
 
 

Uitnodiging 
- Weidevogelkennisdag Fryslân 2019 - 

 

 

Datum: donderdag 21 maart 2019 
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! 
 

Programma: 
 
09.00 uur:  inloop met koffie en thee 
09.30 uur:  opening en inleiding van het programma met gedeputeerde  

Johannes Kramer 
09.45 uur:  nieuwsuur met updates van de verschillende weidevogel initiatieven in  
  onze provincie. 
10.30 uur:  pauze 
11.00 uur:  deelsessie 1 
11.50 uur:  deelsessie 2 
12.30 uur:  lunch 
13.30 uur:  deelsessie 3 
14.15 uur:  plenaire afsluiting van de dag met een inspirerend verhaal over het  
  project in de Dümmer, door Heinrich Belting. 
15.00 uur:  bijpraten met een borrel  
 
 

Aanmelden via: info@weidevogelkenniscentrum.nl of 0317-484000 

Tot ziens op 21 maart in Joure! 
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Keuze deelsessies weidevogelkennisdag 
 
Hieronder vind u een korte omschrijving van de verschillende deelsessies  
die we tijdens deze kennisdag aanbieden. Bij uw registratie tijdens  
kennisdag op 21 maart kunt u de 3 deelsessies van uw keuze doorgeven. 
 
 

deelsessie A 
 
door: Sander Veenstra, boswachter bij 
Natuurmonumenten 
 
onderwerp: Weidevogelbeheer in gebied 
Skrok, Skrins en de Lionserpolder. Deze 
gebieden hebben een stabiele 
weidevogelpopulatie. Wat zijn succesfactoren 
en knelpunten?  

 

deelsessie B 
 
door: Bob Jonge Poerink en Jasja 
Dekker 
 
onderwerp: onderzoek predatie door 
de steenmarter 

deelsessie C 
 
door: Henk, Meindert en Ysbrand van de 
BFVW en de collectieven 
 
onderwerp: presentatie over de app en 
website voor het registreren van de nesten en 
broedparen. Aansluitend een vooruitblik: “hoe 
staan we ervoor in 2050?” 
 

deelsessie D 
 
door: Rene Jochems 
 
onderwerp: Alles begint bij een goed 
bodemleven! 

deelsessie E 
 
door: Jelte Bakker 
 
onderwerp: Weidevogelbeheer in de praktijk, 
een moderne boer met hart voor vogels aan 
het woord. 
 

deelsessie F 
 
door: Pytsje Bokma 
 
onderwerp: op de Gouden Boaiem 
wordt weidevogelbeheer ten gelde 
gebracht door o.a. te leveren aan ‘de 
Streekboer’  
 

Deelsessie G 
 

Door: het droneteam van de BFVW 
Onderwerp: live demonstratie weidevogeldrone 

 

 
 
 

Aanmelden via: info@weidevogelkenniscentrum.nl of 0317-484000 

Tot ziens op 21 maart in Joure! 
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