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Protocol voor de weidevogelbescherming
Protocol voor nazorgers, boeren en bestuursaanspreekpunten binnen de Vogelwacht Wommels e.o., die een goede
communicatie en afstemming als gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
Dit protocol is gemaakt om te komen tot een optimale samenwerking tussen de boer, nazorger(s) en het aanspreekpunt van
de vogelwacht. Het is opgesteld door het ANV-bestuur en de Vogelwacht Wommels e.o. in 2014 en in 2017 geactualiseerd door
de Vogelwacht.
Het nazorggebied van de Vogelwacht Wommels e.o. ligt binnen de grenzen het collectief Westergoa, deelgebied van ANV De
Greidhoeke. Het doel van dit protocol is om de wederzijdse verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden helder te hebben,
zodat er geen miscommunicaties ontstaan. De afspraken zijn vastgelegd in dit protocol en geven een chronologische weergave
van de weidevogelbeschermingsactiviteiten.
Voorafgaand aan het weidevogelbeschermingsseizoen
• De nazorgers brengt in de 1e week van april een bezoek aan alle boeren in zijn rayon om afspraken te maken over
aanspreekpunt, te verwachten landbewerkingen, toegang tot het digitale nest- en broedparensysteem en de wijze
van nestmarkering.
• Tevens zorgen de nazorgers, de boer en het aanspreekpunt vanuit bestuur ervoor dat zij op de hoogte zijn van elkaars
mobiele telefoonnummers.
• Het is aan de boer om de medewerkers van het loonbedrijf duidelijke instructies te geven om de nesten te behouden.
In overleg met het aanspreekpunt van het bestuur kan er tijdens landbouwwerkzaamheden voor gezorgd worden dat
er extra maatregelen worden genomen.
Tijdens het weidevogelbeschermingsseizoen
• De nazorger heeft minimaal eens per maand contact met de boer om voortgang en actuele zaken te bespreken.
• De nazorger(s) registreren de nestresultaten in www.bfvwregistraasje.frl .
•
Het is aan de nazorger en boer om gezamenlijk vast te stellen of last-minute-beheer toegepast moet worden, zoals
kuikenstroken en of uitgesteld maaien. Als dit het geval is moet de mozaïekregisseur ingezet worden.
• Als het nodig is kan de nazorger een massaslag aanvragen, dit wordt georganiseerd door het aanspreekpunt van het
bestuur. De nazorger zoekt contact met zijn aanspreekpunt van het bestuur.
• Wanneer er sprake is van uitgesteld maaien of bijzondere omstandigheden, hoeven de nazorgers niet verplicht het
nest te vinden. Het tellen en registreren van broedparen is voldoende. Op deze manier kunnen we de weidevogels de
rust gunnen (daar waar de nesten vaak moeilijk te vinden zijn) en minimaliseren we de kans op predatie. Het is wel
aan de nazorger om duidelijke afspraken met de boer te maken als hij het veld gaat maaien.
• Iedereen moet er rekening mee houden dat het weidevogelbeschermingsseizoen half juli eindigt.
Einde van het weidevogelbeschermingsseizoen
• De nazorgers stemmen eind juni de geregistreerde nest en broedparen af in het systeem www.bfvwregistraasje.frl .
Er vindt op een nog nader te bepalen wijze een ondertekening ter overeenstemming plaats door de boer en nazorger.
Acties voor de boeren
• De boeren krijgen een gaststatus in www.bfvwregistraasje.frl, hiervoor krijgt de boer een mail met een activatiecode.
Hier kan de boer de actuele registraties inzien. Als dit niet lukt, of de gegevens zijn nog steeds niet bijgewerkt dan
neemt de boer contact op met de nazorger. Indien dat niet lukt dat zoekt de boer of nazorger contact met het
aanspreekpunt vanuit het bestuur.
• De boer neemt contact op met de nazorger als er tijdens het seizoen werkzaamheden op het land gaan plaatsvinden.
• De boer neemt contact op met het aanspreekpunt van de Vogelwacht als de nazorgers niet of te weinig communiceert
met de boer, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Hopend op een optimale samenwerking, namens het bestuur van Vogelwacht Wommels e.o.,

Voorzitter Vogelwacht Wommels e.o. Teade de Boer

INLOGGEN www.bfvwregistraasje.frl
De collectieven en de BFVW hebben in samenspraak met Provinsje Fryslân afgesproken dat de registraties van
nesten en broedparen van het BFVW systeem leidend zijn. Inzicht in de actuele registraties is daarom van belang,
tijdens en na afloop van het seizoen.
•
•

U ontvangt per e-mail een bericht van mailing@bfvw.nl met daarin de activatiecode voor uw account.
Door op de link te klikken kunt u uw wachtwoord naar eigen keuze aanpassen.
In het systeem heeft u toegang tot de registraties van de hele vogelwacht. In het menu kunt u voor
meerdere opties kiezen.

Op de onderstaande afbeelding laat de linker pijl zien welke soorten en tellingen u kunt selecteren. Bij de
rechterpijl kunt u in- en uitzoomen. Door op de kaart te klikken en de muis ingedrukt te houden kunt u de kaart
heen en weer schuiven.

•
•
•

Rondjes zijn gevonden nesten
Vierkantjes zijn broedparen
Ruitjes met een cijfer staan voor de alarmtelrondes.
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