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M. de Vries Stinsenwei 17  Harich   tel. 603975 
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Jaarvergadering 

Vogelbeschermingswacht Balk & Omstreken 
 

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 24 februari 2005 in “De 

Treemter”  te Balk - aanvang 20.00 uur. 

 

 Agenda: 
  1. Opening. 

  2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 19 februari 2004. 

  4. a. Jaarverslag penningmeester. 

 b. Verslag en benoeming kascommissie. 

  5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend zijn de heren Gerrit van der Meer en Arjen Terpstra. 

Beide heren stellen zich niet herkiesbaar en het bestuur stelt voor om 

voor hen de heren Ale Overwijk uit Balk en Johan Deinum uit 

Wijckel in het bestuur te benoemen.  

Tegenkandidaten kunnen, tot drie dagen voorafgaande aan de 

ledenvergadering, via de voorzitter, worden voorgedragen bij het 

bestuur.  

  6. a. Verslag nazorg weidevogels. 

 b. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

 c. Verslag jeugdvogelwacht. 

7. Afvaardiging vanuit de Vogelwacht Balk & Omstreken naar de 

Algemene Ledenvergadering van de BFVW op vrijdag 4 maart 2005 

in Leeuwarden. 

  8. Rondvraag. 

 

 Pauze 

 

9. Jelle de Boer, voormalig boer in- en nu beheerder van het 

natuurgebied “It Skrok” nabij Wommels vertelt over de succesvolle 

manier van weidevogelbescherming in dit prachtige gebied.   

10. Sluiting. 
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Van de voorzitter: 

 

Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud terwijl ik, in de beschutte haven 

van West- Terschelling, het afgelopen jaar 2004 overpeins.  

 

De beelden van de gevolgen van de zeebeving in Zuid-Oost Azië op tweede 

kerstdag hebben zich vastgezet op mijn netvlies. Ook in het verleden hebben zich 

natuurrampen voorgedaan die de verbeeldingskracht te boven gaan maar, door de 

moderne communicatiemiddelen, voltrekt deze ramp zich in je woonkamer en 

ervaar je wel heel direct het leed van duizenden.  

De natuur heeft zijn tanden laten zien en dood en verderf gezaaid.  

Ondanks onze moderne communicatiemiddelen heeft deze ramp zich in deze 

omvang kunnen voltrekken en zijn, door de kracht van het water, hele dorpen en 

steden met grote groepen van haar bevolking tegelijk met vele toeristen verzwolgen. 

Met de natuurwetten valt niet te spotten. Respect en verwondering voor de 

onmetelijke krachten van de natuur worden nu wel op een heel indringende wijze 

opgeroepen. 

 

In de getroffen landen in Azië wordt de natuur door de inwoners gebruikt om een 

inkomen te vergaren. Rijke westerlingen worden met open armen ontvangen en 

dicht bij zee zijn restaurants en hotels gebouwd die de vakantiegangers onderdak 

bieden. Zij kunnen met volle teugen genieten van wat de natuur aldaar te bieden 

heeft.  

Nu worden de overlevenden teruggeworpen op zichzelf en op de hulp van het rijke 

westen.  

Wat is het toch raar en oneerlijk verdeeld in deze wereld…. 

 

Terug naar “onze” natuur. De vrijwilligers binnen onze vogelwacht hebben, ieder op 

hun eigen wijze, het afgelopen jaar de natuurkrachten ervaren bij het werk in de 

natuur. Verwondering en respect voor de natuur is opgewekt bij de vele jeugdleden 

die ook in het afgelopen jaar “hun” vogelhokjes weer hebben gecontroleerd.  

Dit jaar voor het laatst onder de bezielende leiding van Henk Kanninga.  

Ruim 35 jaar heeft Henk onze Jeugdvogelwacht een eigen gezicht gegeven maar 

zijn gezondheid laat het nu niet meer toe om iedere keer de jeugd te begeleiden 

langs de ruim 140 vogelhokjes in het Harichster bos.  

 

In de verslagen van de verschillende werkgroepen die binnen onze vogelwacht 

werkzaam zijn kunt u in dit Jaarboek, dat dit jaar voor de achtste keer wordt 

uitgegeven, lezen op welke manier deze vrijwilligers zich het afgelopen jaar weer 

hebben beziggehouden met “onze” natuur in Balk en omstreken.  

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarboek 2004. 

 

E.Steensma 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

Vogelwacht  “Balk & Omstreken” op donderdag 19 

februari 2004 in “De Treemter” te Balk. 
 
1. Opening. 

Voorzitter Evert Steensma opent om ruim 8 uur de vergadering.  

Hij heet de 46 leden van harte welkom.  

Een speciaal welkom voor het hoofdbestuurslid van de BFVW, Meine 

P. Veenstra. Erelid Auke Volbeda is wegens ziekte niet aanwezig.  

De bestuursleden Willem Louwsma en Arjen Terpstra zijn deze avond 

verhinderd. 

De voorzitter deelt mede dat 9 leden het afgelopen jaar overleden zijn en 

verzoekt de aanwezigen om staande, een moment stilte in acht te nemen. 

In het begin van het voorjaar was het te droog voor de weidevogels. 

Voor de zangvogels was het een goed jaar met veel mooi weer. 

Vooral de skries heeft veel nadeel van de droogte gehad, laat aan de leg 

en het maaien was niet veel later dan vorige jaren. 

De vogels hadden het afgelopen jaar meer lawaai (geroep), het welk een 

goed teken is. 

Ook de jacht op de vos heeft positieve resultaten gehad en dit is de 

vogelstand ten goede gekomen. De faunaclub is kwaad op de provincie 

nu deze de jacht op de vos heeft verlengd. Onze wacht vindt het een 

goede zaak dat de vossenstand wordt ingekort. 

In 2004 gaat de excursie naar Flevoland. Waarschijnlijk op 22 mei, 

Durk Venema is reisleider. 

De Fryske Natuer en Miljeu Priis is op 10 jannewaris 2004 te 

Nijemardum, útrikt oan de Jeugdfûgelwacht fan Balk e.o.  

Disse priis is ynsteld troch de Fryske Nasjonale Partij. 

Henk Kanninga, leider van de jeugdfûgelwacht, krijgt applaus voor zijn 

vele werk. 

De voorzitter bedankt de sponsors van het jaarverslag, schrijvers en 

“rond” brengers. 

Op de film-/propaganda-avond waren, mede door het slechte weer, 

helaas maar 10 personen aanwezig. Volgend jaar zal er ook meer 

reclame worden gemaakt voor deze avond. 

Volgend jaar zal het jaarverslag worden voorzien van een bijsluiter 

waarop extra aandacht voor de filmavond wordt gevraagd. 
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2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Ledenvergadering BFVW is op 5 maart a.s. 

Alterra doet onderzoek naar de greidefûgel, met name naar de 

activiteiten van de skries. 

Onze wacht heeft een website op internet en is te vinden onder de naam: 

www.vogelwachtbalk.nl 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 20 februari 2003. 
Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen goedgekeurd er 

zijn geen op- en of aanmerkingen. 

4. Jaarverslag penningmeester / verslag en benoeming kascommissie. 

Het jaar 2003 wordt afgesloten met een positief saldo van € 313,08. De 

penningmeester wordt bedankt voor zijn vele werk. De kascommissie, 

Frits Bijl en Hendrik de Roos, stellen voor de penningmeester decharge 

te verlenen. De penningmeester wordt onder applaus decharge verleend. 

Voor Frits Bijl wordt Benny Stegenga benoemd als kascommissielid. 

5. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn Willem Louwsma (herkiesbaar) en Bean Venema (niet 

herkiesbaar). Onder applaus worden Willem Louwsma en Wybren de 

Boer, als opvolger van Bean, benoemd als bestuursleden. 

6. Verslagen: nazorg, kerkuilen en roofvogels, jeugdvogelwacht. 

De voorzitter neemt waar voor Arjen Terpstra en deelt mede dat Jacob 

van Dijk en Durk Venema de taken van Arjen zullen overnemen. Er zijn 

geen vragen over het verslag. Het verslag is voorzien van grafieken. 

Verzocht wordt om meerdere jaren in de grafiek op te nemen. Indien 

mogelijk zal dit volgend jaar plaats vinden. 

De kosten van het ringen zullen misschien ook door andere wachten 

worden betaald. Het ringgebied is groot en zeer uitgestrekt.  

De jeugdvogelwacht heeft de resultaten ook keurig op papier gezet. In 

het Harichsterbos hangen 134 nestkastjes. Totaal zijn er 175 kasjes 

opgehangen, o.a. op de tuinbouw en bij de scholen.  

De priis Fryske Natuer en Miljeu bestond uit een oorkonde en 10 

nestkastjes. De jeugwacht heeft ± 35 leden. 

7. Afvaardiging naar de Algemene Ledenvergadering BFVW op 

5 maart 2004. 
Arjen Terpstra, gaat met Jacob van Dijk en Durk Venema naar de 

vergadering. 

 

 

 

http://www.vogelwachtbalk.nl/
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8.  Rondvraag. 
Oplossing puzzel: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”. 

Er zijn 5 inzendingen. Dhr. B. Gijzen verricht de loting, de prijs gaat naar 

Frank de Jong. 

Innes Bergsma stelt voor: de eigen web-site in het jaarverslag op te 

nemen. 

Hendrik de Roos: de avond in Welgelegen is bedoeld om éénheid in de 

registratie van de gegevens te bewerkstellen. Op 24-2-2004 wordt dit 

door Alterra toegelicht. Elke wachter houdt zijn eigen gebied. 

Anne Gersjes: Gaasterland heeft een jagersvereniging. Op 1-1-2004 

waren er 96 vossen geschoten, thans 106 stuks. Voor de 96 vossen is ± 

13.000 km door Gaasterland gereden. Hopelijk wordt hiervan dit seizoen 

de vruchten geplukt. 

 

De nazorgvergadering is op 11 maart a.s. in de Treemter, wie eerder het 

land in wil kan de pas ophalen bij Arjen Terpstra. 

Evert bedankt de secretaris voor zijn werkzaamheden en de secretaris 

ontvangt een pennenset alsmede een bloemetje voor de vrouw. 

 

De heer Pier Zijlstra komt ter vergadering, hij vertoont na de pauze een 

diaserie: “fûgels om hûs en hiem’. Het zijn prachtige dia’s. Grote en 

kleine vogels zijn te zien. 

 

Nadat Zijlstra 3 series heeft vertoond bedankt de voorzitter de heer 

Zijlstra, sluit de vergadering en wenst ieder wel thuis. 

 

Balk, 11 maart 2004. 

Berend Venema 
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      Financieel verslag 2004 vogelwacht BALK e.o.        
  

Inkomsten: Uitgaven: 

Saldo 24-12-03 
Rente bank / giro 
Adv. Jaarboek 
Contributie / Donaties 
BFVW: nazorgpassen/jaarversl. 
Bosk en Greide 
Verkoop veldgids 
Bijdrage ringen : Sneek 
Gift Louwsma 

€  3790,41     
-      40,89 
-    450,00 
-  1651,20  
-    157,70       
-    526,58 
 -    100,00 
-      10,00 
-  2216,00    

Louwsma : ringen 
Giro enveloppen 
BFVW : nazorgpassen/jaarversl. 
Ladot Website + telf.kosten 
Bloemen Roffel 
Dia lezing Philiponna 
Jaarboek drukken :  Flapper 
Treemter: leden/nazorg/film avon 
Dia lezing Zijlstra 
Rayon vergadering Harich 
K.v.K 
Gift : Sovon/Fugelhelling/Stone 
Afdracht BFVW 
Vanellus 3 keer 
Bankkosten 
Onkostenverg. (km) ringer 
Overige Bestuurskosten 
Bouwbedr.v.Casteren(nestmatr.) 

Saldo 31-12-04 

 

€    296,35 
-      29,29 
-    171,20 
-      59,98 
-      29,85 
-      80,00     
-    249,90   
-    431,90 
-      60,00 
-    111,65 
-      23,52    
-      80,00 
-    406,50 
-      36,00 
-        4,37       
-  2216,00 
-    289,42  
-    430,09 

    
-  3936,76 

                                   TOTAAL €  8942,78                                     TOTAAL 

  

€  8942,78    

 
 
 
                 Giro   31-12-2004        €  1571,61 
 Bank  31-12-2004        €  2365,15 
 Saldo 31-12-2004        €  3936,76 
 
 
 
                  Saldo   24-12-2003            €  3790,41 
 Saldo   31-12-2004             €  3936,76 
                  Positief  saldo over 2004   €   146,35 
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Betaling contributie: 

 

Gaarne de contributie betalen via de accept giro. 

Maakt u niet gebruik van de a.c. vermeld dan wel uw naam bij betaling van 

de contributie. (deze bedraagt  € 4,50 ) 

Bij onze NAZORGERS  is deze € 7,20. 

Dit is de contributie + de kosten van de nazorgpas à € 2,70 

 

Dank voor uw medewerking. 

 

Denkt u bij verhuizing ook even om een adres wijziging naar de 

penningmeester of de secretaris te sturen.  

 

Penningmeester + beheer leden administratie tot eind febr. 2005 

G. van der Meer, Heerenhoogweg 18, 8563AK Wijckel, Tel. 0514 – 603467 

Hierna: 

A.Overwijk, B. Steegengastr. 19, 8561GL  Balk,  Tel. 0514-604891 

 

Bankrelatie: postbank 7913768  

 

 

Kascontrole: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren  H. de Roos uit Harich en  

B. Stegenga uit Balk. 

Op de Algemene ledenvergadering op 24 februari a.s. zullen zij verslag uit 

brengen van hun bevindingen. 

Tevens is dan de heer de Roos aftredend en zal er een nieuw lid benaderd 

worden voor de kascontrole 2005. 

 

 

Onze Adverteerders: 

Langs deze weg wil ik onze adverteerders veel dank zeggen voor hun 

medewerking doormiddels hun advertentie in ons jaarboek. 

Zonder hun medewerking is het niet mogelijk dit jaarboek uit te brengen. 

 

Namens de leden en bestuur : Bedankt voor uw steun!!! 
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Verslag weidevogelnazorg 2004 

 
Het gaat nog steeds slecht met de vogels van het boerenland. Zo staan er 
maar liefst 22 boerenland soorten op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde 
vogelsoorten die dit jaar is uitgekomen. Hieronder vogels als grutto, tureluur, 
veldleeuwerik en graspieper. Eén van de soorten die het snelst achteruit holt 
is de grutto. Sinds 1960 is de grutto van 125.000 broedparen terug gegaan 
naar 45.000 broedparen.  
 
Dit jaar hebben we voor de derde keer onze nazorg gegevens verstuurd via 
het computerprogramma van de BFVW. Hierdoor kunnen we deze drie jaren 
gemakkelijk vergelijken. Helaas komt hieruit naar voren dat ook dit jaar in ons 
wachtgebied het aantal broedparen per van de kievit, scholekster, grutto en 
tureluur weer achteruit zijn gegaan (zie fig.1). Met de graspieper en 
veldleeuwerik lijkt het iets beter te zijn gegaan. 

  Fig. 1. Aantal broedparen per 100ha (gebieds opp. 2003).  

Echter zijn er dit jaar in totaal meer nesten gevonden (fig.2) dan vorig jaar, 
waardoor er ook meer nesten konden worden beschermd. Een deel van deze 
toename wordt echter veroorzaakt door uitbreiding van ons nazorggebied met 
341ha. 
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 Fig. 2. Aantal gevonden nesten. 

Mede met een vrij lage nestpredatie heeft dit geresulteerd in een hoger aantal 
uitgekomen nesten (fig.3).  

Fig. 3. Aantal uitgekomen nesten.  

Daarnaast zijn er dit jaar veel meer paren met jongen waargenomen(fig.4), 
maar dit zal ook deels te maken hebben gehad doordat we dit jaar ook 
meededen aan een onderzoek van onderzoeksbureau Alterra, waarvoor we 
ook de paren met jongen moesten noteren.  
 
 



 11 

 

     Fig. 4. Aantal paren met jongen. 

Het totaal aantal gepredeerde nesten (fig.5) is nog steeds lager dan in 2002, 
maar helaas alweer iets hoger dan in 2003. Vooral de predatie van de zwarte 
kraai heeft hieraan bijgedragen, welke meer dan verdubbeld is. 

Fig.5. Totaal predatie van nesten. 

De ervaring ten aanzien van de vos zijn vrij positief, alhoewel reintje hier en 
daar nog wel wat nesten heeft leeg geroofd. Hoe het met onze jongen is 
gegaan is altijd weer moeilijk in te schatten. Zoals genoemd werden dit jaar 
veel paren met jongen waargenomen. Echter werden deze later wanneer de 
jongen bijna vliegvlug moesten zijn veelal niet meer waargenomen. Of dit 
door predatie komt blijft onduidelijk.  
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Het aantal broedparen van onze vogelwacht is als volgt: kievit 170, grutto 
103, scholekster 72, veldleeuwerik 61, tureluur 31 en graspieper 20. Meer 
cijfers en grafieken over de nazorg van 2004 zullen binnenkort op onze 
website verschijnen. 
 
Zoals eerder genoemd hebben we dit jaar mee gewerkt met een onderzoek 
van onderzoeksbureau Alterra. Alterra onderzoekt in Gaasterland het 
zogenaamde Experiment Meetlat Gaasterland. Onze vogelwacht heeft 
meegedaan aan een onderzoek met betrekking tot monitoring van 
weidevogels op graslanden met en zonder beheersovereenkomst. In het 
volgende jaarboek zal hiervan het resultaat komen te staan.  
 
De nazorgcoördinatoren, Durk Venema & Jacob van Dijk  
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Mysterieuze mist 
 

De herfst is het mistseizoen bij uitstek. Volgens de statistieken komen er dan 

per maand zo’n zes dagen voor met dichte mist. Dat wil zeggen dat het zicht 

minder is dan 200 meter. 

Soms weet mist zich dagenlang te handhaven. 

Dat gebeurt vooral als een hogedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan 

vanuit het zuidwesten onze kant op komt. De luchtvochtigheid is dan hoog, 

waardoor er bij afkoeling in een heldere nacht gemakkelijk mist ontstaat. In 

die situatie koelt eerst het aardoppervlak af door uitstraling en vervolgens 

wordt de lucht daarboven ook kouder. 

Als de luchttemperatuur zakt tot iets onder de dauwpunt temperatuur, 

condenseert de waterdamp en ontstaan er waterdruppeltjes. Deze soort mist 

wordt “stralingsmist” genoemd en komt in de herfst het vaakst voor. 

Mist is zeer hinderlijk voor het verkeer en veroorzaakt veel ongelukken, 

soms met dodelijke afloop. Daarnaast is langdurige mist voor veel mensen 

vaak deprimerend. De aanblik van het grijze, constant druipende landschap 

maakt hen somber.  

Maar mist heeft ook mysterieuze kanten.  

Zo zijn de “witte wiven” die vroeger mensen schrik aanjoegen, niets anders 

dan mistflarden die opstijgen uit bijvoorbeeld een veen. 

Een angstig verschijnsel kan ook ontstaan, als u in een mistige nacht vanuit 

een verlichte kamer door het raam naar buiten kijkt. U ziet dan dat uw 

schaduw op de mist wordt geprojecteerd, waardoor het lijkt alsof er iemand 

naar binnen staat te gluren. 

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor als u ’s avonds door de mist fietst en 

door een auto wordt ingehaald. Uw schaduw wordt dan levensgroot op de 

mist vóór u geprojecteerd. 

Mist kan ook bijzonder mooi zijn, vooral als de zon opkomt en de 

grauwsluier langzaam begint op te lossen. De zon is dan als een witte schijf 

door de mist heen te zien en alles wordt prachtig belicht.  

Het diffuse licht ontstaat, doordat het zonlicht wordt verstrooid dor de 

mistdruppeltjes. 

Soms is de zon door de ochtendmist heen te zien als een vaalrode of oranje 

schijf. Dat gebeurt als de mistdruppeltjes zeer klein zijn. De blauwe en 

violette golflengtes worden dan verstrooid terwijl de rode en gele nog 

ongehinderd door de oplossende mist heen vallen. G.H. 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen     2004 

 

De vrijwilligers van onze regio, die het gebied Lemmer – Follega – 

Woudsend – Elahuizen – It Heidenschap –Workum – Nijhuizum omvat, 

konden in 2004 hun hart weer ophalen. 

Allereerst het “winterwerk”, nl. het schoonmaken van de broedkasten. Dit 

werk moet voor februari klaar zijn, want dan begint bij de vroege vogels al 

de paring. 

Voor de kerkuilen was het al weer een prima wintertje, weer weinig vorst en 

sneeuw bijna niet gezien. 

De muizenstand was in het voorjaar vrij normaal en in het begin van de 

zomer ook nog. Daarna ont-stond, in een groot gebied, een echte 

muizenplaag. 

Ook nu, aan het einde van het jaar 2004, duurt de muizenplaag nog voort, 

zodat de kerkuilen volop muizen tot hun beschikking hebben. 

Meestal heeft deze muizenplaag ook een zichtbaar resultaat in het 

broedresultaat van de kerkuilen en dat hebben de vrijwilligers ook geweten, 

want we moesten soms wel vier keer bij de broedkasten langs. 
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Ook dit jaar belde Lanting uit Hemelum me eind mei weer op met de 

melding dat er sinds een aantal weken weer jonge kerkuilen in de “kast” 

zaten. Op 2 juni konden we bij Lanting en bij Veldman in Oudega resp. 6 en 

5 jongen ringen, waarvan de oudste jongen circa 5 weken oud waren. 

Het aantal jongen gaf je een goed gevoel voor het broedresultaat, dus we 

waren vol verwachting hoe de andere resultaten eruit zouden zien. 

Zo ongeveer midden juni hadden we de meeste broedkasten gecontroleerd. 

Het resultaat was heel verschillend: enkele paartjes waren nog aan het 

baltsen, verschillende paartjes hadden nog eieren en waren dus nog aan het 

broeden, en er waren toen legsels bij van 6, 7 en 8 eieren, en de meeste 

hadden al jongen van kleine, tot vliegvlugge jongen. 

Ook hadden we al drie paartjes kerkuilen met 1 à 2 jongen, waarbij het 

vrouwtje al voor de tweede keer zat te broeden, met volop dode muizen om 

zich heen. 

Deze jongen hebben we niet geringd om verstoring te voorkomen! 

In augustus en september hebben we veel gecontroleerd en geringd, want 

veel paartjes kerkuilen waren voor de tweede maal gaan broeden en 

sommigen zelfs voor de derde keer. 

De eerste jonge kerkuilen werden dus geringd op 2 juni, de laatste op 1 

december. 

Enkele paartjes broedden de tweede keer niet in de broedkast, maar 

bijvoorbeeld achter een schoorsteen, op een kauwennest, achter het riet, 

achter een ûleboerd, etc. 

Deze gevallen ontdekten we meestal pas als de jongen al vliegvlug waren, 

dus konden  we ze ook niet ringen. 

 

Het overzicht van onze regio is als volgt: 

 1
e
 broedsel: 52 broedparen, waarvan 3 paartjes de eieren hadden 

verlaten met 17 eieren. Dus: 49 broedparen geslaagd met 218 

jongen, waarvan we er 210 hebben geringd en 8 al vliegvlug waren. 

Het gemiddelde was dus 4,45 jong / nest. Dit is zeer hoog! 

 2
e
 broedsel: 22 broedparen met 84 jongen, waarvan 1 broedsel met 7 

eieren voor de tweede maal was verlaten. We hebben hier 70 jongen 

geringd en 14 jongen waren al vliegvlug. 

Gemiddeld: 4,00 jong / nest 

 3
e
 broedsel: 2 broedgevallen met 10 jongen, welke geringd zijn. 
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Totaal 2004: 

312 jongen zijn uitgevlogen uit 72 legsels. Dit is een gemiddelde van 4,33. 4 

broedparen verlieten hun nesten met in totaal 20 eieren. 

Een dergelijk resultaat is bij ons nog nooit voorgekomen, dus een dik 

record! 

In vergelijking met 2003: toen hadden we 35 broedgevallen met 110 jongen, 

dus gemiddeld 3,24 jong/nest.  

Een explosie in het aantal muizen geeft dus een explosie in het aantal jonge 

kerkuilen en het aantal broedgevallen. 

 

Het was niet overal in Friesland hetzelfde beeld. In enkele regio’s kwamen 

maar weinig 2
e
 broedsels voor en geen enorme explosie in het aantal 

broedgevallen. 

Voor zover nu bekend zijn er in totaal ca. 2500 jonge kerkuilen uitgevlogen, 

de vorige top gaf ca. 1500 jongen aan. 

 

Het aantal terugmeldingen van de kerkuil bedroeg dit jaar 90, waarvan: 

- 35 kerkuilen dood als verkeersslachtoffer 

- 32 kerkuilen dood door een andere oorzaak (verhongerd, ziek, etc.) 

- 23 kerkuilen levend (bijv. uit broedbak) 

Opvallend is dat zoveel levende kerkuilen zijn gevangen. Waarschijnlijk 

komt dit ook door het aanbod van voedsel (muizen), waardoor ze rustiger in 

de broedbak blijven zitten. 

De verste terugmelding kwam uit Leiden, dit is een afstand van 117 km. en 

deze kerkuil was 1668 dagen oud.  

De oudste kerkuil was geringd op 4 juli 1992 in Terzool en werd gevonden 

op 6 september 2004 in Broeksterwoude. Deze kerkuil was 4447 dagen oud, 

wat behoorlijk oud is voor een kerkuil. 

 

In totaal heb ik in 2004 861 kerkuilen geringd, terwijl dat aantal in andere 

jaren tussen de 350 en 400 zat. 

Bovenstaande geeft dus nog eens duidelijk aan hoe druk we het met de 

kerkuilen hebben gehad in de broedperiode. 

Nu kunnen we weer op stap gaan om alle “bakken”, waar broedgevallen zijn 

geweest, schoon te maken en enkele nieuwe broedbakken te verplaatsen en 

te vervangen. 

 

Namens de werkgroep, 

Willem Louwsma 
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Herfstkleuren, een wonderbaarlijk proces 
 

In de herfst ademt het bos een heel bijzondere sfeer. Een ware inspiratiebron 

voor vele dichters die er dan ook prachtige zinnen over schreven.  

Een van de meeste opvallende veranderingen in de natuur is het verkleuren 

van de groene bladeren naar rood, geel en goudkleurig. 

Vanaf het voorjaar heeft elk blad gestaag gewerkt aan het omzetten van 

zonne-energie in voedsel. Dat proces noemen we fotosynthese.  

In feite zijn de bladeren dus de zonnepanelen van de boom; panelen die heel 

knap in elkaar zitten.  

Onmisbaar bij het fotosyntheseproces is de groene bladgroenkleurstof die 

ook de kleur van het blad bepaalt. Daarnaast bevat elk blad nog een kleine 

hoeveelheid gele en oranje kleurstoffen. In het najaar verandert er het een en 

ander. De dagen worden korter en dat heeft zijn invloed op de bladeren: 

minder zonlicht betekent voor het blad minder voedsel.  

De temperaturen gaan geleidelijk omlaag waardoor de productie van groene 

bladgroenkleurstoffen afneemt. De grote verkleuring begint.  
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Het teruglopen van de voedselproductie vormt het startsein voor de aanmaak 

van een kurkachtige stof die geleidelijk aan het badsteeltje afsluit van de tak.  

Gevolg: geen voedseltoevoer meer vanuit de wortels terwijl de suiker die in 

het blad wordt gemaakt niet meer weg kan. De suiker is van belang bij de 

verdere verkleuring van het blad. De hoeveelheid wordt op een bepaald 

moment zo groot, dat er door chemische verbindingen nieuwe kleurstoffen 

ontstaan, die het blad een felle scharlakenrode of purperen kleur geven. De 

weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij het ingewikkelde 

verkleuringproces. De ideale situatie is dat de bladeren langzaam afsterven. 

Daarvoor moet het eind van de zomer droog zijn. De kurkachtige afsluiting 

wordt dan gevormd en de aanwezige suiker afgesloten.  

Vervolgens moet er in de vroeg herfst regen vallen om te voorkomen dat de 

bladeren te snel verdrogen en afvallen. Juist een afwisseling van regen en 

zon stimuleert de vorming van kleurstoffen.  

Ten slotte is een zuchtje wind voldoende om het blad te doen afvallen.  

De kurkachtige afsluiting heeft er dan voor gezorgd dat het bladsteeltje 

gemakkelijk van de tak breekt en geen open wond achterlaat maar alleen een 

litteken. Wanneer dan de takken kaal zijn is pas goed zichtbaar hoe alles 

intussen alweer in gereedheid is gebracht voor de lente.  

Elk zaadje is gevormd, vetgemest en beschermd. Elke knop voor de groene 

lawine van de volgende lente wacht, stijf opgerold, tot het zover is.  

Een wonderbaarlijk proces dat jaar na jaar plaatsvindt in het ritme van de 

seizoenen.  
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels     2004 
 
De vrijwilligers van onze werkgroep, meestal ook werkzaam in de Werkgroep 
Kerkuilen, hebben in 2004 een druk jaar gehad. 
Door de muizenstand waren er veel broedgevallen van de muizenetende roofvogels, 
zoals torenvalken, buizerds en ransuilen. 
Omstreeks medio april konden we tijdens een globale inspectie al verschillende 
buizerds, ransuilen en torenvalken op de nesten zien zitten. Verschillende broedsels 
waren toen al volledig, nl. torenvalken met 6, 7 of zelfs 8 eieren. 
In de Gaasterlandse bossen is het over het algemeen armoede troef met de 
roofvogels. Het voedselaanbod neemt hier schijnbaar nog steeds af en ook door de 
aanwezigheid van de boommarter neemt het aantal broedgevallen af. 
Ook de nijlgans is vaak een “verstoorder” waardoor broedgevallen van buizerds en 
bruine kieken-dieven mislukken. 
Het was een druk jaar voor mij, als ringer, omdat in de regio van Jan van der Sluis 
nog geen nieuwe ringer is, en ik daar de meeste vogels heb geringd, op aanwijzing 
van de zeer ijverige Imco Riemersma uit Sneek. 
Gelukkig waren in de drukke periode Durk, Johan, Theo en Jurjen beschikbaar om 
mee het veld , of – beter gezegd – “de boom in” te gaan. 
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De Makkumer Noordwaard is door ons dit jaar niet geïnventariseerd. We hadden het 
te druk met het ringen van al bekende broedgevallen. 
Het ringwerk begon al vroeg, nl. op 30 april. Toen konden we al 3 nesten van de 
ransuil ringen en we eindigden laat met een nestje van 3 jongen boomvalken. 
 
Hier volgt het totaaloverzicht van de gevonden broedgevallen, de geringde vogels, 
en mislukte en geslaagde broedgevallen in onze regio: 
 
Geslaagd en geringd: 
 

Soort: Aantal nesten: Geringde jongen: Gemiddeld: 

Ransuil        15         50        3,35 

Havik        10         27        2,70 

Buizerd        52       111        2,15 

Sperwer          6         22        3.65 

Bruine kiekendief          8         24        2,70 

Boomvalk          3           7        2,35 

Torenvalk        67       330        5,00 

 
Geslaagd, maar niet geringd: 
 

Soort: Aantal nesten: Geringde jongen: Gemiddeld: 

Buizerd          3           6        2,00 

Ransuil        10          32        3,20 

Torenvalk          2          11        5,50    

Sperwer          2            ?             ? 

Boomvalk          1            3        3,00 

Bruine kiekendief          5          15        3,00 
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Niet geslaagd, dus mislukt: 
 

Soort: Mislukt: Wat: Oorzaak: 

Buizerd        13 eieren en jongen Wind, Verstoring 

Ransuil          2 5 eieren Ziekte en Verstoring 

Torenvalk          2 6 eieren en 6 pullen Niet bevrucht / Havik 

Sperwer          4 9 eieren en 9 pullen Wind / Verstoring 

Bruine kiekendief          2 8 eieren Weer / Verstoring 

Havik          2 3 eieren Verlaten? 

Steenuil          1     4 eieren Niet bevrucht 

Boomvalk          1 4 eieren Nest uit boom 

 
Uit de overzichten van 2004 en 2003 blijkt heel duidelijk de toename van het aantal 
muizeneters, nl.  

 Dat de Sperwer weer op zijn oude niveau is, maar dan wel in het 
“buitengebied”! 

 Dat de Boomvalk evenals in 2003 met 5 broedparen goed aanwezig was. 

 Dat de Bruine Kiekendief niet verder is achteruitgegaan. 
 
In 2004 heb ik 44 terugmeldingen ontvangen van door mij geringde vogels. 
Van de 44 vogels leven er nog 13, waarvan 10 Torenvalken, 2 Sperwers en 1 Havik. 
Verschillende vogels zijn verdronken in een drinkbak voor koeien. Hun dood had 
voorkomen kunnen worden door een houten balkje in de drinkbak te leggen waar 
vogels weer op kunnen klauteren om te drogen. 
De verst weggevlogen Buizerd werd gevonden op de Maasvlakte. De vogel was 
geringd op 04-06-’03 en werd, 221 dagen oud op een afstand van 148 km.  dood 
teruggevonden op 01-01-’04. 
De verst weggevlogen Torenvalk werd gevonden bij Oldenburg (Duitsland) op 20-
01-’96 te Goënga – 167 km. weg en 2789 dagen oud. 
De oudste vogel was een Steenuiltje en werd door mij gevonden op 10-01-’04 bij St. 
Nicolaasga. Deze vogel was door mij geringd te Tjerkwerd op 17-06-’92 en nu 
gestorven 19 km. van huis en 4224 dagen oud. 
Heel opmerkelijk is dat ik de moeder van deze steenuil heb geringd als nestjong in It 
Heidenschap op 21-07-’87 in een nestje van 3 jongen, onder de dakpannen van een 
boerderij die zou worden afgebroken. 
 
 
 
 



 24 

In 2004 zijn door mij in totaal de volgende roofvogels geringd (meestal jongen dus): 

Soort Aantal jongen 

Ransuil 96 

Havik 27 

Buizerd 203 

Sperwer 36 

Bruine Kiekendief 34 

Boomvalk 7 

Torenvalk 640 (+ 4 oude vogels) 

 
Zoals u uit het bovenstaande verslag hebt kunnen afleiden is er in  2004 veel 
geknuffeld, gepaard en hard gewerkt door de ouders om hun jongen groot te krijgen. 
Daarom is het ook jammer dat er nog steeds enkele “deugnieten” zijn die nesten van 
roofvogels verstoren en dan vooral van de Bruine Kiekendief en de Buizerd. 
Wij als vrijwilligers hebben een moor druk jaar gehad en hebben genoten van de 
natuur in al haar vormen. Het is prachtig dat we dit werk mogen doen! 
Wanneer er mensen zijn die binnen onze werkgroep mee willen helpen als 
vrijwilliger dan kan dat door zich bij ondergetekende te melden. 
 
Namens de Werkgroep, 
Willem Louwsma 
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Nestkastcontrole 2004 in het M. v. Coehoornbos te Wijckel 
 

Ook dit jaar zijn we weer bij de nestkasten langs geweest. We zijn op 3 mei 
begonnen met de eerste ronde, om te controleren hoeveel vogels de nestkasten 
hebben uitgezocht als broedplaats en welke soorten. En natuurlijk hebben we het 
aantal eieren geteld die de vogels gelegd hebben. Op 17 mei zijn we er voor de 
tweede keer bij langs geweest, nu om het aantal jongen te tellen. Tenslotte zijn we 
er nog één keer bij langs geweest om te kijken hoeveel jongen ze uiteindelijk hebben 
groot gebracht. 
 
Het controleren van de nestkasten is elke keer weer spannend, want je weet nooit 
wat je in de nestkast kunt aantreffen. Soms zit er een vleermuis in die er zijn 
slaapplaats van gemaakt heeft, waar je behoorlijk van 
kan schrikken als je op een koolmees of een 
pimpelmeesje rekent. Maar dit jaar hadden we weer 
iets anders, een hoornaar. Dit is de grootste 
wespensoort die bij ons voorkomt. De koningin had 
een nestkast uitgekozen om haar nest in te maken. 
Hier had een koolmees of pimpelmees  die al met zijn 
nest bezig  was ruimte voor de hoornaar moeten maken. De hoornaar is ongeveer 
3,5 cm lang en is geel met zwart en heeft  rode poten en nek. 
 

 
Resultaten van de 3 controles:  

Soorten Nesten Eieren Jongen % 
Gem. 

eieren per 
nest 

Gem. 
jongen per 

nest 

Koolmees 10 98 85 86,7 9,8 8,5 

Pimpelmees 9 101 87 86,1 11,2 9,7 

Ringmus 1 6 6 100 6 6 

Boomklever 1 9 7 77,8 9 7 

Spreeuw 1 4 4 100 4 4 

Totaal 22 218 189  
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Ook zijn er jammer genoeg weer nesten verlaten waar al eieren in lagen, een nest 
van een koolmees met 8 eieren en een nest van een pimpelmees met 2 eieren. De 
oorzaken blijven voor ons onbekend.  
 

 
Ook hadden we nog een nest met 2 eieren van een 
koolmees die onbevrucht waren. Een van deze eieren was 
zeer klein, namelijk 12mm  lang,  zie foto; ter vergelijking  het 
normale koolmees-ei erbij. De normale lengte van een 
koolmees-ei is 18mm, de helft groter dus. Zelfs de 
gemiddelde lengte van een goudhaantje-ei is nog 2 mm 
groter dan het aangetroffen ei van de koolmees. Wij vonden 

dit weer een leuke waarneming en dit maakt het controleren van de nestkasten extra 
leuk. Tevens hadden we nog een tweede leg van een ringmus, die had bij de laatste 
controle nog 2 eieren. Wij namen aan dat deze vogel nog aan de leg was, maar we 
hebben na de tijd het nestkastje niet meer gecontroleerd, dus kunnen wij dat niet 
met zekerheid vaststellen. Ook weten wij niet hoeveel jongen er bij deze leg zijn 
uitgevlogen.   
 

Al met al kunnen we stellen dat dit jaar weer een goed jaar was voor de vogels die in 
de nestkasten broedden. Vergeleken met voorgaande jaren waren er meer 
pimpelmezen die in de nestkasten broedden. Ook het gemiddelde aantal eieren en 
jongen van de koolmees lag hoger. Nu de 37 nestkasten allemaal weer schoon zijn 
gemaakt kunnen de vogels weer komen en hopen wij dat ze vol op gebruik zullen 
gaan maken van de nestkasten. 
 
Johan Deinum en Jelmer Luyckx  
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Kabouters 
 
Georg (bijna vier) met beppe op het kabouterpad 

het is koud en winderig, even uitrusten 

elk op een houten paddestoel 

samen heel stil 

 

En dan ineens op het bospad 

Georg ziet ze het eerst 

kabouters, ze trekken een kar met hout 

dan ziet beppe ze ook 

 

Plotseling paniek! 

de kar helt over 

een wiel kapot en overal 

kabouters die te hulp schieten 

 

Samenwerkend, slepend 

het hout naar de holle boom 

en ook de kar 

heel moeizaam met vereende krachten 

 

Dan zijn ze verdwenen 

net alsof ze er niet zijn geweest 

zullen we dan maar verder Georg? 

oké beppe, ze zijn nu toch thuis 

Opmerking:: 

Wat wij als volwassene missen is de rijke fantasie van een kind 

Wat jammer dat je dat in de loop der jaren kwijtraakt 

Maar als je er tijd voorneemt en goed luistert, dan misschien…… 

 Ines 
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Excursie Workumerwaard 

 

Op zaterdag 24 mei 2004 zijn we naar de Workumer buitenwaard op 

excursie geweest.  

Met dertien mannen en vrouwen sterk togen we kwart voor negen richting 

Workum, waar Willem Boersma ons om half tien verwelkomde.  

Willem Boersma is vrijwilliger bij It Fryske Gea (eigenaar van het gebied) 

en komt van jongs af aan al op de Workumerwaard. Het gebied ligt tegen het 

IJsselmeer aan en bestaat voornamelijk uit graslanden met schelpenbanken. 

Indrukwekkend zijn de grote hoeveelheden kokmeeuwen en visdiefjes die er 

broeden. Jaarlijks broeden er gemiddeld 5000 kokmeeuwen en 3000 

visdiefjes. Naast deze soorten broeden er de standaard weidevogels als de 

scholekster, kievit, grutto en tureluur, maar ook bontbek plevieren, kleine 

plevieren en kluten.  

Willem Boersma had broedgelegenheid voor bergeenden gecreëerd door 

emmers met pvc-pijpen in te graven. Alle vijf emmers waren bezet. Naast de 

bergeend vonden we ook nog nesten van kuifeenden.   

Niet alleen werden de vogels bewonderd, maar ook werd er naar de planten 

gekeken. Zo groeide er veel zilverkruid, ratelaar, koekoekbloemen en 

ooievaarsnavel.  

Ondanks een regenbui hebben we het erg getroffen en willen in de toekomst 

nog graag een keer terug komen. Zie voor de foto’s op de website van onze 

vogelwacht. 

                                Durk Jelle Venema 
 
 

Roofvogels 
 
Roofvogels zijn weer helemaal terug op het platteland. Je kunt dat afleiden 

uit het jaarverslag van de werkgroep roofvogels. Een ontmoeting met een 

roofvogel is dan ook niets bijzonders meer. Tijdens wandelingen krijg je 

regelmatig torenvalken en buizerds te zien. Een minder voorkomende 

roofvogel als de visarend, de slechtvalk of het smelleken zal je niet zo snel 

zien. 

Het is boeiend om de diverse roofvogels op naam te brengen, maar in de 

praktijk blijkt dat vrij lastig te zijn. De meeste soorten zijn zo schuw en snel, 

dat ze moeilijk in de kijker zijn te krijgen. Maar gelukkig kunne ze al op 

afstand worden herkend aan hun manier van jagen en de hiermee 

samenhangende vleugelvorm. 
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Vier typen jagers  

De Nederlandse jagers zijn onder te verdelen in typen jagers. De snelle 

jongens zijn de valken die net als straaljagers korte en spitse vleugels 

hebben. Hiermee jakkeren ze in volle vlucht achter hun prooi aan. 

In ons land komen de volgende valkensoorten voor: torenvalk, boomvalk, 

smelleken en slechtvalk. 

Verder zijn er de trage zwevers die met gespreide vleugels laag over de 

velden scheren. Hun vleugels zijn lang, smal en eindigen in een “hand” van 

vingerachtige veren. Hiermee kunnen ze heel nauwkeurig hun zweefvlucht 

sturen. Tot dit type jagers behoren de kiekendieven en de wouwen. 

De derde groep bestaat uit de grote jagers die vaak hoog in de lucht 

cirkelen of op bijvoorbeeld een weidepaaltje zitten. Kenmerkend zijn de 

enigszins rechthoekige vleugels. De buizerd, wespendief en zeearend 

behoren tot de grote jagers.  

De vierde groep bestaat uit roofvogels die in bossen of houtwallen jagen: de 

bosjagers. Om goed tussen de bomen door te kunnen manoeuvreren, hebben 

ze korte vleugels. De havik en de sperwer zijn bosjagers.  

 

Nadat is bepaald tot welke groep jagers een roofvogel behoort, moet nog 

worden vastgesteld wat de exacte naam is. Dat kan aan de hand van 

roofvogelbeschrijvingen en foto’s.  

 

VALKEN: 

 De torenvalk is de meest algemene valk. Kenmerkend is zijn 

manier van jagen, het zogeheten “bidden”. Hierbij staat de vogel stil 

in de lucht om de bodem onder zich te verkennen. Bij weinig wind 

is de staart gespreid en bij veel wind gestrekt. Soms volgt op het 

bidden een snelle stootduik, meestal op een muis. De prooi wordt 

vervolgens op een hoog punt, bijvoorbeeld in een boom, gefileerd 

en ontdaan van haren of veren. Torenvalken zijn er het hele jaar 

door. 

 De boomvalk is een zomervogel die laat in het voorjaar arriveert. 

Hij nestels hoog in een bosrand en vanuit het nest jaagt hij in 

razende vaart op onder meer zwaluwen en libellen. Tijdens de 

vlucht hoog in de lucht lijkt een boomvalk wel wat op een 

gierzwaluw. Hij maakt een hoog geluid dat klinkt als 

“kiekiekiekiek”. Als in de zomer de jongen jachtlessen krijgen 

vliegen complete boomvalkgezinnen luidruchtig rond. 
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 Het smelleken is een schaarse wintervogel. Hij lijkt nog het meest 

op de torenvalk, maar de kleur is overwegend donkergrijs en bidden 

doet hij niet. Kenmerkend voor zijn jachtgedrag is dat hij groepen 

rondtrekkende wadlopertjes volgt. Die worden belaagd vanaf een 

lage zitpost, bijvoorbeeld een aardhoop of een hekpaaltje. 

 De slechtvalk broedt sinds enige jaren weer in ons land. De meeste 

exemplaren worden ’s winters waargenomen. Ze zwerven dan in 

hun eentje rond en loeren op andere vogels. Vaak duiken ze met 

duizelingwekkende snelheid neer op een vogel-zwerm en pikken er 

één vogel uit. Over hoe snel het gaat, zijn de meningen verdeeld. 

Algemeen wordt aangenomen dat een snelheid van 250 kilometer 

per uur kan worden bereikt. Daarmee is de slechtvalk de snelste 

vogel van ons land. Slechtvalken laten zich het meest zien in het 

open land, zittend op een paal. Kenmerkend voor deze valk zijn de 

donkere bakkebaarden en de stevige, compacte bouw. 

ZWEVERS: 

 Kiekendieven zijn hier het hele jaar door en bouwen hun nest op de 

grond. Tijdens de jacht op muizen, kikkers of jonge vogels zweven 

ze traag en laag over het land, waarbij ze hun vleugels in een 

afgevlakte V-vorm houden. Verder is het opvallend dat je weinig 

kop ziet. Overheersend in het vliegbeeld zijn de lange staart en de 

lange, smalle vleugels. Het geheel maakt een wat slungelachtige 

indruk. Kiekendieven zijn er in drie soorten. De meest algemene is 

de bruine kiekendief, die huist in rietvelden en akkerranden. Verder 

is er de blauwe kiekendief, waarvan het mannetje overigens 

lichtgrijs is gekleurd. Het is een duinvogel die zijn nest bouwt onder 

een duindoorn-struik. Kenmerkend voor deze soort is de witte vlek 

op de stuit van zowel het mannetje als het vrouwtje. De zeldzaamste 

kiekendief is de grauwe. In ons land komt hij voor in Oost-

Groningen en de Flevopolders, waar hij zijn nest maakt in de koren-

velden. Ook deze soort heeft een stuitvlek, maar die is kleiner dan 

die van de blauwe kiekendief. 

 Wouwen jagen op ongeveer dezelfde doorzichtige manier als de 

kiekendieven, maar wel wat hoger in de lucht. Er zijn twee soorten: 

de zwarte en de rode wouw. Beiden zijn bij ons uiterst zeldzaam. 

Als je ze met wat geluk te zien krijgt, is dat vaak in de buurt van 

vuilnisbelten. Vooral de rode wouw vliegt behendig met 

vlinderachtige bewegingen. 
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GROTE JAGERS: 

 Buizerds zijn de roofvogels die in ons land verreweg het meest 

voorkomen. Ze zitten voor zich uit te kijken op een paaltje of 

cirkelen hoog in de lucht, waarbij ze een hoog miauwend geluid 

laten horen. Naast de gewone buizerd komt in ons land ook de 

ruigpootbuizerd voor. Het is een wintergast die sprekend op zijn 

soortgenoot lijkt. Hij kan bidden als een torenvalk en doet dat vaker 

dan de gewone buizerd. 

 De zeearend is beduidend groter dan de buizerd, maar verder lijken 

deze roofvogels sprekend op elkaar. Ze hebben hetzelfde vliegbeeld 

en cirkelen op dezelfde manier rond met de vierkante, gevingerde 

vleugels. Zeearenden zijn bij ons wintergasten die het 

Lauwersmeergebied, de Biesbosch of de Oostvaardersplassen 

aandoen. Met hun spanwijdte van 200 tot 245 centimeter zijn het de 

grootste roofvogels van Europa. In ons land tref je overigens 

overwegdn jonge dieren aan. 

 De wespendief broedt hier in de zomer en ook wordt hij wel eens 

waargenomen als hij in het najaar op weg is naar het zuiden. In de 

vlucht lijkt hij erg veel op de buizerd, maar de kop is kleiner en de 

iets langere staart heeft dwarsstrepen. 

 

BOSJAGERS: 

 De havik is als bosjager een meestervlieger die met korte, sterke 

vleugels behendig tussen boomstammen doorlaveert. Hij bejaagt het 

liefst houtduiven, waarvan de restanten achterblijven op de grond. 

Zo’n plukplaats verraadt de aanwezigheid van een havik. Naast 

houtduiven staan er ook eekhoorns, spechten en kauwen op het 

menu.  

 De sperwer lijkt in vrijwel alles op de havik, maar is veel kleiner. 

Toch is een vergissing snel gemaakt! Een klein havikmannetje kan 

gemakkelijk worden aangezien voor een fors sperwervrouwtje en 

andersom. De biotoop geeft wat meer houvast. De havik is een 

bosvogel, terwijl de sperwer (die overigens ook tot de bosjagers 

wordt gerekend) voornamelijk wordt aangetroffen in houtopstanden, 

in open velden, op erven en in dorpstuinen. Daar komt hij laag 

aanvliegen, om zich met grote snelheid op een groep spreeuwen te 

storten of een mees van een vetbol te plukken.  
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De visarend is het buitenbeentje van de Nederlandse roofvogels. Het is een 

visjager die ons land steeds vaker aandoet en zich er waarschijnlijk 

binnenkort gaat vestigen. Voor het zover is, krijg je hem het meest te zien in 

de maanden september en april. Het betreft vogels die van of naar 

Scandinavië trekken en tijdens hun reis krachten opdoen in de buurt van een 

groot water. Daar zoeken ze vaak een hoge boom op om hun jachtgebied te 

kunnen overzien. Zo nu en dan vliegen ze op en dan lijken ze op een zeer 

forse meeuw. De vogels zijn namelijk witachtig gekleurd en hebben donkere 

vleugels met een spanwijdte van ongeveer 150 centimeter. De manier van 

jagen is spectaculair. Van ongeveer 30 meter hoogte duikt een visarend naar 

het water, met zijn grijpklare poten vooruit gestrekt. Vervolgens zet hij zijn 

klauwen in de rug van een vis die aan de oppervlakte zwemt. Dan volgt er 

veel gefladder en gezwoeg om de vis al vliegend uit het water te trekken. 

Ergens verderop, op een paal of boomtak, wordt de vis minutieus gefileerd. 

 

 

 

 Artikel overgenomen uit “Landleven” 
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Resultaten grootschalig weidevogelonderzoek 
Gaasterland 2004 

Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Research, heeft in 2004 

een grootschalig onderzoek verricht naar het wel en wee van de weidevogels 

in Gaasterland. De vraag hierbij was hoe de resultaten van SAN-

beheersovereenkomsten met boeren zich verhouden enerzijds tot die van 

gangbaar, intensief graslandbeheer en anderzijds tot die van SN-

weidevogelbeheer door natuurbeschermingsorganisaties (SAN = 

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer; SN = Subsidieregeling 

Natuurbeheer). 

                                  
 

 

Hulp bij het onderzoek 

Voor het veldwerk is een beroep gedaan op de vijf vogelwachten in 

Gaasterland. Drie hiervan hebben daadwerkelijk meegedaan: Balk e.o., 

Sloten en Oudemirdum / Nijemirdum.  

Gebruikt zijn de gegevens van de waarnemingsreeksen die doorliepen tot 

tenminste 9 mei, dat is tot aan of voorbij het einde van de eilegperiode van 

kievit, grutto, scholekster en tureluur. Deze reeksen dekten 14 rayons, 

overeenkomend met circa éénvijfde van het totale aantal rayons in het 

gebied. De Vogelwacht Balk leverde hieraan de grootste bijdrage met 

gegevens van 7 rayons. De totale oppervlakte aan geïnventariseerd grasland 

bedroeg 710 ha, verdeeld over 142 percelen. Daarnaast is voor een algemene 

vergelijking ook akkerland meegenomen. 

 

Resultaat van agrarisch weidevogelbeheer 

Vooropgesteld moet worden dat de graslandsituatie in Gaasterland ten 

gevolge van de diepe ontwatering en het intensieve agrarische beheer voor 

weidevogels over het geheel genomen bepaald niet erg aantrekkelijk is. De 

uitzonderingen hierop zijn de natuurreservaten.  



 36 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemiddelde dichtheden aan 

broedparen van kievit, grutto en tureluur op de percelen met een SAN-

pakket significant lager waren dan die op de percelen met een SN-pakket, 

maar niet significant hoger dan die op de percelen met gangbaar intensief 

agrarisch gebruik zonder beheersovereenkomst. Daarbij scoorde het 

uitkomstsucces van de weidevogels op percelen met een SAN-pakket 

duidelijk lager dan dat op de percelen met een SN-pakket, maar niet veel 

anders dan op de percelen zonder een beheersovereenkomst. De SAN-

overeenkomsten in Gaasterland kunnen dus niet als effectief worden 

aangemerkt. De reeks is dus: SN > SAN = geen overeenkomst. 

Daarbij blijkt dat tweederde van de SAN-pakketten waren afgesloten op 

percelen waarop geen broedende weidevogels aangetroffen werden. Ter 

vergelijking: ook op vrijwel tweederde van de percelen zonder 

beheersovereenkomst bleken geen weidevogels te broeden. De huidige 

SAN-overeenkomsten in Gaasterland zijn dus niet erg selectief afgesloten. 

Sterker nog, de gemiddelde dichtheden aan broedgevallen van weidevogels 

op de wel bezette percelen zonder beheersovereenkomst lagen bijna 

driekwart hoger dan op de wel bezette percelen met een SAN-overeenkomst. 

 

 

Aanbeveling 

Het verdient dan ook aanbeveling om de t.z.t. aflopende SAN-

overeenkomsten op percelen zonder weidevogels of met een minimale 

weidevogeldichtheid, om te ruilen voor overeenkomsten op betere 

weidevogelpercelen die dat thans niet hebben. Daarbij kan bevorderd 

worden dat dan meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om te 

kiezen voor SAN-pakketten met een hoger ambitieniveau dan thans 

gangbaar is. Wellicht kunnen de vogelwachten hierbij een stimulerende rol 

spelen.  

 

 

Verlies van eieren en kuikens 

Het totale legselverlies ten gevolge van predatie lag tegen de 30%, waarvan 

ongeveer de helft op conto van predatie kwam. De predatiedruk op de SAN-

percelen lag tussen die op de SN-percelen (laagst) en die op de percelen 

zonder beheersovereenkomst (hoogst). De veruit belangrijkste legselpredator 

was de zwarte kraai, de rol van de vos was marginaal. De scholeksterlegsels 

werden verhoudingsgewijs het zwaarst gepredeerd, de tureluurlegsels het 

minst. 



 37 

De kuikenpredatie varieerde zeer sterk van plek tot plek. Plaatselijk werden 

binnen enkele dagen (vrijwel) alle kuikens het slachtoffer, elders ging 

(vrijwel) geen enkel kuiken door predatie verloren. De nazorgers wijten de 

predatie in hoofdzaak aan vossen, maar éénduidig verifieerbaar is dit niet. In 

elk geval is in het predatieonderzoek van Schekkerman c.s., waarin tot 

dusver ruim 400 weidevogelkuikens van kleine radiozenders werden 

voorzien, nog maar twee maal de vos vastgesteld als predator. De voorlopige 

resultaten van Schekkerman’s onderzoek wijzen er juist op dat vogels (van 

kauw,  buizerd, meeuw tot reiger) de belangrijkste kuikenpredatoren zijn. 

Hierbij moet worden aangetekend dat de vossenstand in Gaasterland in de 

voorgaande winter ingrijpend is teruggebracht. 

De nazorgers tonen een grote bezorgdheid over de predatie. Predatie is 

zonder meer zeer variabel en afhankelijk van de toevallige aanwezigheid en 

ligging van activiteitsgebieden van individuele predatoren. Er bestaat 

daarnaast geen twijfel over de inzet van de nazorgers, maar het bepalen van 

welke predator een legsel heeft opgeruimd of een kuiken heeft gegrepen is 

erg lastig als dat niet kan door directe waarneming op het moment van de 

predatie, maar moet gebeuren aan de hand van achtergelaten sporen. Heel 

vaak zijn er geen sporen, en wanneer ze er wel zijn, zijn ze niet altijd 

ondubbelzinnig en soms misleidend. Wat de interpretatie van de 

waarneming betreft, zijn er ongetwijfeld ook verschillen tussen de 

waarnemers.  

 

Tot besluit 

Het onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder de belangenloze 

inzet van de vogelwachten met hun nazorgers. Daarvoor is Alterra hen zeer 

erkentelijk. Het onderzoek is éénmalig, en daardoor kan alleen een 

vergelijking worden gemaakt tussen verschillende situaties in hetzelfde sei-

zoen. Om ook uitspraken te kunnen doen over trends zou het onderzoek in 

de toekomst op dezelfde wijze moeten worden herhaald. Dan zou ook het 

spoor van de predatie een stuk verdieping verdienen. 

 

Hans de Molenaar, Ecologisch onderzoeker Alterra. 
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Seizoen 2004 
 

Al weer een seizoen voorbij en zo is hier ook weer het jaarverslag van de 
Jeugdvogelwacht. De resultaten waren als volgt: 
 
 

eerste leg nesten eieren jongen % gemid. eieren  jongen per nest 

Koolmees 51 537 500 93,1 10,5 9,8 

Pimpelmees 38 483 445 92,1 12,7 11,7 

Ringmus 9 53 50 94,3 5,9 5,6 
Bonte 
Vliegenvanger 7 45 42 93,3 6,4 6,0 

Totaal 105 1118 1037    
 

Dit jaar hadden we weinig tweede legsels. Alleen bij de koolmees hebben 

we nog 3 tweede legsels kunnen constateren met in totaal 17 eieren en 15 

jongen. Door de eerste - en de tweede leg vervolgens bij elkaar op te tellen 

komen we op een totaal van 1135 eieren en 1052 jongen. Door de gegevens 

zien we over het algemeen een mooi constant beeld van de legsels van de 

Koolmees en de Pimpelmees in het Harichsterbos. De resultaten van de 

Ringmus is in vergelijking met de laatste vijf jaar niet zo hoog geweest als 

nu. En de Bonte Vliegenvanger scoort met 7 nesten ook al erg hoog.  De 

foto hieronder is genomen op 15 mei tijdens een excursie van de 

jeugdvogelwacht in de Workumer-waard. We hebben daar een grote 

verscheidenheid aan weidevogels en eieren gezien.Komend jaar hopen we 

weer op zo’n goed seizoen.  

 

Vriendelijke groeten,  
Henk Kanninga. 
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Het groene hart 

 

 

 

                      
  F D F O R T N E T H C O T S T A A H C S  
 I O N E P T S W A N D E L P A D E N N T  
 R R N E D G E K A K E E P G A N Z E N D  
 A P E A S E R T R N G V O U C H S V I R  
 A E K M T S I A O O D T A R B S U E A A  
 R N I O E U A B V U N E S R A L H L A S  
 L V U L U S U R E I D K L W G K I L R S  
 A O R E T D E R R G N E E I Y E G E F I  
 N G T N D T E O B E T G S L N E D G K G  
 D E S S A I D R L E V R E T P G H O B I  
 E L V W V O E E Y B S G O N A A E V B M  
 R P I Y R O D W F N O C N P Z D D N I I  
 V O N P R N G I S M E N H E S E J L D L  
 E P S V A D N E E A E N R E R R I E O I  
 E U E W G B E I L V R S E N R E E L S E  
 N L C N L H T B E R W C E D U M I T E U  
 E A T O E A C L N O Y N H B N V I D A N  
 L T E N E E N S U E I K E E W E G N B W  
 N I N R A E V D I U R S B R O E E E G O  
 E E C A T T E S T R C E S D E L N V G E  
 N E D N T R U R D H O T O B R Z O E I M  
 R E A L Y U E U E N H T B B D Y E G K O  
 D L S N E P U R R C E L S S E D G T I L  
 P K D T L V M R O F R R T I N I L S K E  
 A Y N N A I T T M I E E A S H G Y U K N  
 K L E E N A S E E O D I A F T E K R E V  
 Z R O G G T H T I E N R T T O N G Y R I  
 E U R R E E K C N R G U S A I L R D S E  
 L U G I R R W O S R U I M T E E E U E R  
 D T F T A A L R E V E S N E D R E O W G  
 Z A I A A R U S T P U N T R N M C H R A  
 A N G G R A S R Y K D R E C H T O E O N  
 A P A R T W E I D E V O G E L S E B R G  
 M I N A T U U R G E B I E D N E O N A K  



 40 

 
 
 
Maak de woordzoeker die op de twee bladzijden staan. Als alle namen van “Het 
groene hart” zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters nog vijf woorden. 
Zet de vijf woorden op een briefje en lever dit briefje uiterlijk  woensdag 23 

februari 2005 in bij de voorzitter. 

Uit de goede oplossingen wordt geloot wie op 14 februari, tijdens de algemene 
ledenvergadering, een prijs krijgt uitgereikt 

Het groene hart 

AARLANDERVEEN KANOEN RUSTGEVEND 

APART KIKKERS RUSTPUNT 

ARCHEOLOGIE KRONKELPAD SCHAATSEN 

BEHOUD LANGERAAR SCHAATSTOCHTEN 

BLOESEM MILIEU STAATSBOSBEHEER 

BODEGRAVEN MILIEUBESCHERMING STEDEN 

BOERDERIJEN MOLENS STRUIKEN 

BOERENBEDRIJVEN MOLENVIERGANG TOCHT 

DIEREN NATUUR TUINEN 

DORPEN NATUURBESCHERMING VEELZIJDIG 

DORPS NATUURGEBIED VERRASSEND 

DRASSIG NATUURLIJK VOGELLEVEN 

DRECHT NATUURMONUMENTEN VOGELPOPULATIE 

EENDEN OPGRAVINGEN VOGELRIJK 

FIETS OUDE RIJN WANDELEN 

FORT OUDE STADJES WANDELINGEN 

FRAAI OVERBLIJFSELEN UIT WANDELPADEN 

GANZEN DE ROMEINSE TIJD WATERSPORTGEBIED 

GENOEGLIJK PLANTENLEVEN WATERVOGELS 

GEWASSEN PUBLIEK WEGEN 

GRAS RECREATIE WEIDE 

GRASRIJK RECREATIEF WEIDEVOGELS 

GROEN RECREATIEMOGELIJKHEID WOERDEN 

HAZERSWOUDE-
RIJNDIJK 

RIETKRAAG WORDENSE 

VERLAAT 

HISTORISCH RIETVELDEN ZEILEN 

IN BLOEI ROELOFARENDSVEEN ZELDZAAM 

INSECTEN RUIMTE  
 

 



 

 
 



 
 

 


