld 
kunnen wij ook eens de kraaienpopulatie aan het schrikken brengen. Zo 
zijn er genoeg activiteiten die ons in het voorjaar bezighouden om het 
jonge grut de kans te geven tot wasdom te komen. 
De voorzitter. 
Jaap Jukema 

Beste leden,  

Hierbij ontvangt u  

onze nieuwsbrief 

Voorjaar 2018 

Nieuw lid: 

Als nieuw lid heeft zich aangemeld: Marten Wijngaarden uit Schalsum. 

Indien geen bezwaren van de leden worden ontvangen zal de 

heer Wijngaarden  worden opgenomen als lid van onze 

vereniging. 
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De Stakkers van de akkers 

Uit  BIJ 12 d.d. 11/04/2018. 

Provincies en rijk investeren in efficienter en effectiever agrarisch natuurbeheer en in extra 
inrichtingsmaatregelen. In totaal is 22 miljoen aan extra beheermiddelen  beschikbaar. Provincies 
bereiden voor de zomer een openstelling voor inrichtingsmaatregelen  voor op basis van een landelijke 
regeling. Hiervoor is 9 miljoen beschikbaar. Er wordt geinvesteerd in het optimaliseren  van leefgebieden 
van weide en akkervogels in boerenl;and en natuurreservaten. Concreet praat men dan over 140.000 
hectare. Hiermee wordt ingezet op het behoud van 32.000 tot 36.000 broedparen grutto’s. Ook wordt 
onderzocht hoe  predatie het beste kan worden aangepakt  - WORDT VERVOLGD. 

Kleiduivenschieten WBE dag 2018 

Met de goede prestaties van de twee teams van afgelopen jaar nog vers in het geheugen, het gaat 
steeds beter, zoekt onze schietcommissaris Sierk Schreuder weer enthousiaste  deelnemers voor de 
WBE kleiduivenschietdag op 28 juli  te Suameer. Niet alleen gezellig maar ook goed voor het 
onderhouden van de schiet-vaardigheid. Meer info bij Sierk Schreuder: sierkschreuder@hotmail.com.   

Oefendagen: 2 juni—28 juli  Open Kampioenschappen.. 

 

Ganzen 

Als er één vogel is die ons de laatste jaren weet bezig te houden dan is dat wel de gans. In onze WBE valt 

de schade veroorzaakt door de gans  nogal mee. Ook de aantallen geschoten ganzen  wegen niet op  

tegen de aantallen die in de rest van provincie  worden geschoten. De perceelsgebonden machtiging 

eindigt op 1 juni en vanaf dat moment  kan men de Algemene machtiging weer aanvragen bij de 

secretaris: Belangrijkste wijzigingen: Tijd: van een uur voor zonop tot een uur na zononder. Periode juni-

31 oktober. Geen verplichting preventieve middelen. Lokmiddelen toegestaan (geen elektronische). 
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Reewildtelling 2018 

Eind maart heeft de faunacommissie een avond-ochtend-avondtelling georganiseerd om de 

reewildpopulatie in beeld te brengen. De telling is uitgevoerd door 23 

tellers in 11 sectoren. Er werden 224  stuks reewild geteld.  De 122 

getelde geiten betekenen in seizoen 2018-2019 een verwachte stabiele 

aanwas. Gezien de berekende draagkracht verwachten we de instemming 

van de FBE over het gevoerde beheer. Wat ons zorgen baart is het gemis 

van de meldingen van valwild (aanrijdingen met reewild).  We weten dat 

het gebeurt maar krijgen er geen grip op. We roepen de jagers dan ook op 

om plaatselijk hier meer bekendheid aan te geven,en aan te bieden dat men deze melding aan hem of 

haar  doorgeeft. Misschien helpt een stukje in de dorpskrant . 

ALV 16 maart 2018 te Minnertsga 

Het was weer een gezellige boel, daar in Minnertsga. Zeker een > 50 plus tal 
aanwezigen— had zich vrij kunnen maken om op deze jaarlijkse ALV aanwezig te zijn 

Er mochten een 8-tal nieuwe leden  aan het ledenbestand worden toegevoegd, wat  
betekend dat de vereniging nu een 154 tal leden telt. 

De agenda kende weinig verschillen met die van voorgaande jaren. Er vonden nog 
wel enkele bestuurswisselingen plaats. Zo hanteerde  Simon de Vries, zoals aangekondigd, voor het laatst 
de voorzittershamer en werd hij opgevolgd en door de vergadering benoemd door Jaap Jukema.  Ook  
werd afscheid genomen van Jan Braaksma, als opvolger in het bestuur werd hiervoor Cees Stoelwinder 
geïnststalleerd. Erik Bosgra krijgt een  snuffelstage aangeboden om zich een oordeel te vellen over het 
wel en wee van het zijn van een bestuurslid in de WBE. 

Dit jaar zijn voor het eerst de faunatotalen verzameld middels het FRS. Andere jaren was er nog een 
apart document wat ingevuld diende te worden maar met het voorschrijden van de digitale techniek kan 
de Faunacommissie middels het FRS deze gegevens nu zelf exporteren. Voor een eerste keer, niet 
ontevreden maar hopelijk volgend jaar de puntjes op de  “i “ was het oordeel van de commissie. 

Als spreker was uitgenodigd Albert Wester, in het dagelijks leven werkzaam bij het Fryske Gea. Een 
topfotograaf die ook naast de naturbeelden het een en ’t ander vertelde over de aanpassingen en 

activiteiten  in de Dyksputten en de buitendijkse aanpassingen in het 
Noorderleegh.  

 

Volgende vergadering vrijdag 15 maart 2019, lokatie volgt. 
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Ontheffing kunstlicht vos 

Vanaf begin maart is zijn een aantal combinaties weer actief met de 
schadebestrijding op de vos. Met behulp van wit– cq roodlicht worden de 
jachtvelden beschenen en vaak niet onverdienstelijk. Er is zeker een toename 
te bespeuren als het gaat om de vos. Maar dat wisten we al—maar ook 
publiekelijk  wordt nu deze predator ook in het zoeklicht gezet.  Binnen onze 
WBE zijn gelukkig een paar actieve combinaties die op gezette tijden het veld 
beschijnen en daar ook de nodige resultaten mee weten te behalen. Vanuit 
andere organisaties als SBB, Fryske Gea,  ANV’n  en Vogelwacht  krijgen we 
middelen en mogelijkheden om naast het gebruik van kunstlicht ook op 
andere wijze  helpen predatie te voorkomen. 

AVG—Nieuwe Privacywet  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.  

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De leden van wie persoonsgegevens 

worden verwerkt krijgen verbeterde privacyrechten. Inmiddels zijn via de diverse verenigingen, inclusief 

uw WBE de nodige informatie verstrekt. Het is overigens voor ons, als vereniging, niet nodig om u allen te 

voorzien van een privacyovereenkomst. Wel  ontvangt u van ons nog een een z.g. privacyverklaring 

waarin wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit betekent dat wij de nodige zorgvuldigheid 

betrachten met het hanteren van uw gegevens.  
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Valwild in Noord-West Fryslân (Herhaling) 

Registratie van valwild wordt door vele WBE’s 
verschillend behandeld. Er is aangegeven aan de FBE/
Provincie, om in de Faunabeheerplannen uit te 
werken hoe deze binnen onze provincie het beste tot 
uitdrukking kan worden gebracht en welke instanties 
zich daarbij moeten gaan bemoeien. Totdat deze 
regeling er echt is vraag ik een ieder valwild te 
melden  bij de meldkamer (0900-8844) en/of bij het 
WBE valwild@xs4all.nl) Daarmee helpt u ons en de 
provincie het beleid te optimaliseren en meer inzicht 
te geven in aantallen getroffen valwild. 

Rol voor de leden: vindt u een dode ree, deze graag 
in FRS (valwild) invoeren.  
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Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft voor 2018 het ree (Capreolus capreolus) gekozen tot 
speerpuntdier. Dit betekent dat het DWHC dit jaar meer reeën wil onderzoeken om beter inzicht te 
krijgen in de meest voorkomende ziekten bij deze diersoort. 

Waarom het ree? 

De in de afgelopen jaren  door het DWHC onderzochte, dode, reeën vertoonden enkele 
ziektebeelden  waaraan het DWHC  dit jaar meer aandacht  wil besteden. Dit betreft  onder andere 
ernstige parasitaire infecties met bijvoorbeeld rode lebmaagwormen en/of longwormen, en  reeën met 
“kale” plekken. Daarnaast kijkt het DWHC of er bij het ree eventueel ziekten aanwezig zijn die ook voor 
gehouden dieren een probleem zouden kunnen vormen. 

Het DWHC start dit jaar ook een pilot project voor het bepalen van chronische stress bij  reeën om  te 
onderzoeken of er een verband is tussen chronische stress en (bepaalde) ziekten bij het ree. Hiertoe 
worden haren en hersenweefsel van reeën onderzocht. 

Meld een dood ree 

Heeft u een vers dode ree (max. 24 uur dood)  gevonden, of,  in het kader van beheer een vermagerd, 
ziek ree geschoten, meld dit dan via het DWHC Meldformulier. In overleg zal gekeken worden of het dier 
kan worden opgehaald. 

  

 het ree—speerpuntdier 2018 
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“De zwarte Brigade” 

Tijd voor actie: 

Kraaien en kauwen mogen het hele jaar worden bejaagd, omdat ze op de landelijke vrijstellingslijst staan. 
Als echte cultuurvolgers, profiteren kraaien optimaal van de aanwezigheid van de mens in het landschap. 
Ze komen dan ook in het hele land voor, ook in onze WBE. 

Het zwaartepunt van de kraaienjacht ligt in het vroege voorjaar en de nazomer. In het voorjaar vanwege 
de ingezaaide gewassen en de legsels van weidevogels. In het voorjaar weten de kraaien al heel snel de 
legsels en jonge kuikens van de weidevogels en andere kwetsbare bodembroeders te vinden.  

 

      -o-o-o- 


