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Jaarvergadering 

Vogelbeschermingswacht Balk & Omstreken 
 

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 22 februari 2007 in “De 

Treemter”  te Balk - aanvang 20.00 uur. 

 

 Agenda: 
  1. Opening. 

  2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 2 maart 2006. 

  4. a. Jaarverslag penningmeester. 

 b. Verslag en benoeming kascommissie. 

  5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend zijn de heren Willem Louwsma en Wybren de Boer. 

Wybren de Boer stelt zich herkiesbaar en in de plaats van Willem 

Louwsma is nog niemand gevonden.  

Kandidaten 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. Excursie 2007. 

  8. Rondvraag. 

 

 Pauze 

 

9. Indrukwekkende film over vogels en de natuur er omheen. 

  

10. Sluiting. 
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Van de voorzitter: 

 

Eerst wil ik mij maar even voorstellen. Mijn naam is Wybren de Boer, ik 

ben 33 jaar, getrouwd met Adri, samen hebben we drie kinderen, Froukje, 

Siebe en Riekjen en we wonen in Harich. Nadat Evert Steensma zich vorig 

jaar niet opnieuw beschikbaar stelde voor een bestuursfunctie, hebben wij de 

taken binnen het bestuur opnieuw verdeeld. Hierbij heb ik de functie van 

voorzitter op mij genomen. De functie van voorzitter had Evert Steensma al 

vele jaren met grote inzet en tot tevredenheid van de leden uitgevoerd. Nu 

kan ik hem hiervoor namens ons allen nogmaals heel hartelijk bedanken. 

 

Wat bracht de natuur ons in 2006 eigenlijk ook alweer qua weer. 2006 was 

een jaar van extremen. Ik som de meest opvallende gebeurtenissen maar 

even voor u op. De eerste ijsdag was op 1 februari, de eerste hittegolf van 9 

t/m 13 juni, de tweede hittegolf van 30 juni t/m 5 juli en de derde hittegolf 

van 15 juli t/m 30 juli. Juli was de warmste maand ooit gemeten, augustus 

was zeer nat met 200 mm regen en met lokaal extreem zware regenbuien. 

Januari, juli en september waren erg droge maanden. September was de 

warmste septembermaand ooit gemeten. Zowel herfst en zomer waren veel 

warmer dan normaal. Ja, 2006 werd uiteindelijk het warmste jaar ooit 

gemeten. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de eerste weerrecords 

van 2007 ook alweer in de maak. We moeten maar afwachten wat 2007 ons 

weer brengt? 

 

Voor u ligt alweer het jaarboek 2006. Wij als bestuur hebben geprobeerd een 

aardig boekwerkje van te maken waarin voor al onze leden wel wat 

interessants te lezen valt. In de verslagen van de werkgroepen die binnen 

onze vogelwacht actief zijn kunt u lezen waarmee onze vrijwilligers zich het 

afgelopen jaar hebben bezig gehouden. Verder zijn er enkele verslagen te 

lezen van bijeenkomsten waarbij de Vogelwacht was uitgenodigd. Speciaal 

wil ik wijzen op het verslag van de Jeugdfûgelwachtdei in Heeg. Al enkele 

jaren wordt deze dag voor de jeugdleden van de vogelwachten 

georganiseerd. Elk jaar neemt een andere wacht de organisatie van de dag op 

zich. De vogelwacht van Balk e.o. is hierbij elk jaar van de partij met een 

mooi groepje jeugdleden. Dit jaar wordt de dag georganiseerd door de 

vogelwacht van Heerenveen en deze dag is gepland op zaterdag 12 mei 

2007. Wanneer u dit leest en uw kinderen of kleinkinderen blijken ook wel 

interesse te hebben om met ons mee te gaan neem dan even contact op met 

één van de bestuursleden 
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Wil ik als laatste nog even stilstaan bij het komende vertrek van één van de 

bestuursleden. Willem Louwsma heeft na meer dan 20 jaar trouwe dienst 

besloten om zijn functie beschikbaar te stellen. Twintig jaar actief in het 

bestuur, maar ook minstens zo actief als coördinator voor de werkgroep 

roofvogels en kerkuilen.  

 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft Willem een prachtige 

presentatie gehouden waarin alle facetten van zijn werkzaamheden de revue 

passeerden. Langs deze weg wil ik Willem Louwsma alvast van harte 

bedanken voor het vele werk dat hij door de jaren met enorm veel 

enthousiasme en inzet heeft gedaan. 

 

Wil ik afsluiten en u veel leesplezier toewensen met het JAARBOEK 2006. 

 

Wybren de Boer 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht “ Balk 

en Omstreken” gehouden op Donderdag 2 maart 2006 in “De 

Treemter” te Balk. 

 

1. Opening 

Om circa 20.00 uur wordt de vergadering geopend door Evert Steensma en 

hij heet 33 leden van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor 

onze ereleden Dhr. Auke Volbeda en Henk Kanninga. Hoofdbestuurslid van 

de BFVW Dhr. Meine Veenstra heeft bericht van verhindering gegeven. De 

voorzitter deelt mee dat er ook dit jaar weer een aantal leden is overleden. 

Om hier even bij stil te staan wordt er staande een moment stilte in acht 

genomen.  

 

Als we het afgelopen verenigingsjaar overzien hebben we weer aan vele 

activiteiten meegedaan. De eerste activiteit van het jaar 2006 was de 

traditionele filmavond. De ruim 60 aanwezigen genoten van de film 

“Travelling birds”. Als tweede activiteit is de ledenvergadering van deze 

avond en op 8 maart aanstaande is de nazorgvergadering gepland. Daarna 

begint de echte praktische natuurbescherming binnen de diverse 

werkgroepen. 

 

Hoewel er gisteren en vandaag nog volop sneeuw viel staat het voorjaar 

weer voor de deur. Het begint weer te kriebelen als we de eerste trekvogels 

signaleren. Het voorjaar wordt weer een beetje zichtbaar. En toch nemen 

deze geliefde trekvogels ook weer een nieuw probleem met zich mee. 

“VOGELGRIEP” In alle omliggende landen is de ophokplicht al van kracht 

maar een trekvogel laat zich (gelukkig) niet in een hok opsluiten. Hoe zal dit 

met de nazorg komen als straks mogelijk werkelijk dieren worden gevonden 

in Nederland die aan de gevreesde vogelgriep zijn bezweken. Waarschijnlijk 

zullen dan de zelfde maatregelen gaan gelden als enkele jaren geleden met 

de MKZ-crisis. Geen vreemd volk meer op het boerenerf, niemand het land 

in en een verbod op eierzoeken en nazorgen. Maar goed voorlopig gaan we 

er vanuit dat we wel mogen eierzoeken en nazorgen. Hierbij blijft het 

natuurlijk van groot belang dat we verstandig omgaan met het zoeken van 

eieren. Wanneer we verstandig omgaan met het zoeken en daaraan 

gekoppeld nazorgen zullen we hopelijk deze traditie nog vele jaren in stand 

kunnen houden.  
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2. Ingekomen stukken 

Een tweetal brieven van BFVW vergaderingen. 

 

3. Verslag vorige ledenvergadering op 18 februari 2005. 

Met dank aan de secretaris worden de notulen zonder op of aanmerkingen 

vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag penningmeester / verslag en benoeming 

kascommissie. 

In het jaarboekje is een aantal posten verwisseld. Dit wordt toegelicht door 

de penningmeester. Het jaar 2005 wordt afgesloten met een positief saldo 

van 765,48 Euro. De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk. De 

kascommissie Benny Stegenga en Jan Stobbe, stellen voor de 

penningmeester decharge te verlenen wat door de aanwezigen met applaus 

wordt beloond.  

 

De kascommissie bestaat voor het komende jaar uit Dhr. Hiemstra en Dhr. 

Bergsma 

 

5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend is Evert Steensma (niet herkiesbaar) en Durk Venema 

(herkiesbaar). Onder applaus worden Gerard Jellema en Durk Venema 

(her)benoemd als bestuursleden. Evert wordt met een bloemetje en een 

slokje bedankt voor zijn inzet voor de vogelwacht. 

 

6. Verslagen nazorg, kerkuilen en roofvogels en jeugdvogelwacht. 
Alle verslagen staan in het jaarboekje. 

 

Enige toelichting op het nazorg verslag: Het was niet een superjaar. Vooral 

de kieviten namen in aantal flink af. 

 

Voor de roofvogels was het een heel goed jaar. Vooral de ransuilen en 

torenvalken deden het goed. 

 

Bij de kerkuilen hebben geen paren twee keer gebroed. Dit komt 

waarschijnlijk door het geringe aantal muizen. Toch zijn er in totaal 80 

broedparen geteld. 
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De Jeugdvogelwacht werd dit jaar voor het eerst geregeld door T. van der 

Galien. Er was weinig animo van de jeugd. Henk Kanninga zal in de 

komende weken bij de scholen langsgaan om de jeugd te benaderen. 
 

De opstellers van de verschillende verslagen worden bedankt voor hun werk.  

 

7. Excursie 2006  

Er is een excursie gepland op zaterdag 13 mei 2006. We zullen het gebied 

genaamd  “Skrins & Skrok” bezoeken. Leden kunnen zich na de vergadering 

opgeven.  
 

8. Rondvraag 

 Er is weer een aantal goede oplossingen van de puzzel 

binnengekomen. 

              De oplossing was: Een ezel kent men aan zijn oren. 

              Dhr. Theo Leenes wordt getrokken als winnaar.  
 

 De Propaganda groep 
Ines Bergsma en Auke Volbeda zijn het afgelopen jaar  twee keer op 

pad geweest. De opbrengst van de avonden komt natuurlijk ten 

goede aan de wacht. 
 

 Auke Volbeda 

In het blad Vogel stond een uitreksel van een symposium over de 

Grutto. Voorheen was er 100.00 hectare gruttoland. Dit is in de 

laatste jaren uitgebreid tot 250.000 hectare nu. Hiervan wordt 

50.000 hectare niet gemaaid voor 1 juni. De komende jaren is er 30 

miljoen euro beschikbaar voor de bescherming van de grutto. De 

resultaten hiervan moeten natuurlijk afgewacht worden. 
 

Na de pauze wordt er een presentatie gehouden door Willem Louwsma. Een 

boeiend verhaal over zijn jeugd en de grote passies in zijn leven. Het ringen 

van uilen en roofvogels, het wilster flappen en het ringen van ganzen. Dit 

alles geïllustreerd aan de hand van prachtige foto’s. Na afloop bedankt de 

voorzitter Willem voor zijn verhaal en Johan Deinum voor het maken van de 

Power Point presentatie. 
 

Vervolgens wordt de vergadering gesloten en de voorzitter wenst een ieder 

wel thuis. 
 

Harich,  

Wybren de Boer  
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Informatie van uw penningmeester 

 

In onderstaande tabel treft u het financiële overzicht aan over het jaar 2006, 

een jaar dat we net als vorig jaar met een hoog positief saldo hebben kunnen 

afsluiten. 
 

Daarbij is één kanttekening op zijn plaats: in verband met de gerezen kosten 

voor het girale betalingsverkeer, heb ik gemeend er goed aan te doen om de 

giro-afschriften voortaan nog maar eens in de maand te ontvangen. 

Dit betekent voor dit jaar echter wel, dat de in december gedane uitgaven 

eerst voor het daaropvolgende jaar in de boeken zullen worden vermeld. 
 

In december van dit jaar bijvoorbeeld is nog een bedrag ad €399,- uitbetaald 

aan de BFVW (afdracht deel contributie voor ieder lid), welk bedrag 

feitelijk gezien op het saldo in mindering zou kunnen worden gebracht, maar 

ook dan nog resteert een hoog positief saldo. 

 

 

Financieel overzicht 2006 
 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 31-12-2005 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Lezingen Bergsma-Volbeda 

Bijdr. uilenkast Lorb. 4 

Ringbijdr. overige v’wachten 

Verkoop jaarboeken 

€ 4702,24 

-      38,34 

-    525,00 

-  1933,55 

-      80,00 

-      20,00 

-      85,00 

-      40,00 

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Uittreksels KvK 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur filmav. + ALV 

Zaalhuur nazorgverg. 

Sovon/Fûgelhelling 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Overl. advertentie BC 

Acceptgiro’s Postbank 

Kantoorartikelen 

Overig 

 

Saldo 06-12-2006 

€  176,60 

-    12,65 

-    32,71 

-  226,10 

-  192,45 

-  197,75 

-    65,00 

-    36,00 

-    74,26 

-    42,51 

 -  139,83 

 -    94,70 

 -  132,00 

 

€6001,57 

Totaal € 7424,13 Totaal €7424,13 
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Saldo giro 06-12-2006  € 3259,42 

Saldo bank 06-12-2006  € 2742,15 

Saldo 06-12-2006  € 6001,57 

 

Saldo 31-12-2005  € 4702,24 

Saldo 06-12-2006  € 6001,57 

Positief saldo over 2006 € 1299,33 
 

Betaling contributie: 

De contributie voor dit jaar is ongewijzigd vastgesteld op € 5,--: degenen die 

ook aan nazorg doen betalen een gering extra bedrag i.v.m. de aanschaf via 

de BFVW van een inlegvel voor de nazorgpas. 

Ik vraag u om het voor u geldende bedrag bij voorkeur door middel van de 

in het jaarboek bijgevoegde accept-giro (a.g.) te voldoen. 
 

Maakt u om welke reden dan ook geen gebruik van de a.g., denkt u er dan 

even aan om uw naam en adres te vermelden op uw alternatieve 

betalingswijze?! 
 

Verder zou ik het zeer op prijs stellen, indien u het bedrag zo spoedig 

mogelijk na ontvangst van de a.g. overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 

2007. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk uit handen 

nemen. 

 

Adreswijzigingen/opzeggingen lidmaatschap: 

Het komt nog steeds regelmatig voor, dat leden van de Vogelwacht tijdens 

een contributiejaar naar een ander adres verhuizen en dit niet altijd (tijdig) 

doorgeven aan de penningmeester (of ander bestuurslid). Op deze wijze 

worden de nieuwe contributie-aanslagen in voorkomende gevallen bij de 

verkeerde personen bezorgd, hetgeen uiteraard zo veel mogelijk moet 

worden voorkomen. 
 

Ik wil de leden dan ook uitdrukkelijk vragen om tijdig en (bij voorkeur) 

schriftelijk een verhuizing/adreswijziging aan mij door te geven.  

Het bovenstaande geldt ook indien u uw lidmaatschap op zeker moment 

wenst op te zeggen. 

 

Voor de goede orde is dit het adres waar u één en ander kunt doorgeven: 

De Weind 7, 8561 JA te Balk. 
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Kascontrôle: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren Bergsma en Hiemstra te Balk. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 22 februari a.s. zullen zij verslag 

uitbrengen van hun bevindingen. 

 

Adverteerders jaarboek: 

Bij deze wil ik namens het bestuur en leden van de Vogelwacht Balk e.o. de 

bedrijven hartelijk dank zeggen die ook dit jaar weer een advertentie in ons 

jaarboek hebben willen laten opnemen. 

Zonder de medewerking van deze bedrijven zou dit jaarboek niet kunnen 

verschijnen!! 

 

Nieuwe adverteerders zijn uiteraard van harte welkom: zij kunnen zich in dit 

geval altijd bij ondergetekende melden! 

 

Ale Overwijk  
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Verslag weidevogelnazorg 2006 

 

Het was dit voorjaar vrij lang koud, waardoor de weidevogels laat begonnen 

met de eileg. In samenhang met het vervroegen van de sluitingsdatum van 

het eierzoeken (1 april) resulteerde dit in een korte eierzoekperiode. Ook dit 

jaar vond één van onze nazorgers het eerste kievitsei van Gaasterland-

Sloten. Age van der Meer vond het ei op 26 maart even na 2 uur ten 

zuidwesten van Wijckel.   

 

De resultaten dit jaar waren per rayon zeer wisselend. Enkele rayons deden 

het uitzonderlijk goed en bij enkele rayons waren de resultaten zeer 

bedroevend. Zo broedden er sinds enkele jaren nagenoeg geen weidevogels 

meer in het nazorggebied van Piet Nagelhout. Dit jaar echter kwamen er hier 

maar liefst 13 paar kieviten, 1 paar grutto’s, 3 paar tureluurs en 3 paar 

scholeksters tot broeden. Gezien het aantal waargenomen paren met kuikens 

waren de resultaten ook 

nog eens goed. In het 

rayon van Hendrik de 

Roos, waar eveneens al 

jarenlang geen kievit 

meer tot broeden 

kwam, bracht een paar 

kieviten dit jaar met 

succes jongen groot. 

Slechte resultaten 

waren er in de rayons 

van Gerard Jellema, 

Ines Bergsma en Jacob 

van Dijk, waar veel 

nesten door predatie 

verloren gingen. 

 

Het totaal aantal broedparen in ons nazorggebied van 1691 hectare komt dit 

jaar op: 188 kievit, 78 grutto, 23 tureluur en 56 scholekster. Dit betekent dat 

er ook dit jaar weer een afname is van het aantal broedparen. Grafiek 1 geeft 

het aantal broedparen weer over de periode 2002 tot en met 2006. 

Nazorggebieden die na 2002 bij onze vogelwacht zijn gekomen zijn hierin 

niet meegenomen om een betrouwbaar beeld te krijgen. 
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Grafiek 1. Aantal broedparen over de periode 2002-2006. 

 

Het aantal gevonden nesten van de kievit lag dit jaar iets hoger dan 

voorgaande jaren. Het aantal gevonden nesten van de scholekster bleef 

gelijk met vorig jaar. Bij grutto en tureluur is er een duidelijke afname te 

zien. Het totaal aantal gevonden nesten in ons nazorggebied komt dit jaar 

op: 186 kievit, 59 grutto, 7 tureluur en 51 scholekster. Grafiek 2 geeft het 

totaal aantal gevonden nesten weer over de periode 2002 tot en met 2006. 

 

  

Grafiek 2. Aantal gevonden nesten over de periode 2002-2006. 
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Het percentage uitgekomen nesten van grutto en tureluur ligt dit jaar iets 

hoger in vergelijking met het afgelopen jaar. Het percentage uitgekomen 

nesten van kievit en scholekster is lager in vergelijking met het afgelopen 

jaar. Grafiek 3 geeft het percentage van de uitgekomen nesten weer over de 

periode 2002 tot en met 2006. 

Grafiek 3. Percentage uitgekomen nesten over de periode 2002-2006. 
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Overige (weide)vogels die in het nazorggebied tot broeden kwamen en het 

aantal paren zijn de volgende: bergeend 3, buizerd 10, ekster 3, fazant 3, 

fuut 4, graspieper 26, bruine kiekendief 3, krakeend 2, kuifeend 3, meerkoet 

22, slobeend 2, veldleeuwerik 43, waterhoen 1, wilde eend 30, witte 

kwikstaart 11 en zwarte kraai 11. Het aantal broedparen van de graspieper 

neemt de laatste jaren iets toe. Het aantal broedparen van de veldleeuwerik 

schommelt rond de 50 broedparen. Een belangrijk bolwerk van deze soort 

binnen ons nazorggebied is het natuurgebied Het Zwin. 

 
 

Nieuwe actieve nazorgers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij 

onderstaande personen. 

 

De nazorgcoördinatoren, 

 

Durk Venema en Jacob van Dijk 
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Nationale Landschap Zuidwest-Fryslân 
 

Nederland is rijk aan landschappen en landgoederen die waardevol zijn door 

hun cultuurhistorische kwaliteiten, de aanwezige natuur of puur vanwege 

hun schoonheid. De overheid ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat de 

kwaliteit van het landschap meegroeit met veranderingen en dat er een 

evenwicht ontstaat tussen ecologische, economische en esthetische aspecten 

van het landschap.  

 

Het Rijk heeft in Nederland twintig landschappen, de zogenaamde Nationale 

Landschappen, in de Nota Ruimte aangewezen. In deze nationale Nota 

Ruimte zijn voor Fryslân twee nationale landschappen opgenomen, de 

Noordelijke Friese Wouden en Zuidwest-Fryslân. Deze nationale 

landschappen zijn volgens de Nota Ruimte gebieden met internationaal 

zeldzame of unieke en nationale kenmerkende landschapskwaliteiten, en in 

samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Deze 

kwaliteiten moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk 

worden versterkt. In de Nota Ruimte zijn de provincies verantwoordelijk 

gesteld voor de uitwerking van het beleid en het opstellen van een 

planologische begrenzing van de Nationale Landschappen. Dit in acht 

nemend werkt de provincie in de aanloop naar het ontwerp streekplan in 

samenwerking met de betreffende streek toe naar een voor de streek passend 

beleid en de daarbij behorende begrenzing van de Nationale Landschappen, 

in ons geval voor Zuidwest- Fryslân. 

 

Tot het nationale landschap Zuidwest-Fryslân worden gerekend: 

 

- De gehele IJselmeerkust inclusief de dorpen en steden en de 

buitendijkse gronden. 

- Heel Gaasterland 

- Het merengebied. 

- Het kleiterpengebied rond Makkum tot aan de autosnelweg 

Bolsward-Kop Afsluitdijk. 

- Het Hemdijkengebied tussen Bolsward en Sneek tot aan de 

zuidelijke oever van de voormalige Middelzee. 

- Tussen Sneek en IJlst wordt de landschapgrens gevolgd van de 

Nauwe en Ooster Wijmerts via Langweer tot en met St. Nicolaasga 

tot aan Uilesprong. 

- Langs de A6 tot aan de Follegasloot en de Brekken tot Lemmer. 

- Het Woudagemaal en omgeving valt binnen de begrenzing. 
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- Sneek inclusief bedrijventerrein de Hemmen valt buiten de 

begrenzing. 

- Het bebouwd gebied van Lemmer en het bedrijventerrein 

Lemsterhoek valt ook buiten de begrenzing. 

 

Voor het Nationale Landschap Zuidwest-Fryslân zijn de omschreven 

kernkwaliteiten nogal verscheiden. Hier wordt voor de begrenzing 

aangesloten bij de waardevolle en nog gave open en (half)-besloten 

gebieden in Zuidwest-Fryslân incl. waardevolle verkavelingpatronen, 

waterlopen, meren en reliëfvormen- die in onderlinge samenhang de 

landschappelijke en daaraan gekoppeld de recreatieve karakteristiek van 

Zuidwest Fryslân bepalen. 

 

In de loop van 2006/2007 werken de provincie deze kwaliteiten uit in hun 

streekplan. Daarin komen ook de exacte grenzen van de Nationale 

Landschappen, want het Rijk heeft deze niet gedetailleerd vastgesteld. De 

status “Nationale Landschap” houdt in dat er extra aandacht is en dat er 

extra financiële middelen worden vrijgemaakt, om de zogenoemde 

kernkwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. Alle nationale 

landschappen samen beslaan ongeveer twintig procent van Nederland en er 

wonen naar schatting 2,5 miljoen mensen. 

 

Gebieden die vallen binnen de grenzen van het Nationale Landschappen zijn 

verzekerd van 100% rijksfinanciering voor natuur- en landschapsonderhoud. 

Specifiek gericht op verbetering van cultuurhistorische, landschappelijke en 

recreatieve kwaliteiten zijn voor de nationale landschappen extra budgetten 

beschikbaar. 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 2006 

 

Na een vrij zachte winter, met een paar keer een laagje sneeuw, was het 

voorjaar vrij droog en koud. De muizenstand was toen (voorjaar) dramatisch 

slecht zodat de muizeneters zoals torenvalk, buizerd en ransuil weinig 

broedactiviteiten vertoonden. Het was vrij stil in het veld, de vogels 

spaarden hun energie om toch te overleven.  

Bij onze eerste controle van verschillende nestbakken van de torenvalk 

bleken heel wat nestbakken niet bezet te zijn of er lagen nog geen eieren in. 

Later in de tijd bleek ook dat de uitkomsttijd meestal 2 á 3 weken later in de 

tijd was dan in andere jaren. 

 

Ook bij de buizerds die wel een nest hadden opgebouwd bleek veelal dat er 

geen eieren werden gelegd en dat het buizerdpaar verdwenen was. Bij 

buizerdparen met jongen verdween er meestal wel één jong om te dienen als 

voer voor de broer of zus, of soms zelfs voor de ouders. We hadden zelfs 

enkele buizerdnesten met al jongen van 2 weken die plots verdwenen waren 

en waarschijnlijk opgegeten waren door het ouderpaar. 
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Bij de controle op ransuilen, wat je het beste kunt doen ’s avonds, te 

beginnen bij de schemering, bleek dat er heel weinig paartjes waren. Ook bij 

een latere controle bleek dat je nergens jonge ransuilen hoorde bedelen. 

Ook de bruine kiekendieven bleken het zwaar te hebben, enkele paartjes 

hebben helemaal niet gebroed, verder kleinere legsels. Margje Abma en 

ondergetekende hebben heel wat uurtjes zitten spieden naar prooioverdracht 

van de man naar de vrouw, maar moesten soms uren wachten tot dit 

gebeurde, of de man kwam vaak weer terug zonder prooi. Bij controle van 

enkele nesten tijdens het ringen bleek dat sommige paartjes kiekendieven 

alleen maar kleine visjes voerden aan de jongen.  

 
In de Gaasterlandse bossen was het dit jaar ook weer slecht gesteld met de 

broedresultaten van de roofvogels. Bij de controle van de bosuilkasten 

bleken de meeste kasten weer bezocht te zijn door de marter. In één kast was 

zelfs een buizerd naar binnen gesleept, veel kasten zaten vol met prooiresten 

en stonken een uur in de wind. Ook waren er geen kasten waar koolmezen in 

broeden, terwijl dit in voorgaande jaren wel zo was. Drie nesten van de 

buizerd werden overgenomen door nijlganzen. Eén nest van de havik werd 

gepredeerd door de marter, waarin al jongen zaten van 2 á 3 weken. 

 

Het totaal overzicht van de broedresultaten in onze regio zag er als volgt uit: 

 

Soort Aantal nesten 
Geringde 

jongen 
Gemiddeld 

Buizerd 25 35 1.40 

Ransuil 2 5 2.50 

Torenvalk 54 215 4.00 

Sperwer 6 23 3.85 

Havik 8 23 2.87 

Bruine Kiekendief 14 35 2.50 

Boomvalk 1 3 3.00 
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Geslaagd, maar niet geringd: 

Soort Aantal nesten Aantal jongen Gemiddeld 

Buizerd 2 4 2.00 

Bruine Kiekendief 7 19 2.70 

Torenvalk 1 4 4.00 

Steenuil  2 6 3.00 

 

Niet geslaagd, dus mislukt: 

Soort 
Aantal 

nesten 
Fase Oorzaak 

Bruine Kiekendief 6 
19 eieren / 

jongen 

Nijlgans – mens – 

onbevrucht  

Buizerd 12 
22 eieren / 

jongen 

Nijlgans – verlaten – 

predatie 

Havik 3 
9 eieren / 

jongen 

Marter – 

onbevruchte eieren  

Sperwer 4 
16 eieren / 

jongen 

Vrouw dood – mens 

– marter  

Ransuil 1 3 jongen Ekster 

Boomvalk 2 6 eieren Zwarte kraaien 

Steenuil 1 4 eieren 
Niet uitgekomen / 

verlaten 

 

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat we dit jaar in totaal 151 broedparen 

van de roofvogels hebben kunnen lokaliseren. In 2005 waren dit er 283 

broedparen, we zien dus een enorme teruggang. De buizerd heeft 45% 

afname, ransuil 98% afname, torenvalk 50% afname, de andere soorten zijn 

met 10-20% afgenomen. We zien dus hoe belangrijk het voedsel is en vooral 

de muizen. 
 

Als “Fjildman” weet ik dat in mijn gebied meer weidevogels zijn groot 

geworden dan in voorgaande jaren. Je zou dus kunnen stellen dat de buizerd 

en de bruine kiekendief dus genoeg eten hadden aan de weidevogel jongen. 

Hier blijkt ook weer uit, dat deze roofvogels weinig jongen van de 

weidevogels eten; wat ook al uit braakbalonderzoek en wat wij op de nesten 

vinden is bewezen. Dus al die wilde verhalen over roofvogels dat die zoveel 

weidevogeljongen opeten en de stand van de weidevogels bedreigen klopt 

dus niet!  
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In het jaar 2006 heb ik ongeveer weer een 70 stuks terugmeldingen 

ontvangen van de door mij geringde roofvogels. Drie torenvalken zijn uit de 

provincie Zeeland teruggemeld, afstand variërend van 175-230 km. Eén 

buizerd werd uit Rotterdam teruggemeld, 135 km en maar 1 jaar oud. De 

meeste roofvogels zijn weer door het verkeer dood gereden (trein – auto). 
 

In 2006 zijn in totaal door mij geringd: 

Buizerd    56    jongen 

Havik     33    jongen 

Bruine kiekendief    41    jongen 

Torenvalk     320  jongen 

Sperwer    38    jongen  

Boomvalk     3      jongen 

Ransuil    5      jongen 
 

In totaal dus 496 vogels geringd, vorig jaar waren dit er 1050 vogels, een 

vermindering van meer dan 50%. Liefhebbers die mee willen gaan om de 

nesten op te zoeken e.d. kunnen zich bij mij aanmelden.  
 

Namens de werkgroep, 

 

Willem Louwsma  
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Excursie ”SKROK EN SKRINS” 
 

Op zaterdag 13 mei j.l. was ons jaarlijks uitje met de vogelwacht. Zo’n 26 

leden hadden zich er voor op gegeven. En na een belronde bleek er een 

prachtige groep van ongeveer 20 mannen en vrouwen over. We vertrokken 

in de ochtend om in Wommels te worden ontvangen door de heer Jelle de 

Boer, die hier op Skrok en Skrins  het beheerderschap uitvoert. Hij vertelde, 

onder het genot van koffie en een koek, in het kort wat de bedoeling van het 

verloop van de ochtend zou zijn. Niet te lang natuurlijk want we wilden 

natuurlijk de natuur in.  
 

We gingen eerst bij de boerderij die nu beheerders woning wordt genoemd 

het land in. De Boer vertelde hoe er wordt geprobeerd om de gebieden 

zodanig te beheren, dat de weidevogels zich er thuis voelen en genoeg 

voedsel en rust vinden om hun jongen groot te brengen. 
 

In het voorjaar worden de weilanden met de weidesleep bewerkt om de 

molshopen, oude stalmest en de gefreesde sloot-en greppelranden weg te 

werken. Dit moet gebeuren voordat de eerste eieren worden gelegd. 

Vanaf mei wordt dichtbij bebouwing en op enkele percelen midden in het 

gebied vee ingeschaard. 
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Vanaf mits juni worden de overige percelen 1 keer gemaaid als de stand van 

zaken het toe laten anders wordt er in overleg gemaaid. Het gras wordt op 

stam verkocht aan boeren uit de omgeving: van deze boeren werkt een groot 

aantal op bio- of ecologische basis. In toenemende mate wordt met boeren 

een eenmalig pachtcontract afgesloten, daarin zijn maaidata vastgelegd. 

Maar elk jaar wordt opnieuw bekeken of deze data voor de vogels mogelijk 

zijn. Daarna komen koppels rundvee en schapen om de volgende sneden 

gras op te vreten. Distels worden waar mogelijk gemaaid voordat ze tot bloei 

komen.  

 

 
 

Wat we allemaal zagen is de droom van een nazorger: in de gebieden die we 

betraden was het een en al vogels, de sloten zaten vol met meerkoeten en de 

zwaan ontbrak er ook niet aan. Het mooie van dat alles was dat het vooral de 

aantallen die daar aanwezig waren die grote indruk op mij persoonlijk 

maakte. Dat het dus heel goed mogelijk is om de vogels te laten clusteren op 

bepaalde plekken. Wat bij mij wel de vraag opriep hoe het is in de gebieden 

direct om de beheers gebieden heen. Of je daar ook een leegloop zou kunnen 

zien. Ik heb daar op dit moment geen duidelijk zicht op, je zou kunnen 

denken dat je een bepaalde leegloop om de beheers gebieden heen zou 

kunnen krijgen omdat je hier natuurlijk een idealistische situatie probeert te 
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creëren. Na verloop van tijd en na dat we in de kijkhut de vogels konden 

bewonderen verlieten we het ongeveer 88 ha groot gebied “Skrok”.  

 
 

Op weg naar “Skrins” waar menigéén bijna moest duiken zoveel grutto’s 

waren daar en we konden door de meegebrachte kijker van dhr de Boer de 

vogels op hun nest bewonderen. In het gebied waar geen vrije toegang is 

voor overige bezoekers. Die kunnen achter de zichtwal het gebied 

bewonderen. Het is wel speciaal dat je dan midden in het gebied de kans 

krijgt om met zo’n groep toch door het gebied te wandelen. Zo rond het 

middag uur verlieten we ook dit gebied. 
 

 
 

Kortom we hebben genoten van een interessante morgen met veel vogels om 

ons heen.  
 

Jacob van Dijk
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De paradox van het aaisykjen. 
  

Het rapen van Kievitseieren heeft een positieve invloed op de stand van deze 

vogelsoort. Op het eerste gezicht lijkt dit voor de buitenstaander een 

onzinnige bewering en dat verklaart dan ook het onbegrip bij brede lagen 

van onze bevolking. Dit is primair het probleem waar de BFVW mee 

geconfronteerd wordt en het is uiterst lastig om dit uit te leggen. Of is het 

zelfs een onmogelijke opgave geworden  in een land waar tegenwoordig 60 

% van de bevolking stadsbewoner is? 
 

Strikt genomen is deze bewering natuurlijk onjuist. Men kan moeilijk 

beweren dat het wegnemen van eieren altijd gunstig uitvalt voor de 

betreffende vogelsoort. Integendeel, meestal is het verlies van een legsel 

voor een vogel negatief. Men moet echter wel rekening houden met de 

reproductiecapaciteit van de betreffende vogelsoort. Als de vogelsoort in 

staat is om verschillende vervolglegsels te produceren, moet men het verlies 

van het eerste legsel wel plaatsen in het juiste perspectief. Het verlies is dan 

een relatief gebeuren. Ook de leeftijd die een vogelsoort kan bereiken speelt 

een rol. In principe hoeft een ouderpaar vogels gedurende hun leven maar 

twee jongen groot te brengen om de stand gelijk te houden. 
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In de natuur zijn de verliezen enorm. Ook het begrip verlies is relatief. Wat 

voor de prooidiersoort een verlies lijkt, is voor de predator juist winst. 

Verlies kan ook ontstaan door het inkrimpen van een geschikte biotoop of 

door weersinvloeden e.d. Belangrijk is natuurlijk of dit 

tijdelijk is of definitief. Tijdelijke negatieve omstandigheden 

kunnen in veel gevallen het hoofd worden geboden door de 

veerkracht die een bepaalde soort bezit. Ook hierin zijn grote 

verschillen aanwezig. Biotoopverlies betekent voor bijna alle 

soorten het definitieve einde. Slechts een enkele soort is zo 

flexibel om veranderingen in korte tijd aan te kunnen.  

 

Ecologisch onderzoek heeft aangetoond, dat het wegnemen van een legsel 

van de Kievit door de mens te vergelijken is met het wegnemen door een 

andere predator. Niets meer en niets minder. Het maakt voor de Kievit geen 

enkel verschil uit of het legsel wordt weggenomen door een mens, vos, 

bunzing, marter, wezel, hermelijn, kraai, ekster, roek, kauw, kiekendief, 

buizerd, ooievaar, reiger of meeuwensoort. Ook verliezen door 

landbewerkingen door de boer of vertrapping van legsels door vee doet er 

niet toe. Verlies is verlies. Wel maakt het verschil uit wanneer het verlies 

optreedt. Is dit in het begin van het broedseizoen, of laat. Het verlies van een 

legsel dat bijna kan uitkomen is uiteraard groter dan de eerste eieren. Het 

vogelpaar heeft dan al veel geïnvesteerd en het rendement gaat verloren voor 

dat seizoen. Het behoud van legsels die in een vergevorderd stadium van 

bebroeding verkeren of als de kuikens reeds zijn geboren, is voor de 

oudervogels veel belangrijker dan het verlies van een aantal eieren in de 

beginfase van de broedcyclus.   

 

Objectief bezien is aaisykjen een vorm van predatie. Er is echter één 

opmerkelijk verschil met de bovengenoemde andere predatoren. Aaisykjen 

duurt maar ongeveer 10 dagen. Het zijn dan ook vrijwel uitsluitend de eerste 

eieren die de Kievitpaartjes leggen die worden 

meegenomen. Na 8 april ondergaat de aaisyker echter 

een metamorfose en verandert van predator in 

beschermer. Voorheen zelfs ook nog in bestrijder van 

sommige andere predatoren. Toen sneed het mes voor de 

Kieviten van twee kanten. Dat kan van de overige  

predatoren niet gezegd worden. Dezen gaan gewoon 

door met hun activiteiten en blijven gedurende de hele 

broedcyclus hun tol heffen.  
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De aaisyker in de rol van nazorger probeert de verliezen van de legsels (en 

de kuikens) van alle soorten weidevogels zo laag  mogelijk te houden. 

Vooral tegen de onbedoelde schade aan de legsels veroorzaakt door 

landbewerkingen, oogstwerkzaamheden en vertrapping door het vee.  

 

Helaas gaat de stand van vrijwel alle weidevogels naar beneden. Daar zijn 

een aantal oorzaken voor aan te wijzen. De grootste boosdoener is het 

verlies aan geschikte biotoop. Zowel in kwaliteit als areaalgrootte. De sterk 

ontwaterde en in verhouding met vijftig jaar geleden zwaar bemeste 

Raaigrasweiden zijn minder geschikt voor de weidevogels in vergelijking 

met de half-natuurlijke graslanden van voorheen. Daarnaast is het areaal 

aanzienlijk gekrompen door dorps- en stadsuitbreiding, industrieterreinen, 

wegenaanleg en boerderijbouw in het open veld.  

Niet alleen de stand van de Kievit, maar in het bijzonder het voorkomen van 

de Grutto vertoont een sterk dalende tendens. Opmerkelijk is het feit, dat 

ook de soorten waarvan de eieren niet gezocht worden, zoals bijvoorbeeld 

Grutto,Watersnip, Kemphaan, Scholekster en Veldleeuwerik achteruit gaan, 

ondanks inspanningen van duizenden nazorgers. Maar wat er niet is kan men 

ook niet voor zorgen.  

 

De verliezen en het 

vermijdingsgedrag door en voor 

predatie van vooral de nieuwkomer 

Vos en de ongebreidelde groei van 

het legioen kraaiachtigen dreigen de 

plaatselijk, kwijnende populaties 

weidevogels de das om te doen.  

 

Het is dan ook een naïeve gedachte 

om te redeneren dat door een 

verbod van het aaisykjen de stand 

van de weidevogels zal verbeteren. 

In onze provincie wordt al eeuwen 

gezocht naar de eieren van 

weidevogels en ondanks dat er 

soms duizenden eieren per week op 

de markt werden aangevoerd, heeft 

dit nooit enig effect gehad op het 

voorkomen.  
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Aaisykjen moet men zien als een indirecte, positieve activiteit ten opzichte 

van het behoud van de weidevogels en hun biotoop. Het is de leerschool van 

het veld. Een aaisyker moet altijd alert zijn en het gedrag van de vogels 

observeren. Hierdoor ontstaat een grote binding met de vogels en het 

landschap. Het is niet toevallig, dat de BFVW afdeling Lekkum/Miedum zo 

fel is tegen de plannen om de Bullepolder te bebouwen. Alleen aaisykers, 

jagers en vissers zijn een integraal onderdeel van de natuur. Alle anderen 

zijn toeschouwers die de natuur gebruiken als decor voor hun activiteiten.  

Zonder aaisykers geen weidevogels. De mensen zullen nog meer 

vervreemden van hun omgeving en waar men geen binding mee heeft, zal 

men ook niet verdedigen. 

 

Gytsjerk, 18 februari 2004  

 

Louis Dykstra (Bron BFVW website) 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 2006 
 

De winter was vrij zacht met wel eens een beetje sneeuw, maar geen echt 

sterk ijs. Als ik zo de weilanden door liep in januari, februari en maart, viel 

me al op dat je nergens sporen van muizen vond. Ook in het voorjaar en de 

zomer geen verbetering in de muizenstand. Wel kreeg ik in het voorjaar 

geregeld dode kerkuilen met meestal een gezegde van: “ Dit was de laatste 

en het is nu zo stil in de schuur”.  
 

Tijdens onze eerste controle rond de 10
e
 juni bleek dat de meeste kasten niet 

bezet waren, d.w.z. geen broedsel en soms zelfs helemaal geen uilen meer 

aanwezig. Bij Klaas Steenbeek op Kouffurderige waren wel 4 jonge uilen in 

de kast, de oudste was toen een week en deze 4 uilen konden we ringen op 

13 juli. Zo laat heb ik nog nooit mijn eerste kerkuilen geringd.  

Gerrit van der Meer werd er tureluurs van dat er zo weinig kerkuilen meer 

waren, hij had echt “in min sin”. Van alle broedsels bleek wel één ei of een 

jong verdwenen te zijn.  
 

Het overzicht in onze regio is: 
 

15 broedparen geslaagd met 48 jongen 

1 broedpaar 4 pullen dood in kast  

1 broedpaar met 1 ei al verlaten op 12 juni 
 

Totaal dus 17 broedparen. In 2005 waren er 80 broedparen, ons recordjaar 

was dat en nu is er nog maar zo’n 20% over van ons kerkuilen bestand. 
 

Er zijn ongeveer 80 terugmeldingen van geringde kerkuilen bij mij 

binnengekomen. Ze zijn heel Nederland doorgevlogen, de versten zijn 

teruggevonden in Pienshil 160 km, Numansdorp 151 km, beiden waren 

kerkuilen met 2005 als geboortejaar. 

In totaal zijn er in 2006 216 

kerkuilen door mij geringd, vorig 

jaar waren dit er nog 635, dus een 

enorme terugval in 2006. 
 

Wie wil er mee helpen bij de controle 

van de broedkasten? Meld je aan! 
 

Namens de werkgroep, 
 

Willem Louwsma 
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Nestkastcontrole 2006 in het M. v. Coehoornbos te Wijckel 

 

Door de kou die we in maart nog hebben gehad, begon het voorjaar 

moeizaam. Dit was ook bij de kool- en pimpelmezen te merken. Normaal 

zijn ze eind april al (bijna) klaar met de ei-leg en beginnen ze begin mei te 

broeden. Dit jaar was dat wel 1 á 2 weken later.  

 

Dit jaar zijn we 1 mei voor de eerste keer bij de 37 nestkasten langs geweest 

die in het bos hangen. Durk Venema had enkele nieuwe kasten gemaakt, 

speciaal geschikt voor onder andere boomkruipers en nestkasten voor bonte 

vliegenvangers. Alle nieuw opgehangen nestkasten waren bezet, maar 

jammer genoeg niet door boomkruipers of bonte vliegenvangers.  

Na de eerste controle hadden we 15 koolmezen, 10 pimpelmezen, 2 

spreeuwen en 2 boomklevers en na een jaar afwezigheid van de ringmus 

waren er dit jaar zelfs 2 paartjes komen nestelen. De mogelijke reden van de 

terugkomst van de ringmus is misschien wel het feit dat de bosrand 

uitgedund was en dat dit een beter biotoop voor de ringmus vormt. Er waren 

dus 31 nestkasten bezet, hetgeen neerkomt op 83,8%. Dit is een redelijk 

hoge bezettingsgraad van de nestkasten. 
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Met de tweede controle hebben we aanvankelijk vrij lang gewacht, pas 31 

mei zijn we er voor de tweede maal bij langs geweest. Bijna bij alle nesten 

troffen we meer jongen aan dan het aantal eieren dat we in begin mei hadden 

geteld. Dit was ook logisch omdat er toen nog veel aan de leg waren.  

 

De resultaten van de controles: 

Soorten nesten eieren jongen % 

Gem. 

eieren per 

nest 

Gem. 

jongen per 

nest 

Koolmees 15 74 116 -- 4,9 7,7 

Pimpelmees 10 96 93 -- 9,6 9,3 

Spreeuw 2 6 5 83,3 3 2,5 

Boomklever 2 16 0 0 8 0 

Ringmus 2 11 11 100 5,5 5,5 

Totaal 31 203 225    

 

In de bovenstaande tabel zijn de verzamelde gegevens van de controles 

verwerkt. Er zijn bij de koolmezen meer jongen groot geworden dan er 

eieren zijn gelegd, iets wat natuurlijk de oorzaak is van dat de vogels nog 

aan de leg waren. Hierdoor zijn bij de kool- en pimpelmezen ook geen 

percentages van de uitgekomen eieren gezet. Het gemiddelde aantal jongen 

per nest ligt wel rond de normale waarden, waardoor dit een redelijk goed 

jaar was voor de vogels die in de 

nestkasten broedden. 

Daarnaast is het hoogst opmerkelijk 

dat beide legsels van de boomklever 

niet geslaagd zijn. In beide gevallen 

waren alle 8 eieren onbevrucht.   

Tijdens de laatste controle op 10 juni, 

kwamen wij tot de ontdekking dat de 

ringmussen elk nog een 2
e
 leg hadden. 

Eén met 5 eieren en nog één met 4 

eieren, welke allen zijn uitgekomen en 

alle jongen uitgevlogen.  

 

Hopend op een goed vogelseizoen in 

2007. 

 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Krijsende wilgen 
 

Op een warme dag deze zomer zaten we weer eens buiten de koffie te 

nuttigen. En daar schoot een klein Peugeotje langs met een wel twee keer 

zolange ladder op een aanhanger er achteraan. Daar gaat Willem dacht ik, 

die is de hele zaterdag, met z’n hulp troepen, weer op jacht geweest achter 

de roofvogels en uilen.  

Nu deed het geval zich voor dat er al lange tijd luid krijsende wilgen schuin 

tegenover onze woning stonden. En we hadden zo nu en dan al eens een 

boompje bekeken voor het uile volk maar vooralsnog zonder resultaat. 

 

Nu dacht ik,ik zal eerst eens kijken in de wilgen je kan er soms alles in 

verwachten. Zo baande ik me een weg door de resten die de koeien van 

buurman Yke als teken van presentie hadden achter gelaten. Met de 

verrekijker die mij vroeger al eens toevertrouwd was door een huidig H.B. 

lid (dus daar mocht het niet aan liggen).Na wat gespeurd te hebben tussen de 

bladeren door werd sherlock nog weinig wijzer maar na het gebruik van de 

dubbele ogen zag ik zo’n grijze prop vogel heen en weer over de takken 

hippen.” Dus toch” dacht ik .  
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Ik in de telefoon klimmen en Willem bellen ,hij zal nu toch z’n oude 

bezweette kloffie nog niet in de wasmachine hebben. Zo gezegd zogedaan 

en Willem zou Willem niet zijn en z’n reactie was dan ook “oh prachtig ik 

kom der oan”.En Ja hoor, als een Havik op z’n prooi kwam diezelfde 

Peugeot met die nog langere ladder er aan gescheurd. Het zwaailicht ontbrak 

maar met de snelheid van de brandweer werd de ladder wagen benut om het 

hoge schepsel te benaderen. Het zijn er wel twee, nee drie daar verder op zat 

nog een . Maar de natuur wist de  bomen zo te beklimmen dat de ladder aan 

een kant te kort bleek te zijn. Willem was oud en wijs genoeg om het besluit 

te nemen om niet op klompen de tijger uit te hangen om ze te pakken te 

krijgen.  

 

Nu deed het geval zich voor dat mijn schoonvader een hoogwerker voor z’n 

hobby gebruikt en deze toevallig thuis had staan. Nadat we hem het geval 

hadden voorgelegd was deze ook direct bereid om uit te rukken voor de 

vogelwacht in onmacht. Nadat hij schoonmama die dit ook zeker niet wilde 

missen, tussen de kippen van de buren had geplukt omdat zij die gedurende 

de vakantie van deze mensen zou verzorgen, kwamen zij er aan gesneld. 

 

 
 

Een gele hoogwerker met oranje zwaailichten werd het land in gereden en 

de mensen op de weg keken met verbaasde gezichten wat er nu toch zou 

gebeuren. Een kat in nood? Niks is minder waar. Willem stond al in de 

werkbak voordat de stempels van het werktuig de bodem hadden aan geraakt 

en even later gingen ze de lucht in op jacht  naar de grijze bolletjes. 
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En ja hoor, met een drietal “takkenlopers”,zo noemen ze die jonge ransuilen 

in die fase, kwamen ze naar beneden. Een had een stuk touw om z’n poot en 

zat door dat touw vast op het oude roeke nest. Ja die beesten slepen alles 

naar boven niet wetende  wat voor gevaar het kan opleveren voor hun zelf. 

Met een dik en opgezet pootje met wel een halve meter touw er om heen 

werd het beestje onderworpen door verpleegkundige vrouwen en werd het 

door Willem  er voorzichtig af gehaald. En zowaar het kleine beestje kreeg 

er tijdens het ring ritueel dat er op volgde weer kracht in. Als we hem niet 

bij hadden geholpen aldus Willem had het jonge beestje op het nest z’n dood 

tegemoet kunnen zien.  
 

 
 

Na de metingen en wegingen en als een getrouwd drietal (ja die ringen 

zullen toch wel iets betekenen) gingen ze weer naar hun vertrouwde plekkie. 

Zoals het weer hoorde, de vogels in de hoogte en de mens weer op aarde. De 

spullen werden weer ingepakt. En onder het genot van een drankje op het 

terras nog nagesproken over het gebeuren. De oude uilen vlogen al weer af 

en aan tijdens onze nabespreking om de krijsende jongen voor korte tijd 

weer het zwijgen de doen opleggen. Een prachtige avond in Oudega. Wat 

ben ik dan blij om in deze natuur om me heen te mogen wonen. 

 

Jacob van Dijk 
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Jeugdfûgelwachtdei, 27 Maaije 2006, Heech 
 

De BFVW fynt it ferskuorrend wichtich dat elts frysk doarp/stêd wer in 

Jeugdfûgelwacht hawwe sil. Dêrta ûndernimt de BFVW tal aksjes. Faak yn 

gearwurking mei fûgelwachten. 

Dat sa is der ek elts jier in Jeugdfûgelwachtdei. Diz kear wie dat yn it 

temapark Heech. 
 

De doelen fan de Jeugdfûgelwachtdei binne: 

De lieders fan de Jeugdfûgelwachten ris goed yn it sintsje sette. 

Harren de kâns jaan on ûnderling ûnderfinings út te wikseljen en elkoar ek 

entousiast te meitsjen, foar safier men dat al net is. 

In dei meitsje, dêr’t letter de minsken mei niget op werom sjogge. 

Harren ek yn kontakt komme litte mei nije idees lykas les middels, lokaasjes 

en wat net mear! 
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Ek de Fûgelwacht van Balk e.o. hie een untnoeging untfongen. 

Hjir een verslag van dizze prachtige dei. 

 

Mar leafst 247 bern en 80 begelieders fan 19 by de BFVW oansletten 

jeugdfûgelwachten út Fryslân wiene op sneon 27 maaie te gast yn Heech. 

Yn de tinte stie limonade, kofje en stikje oranjekoeke en in rêchtas mei 

fjildkaarten pipermunt, in pinne, in opskriuwboekje en in fûgelboekje foar 

alle bern klear.  

 

Om klokslach njoggen oere- der wie in strak tiidskema- waard troch 

Hegemer en loko-bougemaster de hear Douwe Attema mei in wurdsje de dei 

iepene. Nei wat húshâldlike meidielings giene de bern ûnder lieding fan 

planten-, wetter- en fûgelminsken elk in oare kant út. Op syk nei soarten 

planten en njoggen-jierrige Afrida Terpstra fan De Gaastmar telde maar 

leafst 41 soarten. Omdat der sa’n soad bern wiene waarden de groepen wil 

wat oan de grutte kant en dat bliek bêst wol gesellich te wezen. Doe’t omrop 

Fryslan mei de kamera yn de reedlik folle 

fûgelhut kaam, skikten alle bern samar 

noch wat yn. Ek fûnen bern it wol apart dat 

der minsken binnen dy’t in soad fûgels oan 

it lûd herkenne. Tige ynteressant fûnen de 

bern ek it wetterûndersyk. Mei in skepnet 

by de feart lâns, yn e amer leegje en dan yn 

de hannen better besjen wat it no wol is. 

Hast alle bern ha ek wol efkes op de 

útkykheuvel sjoen en yn de lytse blokhut 

west.  
 

Ek wie der in kuier oer de polderdyk fan de 

Van Ommenpolder. Hjir wie it fjild ien 

grutte blommesee. Fûgels waarden der net 

safolle sjoen, mar it bliuwt in moai stik 

natoer wêrby betûfte greidefûgelmensken 

útlis joegen oan de bern.  
 

Der wie in soad oer praten, mar it waar 

wurke dizze dei geweldich mei. It wie 

hearlik om bûten te wezen en te genietsjen 

fan it Heempark en yn maaie is it dêr suver 

op syn moaist. 
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Eierzoeken anno 2006 

 

Zoals niemand ontgaan kan zijn, is 15 maart 2006 het eierzoeken toch 

toegestaan voor een periode van 2 jaar (2006 en 2007). Toch zijn er enige 

beperkingen en de belangrijkste is wel het inkorten van de sluitingsdatum 

met maar liefst 8 dagen. Het eierzoeken is nu toegestaan tot en met 31 

maart.  

 

Dit heeft te maken met uitspraak van de Raad van State van 7 december 

2005. Hierin werd aangegeven dat het rapen van kievitseieren geen afbreuk 

mag doen aan de Friese kievitenpopulatie. Het moet volgens de Europese 

Vogelrichtlijn, die Fryslan rechtstreeks moet toepassen, gaan om ‘kleine 

hoeveelheden’. De provincie gebruikt hiervoor het Europese 1% populatie-

verliescriterium. Uit berekeningen blijkt dat tot en met 31 maart ongeveer 

6900 kievitseieren kunnen worden gelegd in Fryslan. Het effect van het 

rapen van dit aantal eieren blijft dan binnen het 1% criterium. Om deze 

reden is het onnodig om nog langer te werken met het aantal van maximaal 

15 eieren per persoon.  
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De Raad van State heeft daarnaast aangegeven dat het rapen van 

kievitseieren selectief moet zijn en onder strikt gecontroleerde 

omstandigheden moet plaats vinden. Dit heeft men kunnen oplossen door in 

de nieuwe ontheffing te schrijven dat het rapen van kievitseieren alleen is 

toegestaan voor leden van de door Raad van State als deskundig 

gekwalificeerde BFVW. Het aantal mensen dat eieren raapt hoeft niet te 

worden beperkt; ook blijft er ruimte voor jeugdopleidingen en jonge 

nazorgers. De provincie en de BFVW blijven gaan voor de verplichte 

combinatie van eieren rapen met nazorg en nestbescherming. De ontheffing 

zal in 2008 moeten worden verlengd. 

 

Daarnaast hebben de vele gansgedooggebieden in onze regio ook nog eens 

een negatieve invloed op het eierzoeken en indirect ook op de nazorg. De 

gebieden mogen tot 1 april voor 16:30 niet worden betreden en brengen 

daardoor een dalende motivatie met zich mee voor de eierzoekers / 

nazorgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEGELEIDERS GEZOCHT: JEUGDVOGELWACHT 
 

Als bestuur van Vogelwacht Balk e.o. zijn we op zoek naar 

begeleiders voor de Jeugdvogelwacht. Het gaat hierbij om 

de jeugd in het voorjaar te begeleiden bij de 

nestkastcontroles in het Harichsterbos en bij de excursies. 
 

Indien u bereid bent mee te helpen, kunt u contact op nemen 

met Wybren de Boer van de Jeugdvogelwacht. 
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Lid worden van Jeugdvogelwacht Balk e.o. 
 

 

Heeft u een zoon of dochter, pake of beppesizzer vanaf 8 jaar die wel lid 

zou willen worden van de Jeugdvogelwacht Balk, geef deze dan met 

onderstaande strook op. 

 

Het jeugdlidmaatschap kost slechts €1,- per jaar en daarvoor 

organiseert de jeugdvogelwacht Balk, diverse activiteiten: 

 

 

- De nestkastcontrole’s in 

het Harichsterbos 

 

- Bezoek aan de 

Jeugdfugelwachtdei 

Fryslan 

 

- Excursie 

 

- Een keer mee gaan met 

de Nazorg of met het 

Ringen van roofvogels en uilen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik word voor slechts €1,- lid van de Jeugdvogelwacht Balk e.o.: 

 

Naam:............................................................................................................... 

 

Adres:............................................................................................................... 

 

Woonplaats:..................................................................................................... 

 

Geboortedatum:.............................................................................................. 

 

Telefoonnummer:............................................................................................ 

 

School:.............................................................................................................. 
 

Inleveren bij de penningmeester:  Ale Overwijk,  De Weind 7,  8561 AJ te Balk 
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Maak de woordzoeker “In de Tuin” op deze bladzijde. Als alle namen zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven letters een spreekwoord. Zet het 

spreekwoord op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever dit 

briefje uiterlijk  woensdag 21 februari 2007 in bij de voorzitter. 

Uit de goede oplossingen wordt tijdens de algemene ledenvergadering 

geloot wie een prijs krijgt uitgereikt. Woorden kunnen van links naar rechts, 

van rechts naar links, van boven naar onder, van onder naar boven en 

diagonaal staan. 

 

In de Tuin 

 

 

 

S A N A C T S O E V E R P L A N T H 

L A N E T U E E J S I U H L E G O V 

E N E D N I R G J K R H E I N P N T 

G P I C K N I C K T A F E L E R O U 

E L E T T A U U S I E B N T P I T R 

T A O K R A H D J C D M O E L E N F 

S N R E D R O B T R H L E U U E E M 

A T P Z A D E N A I O U P O T L G O 

R E S N R E T A W S U M U H L E E L 

G N A M N I U T E U C E B R A B R M 

AANPLANT HUMUS TUINAARDE 

AARDBEIEN KABOUTER TUINMAN 

BARBECUE OEVERPLANT TULPEN 

BLOEMETJES PICKNICKTAFEL TURFMOLM 

BORDER PRIEEL UITDUNNEN 

GRASTEGELS REGENTON VOGELHUISJE 

GRIND SCHUUR WATER 

HARK SPROEIEN ZADEN 



 

 
 



 


