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T. de Smit Lorbuorren 3  Harich              Secretaris tel. 603918 
A. Overwijk De Weind 7   Balk Penningmeester tel. 604891 
D. Venema J. Hornstraweg 4  Wijckel  Lid tel. 603093 
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G. Jellema            Omrin 8                        

 
     Nijemirdum         Lid    tel. 572250 
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  Ere-leden: 

A. Volbeda  Stinsenwei 10     Harich 
H. Kanninga         H. Gabesstr. 35     Balk 
W. Louwsma Buorren 71  Elahuizen    
 

    Jeugdvogelwacht: 
J. v/d Galiën De Dammen 19  Balk   tel. 604052 
W. de Boer Welgelegen 13  Harich           tel. 605531 
 
Vacature: Meld u als begeleider voor de Jeugdvogelwacht bij het bestuur.  
 

    Nazorgcoördinatie: 
D. Venema J. Hornstraweg 4  Wijckel   tel. 603093 
J. Deinum M. van Coehoornweg 11 Wijckel   tel. 603815 
     
    Propagandadienst: 
I. Bergsma Ludgerusstraat 4  Balk   tel. 602311 
G. Rijpkema     Keamerlânswei 7  Harich   tel. 602879 
 

    Vliegende-Brigade: 
B. Gijzen              Siemen de Jongstraat 10    Balk                                    tel. 603157 
D. H. Bosma Minne Jeltesstraat 21 Balk   tel. 602508 
J. Galema     Jachtlustweg 43  Wijckel   tel. 603235 
G. Bergsma Keamerlanswei 11 Harich   tel. 602241 
K. G. Elzinga Poeldijk 7  Elahuizen  tel. 601477 
     
    Werkgroep Kerkuilen: 
W. Louwsma     Buorren 71    Elahuizen    tel. 603178 
T. Leenes   W.Barentsstr. 13  Balk   tel. 603203 
G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18  Wijckel    tel. 603467 
A. v/d Meer     Swaaigat 8   Sondel    tel. 603679 
M. de Vries Stinsenwei 17  Harich   tel. 603975 
     
    VogelRinger: 
W. Louwsma    Buorren 71  Elahuizen  tel. 603178 
D. Venema J. Hornstraweg 4  Wijckel   tel. 603093 
     
    Werkgroep Roofvogels: 
W. Louwsma      Buorren 71  Elahuizen  tel. 603178 
G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18   Wijckel      tel. 603467 
A. v/d Meer     Swaaigat 8   Sondel    tel. 603679 
T. Leenes   W.Barentsstr. 13  Balk   tel. 603203 
D. Venema       J. Hornstraweg 4  Wijckel   tel. 603093 
J. Deinum M. van Coehoornweg 11 Wijckel   tel. 603815 
     
    Wintervoedering: 
F. Bijl  Meerweg 9   Balk      tel. 603910 
A. Volbeda  Stinsenwei 10  Harich     tel. 604553 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op donderdag 5 maart 2009 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 28 februari 2008. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b.Verslag en benoeming kascommissie. 

      5. Bestuursverkiezing: 

             Aftredend zijn de heren Durk Venema en Gerard Jellema.  

Beide stellen zich herkiesbaar. 

      6.    Verslag nazorg weidevogels. De regels gaan veranderen. 

      7.    Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

      8.    Verslag jeugdvogelwacht. 

      9. Excursie 2009. 

     10. Rondvraag. 

 

Pauze 

 
11.  Jan Tijsma, natuurfotograaf, geeft een audiovisuele presentatie van  

       de flora en fauna in Gaasterland.              
12.  Sluiting. 
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Van de Voorzitter 
 

Na een hele zondag ijspret is het nu tijd om een stukje voor ons jaarboek 

2008 te schrijven. Het is elke keer weer een hele opgave om er een leuk, 

leerzaam en interessant boekje van te maken, maar ik denk dat we hier ook 

dit jaar weer goed in geslaagd zijn. In de diverse verslagen van de 

werkgroepen die binnen onze vogelwacht actief zijn kunt u lezen waarmee 

onze vrijwilligers zich het afgelopen jaar hebben bezig gehouden. 

 

Ondanks het soms koudere weer is ook 2008 gemiddeld genomen een warm 

jaar geworden. Het jaar komt op de negende plaats van de warmste jaren in 

ruim een eeuw. Bovendien was dit jaar natter maar ook zonniger dan 

normaal. Vooral de uitzonderlijk zachte winter en het warme voorjaar 

hebben dit jaar gezorgd dat de gemiddelde temperatuur vrij hoog lag. 

Daarentegen was december de koudste maand sinds 1996 en was het niet 

eerder zo zonnig in december. 

 

Door het zachte voorjaar hebben de meeste nazorgers dit voorjaar wel een 

kievitseitje kunnen vinden. Toch is de toekomst van het eierzoeken er in 

2008 niet zekerder op geworden. 

In juni 2008 kopten vele kranten dat de provincie Fryslân een strenger 

controlesysteem moet gaan hanteren op het rapen en zoeken van 

kievitseieren. De Raad van State heeft opnieuw de ontheffing voor het rapen 

en zoeken van kievitseieren vernietigd. ‘Ik hoop dat er snel rust in het veld 

komt’, stelde gedeputeerde Anita Andriesen als reactie op deze uitspraak 

van de Raad van State. De provincie gaat zich nu samen met de BFVW 

buigen om een controlesysteem te ontwikkelen dat de goedkeuring van de 

Raad van State kan krijgen. Hierdoor is het toch opnieuw mogelijk om 

kievitseieren te zoeken en te rapen in de provincie Fryslân. Het initiatief 

voor dit overleg ligt bij de BFVW.  

 

Je hoort van eierzoekers en nazorgers toch steeds meer de twijfel naar boven 

komen of de traditie van het zoeken en rapen van eierzoeken en het 

vervolgens uitvoeren van nazorgwerkzaamheden nog wel veel langer in 

stand gehouden kan worden. En juist in deze tijd waarin de BFVW en de 

provincie Fryslân samen moeten strijden, hebben we een belangrijke 

medestrijder verloren. Natuurlijk moet ik hier de naam van Anita Andriesen 

noemen. De ‘Mem foar Fryslân' is overleden zoals stond te lezen op de 

voorpagina van vele kranten. Anita Andriesen, de vrouw die zich de 

afgelopen jaren als gedeputeerde liet kenmerken door grote bestuurlijke 
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daadkracht en enorme hartstocht voor deze provincie en haar inwoners.  

Anita Andriesen is altijd een groot voorstander geweest voor het beleid van 

eierzoeken en nazorgen zoals dat in Friesland tot nog toe gevoerd is. De 

BFVW en de hierbij aangesloten Vogelwachten zijn veel dank verschuldigd 

aan mevrouw Andriesen. Mede door haar enorme inzet voor ons als 

wachten, nazorgers en eierzoekers is het tot nu toe bijna altijd mogelijk 

geweest kievitseieren te zoeken en rapen in de provincie Fryslân. We hopen 

dat er in de komende periode toch een systeem kan worden ontwikkeld door 

de BFVW en de provincie Fryslân zodat de Raad van State opnieuw bereid 

is de ontheffing te verlenen.  

 

Tijdens de komende ledenvergadering zit de bestuursperiode  van enkele 

bestuursleden er op.  Gelukkig kan ik u meedelen dat de heren Durk 

Venema en Gerard Jellema hebben besloten zich opnieuw beschikbaar te 

stellen voor een nieuwe zittingsperiode. We zullen hierover stemmen tijdens 

de ledenvergadering maar ik wil bij deze beide heren danken voor alle werk  

dat zij voor onze wacht hebben gedaan en in de toekomst nog zullen doen. 

 

Wil ik afsluiten en u veel leesplezier wensen met het JAARBOEK 2008. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wybren de Boer. 
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Verslag van de Algemene ledenvergadering  van de “Vogelwacht 

Balk en omstreken”,  gehouden op 28 februari 2008 in Hotel 

“Welgelegen” te Harich. 
 

1. Opening.  

De voorzitter, de heer W. de Boer,  opent de vergadering om klokslag 

20.00 uur en heet 21 leden van harte welkom. Een speciaal welkom is er 

voor de heren A.Volbeda, H. Kanninga en W. Louwsma als ere-leden en 

voor de heer M.Veenstra als lid van het hoofdbestuur van de B.F.V.W.  

Na dit welkomstwoord wordt er staande een moment van stilte in acht 

genomen in verband met de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen 

zijn, waaronder ons erelid H. Veltman uit Balk en K. de Hoop te Harich.  

De voorzitter neemt vervolgens het voorbije jaar in vogelvlucht door en 

gaat kort in op de ook dit jaar weer vele activiteiten die er hebben 

plaatsgevonden in het kader van onze plaatselijke wacht: de filmavond 

over de Waarden, het werk dat door de verschillende werkgroepen is 

gedaan, de excursie naar de Workumerwaard, de nestkastcontrôle van en 

door de jeugdvogelwacht, de jaarlijkse jeugdvogelwachtdag (ditmaal in 

Heerenveen) en uiteraard het werk dat door de nazorgers is verricht. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 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. Op de vraag van de heer A. Volbeda wat er die 

avond zoal aan de orde zal komen, loopt de heer J. van Dijk kort de 

betreffende agenda door. De heer Volbeda laat verder weten dat er 

binnen de B.F.V.W. in zijn ogen nog te weinig aan sponsoring wordt 

gedaan, waarop de heer M. Veenstra meedeelt, dat er ook op dat gebied 

veranderingen aan zitten te komen.   

 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 22 februari 2007. De notulen worden 

doorgenomen en door de vergadering onveranderd goedgekeurd. 

 

4. a. Verslag van de penningmeester over 2007. De penningmeester, A. 

Overwijk, geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven over 2007 

en verklaart waarom er dit jaar een licht negatief saldo is ontstaan 

(onvoldoende afdracht aan de B.F.V.W. in 2006 door een forse 

contributieverhoging bij de B.F.V.W. en daardoor een aanzienlijk extra 

verschuldigd bedrag, dat “eerst” in 2007 is verrekend). 
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b. Verslag en benoeming kascommissie. De heer I. Bergsma doet verslag 

namens de kascommissie -bestaande uit hemzelf en de heer F. Bijl- en 

geeft aan, dat de boekingen net als vorig jaar op de cent nauwkeurig 

correct zijn bevonden. De penningmeester wordt hierna onder een 

begeleidend applaus decharge verleend.      

 

De heer Bergsma is aftredend als lid van de kascommissie en vanuit de 

zaal wordt de heer G. Rypkema bereid gevonden om zijn plaats in de 

commissie in te nemen. 

 

c. Voorstel contributieverhoging. De penningmeester licht de redenen toe 

waarom het bestuur tot het voorstel is gekomen om de contributie per 1 

januari 2009 met 1 Euro te verhogen, waaronder de contributieverhoging 

bij de B.F.V.W. en de fiks gestegen kosten van het giroverkeer. 

Voor geen van de aanwezige leden is het voorstel een probleem en er 

wordt zelfs vanuit de zaal geopperd om de contributie meteen maar met 2 

euro te verhogen. 

 

De penningmeester zet daarop uiteen dat dit iets teveel van het goede zou 

zijn, daar de vogelwacht een vereniging is zonder winstoogmerk en ook 

nog steeds een gunstig giro- en banksaldo kent. 

 

5. Bestuursverkiezingen. De heer J. van der Galiën werd afgelopen jaar 

bereid gevonden om de vacante plaats van de heer W. Louwsma op te 

vullen. Het voorstel van het bestuur om hem eerst voor 2 jaar te 

benoemen komt voort om niet ineens te veel aftredende bestuursleden in 

eenzelfde jaar te krijgen. De normale bestuursperiode is 3 jaar. Vanuit de 

leden zijn er geen bezwaren tegen deze constructie. 

Aftredend en herkiesbaar zijn A. Overwijk en J. Deinum. Onder applaus 

worden beide heren herkozen. 

Aftredend en niet-herkiesbaar is de secretaris J. van Dijk. Mevrouw T. 

(Theunie) de Smit-Wassenaar is bereid gevonden om het secretariaat 

over te nemen. Ook hiermee gaan de leden unaniem akkoord. De 

scheidend secretaris wordt door de voorzitter bedankt voor de afgelopen 

6 jaar van inzet voor de wacht, waarop hem nog een bosje bloemen en 

een attentie wordt aangeboden voor zijn werk. 
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6. a. Verslag nazorg weidevogels. De gegevens/cijfers over het afgelopen 

jaar worden doorgenomen door D. Venema en daar waar nodig 

toegelicht. 

 

Aangegeven wordt dat zich vanuit Elahuizen een nieuwe nazorger heeft 

aangemeld en dat mede hierdoor geprobeerd zal worden om in het gebied 

Elahuizen en Oudega geleidelijk aan ook hier nazorgrayons te realiseren. 

De datum voor de eerstvolgende nazorgvergadering is 12 maart 2008. 

 

b. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. De heer W. Louwsma 

geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en 

concludeert dat het een goed jaar is geweest, wat te maken heeft met een 

goed aanbod aan muizen voor de roofvogels en uilen. 

Hij geeft aan dat vrijwilligers voor het vele werk dat moet worden 

gedaan altijd welkom zijn en zich bij hem kunnen melden. 

 

c. Verslag jeugdvogelwacht. Dit jaar hebben enkele bestuursleden de 

jeugdvogelwacht geleid, waarbij men gezamenlijk driemaal bij de 

nestkasten langs is geweest. 

Ook de collega-vogelwacht Woudsend is een keer met een aantal 

jeugdleden mee geweest. Het resultaat was helaas dermate slecht, dat er 

eigenlijk moeilijk een verslag van gemaakt kon worden. 

De grote boosdoener dit jaar bleek de boommarter te zijn die in vele 

hokjes een slagveld achter liet. Dit jaar zijn aan ongeveer tweederde van 

alle vogelhokjes enkele spijkers boven de opening gemonteerd in de 

hoop dat dit voortaan in minder predatie resulteert. 

 

Voorts is de jeugdvogelwachtdag in Heerenveen bezocht en ondanks 

vele regenbuien is het tóch een mooie dag geworden. 

In december tenslotte is er met een aantal jeugdleden naar braakballen 

van de ransuil gezocht, waarop deze zijn uitgeplozen: tevens zijn die 

middag vetballen en pindaslingers gemaakt voor de vogeltjes in onze 

tuin. 

Al met al een mooi jaar en het bestuur hoopt, dat het de activiteiten voor 

de jeugd nog  verder zal kunnen uitbreiden. Er wordt daarbij o.m. 

gedacht om jeugdleden met W. Louwsma mee te laten gaan bij het 

ringen van jonge vogels en in april de jeugd mee te laten draaien in de 

nazorg van een weidevogelgebied. 
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7. Excursie 2008. De excursie van dit jaar zal gaan naar het gebied “de 

Gouden Boaiem” bij Woudsend en wordt gehouden op 31 mei. Er gaat 

een intekenlijst rond waarop belangstellenden zich kunnen inschrijven. 

Ook bij de nazorgvergadering van 12 maart kunnen geïnteresseerden 

zich nog aanmelden. 

 

8. Rondvraag.  

De puzzel in het jaarboek is net als vorig jaar gewonnen door de heer K. 

van der Meer die de goede oplossing heeft ingeleverd en door de 

penningmeester staande de vergadering door middel van loting tot 

prijswinnaar is gekroond. 

De heer B. de Smit heeft bij de film-/propaganda avond van het 

afgelopen jaar een stukje ledenwerving gemist, temeer er die avond 

volgens hem vele mensen aanwezig zijn geweest die nog geen lid van de 

wacht zijn. 

Het bestuur geeft hem hierin gelijk en zal zijn waardevolle opmerking 

meenemen voor de propagada-avond van het volgend jaar. 

De heer H. Kanninga laat weten dat de heer P. Hoekstra de vogelhokjes 

“op de tuinbouw” weer keurig heeft schoongemaakt en waar nodig heeft 

vervangen. 

 

Pauze 

 

9. Presentatie I. Bergsma. Na de rondvraag c.q. na de pauze verzorgt de 

heer I. Bergsma een mooie presentatie over Gerrit de otter die de 

jaargetijden van het Wyckelerhop heeft meegemaakt. Een prachtig 

verhaal dat omkleed werd met hele mooie dia’s. 

 

10. Sluiting. Na dit alles sluit de voorzitter rond de klok van 22.00 uur de 

vergadering door iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en hen 

een wel thuis te wensen.  

  

 

J.v.D.  
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Informatie van de penningmeester 
 

In onderstaande tabel ziet u het financiële overzicht over het jaar 2008, een 

jaar waarin de kredietcrisis mondiaal hard om zich heensloeg, maar waarin 

we het boekjaar ondanks enkele gestegen kostenposten (waaronder de vorig 

jaar reeds aangekondigde aanmerkelijke stijging van de kosten voor 

giroverkeer) met een positief saldo van €376,55 konden afsluiten. 

De financiële huishouding van de Vogelwacht is daarmee nog altijd als goed 

en gezond aan te merken. 

 

Het overzicht spreekt voor zich en bevat in mijn ogen geen posten die een 

specifieke toelichting behoeven. 

 

Financieel overzicht 2008 

 
INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 05-12-2007 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige v’wachten 

Verkoop jaarboeken BFVW 

Gift Vogelvereniging Balk 

Gift W. Louwsma 

Giften filmavond J. de Jong 

Film PCOB via Evert St. 

Overig 

€ 5869,46 

-      52,48 

-    550,00 

-  1855,95 

-      20,00 

-      34,00 

-    165,00 

-  2073,00 

-      85,09 

-      50,00 

-      85,20 

Afdracht BFW  

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Bijdrage KvK 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur filmav. + ALV 

Zaalhuur nazorgverg. 

Km-verg. ringwerk W.L.  

Sovon 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Uitgaven torenvalkkasten 

Uitgaven tbv filmavond 

Jaarboeken BFVW  

Kantoorbenodigdheden 

Kasopname tbv excursie 

Diverse onkosten tlv ALV 

Ringverg. W.L. (3 jr.) 

Uitgaven tbv ladderwagen 

 

Totaal 

 

Saldo 03-12-2008 

€   662,50 

-    167,40 

-      96,48 

-      27,00 

-    238,00 

-    308,00 

-    110,50 

-  2073,00 

-      20,00 

-      36,00 

-      74,26 

-      38,42 

-      95,50 

-      31,50 

-    123,67 

-      50,00 

-      31,00 

-      78,44 

-    332,50 

 

€ 4594,17 

 

€ 6246,01 

Totaal € 10840,18 Totaal €10840,18 
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 Saldo giro 03-12-2008  € 3107,43 

 Saldo bank 03-12-2008  € 3138,58 

 Saldo 03-12-2008  € 6246,01 

 

 

 

 Saldo 05-12-2007  € 5869,46 

 Saldo 03-12-2008  € 6246,01 

 Positief saldo over 2008 €  376,55 

 

 

Contributie voor 2009: 

De contributie voor dit jaar is overeenkomstig het vorig jaar genomen 

besluit met €1 verhoogd en bedraagt thans  € 6,--: degenen die ook aan 

nazorg doen betalen een bedrag van €2,70 extra i.v.m. de aanschaf via de 

BFVW van een inlegvel voor de nazorgpas. 

 

Verder wil ik de leden nogmaals wijzen op het volgende. 

 

De Postbank heeft op 1 januari 2008 een nieuw tariefstelsel ingevoerd voor 

het zakelijke betalingsverkeer, waardoor iedere per acceptgiro gedane 

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

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 2009. 

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 of komen te overlijden, 

en dat de betreffende wijzigingen niet altijd (tijdig) worden doorgegeven aan 

de penningmeester (of ander bestuurslid). 
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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 dan wel andere 

relevante wijzigingen aan mij door te geven.  

Het bovenstaande geldt ook indien u uw lidmaatschap op zeker moment 

wenst op te zeggen. 

 

Voor alle duidelijkheid: als regel bij opzeggingen van het lidmaatschap 

geldt, dat men weliswaar op elk moment kan overgaan tot het opzeggen van 

het lidmaatschap, maar dat men bij ontvangst van het jaarboek met 

acceptgiro in ieder geval de contributie van dát jaar nog verschuldigd is!  
 

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 F. Bijl en G. Rypkema uit 

Balk respectievelijk Harich. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 5 maart 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 een jaarboek als dit 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 2008 
 

Door de zachte en natte perioden van eind februari dit jaar begon de 

‘meitiid’ voor de aaisikers al vroeg. Al op 3 maart werd de eerste melding 

gedaan van het eerste kievitsei in Eemnes (Utrecht). Op 6 maart werd het 

eerste ei van Fryslân gevonden in Hitsum. Het eerste ei van de gemeente 

Gaasterlan-Sleat werd op 12 maart omstreeks 13:30 gevonden door Gelke 

Broersma (Koudum) en Johannes van der Wal (Balk) in de buurt van 

Oudega. Rond 17:00 die zelfde dag vonden zij ook het eerste ei van de 

gemeente Nijefurd. Ook rond 17:00 op 12 maart vonden de gebroeders 

Richard en Johan Deinum uit Wijckel in de Brekkenpolder het eerste ei van 

de gemeente Lemsterland. Het ging hier om een trijeke!  

 

Er is goed nieuws voor de grutto uit Frankrijk gekomen. Er mag namelijk  

de komende vijf jaar niet op grutto, wulp en eidereend gejaagd worden. 

Verder zijn we nog in afwachting over of we komend jaar het ‘frije fjild’ 

weer in kunnen. De registratie van het aantal geraapte eieren zal beter 

moeten en het voorstel ligt momenteel bij de bezwarencommissie. 

 

De resultaten dit jaar waren evenals voorgaande jaren per nazorgrayon weer 

zeer wisselend, maar over het algemeen positief. Zo waren de aantallen 

weidevogels in natuurreservaat Het Zwin (nazorgrayon Willem Louwsma) 

in tegenstelling tot vorig jaar erg hoog. Dit kwam door de nieuwe 

inrichtingsontwikkelingen. Er waren maar liefst 19 paar kieviten, 12 paar 

grutto’s, 1 paar scholeksters en wel 6 paar tureluurs. 
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Erg leuk was ook de vestiging van 12 paartjes van de kluut. Helaas zijn er 

geen jongen groot geworden. Alle nesten zijn gepredeerd. Het succes van de 

aantallen weidevogels in Het Zwin was echter in de omliggende 

nazorgrayons te merken, aangezien hier minder weidevogels aanwezig 

waren. Zo nam het aantal kieviten in het ernaast gelegen nazorgrayon van 

Gjalt Bergsma af met 11 paar en het aantal grutto’s met 5 paar. 

 
Het totaal aantal broedparen in ons nazorggebied van 1732 hectare komt dit 

jaar op: 182 kievit, 86 grutto, 31 tureluur en 55 scholekster. Dit betekent 

voor alle vier soorten een toename ten aanzien van het voorgaande jaar. 

Grafiek 1 geeft het aantal broedparen weer over de periode 2002 tot en met 

2008. 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 2002-2008. 
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Het aantal in het veld waargenomen broedparen met jongen van 2 tot 3 

weken oud, was dit jaar hoog. Dit zou een teken kunnen zijn dat er dit jaar 

relatief veel jongen groot zijn geworden. Grafiek 2 geeft het waargenomen 

aantal broedparen met jongen van 2 tot 3 weken oud weer over de periode 

2002 tot en met 2008. 
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Grafiek 2. Aantal broedparen met jongen van 2 tot 3 weken oud over de 

periode 2002 tot en met 2008. 

 

Nieuwe actieve nazorgers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij 

onderstaande personen. 

 

De nazorgcoördinatoren, 

 

Durk Venema en Johan Deinum 
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Excursie naar “Gouden Bodem” op 31 mei 2008 
 

Voor vroege vogels was het zowel al laat in het seizoen , als op de dag. Die 

zaterdag stonden zo’n 25 vogelaars en –laarsters op de Loswal van 

Woudsend, waar Sjoerd Bakker van S.B.B klaar lag met zijn vlet om ons 

over te zetten naar het natuurgebied Gouden Bodem. Het tekort aan 

vogelspotten werd ruimschoots vergoed door het adembenemend mooie 

landschap , vergezichten en  de prachtige vrijlopende kuddes  paarden en 

koeien tussen het kniehoge gras; alsof we in de oude schoolplaten van Jetzes 

stapten!  

Ook Piet Nagelhout, onze oudste deelnemer van de groep en gewoonlijk niet 

rap ter been  liep, eenmaal tussen het hoge gras, als een kievit voluit pratend 

over zijn werkzame leven in de vorige eeuw hier op dit eiland. 
  

 
 

Halverwege de ochtend scheepte de groep zich weer in de boot van S.B.B. 

voor een “safari” rondom het eiland, waarbij wij, zeker door de kijkers, veel 

schoons te zien kregen! Het kleine bootje leek wel de ark van Noach,  met 

zoveel Man en Muis aan boord. Tegen het middaguur loste Sjoerd zijn 

lading weer af aan de Loswal. Een laat koffie-uurtje werd “noflik” 

afgesloten op het terras van café “de Watersport”. We hebben genoten!        
                                                                                                                                   

Bram de Smit 
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Kennismaking met nieuwe bestuursleden 
 

Joop van der Galiën: 

 

Sinds 2008 zit ik in het bestuur van 

de vogelwacht, en wil proberen de 

jeugdvogelwacht weer op poten te 

zetten. 

Mijn beroep is hovenier bij de 

gemeente Gaasterlan Sleat. 

Mijn hobby’s zijn de natuur in, 

schaatsen, fietsen en met de camper 

er op uit. Momenteel ben ik bezig 

met de IVN natuurgidsen cursus.  

                                                

                                                 

Groeten Joop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theunie de Smit-Wassenaar: 

 

Toen ik vorig jaar gevraagd werd om de secretarisfunctie in het bestuur van 

de vogelwacht Balk e.o. over te nemen hoefde ik niet zo lang na te denken. 

Ik ben dan wel geen “aaisiker”maar ben wel van huis uit geïnteresseerd in 

alles wat in de natuur leeft en wil me zeker inzetten om te behouden en te 

beschermen wat er nog mogelijk is. Mijn beide ouders waren afkomstig van 

een boerderij in de Greidhûke vlakbij Skrins. Daar brachten we als kind ook 

de vakanties door. Met mijn vader ging ik vaak het land in en hij leerde me 

de vogels herkennen. Zelf werd hij leraar en geen boer, want ze konden niets 

met hem:”die jongen stjit allinnig mar nei de fûgels te sjen.” 
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Met mijn man, Bram, ben ik begonnen op een woonboot in Ritsumazijl, 

midden tussen de weilanden. In het voorjaar zochten we alle nesten van 

kieviten en grutto´s en maakten veel foto´s. Nog staat me de dag voor de 

geest waarop een loonmaaier het hele land met alle jongen heeft 

platgemaaid! De futen die tegenover onze boot nestelden hebben we groot 

zien worden en uiteraard gefotografeerd. 

 

Toen we 29 jaar geleden in Harich kwamen wonen, zagen we de kieviten en 

grutto´s voor en achter ons op het land. Die zijn nu vervangen door heel 

andere vogels!! We horen ze nu op afstand. Uiteraard hebben we ons 

aangesloten bij de vogelwacht, waar ik aanvankelijk als enige vrouw op de 

ALV aanwezig was.  Ik heb altijd veel respect voor de `fjildmensen` en ik 

hoop er nog veel van te leren. 
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Nestkastcontrole jeugdvogelwacht in Harichsterbosk 

 

Alle 120 nestkasten werden in drie 

zaterdagen door de jeugdleden 

gecontroleerd en geïnventariseerd. Het 

is altijd een hele klus voor de 

jeugdleden en begeleiders. Het 

groepje jeugdleden blijft klein maar 

toch is er een vast groepje dat elke 

keer weer aanwezig is. Omdat het jaar 2007 een dramatisch 

inventarisatiejaar was door met name toedoen van de marter, hebben de 

bestuursleden geprobeerd om te voorkomen dat deze predator in 2008 weer 

zo kon toeslaan. Boven de invliegopening van de nestkasten werden twee 

spijkers geslagen om te voorkomen dat de marter de nesten + eieren en/of 

jongen uit de hokjes kan hengelen. We kunnen gelukkig constateren dat 

deze maatregel een positief effect heeft gehad.  

 

Tabel met resultaten: 

 

Soorten nesten eieren jongen % 

Gem. 

eieren per 

nest 

Gem. 

jongen per 

nest 

Koolmees 21 170 132 77,6 8,1 6,3 

Pimpelmees 32 302 251 83,1 9,4 7,8 

Bonte vliegen 

vanger 
2 17 17 100 8,5 8,5 

Totaal 55 489 390    

 

Zoals te zien in het inventarisatie overzicht is er dit jaar een groot aantal 

jongen uitgevlogen. Toch is de verstoring door de marter nog steeds 

aanzienlijk (circa 20%). Daarom zijn de bestuursleden momenteel bezig de 

oversteek van de dakjes te vergroten. We hopen dat door deze actie de 

verstoring door de marter nog meer terug kan worden gebracht en dat de 

resultaten in 2009 weer een verbetering ten opzichte van 2008 mogen laten 

zien. 

 

Namens de jeugdvogelwacht,  

 

Wybren de Boer.  
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 2008 

 

Na weer een zachte winter met weinig sneeuw en vorst konden de 

vrijwilligers van de werkgroep Roofvogels al vroeg in het voorjaar het veld 

in. De muizenstand was toen goed, zodat je veel muizen-etende roofvogels 

zag in het voorjaar zoals torenvalken en buizerds.  

Het werk van een vrijwilliger is in maart/april oude nesten opsporen, immers 

de bladeren zijn dan nog niet aan de bomen, zodat je veel beter een “oud” 

nest kan opsporen. 

Ook kun je in deze periode al de omgeving van het broedgebied vaststellen 

en de balts meemaken. We zouden als vrijwilliger graag willen horen wat 

een paartje roofvogels allemaal tegen elkaar zegt. Eind maart hebben we nog 

enkele nieuwe torenvalkkasten geplaatst in de omgeving van Elahuizen en 

Oudega, omdat deze torenvalken geen nestgelegenheid hadden. 

Binnen één of twee dagen waren deze kasten al “bezet” door een paartje 

torenvalken en begin april waren ze al aan de leg. Door een goede 

muizenstand, bleek dat rond midden april de meeste torenvalkkasten “bezet” 

waren en de meeste paartjes al een volledig legsel hadden.  

Ook de buizerds zaten toen al op hun nesten en hadden ook al een volledig 

legsel. De buizerds hadden ook een tekort aan nesten waardoor er zelfs twee 

broedgevallen bekend zijn van grondnesten.  

Onze Ale Overwijk vond in zijn 

nazorggebied een grondnest van 

een buizerd met 1 ei en in de 

omgeving van Tjerkgaast werd 

een grondnest gevonden met 2 

eieren. Alle muizenetende 

roofvogels hebben het dit jaar 

goed gehad met een goede 

legselgrootte en weinig uitval 

van jonge vogels, al misten we 

bij de buizerds wel vaak één 

jong t.o.v. het aantal eieren. 

Ook de ransuilen waren dit jaar 

weer ‘stiekem’. Je hoorde en 

zag ze weinig, we hebben er dit 

jaar veel tijd aan besteed, zodat 

we meer nesten hebben 

gevonden dan in 2007 en ook 

meer konden ringen. 



 23 

Na afloop van het broedseizoen bleek dat we toch weer een behoorlijk aantal 

ransuilpaartjes gemist hebben om te ringen en dat er vast ook nog een aantal 

paartjes ransuilen was dat we helemaal gemist hebben. 

De echte jagers onder de roofvogels zoals de havik, sperwer en boomvalk 

bleven zo rond het peil van het jaar 2007 schommelen. 

De bruine kiekendief had ook in het jaar 2008 geen best broedseizoen. We 

konden ook maar weinig ‘prooioverdracht’ meemaken zodat we de nesten 

moeilijk konden lokaliseren.  

Dit jaar zijn we zelfs niet op de Makkumer-Noordwaard geweest. We 

hadden te weinig tijd om dat te doen, doordat we nog druk aan het ringen 

waren met de andere vogelsoorten. 

Dit jaar hebben we ook weer enkele velduilen in het broedseizoen gezien. Ik 

heb wel drie verschillende vogels gezien maar geen broedgeval kunnen 

ontdekken. 

 

In de omgeving van Sloten-Wyckel is er dit jaar een steenuiltje gehoord en 

gezien. En Gerrit v/d Meer heeft het ‘uiltje’ zelfs in zijn handen gehad toen 

hij een ‘broedkast’ controleerde, jammer genoeg was ik aan het ringen 

achter Sneek zodat het steenuiltje ongeringd is losgelaten.  

 

In de Gaasterlandse bossen is het nog niet veel drukker geworden met het 

aantal roofvogels. Wel loopt het aantal steen-/boommarters op, bij de 

controle van de bosuilkasten vonden Durk Venema, Johan Deinum en Theo 

Leenes zelfs in twee van deze kasten een nest jonge marters! 

Ook hoorden zij op zeker moment in het Rijsterbos bij een controle drie 

roepende jonge bosuilen en dan wil je graag weten waar dat paartje bosuilen 

gebroed heeft. 

 

Op 20 mei konden we de eerste vijf torenvalken ringen in Warns, hier zit al 

jaren een paartje te broeden in een oude plastic ton welke in een loods is 

geplaatst door de boer zelf. 

Op 22 mei ringden we de eerste ransuilen in de omgeving van Hindeloopen, 

het paartje ransuilen broedde in een kunstnest welke door ons geplaatst was, 

er waren hier drie jongen. 

De familie heeft nog een maand plezier beleefd aan de ‘piepende’ jonge 

ransuilen maar ook van zes jonge torenvalken en 3 jonge kerkuilen, die 

allemaal rond hun boerderij broedden.  
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Het totale overzicht van de geringde en gevonden roofvogels in 2008 in 

onze regio zag er als volgt uit: 

 

Geslaagd en geringd: 

Soort Aantal nesten Geringde jongen Gemiddeld 

Buizerd 54 113 2.10 

Havik 14 32 2.30 

Torenvalk 77 362 4.70 

Sperwer 9 40 4.40 

Br. Kiekendief 4 17 4.25 

Boomvalk 5 14 2.80 

Ransuil 16 55 3.45 

 

Geslaagd maar niet geringd: 

Soort Aantal nesten Aantal jongen Gemiddeld 

Buizerd 7 13 1.85 

Havik 1 3 3.00 

Torenvalk 6 22 3.65 

Sperwer 2 8 4.00 

Br. Kiekendief 10 31 3.10 

Ransuil 12 36 3.00 

Boomvalk 1 3 3.00 

Bosuil 1 3 3.00 

 

Niet geslaagd, dus mislukt: 

Soort Aantal nesten Fase Oorzaak 

Buizerd 10 ? eieren Mensen - nijlgans - kraai 

Torenvalk 11 46 ei / jong Onbevr. - kraai - kauw 

Sperwer 4 16 ei / jong Onbevr. – marter - havik 

Ransuil 4 17 ei / jong Havik – eksters - verlaten 

Br. Kiekendief 2 8 ei / jong Vos - nijlgans 

Boomvalk 2 6 ei / jong Waarschijnlijk havik 
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Uit voorgaande overzichten blijkt dat we dit jaar in totaal 253 

nesten/broedparen van de roofvogels hebben kunnen lokaliseren. 

In 2007 was dit 241 broedparen en in 2006 151 broedparen, dit is in onze 

regio zo ongeveer het gemiddelde van een goed roofvogeljaar. 

 

In 2008 heb ik ongeveer 80 

terugmeldingen ontvangen van de 

door mij geringde of gevonden 

roofvogels.  

Een bruine kiekendief, geringd op 

25 juni 2005 bij Workum werd op 

3 april 2008 doodgeschoten in 

Spanje. De bruine kiekendief was 

dus 1378 dagen na het ringen op 

1314 km van de ringplaats en op 

terugtrek naar het broedgebied 

doodgeschoten.  

Verder weer enkele meldingen 

van geringde torenvalken die naar 

Terschelling waren gevlogen en 

naar Zeeland.  

 

 

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

Buizerd    120    jongen 

Havik     25      jongen 

Br. kiekendief    23      jongen 

Torenvalk     622    jongen 

Sperwer    57      jongen  

Boomvalk     12      jongen 

Ransuil    97      jongen 

 

 

 

Buizerd    66      jongen 

Havik     3        jongen 

Br. kiekendief    4        jongen 

Torenvalk     122    jongen 

Sperwer    10      jongen  

Boomvalk     3        jongen 

Ransuil    9        jongen 
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Samen hebben we dus 1177 roofvogels geringd in onze regio en de regio 

Sneek van Imko Riemersma.  

 

We zouden nog graag wat vrijwilligers bij onze werkgroep willen hebben 

om mee te helpen inventariseren en ringen.  

Dankzij Margje Abma en Lydia Barkema konden we bijna alle vogels op 

tijd ringen.  

 

Namens de werkgroep, 

 

W. Louwsma 
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Jeugdfûgelwachtdei Trynwâlden op 31 mei 2008 
 

Met  drie gemotiveerde jeugdleden, want er is een behoorlijke concurrentie 

van het voetballen, zijn we naar de Jeugdfûgelwachtdei geweest, die dit jaar 

perfect georganiseerd werd door 

de vogelwacht Trynwâlden. 

Ondanks de wagenziekte van één 

van de vogelwachtertjes kwamen 

we op tijd aan in Oentsjerk bij de 

PTC+ en praktijkschool voor de 

veehouderij, waar zich al zo’n 

300 jeugdleden met hun 

begeleiders hadden verzameld. 

Er was koffie limonade en cake 

en de opening werd verricht door 

Anita Andriesen, die de 

vogelwacht een warm hart toe droeg en die we erg zullen missen. 

We werden verdeeld over 14 groepen en wij startten tezamen met de groep 

Gaastmeer met een wandeling door de 

weilanden, waar we grutto’s, kieviten en 

scholeksters zagen. Er was al gemaaid, 

maar er stonden nog stukken lang gras, 

waar we tevergeefs naar “piekjes”  

zochten. Aan het eind was een waterplas, 

waar een aantal kijkers stond opgesteld, 

zodat we nog veel watervogels met jongen 

konden zien. 

Er lag een praam klaar, die ons vervoerde langs een stukje elfstedenroute en 

ons afzette bij het café aan het water te Aldtsjerk. De lunch smaakte 

uitstekend en we zaten heerlijk tot 

de volgende praam arriveerde. 

Een wandeling door het park van het 

landgoed “De Klinze” voerde ons 

naar een reiger- en roekenkolonie, 

die we met onze kijkers van heel 

dichtbij zagen. We liepen langs 

prachtige oude bomen en 

waterpartijen door de fraaie 

Roodbaardtuin.  
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Bij de uitgang van het park reed de bus voor, die ons weer afzette bij de 

Praktijkschool, waar studenten uit de hele wereld hun opleiding volgen. 

Een bezoekje aan de stallen is altijd interessant, zeker als er een fraaie 

roodbonte koe ligt te kalven. De laatste groepen hadden geluk, het kalfje 

was geboren. 

Tenslotte stond voor ons het 

vogelringen op het programma. 

Eerst legde een enthousiaste 

mevrouw uit hoe de vogels werden 

gevangen, met een groot vangnet 

en daarna was er een demonstratie 

van het ringen. Er werd een fitis 

gewogen, gemeten en geringd en 

vrijgelaten. Vervolgens kwam er 

een scholekster aan de beurt. De 

kinderen stonden er met hun neus 

boven op! De demonstratie werd gegeven door een betrokken groep mensen, 

die graag hun kennis uitdragen via lezingen voor vogelwachten en met 

leskisten op scholen. 

 

Al met al een prachtige dag, prima organisatie, waarbij de 

jeugdvogelwachters veel informatie kregen en veel gezien hebben. Wat 

betreft ons hadden er uit onze regio wel meer kinderen van kunnen 

profiteren! 

 

T. de Smit. 
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Verslag van de werkgroep kerkuilen 2008 
 

Elk voorjaar is het voor onze 

vrijwilligers zo omstreeks 1 

juni, als we beginnen met de 

controle van de nestkasten 

waarin de kerkuilen broeden.  

We hadden al een indicatie 

omtrent de legsels van de 

‘muizeneters’ zoals ransuil, 

torenvalk en buizerd die we 

toen allemaal al 

gecontroleerd hadden. 

Op 17 mei waren Theo 

Leenes en W. Louwsma op 

pad om de nestkasten van de 

torenvalken te controleren, 

we kwamen zo ook bij de 

fam. Steenbeek te 

Koufurderrige.  

 

In de torenvalkkast zaten 6 jonge torenvalken van ca. 10-14 dagen oud en 

nog 2 eieren, boer Klaas zei:  kijken jullie ook even in de kerkuilenkast, 

want ik hoor de jongen.  

Wij met boer Klaas naar boven en ja hoor er zaten al 3 jongen van ca. 4 

weken oud in de kast die we op 31 mei geringd hebben. Tevens vingen we 

toen beide oude kerkuilen die al geringd waren. 

Het vrouwtje heel licht gekleurd had ik geringd op 15 september 2004 te 

Hemelum en het mannetje vorig jaar als volwassen kerkuil bij boer Klaas op 

Kouferderrige.  

 

Het was onze geluksdag wel, want op 31 mei vingen we maar liefst 5 oude 

kerkuilen met een ring om.  

Op 23 mei hoorde Gerrit v/d Meer dat bij v/d Heide in Tjerkgaast een uil zat 

te broeden in een ‘buitenkast’. Deze kast is tegen een schuurtje geplaatst op 

ruim 2 meter hoogte, dit is ook onze enige buitenkast, maar ja Gerrit mocht 

er van v/d Heide niet even in zien.  
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Op 12 juli mochten we van v/d Heide komen ringen, Gerrit, ondertussen al 

vier keer aan de ‘dunne’ geweest en overgegeven van de spanningen, was er 

ook vanzelfsprekend bij.  

Dus heel voorzichtig de broedkast geopend en ja hoor er zaten jongen in, zo 

ongeveer 4 à 5 week oud. Nou Gerrit hoeveel zie je? Was onze vraag. Gerrit 

pakte vier jongen en gaf die aan ons. Hij nog eens naar de kast komt hij nog 

eens met 3 jongen naar beneden.  

In totaal dus zeven prachtige jonge kerkuilen die ook nog heel goed op 

gewicht waren, waarvan drie zelfs over de 400 gram. Geweldig! 

We hadden dit jaar vier paartjes die 8 eieren of meer als legsel hadden, hier 

huisde dus een hele goede vader die zijn vrouwtje goed verwende. 

 

Op 19 augustus kreeg ik een telefoontje van Gerritsen in Elahuizen, hij dacht 

dat hij kerkuilen hoorde in een ronde hooikoker, ik er direct op af. 

Wij samen de zolder op en ja tegen een staande bintpaal was een 

‘hooikoker’ vastgemaakt, dus daar de ladder tegenaan gezet en ja hoor 

bovenop de ‘koker’ zat een gat van ongeveer 15 cm. groot.  

Toen heb ik de zaklamp opgehaald en zag ik een paar jonge kerkuilen. 

Maarja ik kon er niet bijkomen, want een dergelijke koker is bijna 3 meter 

lang. 

 

Na ‘zessen’ Theo Leenes opgebeld met de 

mededeling dat hij zijn decoupeerzaag mee 

moest nemen om in de koker een gat te zagen. 

Nou, onze timmerman had er wel oren naar 

want vogels en timmeren is Theo zijn hobby, 

dan lacht hij van oor tot oor. Mooi gezicht!  

Dus ’s avonds met z’n tweetjes weer naar 

Gerritsen. Theo zaagde en ik met de zaklamp 

bijschijnen zodat hij de jonge kerkuilen niet 

zou onthoofden. 

We hebben een rond gat gemaakt net zo bij het 

midden van de hooikoker en jawel toen kon 

Theo maar liefst zes jonge kerkuilen eruit halen 

waarvan er al enkele vliegvlug waren. 

 

Omdat het ‘gat’ boven zat konden de jongen er 

niet uitkomen zodat we ze alle zes konden ringen ook deze ‘uiltjes’ waren 

heel goed aan het gewicht. Dit broedgeval heeft zelfs de Balkster krant 

gehaald.  
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Nu eerst het totaaloverzicht:  

 

59 broedparen met 252 geringde jongen, gemiddeld 4.37  

     en 6 vliegvlugge jongen en 23 onbevruchte eieren. 

7   broedparen met gemiddeld 3 vliegvlugge jongen en 3 dode jongen achter     

     platen, riet- en uilenbord etc.  

4   broedparen met 24 eieren verlaten 

1   broedpaar met 4 dode pullen in ligbox (hitte) 

 

Totaal dus 71 broedparen, vorig jaar waren dit er 28 broedparen en in 2006 

waren dit 17 broedparen dus een geweldig goed jaar voor de kerkuilen.  

Dit jaar waren er drie 2
e
 legsels met 7 jongen waarvan er één jong is geringd 

en wel op 12 november. In totaal heb ik in 2008 652 kerkuilen geringd. Nu 

moeten de broedkasten weer worden schoon gemaakt, er worden weer 

enkele broedkasten geplaatst en er kunnen weer drie worden opgehaald 

omdat de mensen de ‘uilenborden’ dicht hebben gemaakt. 

 

Graag willen we nog enkele vrijwilligers er bij hebben, kom op mensen het 

is goed en dankbaar werk.  

 

Namens de Werkgroep, 

 

W. Louwsma 
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Nestkastcontrole Menno van Coehoornbos in Wijckel. 

 

Zoals ieder jaar controleren wij de nestkasten in het Menno van 

Coehoornbos. Dit jaar zijn we op Koninginnedag begonnen met de eerste 

controle van de 36 nestkasten die momenteel in het bos hangen. Het is altijd 

weer spannend wat je in een nestkast aan gaat treffen. Soms zitten er 

namelijk vleermuizen in die het 

als slaapplaats gebruiken, of 

wespen die er hun nest in hebben 

gemaakt.  

De meeste vogels hadden hun 

legsel met de eerste controle al 

compleet en zaten al te broeden.  

Enkelen waren nog maar net aan 

de leg en hadden nog maar 2 of 3 

eieren.  

De bezetting van de bezetting 

van de nestkasten niet erg hoog. 

Voorgaande jaren waren meestal 

rond de 30 nestkasten bezet, dit jaar slechts 25. Het waren vooral de 

koolmezen die het lieten afweten. Ook konden we na 3 jaar lang 2 paartjes 

boomklevers, dit jaar maar 1 paartje boomklevers in onze nestkasten 

bewonderen.      

De 2
e
 controle hebben we eind mei gedaan. Alle jongen waren toen al in de 

veren en er waren nestkasten bij waar de jongen al uitgevlogen waren. 

 

De resultaten van de controles: 

Soorten nesten eieren jongen % 

Gem. 

eieren per 

nest 

Gem. 

jongen per 

nest 

Koolmees 10 93 89 95,7 9,3 8,9 

Pimpelmees 10 121 109 90,1 12,1 10,9 

Spreeuw 2 9 8 88,9 4,5 4,0 

Boomklever 1 8 7 87,5 8,0 7,0 

Ringmus 2 8 8 100 4,0 4,0 

Totaal 25 239 221    
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Uit de gemiddelden van bovenstaande tabel blijkt dat de koolmees een zeer 

hoog gemiddeld aantal jongen per nest heeft, namelijk 8,9. In 2007 lag deze 

waarde slechts op 7,5 en in 2006 op 7,7. Hierdoor zijn er dit jaar door 

minder broedparen bijna evenveel jongen groot gebracht als de voorgaande 

2 jaren. In 2007 vlogen er namelijk totaal 232 jongen uit en in 2006 vlogen 

er totaal 225 uit, dit jaar waren het er 221 zoals in bovenstaande tabel is te 

lezen. 

 

Nu we sinds kort ook nestkasten hebben hangen voor boomkruipers hopen 

we dat deze zich de komende jaren eens in de nestkasten zal laten zien. Ook 

de grote bonte specht zouden wij graag een keer verwelkomen in een 

nestkast. 

 

Hopend op een goed vogelseizoen in 2009, 

 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Beamotters yn Gaasterlân! 
 

Beamotter is de Friese naam voor boommarter. De boommarter is een 40 tot 

55 centimeter (exclusief staart) grote, chocoladekleurige marter. Door een 

lange pluimstaart (20 tot 28 centimeter) lijkt het een flink dier. Hij leeft 

voornamelijk in beboste gebieden. De boommarter lijkt erg veel op de 

steenmarter (in het Fries stienmurd). Belangrijke verschillen tussen beide 

soorten zijn de kleur van de ondervacht en de snuit, bij de boommarter zijn 

deze veel donkerder dan bij de steenmarter. Het aantal volwassen 

boommarters wordt in Nederland tussen de 350 en 400 geschat en is hiermee 

vrij zeldzaam.  

 

De boommarter was van oudsher bekend in Gaasterland, maar rond 1945 

lijkt de soort uit het gebied verdwenen te zijn. Uit jaarverslagen van onze 

Vogelwacht en de Roofvogelwerkgroep Súdwest-Fryslân (verslagen Willem 

Louwsma) duikt in 1998 voor het eerst predatie van in bomen broedende 

roofvogels door een marter op. In de volgende jaren blijken nesten van 

buizerd, havik, sperwer en torenvalk te worden gepredeerd door marters. 

Een bewijs hiervoor is de aanwezigheid van marteruitwerpselen op de 

gepredeerde nesten. Net zoals vossen markeren ook marters hun territorium. 

Onbekend is of het hierbij om (uitwerpselen van) steenmarter of 

boommarter gaat. De aanwezigheid van uitwerpselen op het nest, hoog in 

een boom, vormt echter een sterke aanwijzing dat het om de boommarter 

gaat en niet om de steenmarter.  

 

Vanaf 2001 worden 

door onze 

Vogelwacht 

verspreid door 

Gaasterland 

nestkasten voor de 

bosuil opgehangen 

en jaarlijks 

gecontroleerd. Al in 

2002 werden op het 

deksel van één van 

de bosuilnestkasten 

uitwerpselen van 

een marter 

aangetroffen. In de 
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bosuilnestkast zijn afgebeten veren (prooiresten) aanwezig. In de volgende 

jaren is een duidelijke toename van het gebruik van bosuilnestkasten door 

marters te zien. Na een waarneming van een marter in 2003 die overdag 

door de boomtoppen van enkele beuken liep, wordt de eerste marter in 2005 

in een bosuilnestkast aangetroffen. Twee weken later wordt in een andere 

bosuilnestkast wederom een marter aangetroffen. Ditmaal konden foto’s 

worden gemaakt. Aan de hand van deze foto’s kon met zekerheid worden 

vastgesteld dat het een boommarter betrof.  

 

Tijdens de bosuilnestkasten-controle van 2008 werd op respectievelijk 13 en 

26 april in het Harichsterbos en de Starnumanbossen een marter met jongen 

aangetroffen in een bosuilnestkast. Aan de hand van foto’s kon wederom 

met zekerheid worden vastgesteld dat het hier om de boommarter ging. Door 

de grootte van de jongen en er respectievelijk twee en drie jongen aanwezig 

waren, kan vrij zeker gesteld worden dat het niet het zelfde vrouwtje met 

jongen betrof. Foto’s hiervan zijn te bekijken op onze website 

(www.vogelwachtbalk.nl). Op 27 mei werden tijdens een nachtelijke 

uileninventarisatie twee jonge spelende boommarters in het Rijsterbos 

aangetroffen. Beide jongen konden in het licht van een zaklamp goed 

bekeken worden. De afstand met de eerder aangetroffen nesten bedraagt 

minimaal 5 kilometer. Zeer waarschijnlijk betreft dit dan ook een derde 

voortplantingsplaats. Boommarters blijken dus reeds in een groot deel van 

de Gaasterlandse bossen voor te komen. 

 

Op grond van de 

waarnemingen zou 

geconcludeerd kunnen 

worden dat de 

boommarter, na een 

mogelijke tijd van 

afwezigheid, de laatste 

jaren weer in aantal 

toeneemt in 

Gaasterland. Of dit van 

tijdelijke aard is zal de 

komende jaren blijken. 

 

De volgende vogelsoorten werden als prooiresten van de boommarter 

aangetroffen in de bosuilnestkasten: pimpelmees, spreeuw, merel, 

zanglijster, grote bonte specht, houtsnip, gaai, kauw, zwarte kraai, holenduif, 

http://www.vogelwachtbalk.nl/
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houtduif, buizerd en blauwe reiger. Holenduif en houtduif waren het meest 

vertegenwoordigd.  

 

De laatste jaren worden veel van onze mezennestkastjes, die in het 

Harichsterbos hangen, verstoord en geplunderd door marters, zeer 

waarschijnlijk boommarters (zie ook het verslag van de jeugdvogelwacht). 

Op het nestkastje liggen vaak afgebeten veren van koolmees of pimpelmees 

en het nest ligt veelal op de kop. Doordat de dakjes van onze nestkastjes te 

weinig oversteken kunnen boommarters op het dakje zitten en vervolgens 

met hun lange behendige armen door de invliegopening naar binnen 

hengelen. Afgelopen jaar hebben we geprobeerd dit tegen te gaan door twee 

spijkers boven de invliegopening te spijkeren, echter dit heeft niet afdoende 

geholpen. We zijn nu bezig om de oversteek van de nestkastdakjes te 

vergroten. We hopen dat dit meer resultaat heeft. 

 

Durk Venema 
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Maak de woordzoeker “Vogels” op deze bladzijde. Als alle woorden zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven een vraag. Zet deze vraag op een 

briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever dit briefje uiterlijk  

woensdag 4 maart 2009 in bij de voorzitter of mail het naar 

vogelwachtbalk@hotmail.com. Uit de goede oplossingen wordt tijdens de 

algemene ledenvergadering geloot wie een prijs krijgt uitgereikt. 

 

 

S F H P O R I E T Z A N G E R E 

I L F A Z A N T B O S U I L R K 

J U R A R A A L S C H O L V E R 

S I A P I V J E V I N K W G P O 

M T T J I E K R S K L U U T E O 

A E E E K I M E P I E E A O I D 

T R R K O O L M E E S R K R P K 

K I V A H O K V R V O G E E S E 

O E K S T E R M W I L S O N A E 

P R A N S U I L E Y I N T V R L 

T J I F T J A F R E M P T A G D 

H O U T D U I F P L U W U L I U 

J U N P I N S R E T A W R K T I 

T R U U L E R U T S N A G L O K 

W A T E R H O E N D N E E U I E 

S U M D O O R T I U P A T N ? R 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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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. 

 

Aalscholver Havik Ooievaar Tjiftjaf 

Bosuil Houtduif Paapje Torenvalk 

Eend Kauw Putter Tureluur 

Ekster Kievit Ransuil Vink 

Fazant Kluut Rietzanger Waterhoen 

Fluiter Kokmeeuw Roodkeelduiker Watersnip 

Frater Kolgans Roodmus Wulp 

Fuut Koolmees Sijs  

Graspieper Matkop Sperwer  

Grutto Merel Tapuit  
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Wordt lid van de jeugdvogelwacht Balk e.o.! 
 

De jeugdvogelwacht van Balk e.o. ligt op zijn kont! Er is zeer weinig 

animo. Toch willen we voor het komende seizoen de wacht weer 

proberen op te starten.  

 

Daarom doen we een beroep op de ouders, pake’s en beppe’s om hun 

kind(eren) en kleinkind(eren), op te geven als lid van de 

jeugdvogelwacht om samen de natuur in te trekken. 

 

De jeugdvogelwacht organiseert in 2009 de volgende activiteiten! 

 

#  De jeugdleden mogen met ervaren nazorgers mee om 

kievitseieren te zoeken en deze te beschermen. 

 

# De jeugdleden doen mee aan de nationale nazorgdag die 

gehouden wordt op zaterdag 25 april 2009. 

 

# De jeugdleden doen nestkastcontroles in het Harichsterbosk. 

 

#  De jeugdleden doen mee aan de Jeugdvogelwachtdag van de 

BFVW. 

 

# De jeugdleden mogen mee wanneer de roofvogels en uilen 

worden geringd. 

 

# De jeugdleden mogen mee met een excursie die gehouden 

wordt in een natuurgebied in Nederland. 

 

 

Je kunt je opgeven voor de jeugdvogelwacht bij: 

 

Joop van der Galiën, De Dammen 19, Balk, telefoon: 0514-604052 

 

 

We hopen dat je meedoet! 



 



 


