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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op donderdag 28 februari 2008 in Hotel “Welgelegen “ te Harich. 

Aanvang: 20:00 uur 

 
Agenda:  

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige ledenvergadering  22 februari 2007. 

4. a. Jaarverslag Penningmeester.                                                                                                   

b. Verslag en benoeming kascomissie.  

c. Voorstel contributieverhoging 

5. Bestuursverkiezingen :                                                                                                                          

Aftredend zijn de heren Ale Overwijk (herkiesbaar), Johan Deinum 

(herkiesbaar) en Jacob van Dijk (niet herkiesbaar). Joop van der 

Galiën wordt door het bestuur  voorgesteld om de vacature van 

Willem Louwsma op te vullen eerst voor een periode van 2 jaar om 

het rooster van aftreden in de hand te houden. Verder wil het bestuur 

Mw. Theunie Smit voorstellen om het secretariaat op zich te nemen. 

6. a. Verslag nazorg weidevogels.                                                                                               

b. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels                                                                       

c. Verslag jeugdvogelwacht. 

7. Excursie 2008.  

8. Rondvraag.                                                                                                                                    

 

Pauze 

 

9. Dhr. Ines Bergsma zal een presentatie houden over Gerrit de otter  

 

10. Sluiting.  

 

 

 



 2 

Van de Voorzitter 
 

Voor u ligt alweer het jaarboek 2007. Wij als bestuur hebben geprobeerd er 

een aardig boekwerkje van te maken. In de diverse verslagen van de 

werkgroepen die binnen onze vogelwacht actief zijn kunt u lezen waarmee 

onze vrijwilligers zich het afgelopen jaar hebben beziggehouden. 

 

Wat bracht de natuur ons in 2007 eigenlijk ook alweer qua weer? Het jaar 

2007 is het tweede opeenvolgende jaar met een recordwarmte. De 

gemiddelde temperatuur was in De Bilt 11,2 graden, net als vorig jaar. 

Daarmee zijn 2006 en 2007 de warmste jaren ooit, dat wil zeggen in 

tenminste drie eeuwen, zolang in ons land wordt gemeten.  

  

De eerste helft van het jaar brak het ene warmterecord na het andere. In de 

loop van de zomer ging het roer om en volgde een lange periode met 

normalere temperaturen. De warmte overheerste echter: zowel de winter als 

de lente van 2007 waren de zachtste sinds het begin van de metingen in 

1706. Dat gold ook voor de herfst van 2007 zodat drie kwart jaar warmer 

waren dan ooit gemeten.  

 

De zomerse aprilmaand met halverwege de maand in Zeeland al 30 graden 

was bovendien zonovergoten en kurkdroog. Op verschillende plaatsen viel 

geen druppel. De zomer zelf stelde, zeker na het fraaie voorjaar, teleur. Het 

regende vaak en de zon kwam net aan zijn normale taks. Hoogzomermaand 

juli was bovendien vrij koel met stormachtig weer. Met de temperatuur viel 

het echter mee en de zomer eindigde uiteindelijk boven het langjarig 

gemiddelde. Het seizoen was echter veel te nat vooral dankzij de zeldzaam 

natte julimaand. 

 

Mede door het zachte voorjaar hebben de meeste nazorgers dit voorjaar wel 

een kievitseitje kunnen vinden. En als we de verhalen van de nazorgers 

mogen geloven was er ook in de maanden april, mei en juni genoeg te 

genieten in de velden. 

 

De jeugdleden van de vogelwacht van Balk en omstreken hebben ook zeker 

niet stilgezeten dit jaar. Alle nestkasten (ruim 120 stuks) zijn drie keer door 

de jeugd gecontroleerd en geïnventariseerd. Helaas waren de resultaten niet 

erg goed doordat veel nesten door predatoren werden verstoord. Inmiddels 

hebben we maatregelen genomen en we hopen volgend jaar betere resultaten 

te kunnen presenteren. 
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De jeugdvogelwacht heeft in de afgelopen tijd een aantal attenties mogen 

ontvangen. Van ons lid Dhr. Keuning hebben we een polstok en een aantal 

vogelhokjes gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. Ook wil ik vanaf deze 

plek Tjipke van der Galien bedanken voor het werk wat hij heeft gedaan 

voor de jeugdvogelwacht. 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering konden wij geen nieuw bestuurslid 

presenteren. Na de ledenvergadering gaf Joop van der Galiën echter al snel 

te kennen in het bestuur van de vogelwacht te willen. Ook vanwege het 

vertrek van onze secretaris Jacob van Dijk moesten wij op zoek naar een 

nieuw bestuurslid en dan ook nog het liefst een secretaris. Ook hiervoor 

konden wij al heel snel iemand vinden in de persoon van Theunie Smit. 

Tijdens de komende ledenvergadering zullen wij hen officieel voordragen 

als bestuursleden en hiermee is ons bestuur weer compleet.  Jacob van Dijk 

wil ik bedanken voor al het werk dat hij voor de vogelwacht heeft gedaan en 

we hopen dat we zo nu en dan in de toekomst nog een beroep op hem mogen 

doen. 

 

Afsluitend wil ik u veel leesplezier wensen met het JAARBOEK 2007. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wybren de Boer. 
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Verslag ledenvergadering  van de Vogelwacht Balk & omstreken 

gehouden op 22 februari 2007 in de Treemter te Balk om 20.00u  
 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering om iets over achten en heet een 37-

tal leden van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor de heren 

A.Volbeda en H. Kanninga als ere-leden en voor de heer M.Veenstra als 

lid van het hoofdbestuur van de B.F.V.W. Na dit welkom wordt er 

staande een moment van stilte in acht genomen in verband met de leden 

die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hierbij was ook ons erelid Jan 

Visser uit Wyckel.  

Het is een jaar geweest waar weer heel wat activiteiten hebben 

plaatsgevonden in het kader van onze plaatselijke wacht: zo is er met de 

jeugd bij de wacht in Heeg een goed gevulde morgen bijgewoond. Ook 

was de excursie naar Skrok en Skrins een succes.   

 

2. Ingekomen stukken. Een uitnodiging is ingekomen van de B.F.V.W. 

voor de ledenvergadering, een afvaardiging van het bestuur zal gehoor 

geven aan de uitnodiging en de betreffende vergadering bijwonen. 

 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 2 maart 2006. De notulen worden 

doorgenomen en door de vergadering onveranderd goedgekeurd. 

 

4. a. Verslag van de penningmeester over 2006. De penningmeester neemt 

de inkomsten en uitgaven door en verstrekt in voorkomende gevallen 

een nadere uitleg. Hij merkt daarbij o.a. op, dat de afdracht per lid naar 

de bond toe is verhoogd met €1,50 per lid om de eenvoudige reden dat 

wij niet met de jaarlijkse koekactie meedoen. Het bestuur zal dit nog 

eens bespreken.  

De heer I. Bergsma doet verslag namens de kascommissie -bestaande uit 

hemzelf en de heer Hiemstra (tijdens de vergadering niet aanwezig)- en 

geeft aan, dat de overboekingen op de cent nauwkeurig correct zijn 

bevonden. De penningmeester wordt hierna onder een begeleidend 

applaus decharge verleend.      

b. Benoeming kascommissie. De heer Hiemstra is afgetreden en de heer 

F. Bijl is bereid om zijn plaats te vervullen.  
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5. Bestuursverkiezingen.  

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer W. Louwsma (lid), aftredend en 

wél herkiesbaar is de heer W. de Boer (voorzitter). 

Allereerst is er een dankwoord van de voorzitter aan Willem Louwsma. 

Na 22 jaar bestuurslid geweest te zijn en zijn inbreng in de vereniging te 

hebben gehad (waarbij zijn hobby tot zijn passie is verworden) is een 

dankwoord in de ogen van de voorzitter niet genoeg. Mede gelet op het 

vele werk dat Willem in het veld heeft verricht (dat bij velen van de 

wacht wel bekend is, maar niet met de pen te beschrijven is) heeft het 

bestuur gemeend om aan de ledenvergadering Willem Louwsma voor te 

dragen als ere-lid van deVogelwacht Balk en omstreken.                                                                                                                                                

Dit wordt door de aanwezige leden met een applaus dik onderstreept. Er 

wordt hem een spiegel met inscriptie aangeboden en een bos bloemen. 

Door de heer Auke Volbeda wordt Willem gefeliciteerd en worden de 

nodige woorden van dank geuit.  

Volbeda geeft aan, dat het zo zou moeten zijn, dat er veel meer 

geluisterd zou moeten worden naar de mensen die in het veld opgroeien 

en kennis van zaken hebben en dat er niet eerst een titel “…..loog” aan 

te pas moet komen voordat erkend kan worden wat er leeft en staat in 

het veld. 

Willem is volgens Volbeda in staat om zich in de vogel te verplaatsen en 

om zijn denken en doen te relativeren. Inleven in een ander is een must 

bij het ringen of flappen van vogels. 

Onderzoeken en gegevens registreren is van onnoemelijk belang van en 

voor de vogelstand en het gedrag van de vogels. Mede daardoor gaat er 

een tipje van de sluier van de natuur voor ons als onderdeel van het 

geheel omhoog, aldus de heer Auke Volbeda.        

                                                                                                         

Wybren de Boer, de huidige voorzitter, wordt door de aanwezige leden 

onder applaus herbenoemd. Het bestuur is er nog niet in geslaagd om 

een vervanging voor Willem te realiseren en de voorzitter vraagt de 

leden dan ook om toestemming om de vacature z.s.m. op te vullen door 

een kandidaat, deze dan alvast te laten meedraaien en “pas” bij de 

volgende vergadering officieel te benoemen (alleen tijdens een 

ledenvergadering kan dit gedaan worden.). De aanwezige leden gaan 

hiermee akkoord. 
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6. a. Verslag nazorg weidevogels. De gegevens worden doorgenomen en 

door Durk Venema daar waar nodig toegelicht. Door de heer A. Gersjes 

wordt de vraag gesteld of er door de bejaging van de vossen al positieve 

geluiden uit het veld naar voren komen. Hij is namelijk benieuwd of de 

jacht al positieve gevolgen heeft voor de weide-vogels. De conclusie is, 

dat dit niet erg duidelijk uit de nazorggegevens naar voren komt, wel 

wordt er door de vergadering benadrukt, dat de bejaging actueel moet 

worden gehouden, zodat de predatie die er door de vos ontstaat zo laag 

mogelijk kan worden gehouden. 

b. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. Door Willem Louwsma 

wordt enige uitleg gegeven omtrent de stand van de vogelpopulatie die 

dit jaar slecht was te noemen, hetgeen zijn oorzaak had in de slechte 

muizenstand van dit jaar. De voedsel- keten is van wezenlijk belang voor 

de stand van de vogels. De stand zal altijd met een op- en neergaande 

beweging zijn verloop doen volgen, aldus de heer Louwsma. Hoewel dus 

weinig vogels dit jaar is dat in zijn ogen niet verontrustend, zo is nu 

eenmaal de natuur. 

c. Jeugdvogelwacht. Tjipke van der Galiën heeft enkele jaren geprobeerd 

om de kar te trekken, maar in de praktijk blijkt dit meer tijd en 

inspanning te vragen dan Tjipke er in kan steken.  

Besloten wordt om dit als bestuur gezamenlijk op te pakken en dan 

hopelijk in de toekomst 1 of 2 personen te vinden die hier de gewenste 

vorm aan kunnen geven. 

De nestkastjes zullen in betere staat worden gehouden en zo nodig 

worden vervangen. Dat de betrokkenheid van de jeugd daarbij van 

wezenlijk belang is, wordt door een ieder onderschreven. Het bestuur wil 

dan ook graag dat de jeugdleden op papier worden gezet zodat het 

allemaal overzichtelijk wordt. Voor 12 mei staat een jeugd-

vogelwachtdag in Heerenveen gepland. De jeugdleden zullen hiervan 

t.z.t. op de hoogte worden gebracht. De heer P. Hoekstra tenslotte wordt 

door middel van een bloemetje bedankt voor het maken van een 

aanzienlijk aantal nieuwe nestkastjes.  

 

7. Excursie. De excursie van dit jaar is gepland eind mei/ begin juni en wel 

naar de Workumer waard. Er gaat een intekenlijst rond waarop 

belangstellenden zich kunnen inschrijven. 
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8. Rondvraag.  

De puzzel van dit jaar is gewonnen door de heer K. van der Meer die de 

goede oplossingen had ingeleverd en door middel van loting in de prijzen 

viel. Er wordt hem een kleine attentie aangeboden. 

De heer Volbeda vraagt het bestuur of er bij de heer M. Galema uit 

Harich de vraag kan worden neergelegd of het door hem gebruikte 

gaskanon voor het verjagen van ganzen uit kan worden gezet zodra de 

weidevogels weer in aantocht zijn. 

De heer Gersjes zegt dat als een boer niet meedoet aan het gedogen van 

ganzen, hij wettelijk verplicht is om te proberen de ganzen te verjagen, 

wil hij voor schade- vergoeding in aanmerking komen.  

 

Het bestuur zegt toe de heer Galema te zullen vragen of hij het kanon 

direct na het gedoogseizoen wil uitzetten, zodat de rust voor de 

weidevogels gewaarborgd kan worden. 

 

De heer Meine Veenstra geeft aan, dat op de eerste vrijdag van maart de 

heer Geart Benedictus naar alle waarschijnlijkheid als opvolger van de 

huidige voorzitter van de B.F.V.W. de heer Anne Osinga zal worden 

gekozen. Eerstgenoemde is veearts te Joure en heeft een zit in de Friese 

Staten voor het C.D.A. 

 

Veenstra geeft verder aan, dat er op 31 mei een uitspraak komt door de 

Raad van State op de ontheffing die ons afgelopen en dit jaar de 

mogelijkheid biedt en geboden heeft om kievitseieren in beperkte 

aantallen in onze provincie te rapen.  

Na de uitspraak zal het hoofdbestuur van de B.F.V.W. zich voorbereiden 

om opnieuw een ontheffing, eventueel aangepast, aan te vragen. 

 

De heer W. Louwsma stelt nog de vraag of middels het hoofdbestuur de 

“witte gebieden” (hij doelt hier met name op het gebied van de 

voormalige vogelwacht Oudega) eventueel bij de huidige wachten 

kunnen worden getrokken. Meine Veenstra stelt daarop, dat de heer 

Anne Venema van het hoofdbestuur hiervoor verantwoorde-lijk is. 

 

Na de rondvraag vraagt de heer Abel Jagersma aandacht voor het nog op 

te starten project m.b.t. de gierzwaluw in en om Balk. 

Een belangrijke reden van het verdwijnen van nestgelegenheid is de 

renovatie van daken.  
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Door deze vogeldicht te maken, is het voor deze vogels moeilijk om 

nieuwe nestplekken te creëren, aldus de heer Jagersma. 

 

De bedoeling is om eerst een inventarisatie te doen, waarna een plan van 

aanpak zal worden opgesteld. 

Om uiteindelijk door middel van nestcreatie (speciale dakpannen en 

eventuele gevelstenen) de mogelijkheid van het broeden door de 

gierzwaluwen te vergroten. Vele voorbeelden worden er gegeven over 

geslaagde projecten, met daarbij wel de kanttekening, dat de 

gierzwaluwen erg gevoelig zijn voor het verplaatsen van de bestaande 

nesten. Er zal in april in de Balkster Courant een uitnodiging verschijnen 

voor een openbare voorlichtingsavond over dit onderwerp.  

 

Na de pauze verzorgen de heren Evert Steensma en Johan Deinum een 

mooie film over de grutto. Centraal hierin staat de trek van Afrika naar 

Nederland, het gedrag van de grutto en de te nemen maatregelen voor 

een ideale biotoop-creatie d.m.v. het toepassen van mozaïek-beheer.  

 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. 

 

 J.v.D. 
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Informatie van uw penningmeester 

 

In onderstaande tabel treft u het financiële overzicht aan over het jaar 2007, 

een jaar dat we voor het eerst sinds het jaar 1999 met een negatief saldo 

hebben afgesloten. 

 

Het beeld is overigens vertekend, want bedacht moet worden, dat de 

afdracht aan de BFVW (afdracht van €2,50 per ingeschreven lid!) over 2006 

weliswaar nog in dát jaar is overgemaakt aan de BFVW (december), maar 

doordat de uitgaven (en inkomsten) eerst de maand daarop op het giro-

afschrift verschijnen, betekent dat in dit geval, dat de betreffende kostenpost 

van €665,-- voor 2007 in de boeken is vermeld. 

 

Aangezien “tijdig” d.w.z. vóór december de afdracht aan de BFVW over 

2007 is gedaan, drukt ook dát bedrag op het financiële jaar 2007. 

Deze samenloop is echter eenmalig en heeft voor 2007 derhalve geleid tot 

een relatief gering negatief saldo, terwijl het saldo over 2006 door het 

ontbreken van bedoelde kostenpost dus veel te hoog is uitgevallen. 

 

Per saldo echter is de financiële situatie nog altijd positief te noemen, zij het 

dat we door diverse oorzaken ons genoodzaakt zien om met ingang van het 

jaar 2009 een contributieverhoging voor te stellen, zodat we ook naar de 

nabije toekomst toe over een gezonde financiële basis kunnen beschikken. 

Onderstaand leest u hier meer over.  
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Financieel overzicht 2007 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 
 

Saldo 06-12-2006 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. v’wachten 

Jaarboeken BFVW 

Film Anbo via Evert St. 

Overig 

  

 € 6001,57 

 -      43,95 

 -    475,00 

 -  1911,45 

 -    130,00 

 -      42,00 

 -      50,00 

 -        0,50 

 

 

Afdracht BFVW ’06+‘07 

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Bijdrage KvK 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur filmav. + ALV 

Zaalhuur nazorgverg. 

Sovon/Fûgelhelling 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Overl. advertentie BC 

Uitgaven nestkastjes 

Uitgaven tbv filmavond 

Jaarboeken BFVW  

Overig 

 

Totaal 

 

 

Saldo 05-12-2007 

 

 € 1327,50   

 -    167,40 

 -      11,45 

 -      21,62 

 -    226,10 

 -    360,25 

 -    148,60 

 -      65,00 

 -      36,00 

 -      74,26 

 -      24,60 

 -      69,88 

 -    107,95 

 -      46,00 

 -      98,40 

 

  € 2785,01 

 

 

  € 5869,46 

 

Totaal  € 8654,47 Totaal   € 8654,47 

 

 

 

Saldo giro 05-12-2007  € 2983,36 

Saldo bank 05-12-2007  € 2886,10 

Saldo 05-12-2007  € 5869,46 

 

 

 

Saldo 06-12-2006  € 6001,57 

Saldo 05-12-2007  € 5869,46 

Negatief saldo over 2007 €   132,11 
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Contributie voor 2008: 

De contributie voor dit jaar blijft onveranderd en bedraagt  € 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. 

 

De Postbank voert per 1 januari 2008 een nieuw tariefstelsel in voor het 

zakelijke betalingsverkeer, waardoor iedere per acceptgiro gedane af- en 

bijschrijving ons bijna tweemaal zoveel kost (€0,25 i.p.v. €0,14) als een af- 

c.q. bijschrijving die via het internetbankieren wordt verricht! 

 

Hoewel u bij dit jaarboekje net als voorgaande jaren een acceptgiro heeft 

aangetroffen waarmee u de verschuldigde contributie kunt voldoen, vraag ik 

u uitdrukkelijk om waar mogelijk de contributie te voldoen via Girotel of 

een andere vorm van internetbankieren. 

 

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

mogelijk overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 2008. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk uit handen 

nemen. 

 

 

Voorstel tot contributieverhoging m.i.v. 2009: 

Zoals ik hierboven al aangaf, zijn er enkele ontwikkelingen met een 

financiële doorwerking die het bestuur ertoe hebben aangezet voor te stellen 

om het bedrag aan contributie te verhogen en wel van €5,-- naar €6,--. 

 

Het gaat dan om: 

 de verhoging die de BFVW met ingang van 2006 heeft doorgevoerd, 

waardoor de afdracht per bij ons aangesloten lid is verhoogd van 

€1,-- naar liefst €2,50; 

 de invoering per 1 januari 2008 door de Postbank van een ander 

tariefsysteem voor zakelijk betalingsverkeer, waardoor de kosten 

naar verwachting met meer dan €100,-- per jaar zullen stijgen; 

 de (licht) gedaalde inkomsten uit advertenties en contributies; 
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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 opnieuw 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, t.a.v. Ale Overwijk (telefonisch bereikbaar op 

0514-604891).  

 

 

Kascontrôle: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren I. Bergsma en F. Bijl uit Balk. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 28 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 meer dan welkom: zij kunnen zich in dit 

geval altijd bij ondergetekende of een ander lid van het bestuur melden! 

Reeds voor een bedrag vanaf €25,-- heeft u al een halve pagina in ons 

jaarboek. 

 

Ale Overwijk  
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Verslag weidevogelnazorg 2007 
 

Het eerste kievitsei wordt in Friesland steeds vroeger in het jaar gevonden. 

Dat wijst erop dat kieviten steeds eerder in het voorjaar zijn gaan broeden. 

Tot ongeveer 1970 kwam dat vooral door de verhoging van de mestgift op 

grasland en door ontwatering, waardoor de bodemprocessen eerder op gang 

kwamen en het gras sneller groeide. De kieviten hebben zich hieraan 

aangepast door eerder te gaan broeden. Uit onderzoek blijkt dat de 

vervroeging van de eileg na 1970 waarschijnlijk komt door het warmer 

worden van het klimaat. Na 1970 is de gemiddelde temperatuur in ons land 

sneller gaan stijgen. Door de hogere temperaturen komt het groeiseizoen nog 

eerder op gang en vinden de kieviten eerder voedsel en dekking in de 

weilanden. 

 

De ontheffing voor het eierzoeken, die door Gedeputeerde Staten van 

Fryslân (GS) aan de BFVW is verstrekt, is ook afgelopen jaar overeind 

gebleven. Een belangrijk punt hiervoor is de beperkte raaptijd. Leden van de 

BFVW mogen tot en met 31 maart kievitseieren rapen op terreinen waar dat 

is toegestaan. GS hebben berekend dat zelfs wanneer in die periode alle 

eieren die door kieviten worden gelegd ook worden geraapt, nog wordt 

voldaan aan de eisen die gelden op grond van de Vogelrichtlijn. 

 

We hebben dit jaar het nazorggebied van onze vogelwacht verder uit kunnen 

breiden. Rein Dijkstra en Simon Zeldenrust zijn een nieuw rayon nabij 

Elahuizen gestart. In deze omgeving is nog een groot gebied waar geen 

nazorg wordt gepleegd. Nieuwe nazorgers zijn altijd welkom en kunnen zich 

bij de nazorgcoördinatoren aanmelden. 

 

De resultaten waren dit jaar evenals vorig jaar erg wisselend per rayon. Zo 

werden de positieve ontwikkelingen van het vorige seizoen in de rayons van 

Piet Nagelhout en Hendrik de Roos ook dit seizoen voortgezet, maar waren 

de aantallen weidevogels in het rayon van Willem Louwsma, nabij ’t Zwin 

schrikbarend laag. Dit laatste heeft dan ook zwaar op de totale resultaten 

gedrukt.  
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Het totaal aantal broedparen in het afgelopen seizoen komt op: 161 kievit, 

86 grutto, 43 scholekster en 21 tureluur. Dit betekent dat het aantal 

broedparen grutto’s is toegenomen en dat de overige soorten een afname 

laten zien. In onderstaande grafiek (1) is het aantal broedparen per soort 

weergegeven over de laatste zes jaar. Nazorggebieden die na 2002 bij onze 

vogelwacht gekomen zijn, zijn in deze grafiek niet meegenomen om een 

betrouwbaar beeld te krijgen. De toename van de grutto kunnen we niet 

verklaren. Het zou erg mooi zijn dat al onze inspanningen eindelijk echt 

succes hebben. We zullen het volgend seizoen af moeten wachten of deze 

trend zich zal voortzetten. 

Grafiek 1. Aantal broedparen over de periode 2002-2007. 

 

Hoewel er een hoger aantal broedparen van de grutto is zijn waargenomen, 

komt dit niet terug in de aantallen gevonden nesten. Van grutto, kievit en 

scholekster zijn minder nesten gevonden. Hierdoor zijn er ook minder nesten 

beschermd. Alleen de tureluur laat een kleine toename zien. In onderstaande 

grafiek (2) zijn de aantal gevonden nesten per soort weergegeven over de 

laatste zes jaar. Nazorggebieden die na 2002 bij onze vogelwacht gekomen 

zijn, zijn ook in deze grafiek niet meegenomen om een betrouwbaar beeld te 

krijgen. 
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Grafiek 2. Aantal gevonden nesten over de periode 2002-2007. 

 

In totaal gingen er van de 265 gevonden nesten 102 verloren. Hiervan 

werden 56 nesten met zekerheid gepredeerd. In onderstaande grafiek (3) 

wordt weergegeven welke predatoren hierbij een rol spelen.  
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Grafiek 3. Aandeel van predator bij verlies van 56 nesten (2007). 
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Nestkastcontrole 2007 in het Menno van Coehoornbos te Wijckel 
 

Ook dit jaar zijn we weer langs de nestkasten gegaan die in het Menno van 

Coehoornbos hangen. Er hangen momenteel 37 nestkasten voor 

verschillende soorten vogels. Zo hangen er nestkasten waar koolmezen, 

pimpelmezen en boomklevers in kunnen broeden. Ook hangen er kasten met 

een klein ovaal gat aan de achterkant welke bedoeld is voor boomkruipers. 

Daarnaast hangt er nog een nestkast met een half open voorkant voor bonte 

vliegenvangers en een nestkast voor spechten. We hebben jammer genoeg 

nog nooit een boomkruiper of een specht in één van onze nestkasten gehad. 

Ook de bonte vliegenvanger maakt geen gebruik van de speciale nestkast, 

maar daar heeft dan wel weer eens een zwarte roodstaart en een roodborstje 

in gebroed. 

  

De eerste controle hebben we op 30 april gedaan. Rond deze datum zitten de 

meeste vogels die in de nestkasten voorkomen al te broeden. Dit is handig 

voor het vast stellen van de soort omdat de eieren van de koolmees en 

pimpelmees erg veel op elkaar lijken. 

Door de relatief warme maand april 

waren er bij de eerste controle zelfs al 

jongen uit het ei gekropen. Dat er bij 

de eerste controle op Koninginnedag 

al jongen waren is hoogst 

uitzonderlijk. De tweede controle 

hebben we 26 mei gedaan. Bij deze 

controle waren al veel jongen 

uitgevlogen.  

 

De resultaten van de controles: 

Soorten nesten eieren jongen % 

Gem. 

eieren per 

nest 

Gem. 

jongen per 

nest 

Koolmees 14 124 105 84,7 8,9 7,5 

Pimpelmees 9 98 91 92,9 10,9 10,1 

Spreeuw 3 11 11 100 3,7 3,7 

Boomklever 2 17 17 100 8,5 8,5 

Ringmus 2 11 8 72,7 5,5 4,0 

Totaal 30 261 232    
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er dit jaar weer een goede bezetting was, 

slechts 7 nestkasten waren onbewoond. Verder blijkt dat de gemiddelde 

aantal eieren en jongen per nest vergelijkbaar zijn met de resultaten van 

vorig jaar. Een groot verschil met vorig jaar is dat de beide boomklevers 

geslaagd zijn. Vorig jaar waren beide legsels van deze mooie vogels 

namelijk onbevrucht.  

 

Er was één ringmus die een tweede leg heeft gehad met 6 eieren, dit legsel is 

helemaal geslaagd, maar niet opgenomen in de tabel. 

We hopen dat volgend jaar weer veel vogels gebruik zullen gaan maken van 

de nestkasten en dat er eens een grote bonte specht in de speciale nestkast 

gaat broeden. 

 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Verslag van de werkgroep Roofvogels 2007 
 

De vrijwilligers  van onze werkgroep konden dit jaar hun hart weer ophalen 

in het veld, er waren namelijk weer veel muizen en dus veel roofvogels. De 

“winter” was weer vrij zacht en er viel weinig sneeuw, zodat de roofvogels 

goed konden overwinteren, maar de muizen ook.  

In bepaalde gebieden was er een enorme toename van het aantal muizen in 

de periode van augustus tot december 2007, zodat daar sprake was van een 

muizenplaag. 

In overleg met Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels Nederland, het 

vogeltrekstation en ondergetekende kon Durk Venema zijn 

“ringvergunning” in ontvangst nemen als opvolger van Jan van der Sluis uit 

IJlst. Ik hoop dat er te zijner tijd nog een nieuwe ringer aangesteld kan 

worden in de regio Sneek 

en omstreken, zodat ik 

het wat “makkelijker” 

krijg en dat deze ringers 

ook kerkuilen mogen 

ringen. 

Bij onze veldcontrole 

eind april – begin mei 

bleken al veel torenvalk-

kasten bezet te zijn en lag 

er al een legsel in 1 

nestkast.  

Uiteindelijk bleek dat er 

in maar liefst 75 van de ± 

100 torenvalkkasten een 

broedsel heeft gelegen. 

De eerste torenvalken 

konden we ringen op 26 

mei in een kast in de 

“Uitheiing” te Lemmer. 

Onze medewerker van de 

“regio Lemmer”, Jurjen 

Bootsma, had dit jaar de 

primeur van de eerste 

geringde torenvalken, 

haviken, buizerds en 

sperwers.  
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Alle muizeneters, zoals torenvalken, buizerds en ransuilen hebben een goed 

broedseizoen gehad, er werden vrij grote legsels en weinig uitbal van de 

jongen aangetroffen. Bij de “echte jagers” zoals havik, sperwer en boomvalk 

was de legselgrootte minder en ook meer legsels zijn mislukt. De ransuilen 

waren dit jaar “heel stiekem”, je hoorde en zag ze bijna nooit, tot aan het 

tijdstip dat de jongen begonnen te piepen. Maar ja, dan zijn de jongen 

meestal al uit hun nest geklommen en zitten ze als “takkeling” in een boom 

en dan is ringen niet meer mogelijk. We hebben dit jaar meer ransuilen 

“gemist” dan dat we er geringd hebben. Uiteindelijk hebben we in onze 

regio 7 nesten met jonge ransuilen kunnen ringen, waaronder 2 nesten met 

maar liefst 6 jongen, maar we hebben minstens 16 nesten gemist, welke 

overigens wel geslaagd zijn. 
 

De bruine kiekendief had opnieuw geen best broedseizoen. We hebben weer 

vele uren besteed aan de inventarisatie van deze “mooie jager”. We konden 

maar weinig “prooioverdrachten” zien tussen de man en vrouw, jammer, 

want het is namelijk een prachtig schouwspel en we kunnen op deze 

prooioverdracht de nesten lokaliseren. Bij een controle / inventarisatie op de 

Makkumer Noordwaard bleek dat er zoveel water in het gebied stond, dat er 

zeer waarschijnlijk nesten van de bruine kiekendief zijn mislukt. Ook hier in 

de hele morgen geen enkele prooioverdracht gezien, dus weinig voedsel 

aanwezig in de omgeving. Het gaat dus niet goed met de bruine kiekendief, 

oorzaken zijn weinig voedsel, bovendien prederen of vernielen vos en 

nijlgans nesten. En dan zijn er nog gebieden waar de mens meent te moeten 

ingrijpen en waar ze het vooral om de nesten van de bruine kiekendief en 

buizerd is te doen. De achteruitgang van de weidevogels wordt in hun ogen 

veroorzaakt door de roofvogels. En nu er geld in het geding is (zoals bv. in 

de regio Gaastmeer) krijgen de roofvogels nog meer de schuld van de 

predatie. Jammer dat deze ontwikkeling zich voortzet in en op de klei bij 

sommige vogelwachten. 
 

In de Gaasterlandse bossen wordt het steeds stiller, zodat er weinig 

broedresultaten van de roofvogels waren. De bosuil, havik en sperwer 

verdwijnen door een slecht voedselaanbod, nijlgans en “marters”. Ook wordt 

mijns insziens te veel gerooid in gebieden waar altijd sperwers en haviken 

zijn geweest, het is geen dunnen meer, maar meer een kaalslag.  

De eerste ransuilen waren ook de eerste jongen die we konden ringen, 

namelijk de jongen in Oudega G.S., en de laatste ransuilen ringden we op 21 

juli in Jutrijp. De laatste roofvogeljongen die we dit jaar konden ringen 

waren twee nesten “boomvalken” met respectievelijk 2 en 3 jongen te 

Workum en Bolsward op 2 augustus. 
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Het totaaloverzicht van de gevonden en geringde roofvogels 2007 in onze 

regio zag er als volgt uit: 

 

Geslaagd en geringd: 

Soort Aantal nesten Geringde jongen Gemiddeld 

Buizerd 59 114 1.95 

Havik 14 40 2.85 

Torenvalk 66 344 5.26 

Sperwer 7 28 4.00 

Br. Kiekendief 6 17 3.15 

Boomvalk 2 5 2.50 

Ransuil 7 30 4.57 

 

Geslaagd en maar niet geringd: 

Soort Aantal nesten Aantal jongen Gemiddeld 

Buizerd 7 14 2.00 

Havik 1 3 3.00 

Torenvalk 5 20 4.00 

Sperwer 2 6 3.00 

Br. Kiekendief 20 ±60 3.00 

Ransuil 14 ±39 2.80 

Steenuil 2 7 3.50 

Boomvalk 1 3 3.00 

 

Niet geslaagd, dus mislukt: 

Soort Aantal nesten Fase Oorzaak 

Buizerd 13 28 ei / jong Nijlgans - marter - kraai 

Havik 3 9 ei Nijlgans - marter - mens 

Torenvalk 4 21 ei / jong Onbevr. - marter - kauw 

Sperwer 3 12 ei / jong Onbevr. - havik 

Ransuil 2 8 ei / jong Havik - eksters 

Br. Kiekendief 2 8 ei / jong Vos - zwarte kraai 

Steenuil 1 4 ei Bevr. niet uitgekomen 
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Uit bovenstaande overzichten 

blijkt dat we dit jaar in totaal 241 

broedparen van de roofvogels 

hebben kunnen lokaliseren. Vorig 

jaar waren dit 151 broedparen en 

in 2005 waren dit 283 broedparen. 

We zitten dit jaar dus weer op ons 

gemiddelde aantal broedparen. 

 

In 2007 heb ik ongeveer 30 

terugmeldingen ontvangen van de 

door mij geringde of gevonden 

vogels. Bijzondere terugmeldingen 

waren er dit jaar niet bij. Een 

torenvalk, geringd op 10 juni 2005 

werd gevangen op 27 maart 2007 

bij Terneuzen – afstand 220 km en 

weer losgelaten. Een andere 

torenvalk geringd op 6 juli 2006 

werd dood teruggevonden in 

Duitsland, namelijk in de buurt 

van Aurich – afstand 197 km.  

 

Totaal geringd door D. Venema     Totaal geringd door W. Louwsma 

Buizerd    28    jongen 

Havik     4      jongen 

Br. kiekendief    3      jongen 

Torenvalk     44    jongen 

Sperwer    5      jongen  

Boomvalk     2      jongen 

 

 

Samen dus geringd 929 roofvogels. Alles bij elkaar is het een mooi 

vogeljaar geweest. We zouden nog graag wat vrijwilligers bij onze 

werkgroep willen hebben om te inventariseren en mee te helpen met het 

ringen. Kom op liefhebbers! 

 

Namens de werkgroep, 

W. Louwsma  

Buizerd    125    jongen 

Havik     31      jongen 

Br. kiekendief    32      jongen 

Torenvalk     556    jongen 

Sperwer    49      jongen  

Boomvalk     10      jongen 

Ransuil    40      jongen 
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Excursie Warkumerwaard 2007 
 

Op 9 juni van dit jaar toog een klein, maar oh zo select gezelschap vanaf het 

Haskeplein naar Workum, alwaar we het bij It Fryske Gea in beheer zijnde 

natuurgebied “de Warkumerwaard” hebben bezocht. 

Onder de deskundige en inspirerende aanvoering van de heer Willem 

Boersma, medewerker bij genoemde natuurinstantie, hebben we ruim twee 

uur al het fraais dat natuur en landschap ons hier te bieden hebben, mogen 

beleven. 

 

 
De complete crew (m.u.v. de fotograaf)  

 

Dat we hangende de excursie volkomen onverwachts een verfrissend buitje 

op onze dunne zomerkleding kregen, waardoor we even meer deelnemers 

leken aan een Wet T-shirtverkiezing, mocht de pret bepaald niet deren! 

De zomerse temperaturen en de droge humor van deze en gene zorgden er 

overigens gelukkig voor, dat “we” in een mum van tijd ook al weer waren 

opgedroogd. 
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De fantastische vergezichten, het weidse landschap, de schelpenbanken, 

maar bovenal de volop aanwezige flora en fauna, met haast overal de 

opvallend gele planten en de grote hoeveelheden visdiefjes en kokmeeuwen, 

is iets dat ons het meest is bijgebleven. 

Honderden nesten hebben we mogen bewonderen, het merendeel van de 

kokmeeuw, maar ook van visdiefjes, de scholekster en de grutto, en zelfs 

werd er een nest met vier eieren van de fraaie Kluut aangetroffen. 

 

In de her en der aanwezige begroeiing nestelden met name kokmeeuwen en 

visdiefjes, waarbij vooral de nesten van de kokmeeuwen vaak zodanig 

waren “opgetuigd”, dat deze al vanaf behoorlijke afstand konden worden 

waargenomen. De foto hieronder spreekt wat dat betreft voor zich. 
 

 
Nest van kokmeeuw  

 

Diverse nesten bevatten nog complete legsels -veelal drie eieren-, maar ook 

hebben we menig kuiken van de kokmeeuw kunnen zien, nog ín het nest of 

vlak er bij in de buurt, angstvallig weggedrukt voor de naderende 

ordeverstoorder………….. 
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Eieren en kuikentje van kokmeeuw  

 

Een geweldige belevenis en zowel de eierzoekers als de “overige” 

natuurliefhebbers zijn deze ochtend dan ook volop aan hun trekken 

gekomen, de ruim twee uren die we in dit ongerepte gebied hebben mogen 

doorbrengen zijn dan ook in no-time voorbij gegaan. 

En om maar met een cliché af te sluiten, dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Op de website van onze wacht (www.vogelwachtbalk.nl) kunt u terecht voor 

een korte foto-impressie van de excursie. 

 

Ale Overwijk  

http://www.vogelwachtbalk.nl/
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 2007 
 

Het jaar 2007 was voor de kerkuilen een goed jaar. Na een “rampjaar” 2006 

met maar 17 broedparen waren onze medewerkers weer benieuwd wat het 

broedseizoen 2007 zou brengen. De winter was weer vrij zacht en er viel 

weinig sneeuw, het voorjaar was vrij droog met op het einde vrij hoge 

temperaturen. In de tijd van de “nazorg” zag je de muizenstand langzaam 

toenemen, zodat de gedachte bij je toenam dat het wel weer eens een goed 

“kerkuilenjaar” zou kunnen worden.  

 

Op 26 mei waren Jurjen Bootsma, Durk Venema en Willem Louwsma op 

“pad” voor het ringen van buizerds en torenvalken en het controleren van de 

nesten van deze roofvogels. Op die dag kwamen we bij de familie De Haan 

in Doniaga voor de torenvalken. In de kast zaten 6 pullen die ongeveer een 

week oud waren. Nou ook maar even in de kerkuilenkast zien; het resultaat 

was 5 jongen die ook een week oud waren, rond de jongen lagen maar liefst 

10 veldmuizen. Bij de familie Steenbeek in Koufurderige hetzelfde procédé. 

Ook hier zaten in de kerkuilenkast 5 jongen van 1 week oud.  
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Op 9 juni deed Gerrit van der Meer zijn rondje voor een gedeelte. Hij kon 

toen in de Brekkenpolder al vrij grote jonge kerkuilen in de kast zien. Bij de 

familie Van der Meer waren toen al 2 vliegvlugge jongen in de schuur. 

 

Op 9 juni hebben we de eerste jonge kerkuilen geringd in de Brekkenpolder 

bij de familie Adema en Akkerman, met respectievelijk 5 en 7 jongen. Zo 

rond de 20
ste

 juni hadden we de meeste kerkuilenkasten gecontroleerd en 

konden we al 40 broedparen noteren, met een gemiddelde van ca. 4 jonge 

kerkuilen per broedpaar. Later in de tijd bleek dat er ook nog late legsels bij 

gekomen waren door een overvloed aan muizen. Bij “nacontrole” van de 

vroege legsels bleken er 10 paartjes een 2
e
 legsel te hebben geproduceerd, 

met veel eieren, waarvan uiteindelijk maar weinig jongen groot zijn 

geworden. 

 

Het totaaloverzicht zag er als volgt uit: 

 

40 broedparen met 193 geringde jongen, gemiddeld 4.82 per broedpaar 

2 broedparen met 5 vliegvlugge jongen 

3 broedparen met 9 vliegvlugge jongen, achter platen / riet 

3 broedparen met 4 dode jongen en 5 eieren verlaten 

 

Totaal 48 broedparen met 1
e
 leg. 

 

2
e
 legsels, 10 broedparen waarvan: 

9 broedparen geslaagd met 26 geringde jongen 

1 broedpaar mislukt / verlaten met 6 eieren 

 

In totaal zijn er dus 233 jonge kerkuilen in onze regio uitgevlogen. 

 

In verhouding tot 2006 een enorme sprong vooruit, namelijk toen 17 

broedparen met 48 jongen. In totaal kon ik dit jaar 660 kerkuilen ringen, 

waarvan 7 oude kerkuilen, dit in 144 nesten, 4.53 gemiddeld.  

Een goed kerkuilenjaar, wel een lang jaar omdat de broedperiode heel lang 

door liep. 

 

Nieuwe vrijwilligers welkom! 

 

Namens de werkgroep, 

W. Louwsma  
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Jeugdvogelwacht Balk en Omstreken 
 

De jeugdvogelwacht is nog aan het opbouwen, maar toch worden er al met 

een 10-15 kinderen met veel enthousiasme de nestkasten in het 

Harichsterbos gecontroleerd. De controles beginnen de eerste week van mei 

en zijn op zaterdags om een uur of twee. De resultaten van afgelopen jaar 

waren erg teleurstellend. Vele nestkasten waren door een marter geplunderd. 

De klauwsporen kon je op de nestkast zien en het nestmateriaal stak al uit de 

vliegopening. In het najaar zijn de meeste nestkasten aangepast door 2 

spijkers boven de vliegopening te plaatsen. Hiermee wordt gehoopt dat de 

marter niet meer zijn poot door de vliegopening kan en zo de vogels en 

eieren te pakken. 

 

Op vrijdag 28 december hebben we met de jeugdvogelwacht braakballen 

geplozen. Eerst zijn we naar camping Marswal gegaan om braakballen te 

zoeken van ransuilen die daar over dag slapen. Er waren op die middag 

ongeveer 10 ransuilen en een velduil die zich in de coniferen en naaldboom 

schuil hielden. Daarna heeft Durk Venema aan de jeugd uitgelegd wat nou 

precies braakballen zijn en wat er in zit.  
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Toen de jeugd op de hoogte was van wat een braakbal is en welke delen er 

in kunnen zitten zijn ze zelf begonnen met het pluizen van de braakballen. 

Vele schedels van muizen werden uit de braakballen te voorschijn getoverd. 

Er werd geprobeerd om uit te zoeken welke soort het betrof.  Vervolgens 

hebben de kinderen nog vetballen gemaakt die ze thuis in de tuin kunnen 

hangen voor de vogels. Om het helemaal compleet te maken hebben ze nog 

bezig geweest om een lange slinger van pinda’s te rijgen. Al met al een hele 

leuke en leerzame middag. 

 

Ben je nog geen lid van de jeugdvogelwacht, geef je dan op met de strook 

die achter in het jaarboek staat bij de penningmeester, of een van de andere 

bestuursleden. Je wordt dan gebeld wanneer er activiteiten zijn. 

 

Jeugdvogelwacht
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Project “Inventarisatie Weidevogelbeheer & Predatie” 2007 

 

Op 6 april 2006 werd 10 jaar Experiment Gaasterland, de Gaasterlandse 

aanpak van agrarisch en particulier natuurbeheer in de regio, met een 

symposium geëvalueerd. In de workshop weidevogelbeheer kwam de 

uitdrukkelijke wens naar voren om te komen tot een hoger percentage 

weidevogels in Gaasterland. Naast een verandering in natuurlijke 

omstandigheden werd door een groot deel van de deelnemers in de 

workshop gewezen op overmatige predatie als belangrijke oorzaak voor de 

teruggang. Dit mede als gevolg van veranderingen in het landschap. De 

voorzitter van Bosk & Greide maakte hiervan melding in zijn slottoespraak. 

Na het symposium zijn de partijen in gesprek gegaan om te verkennen of 

een nieuw experiment voor weidevogels in Gaasterland haalbaar is.  

 

Een onevenredig grote predatie wordt genoemd als oorzaak van de 

teruggang van weidevogels. Vooral vos, buizerd en blauwe reiger worden 

vaak genoemd als grote boosdoeners. Wetenschappelijk onderzoek wijst er 

op dat er een grote diversiteit aan predatoren aan te wijzen is en dat het 

moeilijk is om ‘schuldigen’ aan te wijzen of wetenschappelijk onderbouwde 

maatregelen te nemen. Dat is ook niet het doel van dit voorstel. Geheel in 

Gaasterlandse traditie wordt gestreefd naar een aanpak van onderop waarbij 

partijen uit het gebied zelf tot samenwerking komen, het probleem 

verkennen en praktische maatregelen in beeld brengen. 

 

De doelstelling van dit plan project is: 

 

Samenwerking tussen boeren, grondeigenaren, vogelbeschermers, 

natuurbeheerders en ander betrokkenen om tot aan aanpak te komen die in 

het gebied breed gedragen wordt. 
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Om invulling te geven aan de doelstelling zijn er enkele activiteiten 

ontplooid die moeten leiden tot een beter inzicht in de huidige stand van 

zaken m.b.t. de weidevogelpopulatie en de predatie(factoren). Hieronder 

volgt een opsomming van ontplooide activiteiten: 

 

Opzetten van projectgroep. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van vier betrokken vogelwachten (Vogelwacht Balk, Vogelwacht 

Oudemirdum, Vogelwacht Sloten en Vogelwacht Bakhuizen), agrarische 

natuurvereniging Bosk & Greide, wildbeheereenheid (WBE) Gaasterland en 

SBNL. Vooralsnog zijn vertegenwoordigers van terreinbeherende 

organisaties en boerenstandsorganisaties niet in de projectgroep 

vertegenwoordigd. De projectgroep is van mening dat, in dit verkennende 

project, een vertegenwoordiging van genoemde organisaties geen zinvolle 

bijdrage levert. In navolging van dit project, als er concrete maatregelen 

getroffen moeten worden zullen genoemde organisaties actief betrokken 

worden bij de aanpak en uitvoering van het vervolgproject. 

 

Aanwijzen van kansrijke gebieden. De inventarisatiegegevens beslaan het 

werkgebied van WBE Gaasterland waarin de kansrijke gebieden liggen (zie 

de als bijlage bijgevoegde kaart). De vogelwachten hebben op basis van 

inventarisaties en ervaring zes kansrijke weidevogelgebieden aangewezen. 

Van deze kansrijke gebieden zijn de nazorggegevens vanaf 1997 tot en met 

2007 verwerkt om te kunnen beoordelen hoe de weidevogelpopulatie zich de 

afgelopen 10 jaar (1997 tot en met 2006) heeft ontwikkeld. De 

nazorggegevens van 2007 vormen de basis van waaruit voor de komende 

tien jaar een plan van aanpak opgesteld moet worden.  

 

Overleg. De projectgroep is vier keer bij elkaar geweest voor overleg. Dit 

overleg was nodig om (veld)ervaringen uit te wisselen, advies te geven 

m.b.t. het opstellen van deze rapportage en bijsturen daar waar dit nodig 

was. Verder is er per telefoon, email en reguliere post regelmatig contact 

geweest met en tussen de leden van de projectgroep.  

 
Aanleveren van informatie. Deze informatie bestaat uit de 

nazorgformulieren en notities van de nazorgers uit de kansrijke gebieden. 

Vele nazorgers noteren naast het aantal reguliere nazorggegevens (waartoe 

ook predatiegegevens horen) ook andere veldwaarnemingen die van belang 

zijn voor de ontwikkeling van de weidevogelstand. Hierbij moet gedacht 

worden aan de weersomstandigheden en daaraan gerelateerde 

landbouwkundige werkzaamheden die beide, zowel afzonderlijk als 
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gerelateerd, van invloed zijn op de weidevogels. Verder zijn visuele 

waarnemingen (aanwezigheid van predatoren) tijdens de nazorgperiode van 

belang. Hiervoor is ruimte op de nazorgformulieren aanwezig waar de 

nazorgers gebruik van kunnen maken. Ook als de eieren zijn uitgekomen 

zijn de waarnemingen door de nazorgers van belang om in te kunnen 

schatten welke oorzaken aan te wijzen zijn voor het kuikenverlies. Deze 

informatie werd verstrekt tijdens de overlegsituaties en op apart aan de 

nazorgformulieren bijgevoegde stukken. 

 

Van de bovenstaande activiteiten is door SBNL een rapport opgemaakt en 

naar de provincie gestuurd. Met dit rapport wordt gehoopt om een 

vervolgproject te kunnen starten, waarbij maatregelen gesubsidieerd kunnen 

worden. Dit houdt onder andere in dat boeren vergoedingen kunnen krijgen 

indien zij op een dusdanige manier werken dat de weidevogels daar profijt 

van hebben en de boer financiele schade. 

 

In afwachting van de reactie van de provincie hopen we om in 2008 een 

vervolgproject te kunnen starten.  
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Jeugdvogelwachtdag in Heerenveen 

 

De jaarlijkse jeugdvogelwachtdag werd dit jaar georganiseerd door de 

afdeling Heerenveen. Uit onze regio hadden 3 jongens en 3 meisjes zich 

aangemeld. Om 8 uur verzamelde het ploegje zich op het Haskeplein in 

Balk. De reis ging naar `het Katlijker Skar”. Bij aankomst werden we 

verwelkomd met koffie en limonade en gebak. Er waren 120 kinderen uit 

heel Friesland bijeengekomen. 

 

Het weer werkte echter niet erg mee. Tijdens de openingstoespraak van de 

voorzitter plensde het. We zagen de paden onder onze voeten veranderen in 

kleine riviertjes.  

 

We werden in groepjes van 15 personen verdeeld en iedere groep kreeg een 

begeleider mee voor een speurtocht door “ het Skar”. Onderweg moesten er 

vragen beantwoord worden en kleine opdrachten worden uitgevoerd. Tijdens 

de tocht kregen we nog flinke regenbuien over ons heen, maar de kinderen, 

nat of koud, zij hielden de moed er in. Halfweg was er nog een traktatie. 

Hoe mooi is “het Skar”! Een bezoekje waard! Toch was iedereen blij dat we 

na 2 uren weer terug waren en er warme koffie klaar stond. 

 

De kinderen kregen na afloop een tas met inhoud en een traktatie mee. Na 

een slotwoord van de voorzitter gingen wij weer huiswaarts. De verregende 

modderkinderen hebben zich eerst afgespoeld met water uit een oude 

waterput voordat zij weer in de auto stapten. Moe en verregend, maar toch 

heel tevreden zijn we weer in Balk aangekomen. Heerenveen bedankt voor 

de mooie ochtend! 
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Maak de woordzoeker “De Kievit” op deze bladzijde. Als alle woorden zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven letters een zin die bij het onderwerp 

past. Zet de zin op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever dit 

briefje uiterlijk  woensdag 27 februari 2008 in bij de voorzitter. Uit de goede 

oplossingen wordt tijdens de algemene ledenvergadering geloot wie een 

prijs krijgt uitgereikt. 

 

B V E R B O D N A A H P M E K M Z 

U O IJ O E K E N E I E R E N V I A 

R C E A N K L I E D M E E U W L V 

G A I R N E T S E I E N P E R I E 

E M N I Z D S A T L A O J E D E D 

M O A E M U I R O T I R R E T U E 

E U W E I D E R U N E E I B I N J 

E F L A N K B U A T T B K K G K T 

S L E E V A R Z E A E I V U R N L 

T A P O L S O E W G E L T A I P I 

E G G T R R R D R V U A A D A F U 

R E S T G K N U I C I I T S I E K 

L I N U M O U T H E R M E L IJ N D 

F R I R R T E T S E M T S N U K E 

S L A G A L O O P I N G N E S T O 

A L N N M A A I M A C H I N E D R 

A V O N D S T D N A L S E I R F B 
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Hieronder vind je de lijsten met woorden die in de woordzoeker voorkomen. 

Soms vind je ze horizontaal, soms vertikaal, soms schuin, soms van beneden 

naar boven, enz. Streep de woorden door die je vindt. 

 

alarmkreet Friesland looping pet 

balts grondwater maaimachine pols 

boer grutto meeuw territorium 

broeden hermelijn milieu trekvogel 

broedkuiltje kemphaan natuur verbod 

burgemeester kievit natuurgebied vondst 

camouflage kraai nazorg vijand 

duikvlucht kuif nest weide 

eieren kunstmest pas wezel 
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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 Jeugd-

fûgelwachtdei 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 



 

 
 



 


