
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
  

 



Info Vogelbeschermingswacht Balk & Omstreken:  www.vogelwachtbalk.nl 

E-mail: Vogelwachtbalk@hotmail.com of  Balk@bfvw.nl 
 

    Bestuur: 
W. de Boer Welgelegen 13  Harich          Voorzitter tel. 605531 
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 
J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten  Lid  0623647648 
G. Jellema            Omrin 8                        

 
     Nijemirdum         Lid    tel. 572250 

J. v/d Galiën De Dammen 19  Balk  Lid tel. 604052 
     

    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 
T. de Smit Lorbuorren 3  Harich                tel. 603918 
 
    Nazorgcoördinatie: 
D. Venema J. Hornstraweg 4  Wijckel   tel. 603093 
J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten   0623647648 
     
    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     De Wurdze 8    Balk     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    De Wurdze 8    Balk   tel. 603178 
D. Venema J. Hornstraweg 4  Wijckel   tel. 603093 
     
    Werkgroep Roofvogels: 
W. Louwsma      De Wurdze 8    Balk   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 B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten   0623647648 
     
    Wintervoedering: 
A. Volbeda  Stinsenwei 10  Harich     tel. 604553 

J. Galama Jachtlustweg 43      Wijckel     tel. 603235 

G. Bergsma Keamerlanswei 11  Harich     tel. 602241
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op donderdag 25 februari 2010 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 5 maart 2009. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5.  Bestuursverkiezing: 
Aftredend is onze voorzitter. Hij stelt zich herkiesbaar.              

      6.    Verslag nazorg weidevogels. 

      7.    Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

      8.    Verslag jeugdvogelwacht. 

      9.    Actualiteit commissies. 

     10. Excursie 2010. 

     11. Rondvraag. 

 

Pauze 

 
12. Korte film van de BFVW ‘Greidfûgels, lit se net fleane’. 

     Film over de dassenburcht bij de familie Meinesz te Harich. 
13. Sluiting. 
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Van de Voorzitter 

 

Voor u ligt alweer het jaarboek 2009. Door middel van het jaarboek willen we 

verslag uitbrengen van de activiteiten die in het afgelopen jaar weer zijn 

uitgevoerd. Zo kunt u onder andere het weidevogelverslag 2009 vinden. Ook 

worden de resultaten van de nestkastcontroles in het Menno van Coehoornbos 

en het Harichsterbos beschreven. Daarnaast vind u de verslagen van de 

werkgroepen Roofvogels en Kerkuilen over het jaar 2009. Tevens wordt 

verslag gedaan van diverse excursies met de vogelwachtleden en 

jeugdvogelwachtleden.  

  

Hoe was het weer ook alweer in 2009. Het afgelopen jaar was warm. In De Bilt 

bedroeg de gemiddelde temperatuur naar schatting 10,5 graden tegen 9,8 graden 

normaal. Bovendien was het zeer zonnig: 2009 hoort tot de zonnigste jaren 

sinds de metingen begonnen in 1901. De zon scheen gemiddeld ruim 300 uur 

meer dan gewoonlijk. Verder viel er minder regen dan gewoonlijk. Met de 

warmte heeft 2009 de trend voortgezet van de laatste jaren. Sinds 1997 waren 

alle dertien jaren te warm of veel te warm. Toch bood het jaar ook 

vorstperiodes. De winter beheerste niet alleen de afgelopen weken het 

weerbeeld maar ook het begin van het jaar 2009.  

 

Na een koude januari lag de temperatuur in 2009 merendeels boven normaal. 

Februari was alles behalve winters en vooral april was een bijzonder warme 

maand, een van de zachtste van de meetreeks. Dat had ook zijn weerslag op het 

voorjaar dat de op een na de zachtste was in ruim honderd jaar.  

 

De zomer was eveneens warm en daarmee de negende warme zomer in 

successie. Fraai was het weer echter lang niet altijd. De zomer bood uiterst 

wisselvallig weer met veel - soms flinke - regen- en onweersbuien. Een 

hittegolf zat er niet in maar tropische temperaturen zijn soms wel gemeten. De 

herfst was zacht: de op drie na de zachtste sinds tenminste 1901. Vooral 

november was een uitzonderlijk zachte maand waarin de winter nog op afstand 

bleef. 

  

De jaar is voor het eerst gewerkt met het nieuwe registratiesysteem tijdens de 

eierzoekperiode. Eierzoekers moeten voortaan met mobiele telefoon de 

landerijen in. Na het vinden van een kievitsei moet dan eerst een SMS-je 

verzonden worden waarna toestemming wordt gegeven om het eitje mee te 

nemen. Het was voor velen onder ons nog een “hele toer” om een eitje voor de 

sluitingsdatum te vinden, want feit was dat het quotum al heel snel vol was.  



 3 

Tot op dit moment mag ook in 2010 nog in een bepaalde periode naar 

kievitseieren gezocht worden. Of dit ook in maart 2010 toegestaan is valt nog 

maar af te wachten. De faunabescherming heeft wederom een bodemprocedure 

aangespannen waarbij ze probeert het eierzoeken tegen te houden. Verder wordt 

het aantal gebieden waar eventueel naar eieren gezocht mag worden weer 

kleiner. 

  

Het wordt namelijk verboden om eieren te zoeken en te rapen in gebieden van It 

Fryske Gea. It Fryske Gea is eigenaar van zo'n 3000 hectare grond. Op een 

derde daarvan mocht tot 2009 naar eieren worden gezocht. Dat is dus vanaf 

komend seizoen verboden.  

  

Hoe het ook komt, u kunt er op rekenen dat onze nazorgcoördinatoren u dit 

voorjaar op de hoogte brengen en houden van de dan geldende regels op het 

gebied van eierzoeken / nazorgen. 

  

Wil ik afsluiten met een positieve boodschap. Onze jeugdvogelwacht is in het 

afgelopen jaar enorm gegroeid. Mede door de inspanning van onze 

bestuursleden Joop van der Galiën en Theunie de Smit en enkele reeds actieve 

jeugdleden is de jeugdvogelwacht in 2009 gegroeid van ca. 10 naar ongeveer 40 

leden. Een positieve ontwikkeling die hopelijk in 2010 doorzet. 

  

Wil ik afsluiten en u veel leesplezier toe wensen met het JAARBOEK 2009. 

  

Met vriendelijke groet, 

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

omstreken” gehouden op 5 maart 2009 in de Treemter te Balk om 20.00u  

  

Aanwezig: 24 leden. 

Afwezig met kennisgeving: de voorzitter Wybren de Boer, Gerrit Rijpkema, 

Inez Bergsma, Meine Veenstra. 

 

1. Opening.  

De waarnemend voorzitter, Durk Venema opent de vergadering om iets over 

achten en heet de leden van harte welkom. Een speciaal welkom voor de 

heren A.Volbeda, H.Kanninga, en W.Louwsma, als ereleden. Onze 

voorzitter is vanwege zijn werk naar Libië en komt vanavond terug. Na dit 

welkom wordt staande een moment van stilte in acht genomen voor de leden 

die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Met name voor Harrie de Hoop, 

die deze week is begraven. 

De voorzitter vermeldt dat we vorig jaar een vroeg voorjaar hadden en dat 

dit jaar, dankzij de vorstperiode zoals vermeld werd in “vroege vogels”, het 

1
1
/2 

 
maand later is dat de eerste lenteboden verschijnen, waaronder de bloei 

van het eerste speenkruid. De heer A. Volbeda  merkt op dat hij niet veel 

verschil ziet tussen het verschijnen van de protters en skrizen met andere 

jaren. Het zal, evenals de vorstperiode, wel veel verschillen in de delen van 

Nederland. Het heeft in het zuiden veel strenger gevroren. 

De voorzitter kijkt terug op het afgelopen jaar. Er is veel gesproken over het 

aaisykjen, hetgeen resulteerde in nieuwe regelgeving met het sms-

controlesysteem. De propaganda-avond was een groot succes. Jos 

Hooymeier hield een wetenschappelijk verhaal over het leven van de 

skrizen. Het belang van Nederland als broedgebied werd nogmaals 

onderstreept. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

*Een overlijdensbericht van Harrie de Hoop. 

*Een uitnodiging voor de ledenvergadering van de B.F.V.W, met op de 

agenda het beleidsplan en het controlesysteem voor het aaisykjen. Een 

afvaardiging van het bestuur gaat deze avond bijwonen. De heer Volbeda 

vraagt of het bestuur een standpunt heeft ingenomen over het stuk van de 

heer Jukema, dat door het bestuur van de BFVW is geweigerd te plaatsen, 

en wel de Leeuwarder Courant heeft gehaald. De heer Jukema heeft een 

aantal leden benaderd, en heeft het voorstel om wel te zoeken, maar niet te 

rapen, behalve het eerste ei. Het bestuur zal dit op de agenda zetten. 

*Vannellus: één van onze leden heeft naar aanleiding van een oproep in 
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Vannellus om  oude jaargangen compleet te maken, contact opgenomen met 

als resultaat, dat alle jaargangen compleet zijn en ondergebracht zijn bij Mar 

en Klif in Oudemirdum. We zullen zorgen dat ze compleet blijven. 

  

3. Notulen ledenvergadering van 28 februari 2008.  

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden door de vergadering 

vastgesteld met dank aan Jacob van Dijk. 

 

4. a. Jaarverslag penningmeester over 2008.  

Door de penningmeester worden de inkomsten en uitgaven doorgenomen en 

daar waar nodig uitgelegd. Het vorige jaar was er een negatief saldo. Dit jaar 

is ondanks de recessie afgesloten met een positief saldo. Bij de inkomsten 

staat een gift vermeld van  €165 van de vogelvereniging Balk, die is 

opgeheven.  Bij de uitgaven staat een ladderwagen, die nodig is  voor het 

ringen. Hierbij is veel dank verschuldigd aan de heer Volbeda, die deze voor 

ons heeft gemaakt. Dank en een bloemetje namens de vereniging. Omdat er 

ook nog een ladder moet worden aangeschaft heeft het bestuur een verzoek 

ingediend aan de BFVW om ondersteuning. De BFVW heeft €200 

toegezegd. De ringbijdrage van de andere vogelwachten bedraagt €20. Dit 

jaar hebben 2 wachten bijgedragen, de afspraak was elke wacht waarvoor 

geringd wordt, betaalt €10. Dit betekent dat we er steeds achteraan moeten.  

De heer G. van der Meer ziet in een positief saldo een aanleiding tot een 

verzoek om mandjes  voor ransuilen aan te schaffen, hij denkt er zo’n 15 

nodig te hebben. Het bestuur zal dit op de vergadering bespreken. 

b. Verslag en benoeming kascommissie.  

De kascommissie, bestaande uit dhr G. Rijpkema en dhr. F. Bijl hebben  de 

boeken gecontroleerd en prima in orde bevonden. De penningmeester wordt 

dan ook met groot applaus decharge verleend. 

Benoeming kascommissie: Dhr. Bijl is aftredend en dhr. A. van der Meer is 

bereid om zijn plaats in de kascommissie in te nemen. 

 

5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Durk Venema 

en Gerard Jellema. De vergadering gaat hier onder applaus mee akkoord. 

 

6.  Verslag nazorg weidevogels. Vorig jaar was het een vroeg seizoen Het 

eerste kievitsei van Nederland werd op 3 maart gevonden, dat in Friesland 

op 6 maart. In de gemeenten was het ook vroeg. Wat betreft de nazorg: dit 

jaar zijn er veel vogels groot geworden. Een aantal gebieden heeft het heel 

goed gedaan! Er werden veel jongen vliegvlug.  
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Dit jaar worden de regels anders. Men moet zich aanmelden op: 

www.aaisykjen.nl. De gegevens worden doorgezonden en door Durk 

Venema  en Johan Deinum gecontroleerd of men geregistreerd staat. 

Vervolgens kan men zelf zijn nazorgpas uitdraaien. De nazorgvergadering is 

woensdag 11 maart in hotel Welgelegen. De uitnodigingen liggen klaar en 

er wordt uitleg gegeven over de registratie. Degenen die niet over internet 

beschikken kunnen zich bij het bestuur melden. Dan kan er hulp worden 

geboden. Maar het liefst willen we dat men zelf aanmeldt. Heeft men zich 

aangemeld, dan moet Johan akkoord geven en krijgt men bericht terug, 

vervolgens kan men zijn pas uitprinten. 

 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. Willem Louwsma geeft  uitleg: 

vorig jaar was een prachtig jaar in onze regio, hier waren heel veel muizen, 

in andere regio’s veel minder, zoals in de Wouden. De meeste kerkuilen 

werden in onze regio geringd. Het was een mooi, druk jaar. Vooral de 

wikeltjes sprongen er uit. Vogels komen altijd terug naar de plaats waar ze 

vandaan komen. Mensen die mee willen met ringen zijn altijd welkom! 

 

8. Jeugdvogelwacht. Joop van der Galiën geeft toelichting. Het  blijft moeilijk 

de jeugd er actief bij te betrekken. We willen toch proberen dit meer van de 

grond te krijgen. Joop heeft de trekkerscursus van de BFVW gevolgd en wil 

hier verder mee aan de slag. Wat betreft de nestkastjes gaat het aantal 

broedsels elk jaar achteruit. 

De predatie door de marter speelt een belangrijke rol. We proberen de 

kastjes marterproof te maken. In Duitsland doet men blik op de nestkasten, 

hier polyester. 

De jeugdvogelwachtdag te Trynwalden op 31 mei was een groot succes. 

 

9. Excursie. De excursie van dit jaar is gepland op 16 mei en gaat naar het 

Noarderleech. We gaan onder leiding van Albert Ferwerda van It Fryske 

Gea. Het is een gunstige tijd, omdat er dan zowel trekvogels als standvogels 

te zien zijn.  Er gaat een intekenlijst rond om in te schrijven. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel. Er waren 8 goede inzendingen  en er wordt geloot. De winnaar is 

mevr. G.J.Akkerman . Ze krijgt haar prijsje thuisbezorgd. 

Dhr  Hoekstra: heeft nog vogelkastjes en vraagt of die nog worden 

opgehaald. Ook heeft hij nog stalen plaatjes met een rond invlieggat.  

http://www.aaisykjen.nl/
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Auke Volbeda meldt dat de werkgroep broedzorg bij de jachthaven 

Lutsmond van  Batteram een zwaluwwand heeft gerealiseerd. Dit verdient 

aandacht van de vogelwacht. 

In “Vogels” staat een huiszwaluwtil beschreven, wat een geweldig succes is. 

Er staat er een in Biddinghuizen. Auke heeft er meer gemaakt, ze gaan naar 

Gerard Dijkstra. Het is een idee om met de gemeente te overleggen of er een 

geplaatst zou kunnen worden in een nieuwbouwwijk.  Theo Leenes telt de 

zwaluwen. Auke heeft de mallen. 

Gerrit van der Meer heeft ook nog een aantal nestkasten op zolder liggen. 

Voor iedereen beschikbaar. 

 

Pauze  

 

11. Jan Tijsma vertelt in een korte inleiding dat hij op verschillende plaatsen een 

prachtig landschap in een korte tijd heeft zien veranderen en geeft aan dat 

het hier in Gaasterland ook bezig is te veranderen. Het is heel belangrijk om 

de waardevolle natuur om ons heen te bewaren. Vervolgens toont hij ons 

een schitterende presentatie, met teksten, speciaal voor onze wacht, over de 

flora en fauna in Gaasterland, waarin hij duidelijk laat zien over welk 

cultureel erfgoed de natuur we hier nog beschikken!!! 

 

 

12. Sluiting om 22.00 
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Informatie van de penningmeester 
 

In onderstaande tabel ziet u het financiële overzicht over het jaar 2009. Ook nu 

weer is het boekjaar met een gunstig saldo afgesloten. 

De verklaring zit deels in de gestegen inkomsten uit contributies (vanwege de 

verhoging met €1 ten opzichte van vorig jaar), maar ook de post ringbijdragen 

van overige vogelwachten is relatief hoog en bovendien is van de BFVW een 

aanzienlijk bedrag (€125) ontvangen als startpremie voor het opzetten van een 

jeugdafdeling. 

 

Daarnaast is vermeldenswaard, dat het bestuur 2 nieuwe adverteerders heeft 

weten te vinden, waardoor de inkomsten uit advertenties gelijk zijn gebleven 

aan voorgaande jaren, terwijl een daling was voorzien. 

 

Ook aan de uitgavenkant zijn enkele “meevallers” mede debet aan het hoge 

positieve saldo. 

Zo zijn de kosten gemoeid met de zaalhuur en bijbehorende uitgaven dit jaar 

behoorlijk lager uitgevallen dan voorgaande jaren. 

Ook zijn de kosten voor het zakelijke girogebruik dit jaar lager dan vorig jaar. 

 

De ING echter (voorheen de Postbank) heeft kort voor het verstrijken van het 

jaar 2009 laten weten dat de kosten voor het zakelijke giroverkeer opnieuw over 

de kop gaan, zodat een verdere kostenstijging kan worden verwacht. 

Voorts is het een gegeven, dat het aantal mensen dat lid is van onze wacht 

geleidelijk aan terugloopt, waardoor voor de komende jaren rekening wordt 

gehouden met dalende inkomsten uit contributies. 

 

De financiële  positie van onze vogelwacht is echter zodanig goed, dat we dit 

soort “tegenslagen” betrekkelijk eenvoudig kunnen opvangen en er daarnaast 

nog de nodige ruimte is voor eventuele “bijzondere uitgaven”, zoals 

bijvoorbeeld een ladder ten behoeve van de ladderwagen (nog niet betaald, dus 

niet in bovenstaand overzicht opgenomen) en het verder uitbouwen van 

activiteiten voor de jeugd. 
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Mochten er onder de leden dan ook specifieke wensen bestaan die uitdrukkelijk 

met het reilen en zeilen van onze vogelwacht te maken hebben, dan zijn 

dergelijke wensen, gegeven onze financiële huishouding, uiteraard altijd 

bespreekbaar voor ons. 

Wel dienen deze aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt. 

 

Het overzicht spreekt voor het overige voor zich en bevat in mijn ogen geen 

posten die een nadere toelichting behoeven. 

 

 

Financieel overzicht 2009 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 03-12-2008 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige wachten 

Verkoop jaarboeken BFVW 

Gift W. Louwsma 

BFVW startpremie jeugd 

Lezing I. Bergsma 

Storting op eigen rek. 

  € 6246,01 

  -     62,39 

  -   550,00 

  - 2157,28 

  -     70,00 

  -     33,00 

  - 2487,00 

  -   125,00 

  -     30,00 

  -     18,65 

Afdracht BFW  

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Bijdrage KvK 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur propag.av. + ALV 

Zaalhuur nazorgverg. 

Verg. ringwerk W. Louwsma  

Contr. Sovon 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Uitgaven tbv propag.av. 

Jaarboeken BFVW  

Acceptgiro’s ING 1000st. 

Kantoorbenodigdheden 

Kasopname tbv excursie 

Diverse onkosten tlv ALV 

Verf tbv ladderwagen 

Restitutie contributie 

Overige onkosten 

 

Totaal 

 

 

Saldo 02-12-2009 

 €   652,50   

  -   190,00 

  -     78,23 

  -     26,14 

  -   238,00 

  -   212,00 

  -   124,00 

  - 2558,78   

  -     20,00 

  -     36,00 

  -     79,02 

  -   100,00 

  -     44,00 

  -   139,83 

  -     61,31 

  -   105,00 

  -     26,75 

  -     27,85 

  -     12,00 

  -   100,00 

 

 €  4831,41 

 

 

 €  6947,92 

 

Totaal € 11779,33 Totaal €11779,33 
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 Saldo giro 02-12-2009   € 3596,95 

 Saldo bank 02-12-2009   € 3350,97 

 Saldo 02-12-2009   € 6947,92 

 

 

 

 Saldo 03-12-2008   € 6246,01 

 Saldo 02-12-2009   € 6947,92 

 Positief saldo over 2009  €   701,91 

 

 

Contributie voor 2010: s.v.p. contributie zo mogelijk voldoen via 

internetbankieren!! 

De contributie voor dit jaar bedraagt € 6,--: degenen die ook aan nazorg doen 

betalen een bedrag van €8,70. Het rekeningnummer is 7913768.  

 

Voor het bedrag aan contributie krijgt men ieder jaar opnieuw het jaarboek in 

de bus bezorgd, heeft men gratis toegang tot de propaganda- c.q. filmavond én 

de algemene ledenvergadering (met op beide avonden in ieder geval 1 kopje 

koffie of thee gratis) en kan kosteloos worden deelgenomen aan de jaarlijkse 

excursie! 

 

Verder wil ik de leden 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! 

Per 1 januari 2010 wordt het tariefstelsel opnieuw gewijzigd, met een 

vermoedelijke kostenstijging tot gevolg, want de kosten voor het innen van 

bedragen via de acceptgiro worden steeds onvoordeliger in relatie tot het 

betalen via internetbankieren. 

 

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

heeft aangetroffen waarmee u de verschuldigde contributie kunt voldoen, vraag 

ik u uitdrukkelijk om waar mogelijk de contributie te voldoen via 

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

overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 2010. 

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). 

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.  

Uiteraard kunt u ook een email sturen, het adres is 

vogelwachtbalk@hotmail.com. 

 

 

Kascontrole: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren G. Rijpkema en A. van der Meer 

uit Harich respectievelijk Sondel. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 februari a.s. zullen zij verslag 

uitbrengen van hun bevindingen. 
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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 en steun van deze bedrijven zou het lastig zijn om een 

jaarboek als dit te doen 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 2009 

 

De kieviten waren dit jaar al vroeg weer terug. Op 26 februari gingen de eerste 

‘ljippen al oer de wjuk’. Het duurde niet lang voor dat het eerste ei van 

Friesland werd gevonden. Op zondag 8 maart vond een boer uit Scharnegoutum 

op zijn eigen land een ei. Maar omdat hij niet een sms gestuurd had, was dit niet 

het eerste officiële ei. Een dag later werd in Tzum het eerste officiële ei van 

Friesland gevonden. 

Het eerste ei van de gemeente 

Gaasterlan-Sleat werd op 10 

maart om 17:11 gevonden door 

Gelke Broersma uit Koudum en 

Johannes van der Wal uit Balk. 

Tevens vonden zij een dag later 

bij Koudum het eerste ei van de 

gemeente Nijefurd. Ook in 2008 

presteerden zij om het eerste ei 

van deze twee gemeentes te 

vinden. 

 

Het eerste ei van de vogelwacht 

werd door Rein Dijkstra uit 

Elahuizen gevonden op 13 maart. 

Eerste twake van de vogelwacht 

werd op 15 maart door Arjen 

Terpstra uit Balk gevonden.   

 

De afgelopen eierzoekperiode moesten alle geraapte eieren door middel van een 

sms doorgegeven worden. Hierdoor kunnen de aantallen meegenomen eieren 

beter worden gecontroleerd. Op zondag 22 maart werd de limiet van 6431 

eieren bereikt. Vanaf dat moment startte de nazorg werkzaamheden. 

 

De positieve trend van het vorige broedseizoen is niet bij alle weidevogels 

doorgezet. De inventarisatiegegevens van grutto en tureluur laten na het 

afgelopen broedseizoen helaas weer een sterke afname zien. Hadden we in 2002 

nog 109 broedparen van de grutto, nu zijn dit er nog maar 50. De tureluur is in 

dezelfde periode afgenomen van 35 broedparen naar 18. Met de kievit en 

scholekster gaat het wel goed. Van beide soorten zijn meer broedparen geteld 

dan de voorgaande twee broedseizoenen.  
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De grafieken 1 tot en met 4 geven het aantal broedparen en het aantal gevonden 

nesten weer van respectievelijk grutto, kievit, scholekster en tureluur over de 

periode 2002 tot en met 2009. Tussen beide getallen zit een verschil doordat 

niet van elk broedpaar een nest met eieren wordt gevonden, maar daarentegen 

kunnen van één broedpaar ook meerdere nesten met eieren worden gevonden 

doordat bijvoorbeeld het eerste legsel verloren is gegaan. 

 

 
Grafiek 1. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van grutto over 

de periode 2002 tot en met 2009. 

 

 
Grafiek 2. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van kievit over 

de periode 2002 tot en met 2009. 
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Grafiek 3. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van scholekster 

over de periode 2002 tot en met 2009. 

 

 
Grafiek 4. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van tureluur 

over de periode 2002 tot en met 2009. 
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Naast predatie is het bewerken van het land ten behoeve van de maïsteelt een 

belangrijke oorzaak voor het verlies van nesten. In een aantal rayons wordt met 

speciale nestbakjes gewerkt, waarin het complete nest met eieren wordt 

geplaatst. De boer of loonwerker kan hierdoor vrij gemakkelijk het nest 

verplaatsen bij werkzaamheden op het land. Voor met name de kievit en 

scholekster zijn de percelen waarop maïs verbouwd wordt erg belangrijk. 

Grutto en tureluur zijn echte broeders van het grasland en komen slechts 

sporadisch op maïsland tot broeden.  

 

Voor de kievit en scholekster worden de maïslanden ook steeds belangrijker. In 

2002 broedde slechts 29% (56 paar) van het totaal aantal broedparen van kievit 

op maïsland, in 2009 is dit gestegen naar maarliefst 71% (134 paar). In de 

grafieken 5 en 6 wordt het percentage broedparen van respectievelijk kievit en 

scholekster op grasland (wit) en maïsland (zwart) weergegeven over de periode 

2002 tot en met 2009. De ontbrekende percentages hebben betrekking op 

akkerland (o.a. aardappelen en bloembollen). Deze zijn vanwege de kleine 

aantallen niet in de grafieken opgenomen. 

 

 

 
Grafiek 5. Percentage broedparen van kievit op grasland (wit) en maïsland 

(zwart) over de periode 2002 tot en met 2009. 
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Grafiek 6. Percentage broedparen van scholekster op grasland (wit) en 

maïsland (zwart) over de periode 2002 tot en met 2009. 
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Excursie naar het Noarderleech 2009. 

 
Op 16 mei 2009 vertrokken 12 leden van onze vogelwacht ’s morgens vroeg 

van het Haskeplein op weg naar het buitendijks land in het noorden van 

Friesland.  

Het gebied is nu een paradijs voor vogelliefhebbers.  In het verleden heeft hier 

een hevige strijd gewoed tussen landbouw en natuur over de bedijkingsplannen 

van het buitendijks land voor de Friese kust, dat regelmatig heel snel onder 

water kwam te staan.  

Landaanwinning en exploitatie daarvan zou voor de landbouw een geweldige 

opsteker betekenen. Verschillende plannen om de zomerpolders te bedijken 

werden ingediend en de provincie koos de zijde van de boeren.  

De Waddenvereniging benadrukte het ecologisch belang van de Waddenzee. De 

strijd heeft zo’n 14 jaar geduurd  en tot verschillende procedures geleid. 

Uiteindelijk heeft het kabinet het natuurbelang laten prevaleren. Het was 

premier Dries van Agt, die in 1979 de historische woorden sprak: 

“pootaardappelen zijn mooi, maar de Waddenzee is mooier.” 
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En wie kent het gebied niet, dat wereldberoemd is geworden door de 

“dobbepaarden” van boer Lootsma!! 

Hier verzamelden we ons aan de voet van de dijk. We begonnen met koffie en 

tulband uit de kofferbak.  

Albert  Ferwerda, onze gids van It Fryske Gea, nam ons mee door het hek een 

stuk het buitendijks land in. Een wijds landschap zonder bomen en gebouwen. 

In de verte kon je Ameland zien liggen. Albert vond het leuk een groep 

vogelwachters rond te leiden, die willen eieren zien! Hij was een gezellige 

prater die boeiend kon vertellen.  

 

Het Noarderleech bestaat uit 4000 hectare en is in 1996 aangekocht door It 

Fryske Gea.  Het is een zomerpolder met drinkdobben en kwelders. Er is een 

proefproject van 135 hectare. Vanuit een boerderij wordt het gebied door It 

Fryske Gea beheerd.  Door de getijbewegingen van het zoute zeewater krijgt 

men polders met kwelders. De beweiding is van belang om de verkweldering 

tot een succes te maken.  

Begrazing is nodig om de begroeiing divers te houden. De dobben zijn heuvels, 

met zoet water, zodat er voor het vee nog zoet water is als er een hoge vloed 

komt. 
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Het gebied is een paradijs voor vogels, het is een oase van rust en voedsel. 

Al kijkend en luisterend liepen we door deze indrukwekkende leegte, waar vele 

vogels zich thuis voelden. We liepen door een kolonie kluten, je moest opletten 

dat je niet op de eieren stapte. Als de klutennesten zijn uitgebroed, gaan de 

jongen direct naar de vloedlijn, waar ze in het slik op zoek gaan naar garnaaltjes 

en zeeduizendpoten. 

Af en toe vonden we in een plukje gras een nestje van de tureluur, een enkele 

kievit , scholekster  en grutto. 

 

En tot slot op de terugweg een nestje met jonge tureluurs, die net uit het nest 

probeerden te komen.  

 

 
 

Het was een bijzondere excursie en voor herhaling vatbaar. Met name is het 

idee geopperd om een keer in de herfst terug te komen, dan zijn er de winter 

ganzen, smienten en slechtvalken. 
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Jeugdvogelwacht Balk e.o. 
 

Na enige jaren van weinig animo konden we dit jaar zo’n 35 kinderen op de 

lijst bijschrijven. Deze jeugdleden hebben we te danken aan Froukje de Boer 

(dochter van onze voorzitter) en een bezoek aan de scholen aan de groepen 5, 6, 

7 en 8. 

 

De activiteiten van het afgelopen jaar waren: 

- De nazorgdag op 25 april. 

- Nestkastcontroles in het Harichster bos. 

- De jeugdvogelwachtdag in Koudum. 

 

Het nieuwe jaar beginnen we  op 17 februari met braakballen pluizen in het 

gebouw van de BFVW te Eernewoude en in het najaar maken we een excursie 

naar de Fûgelhelling in Ureterp. En verder volgen weer de nazorgdag, de 

nestkastcontroles en de jeugdvogelwachtdag. In overleg met de “ringers” willen 

we de jeugd laten kennismaken met het ringen van roofvogels en uilen. 

 

Nieuwe jeugdleden zijn welkom!! Opgeven bij:  

 

- Joop v.d. Galiën, tel: 604052 

- Theunie de Smit, tel: 603918  

- Wybren de Boer, tel: 605531 

 

Namens de jeugdvogelwacht,  

Joop v.d. Galiën. 

 

 

 



 25 

Nestkastcontroles jeugdvogelwacht Balk e.o. 
 

Zoals ieder jaar zijn de nestkastjes weer gecontroleerd door de jeugdleden. Het 

resultaat was vooral in het gedeelte van de Plantage dramatisch, dit door 

toedoen van de boommarter. Na eerst 2 spijkers boven het invlieggat te slaan en 

de dakjes te verlengen gaan we nu plastic pijpjes van ongeveer 6 cm voor het 

invlieggat plakken om zo te voorkomen dat de marter weer gaat hengelen. We 

hopen zo op een beter resultaat in 2010. 

 

Soorten nesten eieren jongen % 
Gem. eieren 

per nest 

Gem. jongen 

per nest 

Koolmees 5 35 27 77,1 7,0 5,4 

Pimpelmees 28 202 147 72,8 7,2 5,3 

Bonte vliegen 

vanger 
1 5 5 100 5,0 5,0 

Totaal 34 242 179    

 

Namens de jeugdvogelwacht, Joop v.d. Galiën.  
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Verslag van de werkgroep Kerkuilen 2009 

 

De kerkuil is een specifieke muizeneter en toen de 

muizenstand in begin maart tot een dieptepunt 

zonk wisten wij als vrijwilligers van de 

werkgroep al, dat dit geen best kerkuilenjaar zou 

worden.  

Maar ja, we blijven optimisten en toen het weer 

zo rond de 1
ste

 juni was gingen we maar eens de 

nestkasten controleren. 

Nou, het bleek nog veel erger te zijn dan we 

dachten, bijna alle nestkasten waren niet bezet of 

er lag een dode kerkuil in. 

 

Er was in onze regio nog maar een 15 tal paartjes aanwezig. Hiervan hebben 11 

paartjes gebroed, waarvan 7 paartjes met  succes die in totaal 22 jongen hebben 

grootgebracht welke ook zijn geringd. 

De andere vier paartjes zijn van de eieren gestapt, waarschijnlijk omdat het 

vrouwtje zelf ‘eten’ moest zoeken doordat het mannetje niet voldoende naar 

haar bracht. Tot eind augustus hebben we nog verschillende nestkasten 

gecontroleerd, maar geen broedresultaten. 

 

Het jaar 2009 zal dan ook de 

geschiedenis in gaan als een 

dieptepunt in onze kerkuilen 

populatie. Wel heb ik veel 

terugmeldingen gekregen van dode 

kerkuilen, namelijk 110 stuks, bijna 

allemaal verkeerslachtoffers en 

verhongerd.  

Een kerkuil van ruim 10 jaar oud 

werd dood gevonden in Bleiswyk, 

Zuid-Holland 138 km van de 

ringplaats.  

 

We hopen dat we het volgende seizoen weer wat meer jonge kerkuilen mogen 

begroeten. 

 

Namens de Werkgroep, 

W. Louwsma 
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Bestuur vogelwacht Balk e.o. op bezoek bij de nieuwe zwaluwtil in Balk. 

 

Op 2 juni 2009 hebben alle bestuursleden van de vogelwacht een bezoek 

gebracht aan de zwaluwtil,  die op het campingterrein Lutsmond van de familie 

Batteram is geplaatst. Op de vorige vergadering meldde Auke Volbeda dat er in 

Biddinghuizen, de eerste Nederlandse til is neergezet. In Duitsland zijn er al een 

aantal met succes in gebruik. Ons erelid, Auke heeft  het ontwerp opgevraagd 

en er samen met Egbert Batteram voor gezorgd dat er ook één in Balk is 

geplaatst. 

 

 
 
De til biedt nestgelegenheid aan  een kolonie zwaluwen , er is een aantal 

kunstnesten en ruimte voor eigen nesten. De til bevindt zich in een prachtig 

stukje natuur , wat rond de vijver met de oeverzwaluwwand is ontstaan. De 

zwaluwen vlogen wel rond de til, maar hebben daar nog niet genesteld. Dit zal 

ongetwijfeld gebeuren, want onder de dakgoot van het huis aan de Lutsmond 

wemelde het van de af en aanvliegende zwaluwen, die de daar geplaatste 

kunstnesten en daartussen eigen gebouwde nesten bevolkten. Als de jongen 

groot zijn en er is woningnood, zullen ze vast de “nieuwbouwtil “betrekken. 

 

De vogelwacht is er trots op dat op deze wijze recreatie en natuur samen gaan 

en hopen dat dit verder navolging gaat vinden. 
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Nestkastcontrole in het Menno van Coehoornbos te Wijckel 2009 

 

Traditie getrouw hebben we ook dit jaar de nestkasten in het Menno van 

Coehoornbos gecontroleerd. Dit jaar zijn we slechts een keer bij de nestkasten 

langs geweest. Hierdoor is geen goed overzicht te maken van de aantallen 

eieren en jongen. Wel kunnen we het aantal broedparen van dit jaar vergelijken 

met de afgelopen 10 jaar. In onderstaande grafieken is dit weergegeven. Dit jaar 

hadden we voor het eerst 3 broedparen van de boomklever.  
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Zoals in de grafieken is te zien zijn er ieder jaar ongeveer 10-12 paren 

koolmezen en 8-9 paren pimpelmezen. Verder broeden er de laatste jaren 2 paar 

ringmussen en 1-3 paar boomklevers. De spreeuw is afhankelijk van het aantal 

nestkasten dat door de grote bonte specht gekraakt is. 
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Zoals in onderstaande grafiek is te zien, is er in de afgelopen jaren een verloop 

geweest in het aantal nestkasten die in het bos hingen. Dit is bijna evenredig 

met het aantal bezette nestkasten. De bezettingsgraad varieert van ca 60%-80%. 
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We hopen dat er volgend jaar eens een voor ons nieuwe soort in een van de 

nestkasten gaat broeden. 
 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 2009 

 

Na weer een vrij zachte winter maar wel met een beetje vorst waarbij er zelfs 

geschaatst kon worden, konden wij als vrijwilligers van de werkgroep 

Roofvogels al weer vroeg het veld in. 

Eind februari - begin maart waren er nog volop muizen en dus ook veel 

muizenetende roofvogels, je zag b.v. langs de Algemiene Wei achter Oudega 

soms wel een twintigtal Buizerds. 

Het leek dus weer een goed jaar te worden, maar ineens stortte de muizenstand 

totaal in elkaar zodat je de overgebleven roofvogels zielig en soms bijna dood 

op een paaltje kon zien 

zitten. 

Veel Buizerds kwamen in 

eerste instantie wel tot 

‘nestbouw’, maar kwamen 

niet tot ‘eileg’ en verdwenen 

daarna uit hun broedgebied. 

Ook de torenvalken en de 

ransuilen kregen hiermee te 

maken zodat we ook hier een 

enorme terugval kregen in 

het aantal broedgevallen. 

Op veel nesten waar wel 

jongen zijn groot geworden 

verdwenen meestal 1 of 2 

jongen, zij werden dan 

verorberd door hun nest-

genoten of ouders. 

 

Bij de torenvalken waren ze zelfs van hun eieren gestapt om te overleven, het 

mannetje brengt dan te weinig voedsel bij het vrouwtje, zodat ze het broeden 

onderbreekt om zelf voedsel te zoeken. 

We hebben het er ‘drukker’ mee gehad dan voorgaande jaren, omdat de 

broedparen die waren overgebleven soms heel laat tot broeden kwamen, 

waardoor we b.v. bij de torenvalkkasten wel 4 à 5 keer moesten controleren.  

In 2008 ringde ik de eerste torenvalken op 20 mei, dit jaar was dat pas op 9 juni 

in Doninga, hier waren nog 4 jongen. Er was toen al een jong opgepeuzeld door 

de broertjes en zusjes. 

De eileg van de meeste broedsels was dan ook 2 à 3 weken later dan in een 

goed muizenjaar. 
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De Bruine Kiekendief heeft een redelijk goed 

broedseizoen gehad in onze regio. Een heel laat 

broedgeval vonden we op 1 juli in het Heidenskip met 

nog 4 net bebroede eieren, eind juli waren er 3 kleine 

jongen en een aangepikt ei. Op 22 augustus hebben 

we drie bijna vliegvlugge jongen kunnen ringen, een 

uitzonderlijk laat broedgeval dat hoogstwaarschijnlijk 

hun eerste legsel heeft verloren. Ook rond 24 juli 

ringden we nog vier legsels van de torenvalken wat 

ook extra laat is, vorig jaar was dit 9 juli.   
 

Het totale overzicht van de geringde, niet geringde en mislukte broedgevallen 

zag er als volgt uit:  
 

Regio Gaasterlân 

Willem geringd: 

Buizerd  28 nesten met 45 jongen –gemiddeld 1.60 

Sperwer  3 nesten met 11 jongen – gemiddeld 3.66 

Br. Kiek. D.  8 nesten met 24 jongen – gemiddeld 3.25 

Torenvalk 34 nesten met 122 jongen – gemiddeld 3.64 

Havik  6 nesten met 12 jongen – gemiddeld 2.16 

Boomvalk 1 nest met 3 jongen – gemiddeld 3.00 

Ransuil  1 nest met 4 jongen – gemiddeld 4.00 
 

Durk geringd: 

Buizerd  10 nesten met 12 jongen – gemiddeld 1.20 

Sperwer 3 nesten met 10 jongen – gemiddeld 3.66 

Br. Kiek. D 2 nesten met 5 jongen – gemiddeld 2.50 

Torenvalk 11 nesten met 37 jongen – gemiddeld 3.54 

Havik   0 nesten met 0 jongen 

Ransuil  2 nesten met 5 jongen – gemiddeld 2.50 

 

Willem totaal geringd:  Durk totaal geringd: 

Buizerd  46   61 

Havik  12   5 

Sperwer 40   10 

Torenvalk 240   79 pull + 2 volw. 

Br. Kiek. D. 28   9 

Boomvalk 3   - 

Ransuil  4   5 

Totaal:  373 vogels  178 vogels 
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Regio Gaasterlân 

Geslaagd maar niet geringd: 

Havik   1 nest met 2 jongen - gemiddeld 2.00 

Buizerd  3 nesten met 4 jongen - gemiddeld 1.33 

Br. Kiek. D. 8 nesten met 23 jongen – gemiddeld 2.88 

Torenvalk  3 nesten met 3 jongen – gemiddeld 9.00 

Boomvalk 2 nesten met 6 jongen – gemiddeld 3.00 

 

Mislukte broedgevallen: 

 

  Aantal nesten   Fase   Oorzaak 

Buizerd  4 nesten  ei+jongen  zw. kraai,  

nijlgans, mens 

Buizerd  15 nesten   niet gebroed  voedselgebrek 

Br. Kiek. D.  1 nest   4 ei   mensen!? 

Torenvalk 7 nesten  ei – pull  zw. kraai,  

marter, nijlgans 

Havik  1 nest   eieren   boom  

omgezaagd 

Boomvalk  1 nest   3 pull   nijlgans 

 

In totaal hebben we dus, zoals uit voorgaande overzichten blijkt, dit jaar 155 

nesten/broedparen van de roofvogels kunnen lokaliseren.  

 

In vergelijking tot het jaar 2008 even een resumé: 

 

Broedgevallen  2008  2009 

Buizerd   71  45 

Havik   15  8 

Br. Kiek. D.  16  19 

Torenvalk  94   55 

Boomvalk  8  4 

Ransuil   32  3 

Sperwer  15  6 

 

Zoals u ziet is dit een groot verschil, wat ook 

opvalt is dat ook de Havik en de Sperwer en 

de Boomvalk allen in de malaise delen. 

Terwijl deze roofvogels geen muizeneters 

zijn.  
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In 2009 zijn er ongeveer 100 terugmeldingen bij mij binnengekomen van door 

ons geringde of gevonden roofvogels. De meeste vogels waren 

verkeersslachtoffers.  

 

Enkele leuke meldingen waren: 

 

- Een buizerd gevonden in Duitsland 152 km – 641 dagen oud 

- Een buizerd gevonden in Zeeland 224 km – 1333 dagen oud 

- Een torenvalk gevonden in Duitsland 208 km – 1865 dagen oud 

- Een torenvalk gevonden in Engeland  862 km – 177 dagen oud 

 

Al met al een druk seizoen voor onze vrijwilligers met een minder resultaat 

maar gelukkig had dit een natuurlijke oorzaak.  

 

Ook ‘vrijwilliger’ bij onze werkgroep, meld u aan! 

 

Namens de Werkgroep 

W. Louwsma 
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Provinciale jeugdvogelwachtdag in Koudum op 6 juni 2009 een groot 

succes! 
  

Koudum deed dit jaar de organisatie van de provinciale jeugdvogelwachtdag, 

samen met de BFVW. Onze wacht was deze keer prima vertegenwoordigd met 

15 jeugdleden en 4 volwassenen. Bij aankomst op de boerderij van Anco Heida, 

vielen we al direct met de neus in de oranjekoek, versierd met het logo van de 

BFVW.  Na de welkomstceremonie gingen we in verschillende groepen op pad. 

Onze groep begon met het krijgen van uitleg over het weidevogelbeheer door 

Fouke de Vries. We bleven nog even op de boerderij om de stallen te bekijken. 

Daarna ging het door de weilanden langs de verschillende stands. Overal was 

wat te beleven! Uitleg over boer en natuur, vervolgens een stuk land waar de 

lokvogels stonden opgesteld, die de wilsters moesten aantrekken. Het net lag al 

klaar en kon er zo overheen getrokken worden, als er een zwerm was 

neergedaald, het wilsterflappen. Op naar de volgende activiteit : met een 

sleepnetje in een slootje en kijken welke diertjes er allemaal in leven. Dan was 

het opschieten om ons te voegen bij een andere groep, die al in de boot zat, 

klaar voor de overtocht over de Morra, naar Hemelum. Een prachtige vaartocht 

onder een strak blauwe lucht met aardig wat wind. Onze kinderen mochten ook 

een stukje sturen . 

 

 
 



 37 

Aan wal wachtte er een verrassing. Gezeten op een dijkje konden we luisteren 

naar Mindert Wynstra, die een prachtig verhaal vertelde over hoe de 

winterkoning aan zijn naam is gekomen. 

 

 
 

Terug was het nog wel een eind lopen langs de Fûgelhoeke, maar er was 

onderweg van alles te zien. Het vogelringen van de vogels, die in het grote net 

in het riet waren gevangen, uitleg van It Fryske Gea over het gebied waar we 

doorheen liepen. En laten de vissers, die aan de kant zaten, nu net een enorme 

vis hebben gevangen! De zwaluwwand konden we met de opgestelde kijkers 

bekijken, maar in tegenstelling tot vorig jaar, lieten de oeverzwaluwen de wand 

deze keer “links” liggen.  

 

Een beetje moe, maar heel tevreden kwamen we weer op de boerderij aan. Het 

was een prachtige, leerzame dag, met enthousiaste kinderen en een uitstekende 

organisatie. Met een vogelkalender en twee vogelherkenningsplaten gingen alle 

kinderen naar huis. 
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Maak de woordzoeker “Vogels” op deze bladzijde. Als alle woorden zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven een spreekwoord. Zet dit spreekwoord  

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

woensdag 24 februari 2010 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. 

 

 

D R E K I U D F I U K E N IJ L G A N S 

L E A P P P R O E K L E T R A W K P U 

E N E A G E I T I U L K T L E T S L I 

G V O P O W T K V K O R H O E N N A L 

O O D E U K A U L R A A L E D A A L K 

V G N G D L R T U O T Z L N N Z G R A 

S E A A S I E O E F O S W I E A T E P 

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

U W V I I Z O T O N H W E R L G R H A 

R B U R P S E G I V D O A P T U A S N 

T V E L N R U E W U M U E K A A W D S 

S A L R A I I E G U P R I N K U P A Z 

N P I O G W U E N I E A O F D E W A E 

K O U G K H Z G T L E E T T S E L R E 

N K S K A D A E N G I R N S S I E R A 

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

V I A E O U S I N Z P N B M I R L I E 

S W R O O D U I F M S IJ S U O A G G N 

IJ I A A G H O T T U R G D A R E N D D 

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. 

 

3 letters 5 letters Korhoen Zeearend 

Hen Arend Kwakkel  

Ral Kluut Kwartel 9 letters 

Sijs  Lokduif Kroonduif 

Uil 6 letters Nijlgans Raadsheer 

 Daguil Pinguïn Waterhoen 

4 letters Duiker Poolkip Zeezwaluw 

Duif Fazant Ransuil  

Emoe Grutto Rotgans 10 letters 

Fuut Nandoe Zeegier Grastapuit 

Gaai Patrijs  Kuifduiker 

Gans Witkop 8 letters Sneeuwgors 

Gier IJsvink Berghaan Steltkluit 

Hoen Zwaluw Brilneus Stormvogel 

Ibis  Goudsnip  

Pauw 7 letters Papegaai 11 letters 

Roek Adelaar Renvogel Struisvogel 

 Kapgans Rietgans  

 
 

Excursie naar natuurgebied ‘It Swin’ 
 

Zaterdagochtend 29 mei 2010 
 

Geleid door Joop van der Galiën die onlangs de natuurgidsen-cursus van het 

IVN met succes heeft afgerond. De excursie bestaat uit een wandeling door 

het door Staatsbosbeheer opnieuw ingerichte natuurgebied rondom ‘It Swin’ 

en de ecologische verbindingszone van Tineke de Vries naar de ‘Fluessen’. 
 

Opgeven kan bij een van de bestuursleden, of door een mail te sturen naar 

vogelwachtbalk@hotmail.com onder vermelding van naam en 

telefoonnummer. Ongeveer een week van tevoren wordt je op de hoogte 

gebracht van de vertrektijd. 
 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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Wintervoedering 
 

Vele jaren is het niet nodig geweest om de vogels in de winter bij te voeren. 

Maar nu er dit jaar de velden langere tijd onder een dik  pak sneeuw waren 

bedolven,  brak er een periode aan waarin de vogels het moeilijk hadden om 

voedsel te vinden. Tijd voor actie! Auke Volbeda, van de commissie 

wintervoedering  organiseerde via het vogelvoederfonds een aantal zakken 

vogelvoer  via het Handelscentrum. Frits Bijl had eerder te kennen gegeven, dat 

hij er mee wilde stoppen. Het bestuur wilde op de komende vergadering een 

opvolger zoeken, maar dit was nu natuurlijk veel te laat. Gelukkig hebben we 

Jan Galama en Gjalt Bergsma bereid gevonden om de zorg voor de voedering 

op zich te nemen. Dit tweetal ging onder Siberische omstandigheden met veel 

enthousiasme aan de slag. De zakken voer werden verdeeld onder particulieren. 

De heren haalden bij de bakkers en supermarkten de oude broden op en deze 

werden fijngemalen met een oude bietensnijmachine van Auke, die bij de 

familie De Smit in de schuur werd gestald. Met dit brood werden de eenden, die 

in de wakken van de Luts zwommen, gevoerd. Nu hadden die eenden dat niet 

zo zeer nodig;  ze zagen er nog wel goed uit. Maar het was wel de redding voor 

de ijsvogel en ook de zilverreiger, die zich met de visjes voedden, die ook op de 

broodkruimels afkwamen. We zagen zelfs een ijsvogel een visje vangen. Voor 

die ijsvogel hoeft er niet zo nodig een Elfstedentocht te komen! 





 


