
  

 

 
 
 
 

Uitnodiging 
Weidevogelkennisdag Fryslân 2023  

 

 

Datum: donderdag 23 februari 2023 

Locatie: ’t Haske (Vegelinsweg 20 Joure) 

 

Namens onderstaande organisaties nodigen wij u graag uit voor een inspirerende  
kennisdag! Dit jaar hebben we een kort plenair programma georganiseerd gevolgd 
door een aantal deelsessies waarbij diverse deskundigen aan het woord komen.  
Om met elkaar kennis te delen, van elkaar te leren en nieuwe inzichten te  
verkrijgen! U bent van harte uitgenodigd. 
 

Programma: 
                                        

9.00 uur  Inloop met koffie en thee                                 
9.30 uur Opening van het programma met o.a. nieuwsflitsen en bespreking resultaten 
  van de pilot “beheer steenmarter” 
 

10.30 uur Pauze 
    

11.00 uur Deelsessie 1                                 
11.40 uur Deelsessie 2   
                        

12.20 uur Lunch                 
               

13.20 uur Gedeputeerde Douwe Hoogland aan het woord                                 
13.35 uur Deelsessie 3                                 
14.15 uur Lezing Ruben Smit*  
14.45 uur Plenaire afsluiting van de dag          
15.00 uur Bijpraten met een borrel / film Grutto! voor de liefhebbers        
 

*Ruben Smit is een gepassioneerd ecoloog, fotograaf en filmmaker. Is in Fryslân met name bekend 
van de documentaire "Wad: overleven op de grens van water en land (2018)" en heeft in 2022 de 
natuurdocumentaire “Grutto” uitgebracht. 

 

MELD JE HIER AAN 
 

Tot ziens op 23 februari in Joure! 

https://forms.gle/nGAjheZW8Z6dnRne7
https://forms.gle/nGAjheZW8Z6dnRne7


 
 

Keuze deelsessies Weidevogelkennisdag 
 

Hieronder vind u een korte omschrijving van de verschillende deelsessies die we 

tijdens deze kennisdag aanbieden. Bij uw aanmelding kunt u de 3 deelsessies van 

uw voorkeur doorgeven. 
 

 Onderwerp Spreker(s) Toelichting 

A Habitatvoorkeur van 
kieviten 

tijdens het 
broedseizoen 

Jelle Loonstra 
(Altenburg & 
Wymenga) 

Welk habitat wordt door kievit-gezinnen geprefereerd en welke 
factoren hebben een positieve invloed op de overleving van kievit 
kuikens? Aan de hand van 36 gezenderde kieviten neem Jelle 
Loonstra jullie mee in het wel en wee van kievit gezinnen tijdens het 
broedseizoen en laat daarbij verassende uitstapjes zien… 

B Klimaatbestendig 
Weidevogelbeheer 

(Interactieve 
workshop) 

Sytse Terpstra & 
Ronny Cuperus 

(Collectief 
Súdwestkust) 

Clusterbuien, extreme droogte, zachte winters: het klimaat veranderd. 
Wat voor aanpassingen vergt dat voor het weidevogelbeheer in de 
praktijk? Interactieve workshop met Ronny Cuperus en Sytse Terpstra 
van collectief Súdwestkust. 

C De weidevogel-
drone in 

ontwikkeling 

René van Dam 
(BFVW) 

Circa 5 jaar geleden is de drone met warmtebeeldcamera 
geïntroduceerd als hulpmiddel bij de bescherming van weidevogels. 
Een nieuwe techniek is om drones te trainen om nesten en broedende 
vogels te herkennen op basis van foto’s (m.b.v. kunstmatige 
intelligentie). In deze workshop laat de BFVW de eerste resultaten 
van deze techniek zien. 

D Samenwerking 
weidevogelboer 
Bote de Boer en 

Agrarisch 
Natuurfonds 

Fryslân 

Bote de Boer 
(weidevogelboer) & 

Marco Hoekstra (ANF) 

Bote de Boer vertelt met passie over weidevogelvriendelijk boeren. 
Een inkijk achter de schermen met successen en bedrijfsmatige 
uitdagingen.  
Marco Hoekstra geeft hierbij een toelichting op de samenwerking en 
de mogelijkheden voor het beschermen van weidevogelparels. 

E Weidevogelbeheer 
in het nieuwe GLB-

NSP 

Jetze Genee 
(Provincie Fryslân) 

Het nieuwe GLB kent een sterke vergroeningseis en gaat gelden voor 
alle boeren in Nederland. In deze workshop gaan we in op kansen die 
de nieuwe ecoregeling en het agrarisch natuurbeheer bieden voor 
weidevogels. Wij gaan deze kansen omzetten naar praktisch 
uitvoerbare tips voor optimaal beheer. 

F Drukfactoren op in 
het binnenland 

broedende 
scholeksters 

Magali Frauendorf 
(Altenburg & 
Wymenga) 

Een remote presentatie over haar promotieonderzoek over het 
scholekster broedsucces. Waarom is het broedsucces in agrarisch 
gebied zo laag en is er ook nog een effect van de conditie waarin de 
vogels het overwinteringsgebied verlaten? 

G Weidevogel 
herinrichtingsproject 
De Samenvoeging 

Film 19 minuten 
(Collectief 

Súdwestkust) 

Nabij Koudum is 28 hectare heringericht naar modern greppelland 
met greppel plasdrassen en kruidenrijkgrasland.  Het hele traject van 
begin tot eind wordt duidelijk in beeld en geluid weergegeven. Na de 
film is er gelegenheid om met een van de belanghebbenden na te 
praten en vragen te stellen. 

 

 

Tot ziens op 23 februari in Joure! 

 


