
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
  

 



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 24 februari 2011 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

 
1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 25 februari 2010 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie 

5. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn: Ale Overwijk, Theunie de Smit en Johan Deinum.  

Allen stellen zich herkiesbaar. 

      6. Verslag nazorg weidevogels.  

      7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

      8. Verslag jeugdvogelwacht. 

      9. Excursie 2011. 

     10. Rondvraag. 

Pauze 

11. Vertonen film “Grutsk” van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. 
     12. Sluiting.  
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Van de voorzitter 

  

Het maken van het jaarboek is elk jaar weer een flinke klus voor enkele van de 

bestuursleden van de vogelwacht. Johan Deinum is al enkele jaren 

verantwoordelijk voor de lay-out van het jaarboekje. Hierbij kan hij op de 

redactionele steun rekenen van Ale Overwijk die de geschreven stukjes op 

fatsoenlijk Nederlands toetst. In het jaarboek kunt u onder andere het 

nazorgverslag 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 2010. 

Tevens wordt verslag gedaan van diverse excursies met de vogelwachtleden en 

jeugdvogelwachtleden.  

 

2010 was een jaar wat een zeer koude start kende. Ik herinner me de avond van 

zaterdag 9 januari 2010 nog als de dag van gister. Er werd hevige sneeuwval 

verwacht in de namiddag en avond. Wij moesten die middag nog uit Zuidlaren 

komen en waren gelukkig voor de sneeuwval weer in Harich gearriveerd. Na 

het eten lekker even een rondje Balk met de hond net zoals we dat de meeste 

avonden doen. Dik in de jas en de laarzen aan om lekker door de sneeuw te 

banjeren. Heerlijk! Er stond een harde wind en dat samen met de sneeuw die 

rijkelijk naar beneden viel, zorgde ervoor dat de wereld al snel in een 

wintersportland veranderde. Toen ik weer in de richting van Harich wandelde 

reden de sneeuwschuivers continue heen en terug tussen rotonde Harich en 

Woudsend om de wegen nog enigszins begaanbaar te houden. Toen ik het 

laatste stuk richting huis liep moest ik werkelijk wel door een meter sneeuw 

heen lopen. Een unieke ervaring! Iets wat ik nog nooit eerder had meegemaakt 

(tenminste niet voor zover ik me kan herinneren). Maar ja, door deze sneeuw 

hebben we niet veel ijspret mogen beleven. Gelukkig konden we wel van deze 

vorm van winterpret genieten in december van 2010. Overal in Nederland 

vielen grote hoeveelheden sneeuw, echter ons deel van Nederland bleef van 

deze sneeuw bespaard. Daarom konden wij nu juist een aantal weken de 

schaatsen onderbinden en op deze manier van onze prachtige provincie 

genieten.  

 

Ook dit jaar mochten we weer aaisykje, waarbij gebruik gemaakt werd van het 

registratie systeem. Net als in 2009 was het weer moeilijk een paar kievitseieren 

te vinden. Ikzelf had de zaterdag er voor vrijgehouden. Maar helaas op 

vrijdagavond ontvingen wij de gevreesde SMS dat het quotum reeds vol was en 

dat we de zaterdag wel het veld in mochten, maar dan alleen nog om met de 

nazorgwerkzaamheden te beginnen. Jammer! Ik hoop dat ons in 2011 iets meer 
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tijd gegund wordt. Of aaisykjen in 2011 nog mag is trouwens nog bepaald niet 

zeker. De bodemprocedure, aangespannen door de Faunabescherming, zal eind 

januari 2011 voorkomen. Maar afwachten of de rechter gevoelig is voor de 

bezwaren van Faunabescherming of dat de BFVW weer aan het “langste eind” 

trekt.  

 

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. 

 

Ook dit jaar kan ik weer afsluiten met een positieve boodschap. Tijdens de 

komende algemene ledenvergadering zit de zittingsperiode van drie van onze 

bestuursleden er op. Deze bestuursleden zijn Ale Overwijk (penningmeester), 

Theunie de Smit (secretaris), Johan Deinum. Alle drie hebben aangegeven zich 

opnieuw beschikbaar te willen stellen voor een nieuwe periode. Tijdens de 

ledenvergadering zullen we hier formeel over stemmen, maar ik denk dat wij 

als Vogelwacht blij mogen zijn met de beslissing  van deze bestuursleden.     

 

Hierbij wil ik afsluiten en u veel leesplezier toewensen met het JAARBOEK 

2010 en ik hoop u te mogen begroeten tijdens een van de vele activiteiten van 

de Vogelwacht in 2011. 

 

Met vriendelijke groet, 

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

omstreken” op 25 februari 2010 in de Treemter te Balk om 20:00 uur. 

 

Aanwezig: 29 leden + 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Theunie de Smit, Ale Overwijk, Ines Bergsma, 

Thomas Dijkstra, Theo Leenes, Agatha van Embden, de heer Terpstra. Gerard 

Jellema en Greta Blaauw komen iets later. 

 

1. Opening.  

Voorzitter Wybren de Boer opent de vergadering om acht uur en heet een ieder 

van harte welkom. Door de absenties van de secretaris en de penningmeester 

zal Johan Deinum de taak van notuleren op zich nemen en Wybren zal verslag 

doen over de financiën. Een speciaal welkom is er voor de ereleden Auke 

Volbeda, Henk Kanninga, Willem Louwsma en voor hoofdbestuurslid van de 

BFVW Meine Veenstra. 

Na het welkom wordt er staande een moment van stilte in acht genomen voor 

de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Tom Bootsma wordt 

genoemd. 

 

De voorzitter vertelt dat we weer een druk jaar met vele activiteiten achter de 

rug hebben. Naast de diverse vergaderingen die plaats hebben gevonden, zijn de 

verschillende werkgroepen druk bezig geweest in het veld. Vele weidevogels 

zijn beschermd, nestkasten gecontroleerd, roofvogels en uilen geringd. De 

excursie in mei naar het Noorderleech was fantastisch. De jeugdvogelwacht 

heeft deelgenomen aan de Jeugdfûgelwachtdei in Koudum.  

Voor het eerst in jaren is er weer aan wintervoedering gedaan. Frits Bijl had te 

kennen gegeven dat hij er mee wilde stoppen. De voorzitter bedankt hem voor 

zijn vele jaren van inzet en altijd klaar te hebben gestaan voor de 

wintervoedering. Het bestuur was van plan om op deze vergadering nieuwe 

vrijwilligers hiervoor te vragen. Maar door de strenge winter was het al nodig 

om eerder vrijwilligers hiervoor te hebben. Gjalt Bergsma en Jan Galama 

hebben dit samen met Auke Volbeda op zich genomen.  

De propaganda avond in Welgelegen was zeer geslaagd. 

 

Het aaisykjen verliep dit jaar anders, er moest per sms gemeld worden als er 

een ei werd gevonden. Op 9 maart werd het eerste ei van Fryslân gevonden en 

het seizoen sloot op 22 maart toen het quotum van 6431 eieren was bereikt. Dit 

quotum is gebaseerd op de natuurlijke sterfte van 1% van de huidige populatie. 

Faunabescherming begint een bodemprocedure tegen de provincie Fryslân om 
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de ontheffing voor het eierzoeken tegen te gaan. Daarnaast heeft It Fryske Gea 

in december besloten om het eierzoeken in hun gebieden te gaan verbieden. 

 

Op de jaarlijkse rayonvergadering in november te Scharnegoutum kwam naar 

voren dat de BFVW aandringt om onder de leden meer bekendheid aan het 

bondsblad Vanellus te geven. Bij deze dus een oproep voor degene die nog 

geen lid is om zich hiervoor aan te melden. 

 

De voorzitter sluit de opening af met de hoop om wederom op steun van de 

leden te kunnen rekenen voor het komende jaar. 

 

2. Ingekomen stukken. 

 Brief van BFVW voor een nieuwe opzet van de rayonvergaderingen. Het 

is de bedoeling om meer structuur in de vergaderingen te krijgen. Tevens 

is het de bedoeling om hetgeen wat er bij de wachten leeft beter kenbaar te 

maken bij het Hoofdbestuur. Daarvoor zal er bij alle rayonvergaderingen 

een lid van het HB aanwezig zijn. Tevens wordt een centrale agenda 

opgesteld en kunnen de wachten agendapunten indienen. 

 Een promotie DVD van de BFVW met Syb van der Ploeg. 

 De agenda voor de ledenvergadering van de BFVW. 

 Brief van It Fryske Gea over het verbod van het aaisykjen. 

 Verslag van de Jeugdvogeldag in Koudum. 

 

Auke Volbeda vraagt de voorzitter of hij nog even in mag haken op de 

ledenwerving voor het bondsblad Vanellus. Hij stelt voor om bij de mensen 

langs te gaan om ze te vragen of ze lid willen worden van Vanellus, tevens 

kunnen ze gevraagd worden om lid van de vogelwacht te worden. 

Daarnaast vraagt Auke of de agenda van de ledenvergadering kan worden 

voorgelezen.  

 

Daaruit komt ondermeer naar voren dat er op de vergadering gestemd gaat 

worden over een wijziging in de statuten van de BFVW. Evert Steensma vraagt 

aan het bestuur of zij weet wat deze wijziging inhoudt en hoe zij hier tegen over 

staat. Johan Deinum legt uit dat het gaat over de samenstelling van het aantal 

leden van het hoofdbestuur. 

 

3. Notulen ledenvergadering 5 maart 2009. 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige ledenvergadering. 

Bram zal Theunie namens de vogelwacht bedanken voor het schrijven van de 

notulen. 
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4a. Jaarverslag van de penningmeester over 2009. 

Het is financieel gezien een goed jaar geweest, wat is afgesloten met een 

positief saldo over 2009. De extra kosten ten gevolge van het sms systeem voor 

de nazorgers zal door de vogelwacht gedragen worden. Verder zijn er geen 

opmerkingen. 

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit de heren Gerrit Rijpkema en Age van der Meer 

hebben de boeken gecontroleerd en geen cent verschil kunnen vinden. De 

penningmeester wordt dan ook middels een groot applaus decharge verleend. 

Gerrit Rypkema is aftredend en Jacob van Dijk is bereid zijn plaats in te nemen. 

 

5. Bestuursverkiezing. 

Onze voorzitter Wybren de Boer is aftredend en herkiesbaar. Onder luid 

applaus wordt hij herkozen. 

 

6. Verslag nazorg weidevogels. 

Allereerst een uitnodiging voor de nazorgavond op 10 maart in Hotel 

Welgelegen. Op deze avond is de nazorgpas af te halen, tevens is deze te 

downloaden via www.aaisykjen.nl. Durk Venema vertelt dat de grutto wederom 

een slecht jaar achter de rug heeft. De kievit heeft het beter gedaan. Opvallend 

is dat de kievit in de loop der jaren verplaatst is van broedend in graslanden 

naar broedend op maïspercelen. Kerst van der Meer vraagt zich af of het in 

Noord-Europa ook beter gaat met de weidevogels omdat de intensivering van 

de landbouw daar (nog) minder is. Het antwoord is niet te geven omdat we niet 

beschikken over informatie vanuit die gebieden. 

 

7. Verslag van de werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

Willem Louwsma vertelt dat het een jaar was met extreem weinig muizen, waar 

de uilen veel last van hadden. Er zijn maar weinig tot broeden gekomen. Ook de 

buizerd en de torenvalk hadden het zwaar. De sterke exemplaren trekken weg 

naar gebieden waar wel muizen zijn. Er zijn zelfs meldingen vanuit Engeland 

gekomen. Momenteel zijn er weer veel muizen en zijn er relatief weinig vogels 

gestorven de afgelopen winter. Dit geeft goede hoop voor het komende 

broedseizoen. 

 

8. Jeugdvogelwacht. 

Joop vertelt dat we druk bezig zijn om de jeugdvogelwacht door te zetten. Het 

ledenaantal is het afgelopen jaar gestegen van 10 naar 40! Dit jaar zijn er 20 

kinderen mee geweest met het braakbal pluizen in Earnewâld. Tevens zijn de 

http://www.aaisykjen.nl/
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nestkasten in het Harichsterbos gecontroleerd. Hier is veel last van verstoring 

door de boommarter. Om dit te voorkomen zijn er enkele nestkasten voorzien 

van een pijpje voor de vliegopening. Henk Kanninga heeft de verslagen van de 

nestkastcontroles van 1984-2005 aan de vogelwacht overhandigd. Daarnaast 

wordt onder applaus de heer Hoekstra bedankt voor het maken van nestkasten. 

 

9. Actualiteiten.  

Om de vogelwacht te ondersteunen bij haar werkzaamheden vraagt het bestuur 

of er nog vrijwilligers zijn die willen helpen. Op de volgende personen kan het 

bestuur een beroep doen. Age van der Meer, Frits Bijl, Jan Osinga, Jappie 

Harkema, Cobus de Graaf en Sipke Miedema. Ze worden alvast bedankt voor 

hun welwillendheid. 

10. Exursie 2010.  

Op zaterdag 29 mei is er een excursie naar It Swin onder leiding van Joop van 

der Galiën. Het betreft een wandeltocht van ca. 3uur door It Swin naar de 

Fluessen. Er gaat een lijst rond waarop men zich in kan schrijven.  

11. Rondvraag.  

Als eerste wordt er een winnaar gekozen uit de goede oplossingen van de 

puzzel. Douwe de Jong is de gelukkige en gaat er met de prijs vandoor. Tijdens 

de rondvraag brengt Auke Volbeda het volgende naar voren. In de winters is het 

zeer belangrijk voor de vogels dat er genoeg besdragende struiken zijn. Bij het 

nieuwe bouwplan op de oude golfbaan in Balk zou hiermee in overleg met de 

gemeente en woningbouwer rekening gehouden moeten worden. Tevens maakt 

Auke de opmerking dat in het verslag van de zwaluwentil bij de familie 

Batteram vergeten is om te vermelden dat Theo Leenes deze gemaakt heeft. 

Jan Osinga komt met de vraag of het verbod voor het aaisykjen in de gebieden 

van It Fryske Gea ook een gevaar vormt voor het aaisykjen. Johan beantwoordt 

deze vraag met het gegeven, dat er bij ons in de buurt geen gebieden van It Gea 

liggen. 

 

Pauze 
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12. Film.  

Na de pauze toont mevrouw Meinesz uit Harich een film over de dassenburcht 

die zich op hun erf bevindt. Het is een zeer boeiende film waarin het nachtleven 

van de das wordt getoond. Tevens zijn er opnames van een vos met jongen in 

de burcht. 

13. Sluiting.  

Omstreeks 22:00 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel 

thuis. 
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Informatie van de penningmeester 

 

In een mondiaal gezien bewogen jaar, waarin financiële systemen zwaar aan het 

wankelen zijn gebracht en diverse munteenheden onder grote druk zijn komen 

te verkeren, mag ik u het financiële overzicht over 2010 van onze vogelwacht 

presenteren. 

 

In tegenstelling tot het mondiale beeld, maar wel in lijn met de situatie over de 

afgelopen jaren (een incidentele afwijking daargelaten), is het boekjaar ook nu 

weer met een stevig positief saldo afgesloten. 

 

Het overzicht bestaat dan ook voor een groot deel uit de bekende, jaarlijks 

terugkerende posten, waarvan de inkomsten en uitgaven elk jaar redelijk stabiel 

zijn en geen grote schommelingen vertonen. 

Voor het overige zijn er nóch aan de inkomstenkant nóch aan de uitgavenkant 

dit jaar bijzondere uitschieters te melden.  

 

Weliswaar is een behoorlijke –incidentele- uitgave gedaan voor een ladder 

(€443,39), maar daar staan ook een tweetal giften van aanzienlijke omvang 

(€200 via de BFVW en €100 via de leverancier van de ladder, Bijlsma Joure) 

tegenover, waardoor de uiteindelijke uitgave vrij laag mag worden genoemd. 

 

De financiële positie van onze vogelwacht blijft dan ook onverminderd goed te 

noemen. 

Zoals ik in het vorige jaarboek al opmerkte is dat een prettig gegeven, want 

eventuele tegenslagen in de financiële sfeer kunnen daardoor gemakkelijk 

worden opgevangen. 

 

Bovendien, en ook dat is al eerder opgemerkt, biedt het ons een gezonde basis 

om meer activiteiten voor onze leden en vooral onze jeugd(leden) te 

ondernemen, wat al merkbaar is aan het aantal activiteiten dat wordt geïnitieerd 

voor deze belangrijke doelgroep. 

Daarnaast geeft de financiële positie ons ruimte voor het doen van eventuele 

“bijzondere uitgaven”, waarbij ik opnieuw onze leden oproep om bij het hebben 

van speciale wensen of voorstellen die op enigerlei wijze te maken hebben met 

het werk van de vogelwacht, deze bij het bestuur kenbaar te maken. 

 

Ter illustratie: over het afgelopen jaar is in dit kader een bedrag toegekend dat 

betrekking had op de realisering van een zwaluwtil te Sondel. 
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Het overzicht spreekt voor het overige voor zich en bevat in mijn ogen geen 

posten die een nadere toelichting behoeven. 

Zijn er desondanks vragen of opmerkingen, dan kunnen deze uiteraard tijdens 

de Algemene ledenvergadering aan mij worden voorgelegd. 

 

Financieel overzicht 2010 

 
INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 02-12-2009 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige wachten 

Verkoop jaarboeken BFVW 

Gift W. Louwsma 

BFVW bijdrage ladder 

Gift Bijlsma Joure ladder 

Giften propag.avond 

  € 6947,92 

  -      45,84 

  -    550,00 

  -  2112,40 

  -      20,00 

  -      45,00 

  -  1526,00 

  -    200,00 

  -    100,00 

  -      43,30 

Afdracht BFVW  

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Bijdrage KvK 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur H. Welgelegen 

Zaalhuur Treemter (ALV) 

Verg. ringwerk W. Louwsma  

Uitgaven Sovon 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Uitgaven tbv propag.av. 

Jaarboeken BFVW  

Excursies Swin/Earnewâld 

Diverse uitgaven tlv ALV 

Ladder tbv ladderwagen 

Vergoeding tbv zwaluwtil 

Overige onkosten 

 

Totaal 

 

 

Saldo 10-12-2010 

  €   637,50   

   -   280,00 

   -     72,37 

   -     26,14 

   -   249,90 

   -   248,00 

   -   120,50 

   - 1526,00   

   -     30,00 

   -     52,00 

   -     79,02 

   -     77,50 

   -     51,00 

   -     75,50 

   -     20,50 

   -   443,39 

   -     30,00 

   -     78,80 

       

  €  4098,12 

 

 

  €  7492,34 

 

Totaal  € 11590,46 Totaal   €11590,46 

 

 Saldo giro 10-12-2010   € 3945,53 

 Saldo bank 10-12-2010   € 3546,81 

 Saldo 10-12-2010   € 7492,34 

 

 Saldo 02-12-2009   € 6947,92 

 Saldo 10-12-2010   € 7492,34 

 Positief saldo over 2010  €   544,42 
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Contributie voor 2011: 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. 

 

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 in bijna alle gevallen kosteloos worden 

deelgenomen aan de jaarlijkse excursie! 

 

Verder wil ik de leden verzoeken om de contributie waar mogelijk te voldoen 

via Girotel of een andere vorm van internetbankieren.  

De kosten die de Postbank ons in rekening brengt voor bij- en afschrijvingen 

middels acceptgiro’s bedragen namelijk het dubbele van de kosten die worden 

berekend als wordt betaald via het internetbankieren! 

 

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

overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 2011. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk (herinneringen 

versturen en inning via kwitanties) uit handen nemen. 

 

Adreswijzigingen/opzeggingen lidmaatschap: 

Het komt nog steeds 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 (mag ook per email) een verhuizing/adreswijziging dan 

wel andere relevante wijzigingen (zoals een rekeningnummer) 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!  
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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. 

 

Kascontrôle: 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren A. van der Meer uit Sondel en J. 

van Dijk uit Oudega. 

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

uitbrengen van hun bevindingen. 

 

Adverteerders jaarboek: 

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

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

jaarboek hebben willen laten opnemen. 

Mede dankzij de medewerking en steun van deze bedrijven is het mogelijk de 

vogelwacht financieel gezond te houden en diverse activiteiten te kunnen 

organiseren! 

 

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,-- is er al een halve pagina in ons jaarboek 

beschikbaar. 

 

Ook leden die een mogelijke adverteerder voor ons jaarboek weten, kunnen dat 

natuurlijk altijd bij het bestuur melden, waarop wij dan contact kunnen gaan 

zoeken met de potentiële adverteerder. 

 

Ale Overwijk  
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Verslag weidevogelnazorg 2010 

 

Door de registratie-verplichting, het sms-sen van gevonden kievitseieren, 

krijgen wij een fraai beeld van het aaisykjen. De door onze nazorgers 

geregistreerde kievitseieren kunnen wij namelijk op internet terug zien.  

Het eerste kievitsei van Gaasterlân-Sleat werd door Peter Punter (Vogelwacht 

Sleat) op 18 maart ten zuidwesten van Sloten gevonden. Het eerste kievitsei van 

onze eigen vogelwacht werd op 19 maart om 17:51 uur door Age van der Meer 

gevonden. De volgende dag vond Arjen Terpstra om 6:51 uur het tweede 

kievitsei van onze vogelwacht. Later op de dag vond hij nog tweemaal een 

ientsje. Diezelfde dag om 8:14 uur vond Johannes Draaier het derde kievitsei 

van onze vogelwacht op het grondgebied van de gemeente Lemsterland. 

Hiermee vond hij het eerste kievitsei van Lemsterland. Het aaisykjen werd op 

22 maart beëindigd. 

 

De prijsvraag voor het raden van het tijdstip van het vinden van het eerste 

kievitsei van Gaasterlân-Sleat (uitgeschreven tijdens de voorjaarsbijeenkomst) 

is gewonnen door Theunie de Smit. De gemiddelde datum die opgegeven werd 

door de 22 deelnemers betrof 17 maart. 

 

De resultaten van het nazorgseizoen waren wisselend. Met de ene soort ging het 

iets beter, maar bij de andere weer iets slechter. De grafieken 1 tot en met 4 

geven het aantal broedparen en het aantal gevonden nesten weer van 
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respectievelijk grutto, kievit, scholekster en tureluur over de periode 2002 tot en 

met 2010. 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. Opvallend is de afname bij de 

scholekster. Ondanks dat de soort de laatste jaren lijkt te profiteren van de 

toename van het verbouwen van maïs, is het aantal broedparen sterk afgenomen 

tot 26. De resultaten in de grafieken spreken verder voor zich.  
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Grafiek 1. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van de grutto 

over de periode 2002 tot en met 2010. 
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Grafiek 2. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van de kievit 

over de periode 2002 tot en met 2010. 
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Grafiek 3. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van de 

scholekster over de periode 2002 tot en met 2010. 
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Grafiek 4. Aantal broedparen (wit) en gevonden nesten (zwart) van de tureluur 

over de periode 2002 tot en met 2010. 

 

Ieder jaar besteden wij speciale aandacht aan een bepaalde soort of 

omstandigheid. Dit keer lichten wij de veldleeuwerik en graspieper er uit. Beide 

soorten zijn kleine zangvogels van het formaat van een huismus. Het zijn echte 

soorten van het open grasland. De veldleeuwerik is bekend om zijn fraaie zang 

die hij hoog in de lucht ten gehore brengt. De graspieper doet zijn naam eer aan 

en heeft geen echte zang, en blijft steken op enkele piepjes die hij veelal ten 

gehore brengt zittend op een paaltje. Beiden maken hun nest op de grond onder 

een pol gras.   
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Graspieper met een snavel vol wormen. 
 

In grafiek 5 wordt het aantal broedparen van beide soorten in ons nazorggebied 

weergegeven Wat dan gelijk opvalt, is dat de veldleeuwerik sterk afneemt en de 

graspieper toeneemt. 
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Grafiek 5. Aantal broedparen van de veldleeuwerik (wit) en de graspieper 

(zwart) over de periode 2002 tot en met 2010. 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat de aantallen in het natuurgebied ’t Zwin 

sterk bepalend zijn voor de aantallen van de veldleeuwerik. Tussen 2002 en 

2007 telde Willem Louwsma hier gemiddeld zo’n 20 tot 25 paar, in 2008 maar 

5 paar en in 2010 was er geen enkel paar meer. Deze sterke afname heeft in ‘t 

Zwin voornamelijk te maken met de omvorming van grasland naar moeras. 

Echter ook indien we de aantallen van ’t Zwin niet in de beschouwing 

betrekken, blijft er een sterke afname zichtbaar bij de veldleeuwerik. Een goede 

verklaring voor het fenomeen dat de ene soort afneemt terwijl de andere soort 

toeneemt hebben wij nog niet. 

 

Nieuwe nazorgers zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij onderstaande 

personen. 

 

De nazorgcoördinatoren, 

 

Durk Venema en Johan Deinum 

 

 

 
Veldleeuwerik. 
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Paddenstoelen-excursie Oudemirdumerklif op 30 oktober onder leiding 

van Gosse Haga. 

 
Voor we begonnen aan de excursie hadden we een kleine discussie over waar 

we de excursie zouden houden: op het klif of toch in het Lycklemabos. De 

opzichter van It Fryske Gea had eerder deze week maar 12 soorten 

paddenstoelen geteld. Gosse Haga was deze morgen voor de excursie nog door 

het gebied gelopen en had al 19 soorten geteld. Dus werd er besloten toch het 

Klif op te gaan. Hier hebben we geen spijt van gehad: we hebben maar liefst 44 

verschillende soorten gevonden! 

 

Er waren dan ook kenners bij, ze kwamen zelfs uit Drenthe. Vanuit onze 

vogelwacht waren er 4 jeugdleden en 2 bestuursleden mee. Onze jeugd was 

fanatiek aan het zoeken en vond er ook een aantal. We leerden veel en kregen al 

aardig kennis van de diverse soorten. Ze hadden ook de meest mooie namen 

zoals bruine satijnzwam,rafelige parasolzwam, elfenwasplaat, verblekende 

knotszwam, paarse schijnridderzwam, slank aardtongetje, kaneelkleurige 

melkzwam, etc.  

 

Al met al een mooie excursie. 

 

Joop 
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Excursie naar ‘It Swin’ op 29 mei 2010 

 

Deze keer dicht bij huis naar ‘It Swin’, door het natuurgebied dat door 

Staatsbosbeheer opnieuw is ingericht . Er kwamen 9 vogelwachters op af, die 

onder leiding van de pas afgestudeerde natuurgids van het IVN, ons aller 

Joop,dit prachtige gebied doorkruisten. Een gebied waarin nog de petgaten 

zitten, die er al sinds 1832 zijn en waarschijnlijk nog veel eerder bestonden. Het 

is een plas/dras gebied, afwisselend met rietvelden en open plekken. Dit trekt 

verschillende vogelsoorten aan en heeft een verscheidenheid aan vegetatie. 

 

 
 

De secretaris moest bijhouden wat we alzo tegenkwamen. In het eerste bosje, 

waar we naar binnen gingen, had Joop al eerder de tjiftjaf, roodborst en 

blauwborst en baardmannetjes gehoord. We liepen langs de gele helmbloem en 

bij het brugje sprongen twee reeën uit het veld -met boterbloemen en zuring- 

naar het rietveld. Ze schrokken een beetje van deze vreemde vogels. Opvallend 

was het grote verschil in waterpeil van het Swin en het lager gelegen land. Bij 

het betreden van de ecologische verbindingszne naar de Fluessen passeerden we 

een veldje met nieuw aanplant: Gelderse Roos en wilg (salix aurita). Het pad 

voerde door een waterrijk gebied, met de paaswaterpinksterbloem en 

watermosselen, die door de muskusratten naar boven zijn gehaald. 

In de open schelp worden de eitjes van de bittervoorn gelegd. 

We vonden van alles, ook de harige rups van de grote beer. 
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Aangekomen bij de Fluessen kwam Tineke de Vries ons al tegemoet en daar 

stond de koffie klaar, met oranjekoek van bakker Prins. We zaten daar als een 

vorst, aan de rand van de Fluessen. Tineke en haar man doen aan 

natuurontwikkeling, ze beheren particulier een gebied van 14 hectare, in 

overleg met het waterschap. Het is pionieren: 2006 was een jaar van plannen 

maken, 2007 een jaar van procedures met gemeente (lees: de heer A. 

Overwijk), provincie en waterschap. Er is een plas/dras gebied afgegraven en 

de grond is op een dijk gebracht. Het doel is een natuurgebied te maken, maar 

wel rekening te houden en samen te werken met de omringende boeren. Door 

het gebied loopt een wandelpad naar het Swin. Aan de oever van de Fluessen 

zijn de opsloten gedicht, maar ook weer opnieuw aangelegd: deze zijn 

belangrijk als schuilplaatsen voor de vogels bij storm en harde wind en de 

vissen schieten er kuit. 

Het meest ingrijpend en spectaculair was het graven van een duiker onder de 

weg door, waar het water vanuit de Fluessen via een keersluisje het gebied 

wordt ingelaten. De zone maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Het 

is een boeiend project en het is fantastisch dat deze mensen zich op deze wijze 

voor de natuur inzetten.  

 

We wilden er nog wel meer van horen, maar we waren pas halverwege. Het pad 

terug ging langs de koeien; er moet ook begrazing zijn! En de andere kant van 

het Swin, waar een heel nieuw natuurgebied is aangelegd. Er is hoogteverschil 

aangebracht, eilandjes met een andere grondsoort, waar weer andere planten 

groeien. Daar zagen we de Spaanse ruiter, een paarse bloem. 
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Het was leuk dat de mensen in de groep verschillende kennis hadden, de één 

wist veel van planten, de ander weer meer van grondsoorten. Maar we waren 

natuurlijk van de vogelwacht, dus de balans werd opgemaakt. 

Zie hier het resultaat wat wij deze dag hebben gezien:de aalscholver, 

knobbelzwaan, meerkoet, reiger, nijlgans, wilde eend, kievit, rietgors, 

kokmeeuw, lepelaar, boerenzwaluw, bruine kiekendief, zwarte kraai, 

scholekster, grutto, gierzwaluw, fuut, tureluur, spreeuw, roek, slobeend, mus, 

houtduif, pimpelmees, watersnip, bergeend, tamme gans, huiszwaluw, 

graspieper, buizerd, grauwe gans, tafeleend, kuifeend. 

 

We eindigden bij de uitkijkpost, it wie wer een mooie moan! Met heel veel 

dank aan Joop, die de “Fûgels” natuurgids overhandigd kreeg als dank voor zijn 

bijdrage. 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 2010 

 

Na een lange, sneeuwrijke winter, waarin we op enkele plekken de kerkuilen 

bijgevoerd hebben met eendagskuikens, keken we verlangend uit naar het 

voorjaar. 

En waren weinig terugmeldingen van gesneuvelde kerkuilen, maar in veel 

boerderijen waar anders kerkuilen waren was het nu “stil”. 

De muizenstand was in het voorjaar ook zeer slecht, maar gelukkig nam deze in 

de loop van het jaar weer toe, en in de hoek Indyk-Koufurderigge werd het toen 

bijna weer een muizenplaag.  

Bij mijn eerste ronde, begin juni, waarbij we 12 nestkasten controleerden, 

bleken 10 nestkasten onbezet te zijn en op de andere twee plaatsen was er wel 

een paartje, maar nog geen eieren.  

Dat was het gebied Elahuizen-Oudega-Kolderwolde. 

 

Op 10 juni is de nestkast bij Tuinier weer gecontroleerd, en er lagen nu 5 eieren 

in de kast.  

Op 23 juli weer gecontroleerd en nu waren er 6 kleine jongen en ook nog 2 

eieren, en op 28 augustus konden we maar liefst 8 jonge kerkuilen ringen die 

gemiddeld allemaal rond de 400 gram wogen, dus behoorlijk zwaar.  

Zo zie je maar hoeveel werk je moet doen voor een paartje en zo was het dit 

jaar heel vaak.  

 

In het gebied van Gerrit en Age van der Meer waren ze er al veel eerder!  

Bij Fopma in Nijhuizum konden we op 17 juni 1 jong ringen en er waren 2 

onbevruchte eieren. Toen we op 6 augustus weer in de buurt waren, zijn we 

toch maar weer even in de nestkast gaan kijken en ja hoor, 1 jong was net uit 

het ei en daarnaast waren er nog 6 eieren. Op 20 september konden we hier toch 

nog weer 5 jonge kerkuilen ringen.  

 

Op 17 juni ringde ik de eerste kerkuil en op12 oktober de laatste uilen. Al met 

al is het een heel druk seizoen geweest doordat de eileg zo verschillend was.  

Nu eerst het totaal overzicht van onze regio.  

 

40  broedparen en 2 tweede legsels 

169 geringde jongen en 4 vliegvlugge jongen uitgevlogen 

4.12  jong gemiddeld per legsel 

± 180 eieren gelegd - goed uitkomstpercentage 

0 verlaten legsels 
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In onze regio heeft Durk Venema 

61 kerkuilen geringd. 

In deze regio heeft Willem 

Louwsma 108 kerkuilen geringd 

Elders heeft Durk Venema nog 3 

kerkuilen geringd, terwijl Willem 

Louwsma elders nog 203 kerkuilen 

heeft geringd.  

 

Als we dit vergelijken met het jaar 

2009, toen we maar 22 jonge 

kerkuilen konden ringen, is dit weer 

een hele vooruitgang. 

Ik ben in oktober en november nog 

in verschillende boerderijen 

geweest waar nestkasten staan, en 

ja hoor, op veel plaatsen was weer 

een uil aanwezig, dus nu maar 

afwachten hoe de winter verloopt.  

 

Enkele terugmeldingen van afgelopen winter: 

 Merkelo 83 km van ringplaats 3853 dagen oud – dood 

 Katwijk 128 km van ringplaats 684 dagen oud – dood 

 Ameland 45 km van ringplaats 550 dagen oud – levend 

 Ameland 45 km van ringplaats 554 dagen oud – levend 

 

Graag zou ik zien dat één of twee personen Theo Leenes helpen bij het nalopen 

van de nestkasten. Ik ga het zelf namelijk door omstandigheden wat rustiger 

aandoen. 

Laat hem –Theo- niet zakken en het werk dat we jaren gedaan hebben en de 

gegevens die we verzameld hebben voortzetten.  

 

Namens de Werkgroep, 

W. Louwsma 

 



 26 



 27 

Nestkastcontrole Jeugdvogelwacht 2010 

 

Ook in 2010 zijn door de jeugdvogelwacht weer nestkastcontroles uitgevoerd in 

het Harichsterbosk. Het bestuur heeft in de winter van 2010 geprobeerd de 

nestkasten “marterproof” te maken. Alle nestkasten werden voorzien van PVC 

pijpjes die moesten voorkomen dat de marter bij de broedende vogels of eieren 

kon komen. Vol goede moed en verwachtingen zijn we weer drie zaterdagen 

het bos in geweest, maar helaas vielen de resultaten tegen. Marter, spechten en 

soms bouwvallige nestkasten zorgden voor teleurstellende resultaten. Met name 

in de afgelegen gebieden bleek de verstoring hoog te liggen. Bijgevoegd de 

resultaten van onze controles. 

 

soorten nesten eieren jongen % 
gem. eieren 

per nest 

gem. jongen 

per nest 

koolmees 7 52 45 86,5 7,4 6,4 

pimpelmees 28 219 203 92,7 7,8 7,3 

bonte 

vliegenvanger 2 11 11 100 5,5 5,5 

totaal 37 282 259    

 

Ondanks dat de resultaten soms tegenvielen laten we de moed niet zakken. In 

de komende winter zal een groot gedeelte van de nestkasten worden verwijderd, 

gerepareerd en opnieuw worden opgehangen. Hierbij willen wij de nestkasten 

in de drukkere delen van het bos ophangen. We hopen dat de marters en 

spechten hier minder aanwezig zijn. We hopen dat we volgend jaar betere 

resultaten kunnen presenteren. 

 

Wybren de Boer namens de jeugdvogelwacht Balk e.o. 
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Zwaluwentil Sondel 

 

Ook de huiszwaluw heeft het bij ons erg moeilijk op het Swaaigat in Sondel. 

Ze vliegen ‘s zomers met tientallen door de straat. Allemaal achter de vliegjes 

aan. Het soort getjilp dat ze tijdens de vliegshows maken is erg aangenaam. 

Ook proberen ze bij ons in de straat te nestelen, maar helaas komen de nestjes 

vaak ten val of worden de nesten weggespoten met de tuinslang. 

Toen Theo Leenes een zwaluwtil had gemaakt in Balk, begonnen ook mijn 

handen te kriebelen. Ik heb de tekeningen van Theo opgevraagd, maar al snel 

kwam ik er achter dat deze zwaluwtil te kostbaar werd. Staal met fundatie met 

draden en een erg luxe zeshoekige til, pfoeh.... 

  

Eerst maar een simpeler modelwoning bouwen. Vierkant met twee lagen en met 

een puntdakje. 12 nestjes boven en 4 nestjes eronder. 

Het geheel werd toch nog een dikke meter breed en ook wel een dikke meter 

hoog. 

De vierkante verdiepingen timmerde ik van hout dat ik over hield van een klus 

of van sloophout uit een oude woning. 
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Goed schuren en met wat verf werd het geheel weer prachtig. Het puntdakje is 

gemaakt van een plaat underlayment met als dakbedekking zwarte vijverfolie. 

De kunstnestjes verwijderde ik voorzichtig van het plankje en dat plakte ik op 

de til. 16 nieuwe woningen waren nu klaar voor gebruik. 

Nu moest er nog een lange paal komen waarop de til moest staan. Waar haal je 

nu zomaar een lage rechte stevige dikke paal vandaan? 

  

Via marktplaats.nl kwam ik bij een meneer uit die woonde in Rotstergaast of zo 

iets. Hij werkte op een kraan die palen langs de kade in het water duwt. 

Daar kan men dan je schip aan vastleggen.... Hij had nog wel een paal voor me 

in de aanbieding. Dan zou hij deze paal vrijdags meenemen van zijn werk, 

zodat wij deze die zaterdags konden ophalen. Hij moest wel zeker weten dat we 

die paal kwamen ophalen, want hij was nogal lang en erg zwaar! Het kostte 

hem ook veel moeite om die paal “eventjes” uit zijn werk mee te nemen....  

Maar ik beloofde dat ik hem morgen kwam ophalen. 

 

Die zaterdagmorgen kwamen mijn heit en ik ergens in Rotstergaast aan en 

inderdaad, daar lag een enorme paal. Ik was in mijn auto met de ladderkar van 

de vogelwacht. Die ladderkar is al lang, maar die paal was wel twee keer 

zolang!! Ook konden wij die paal nauwelijks tillen. 

 

Eenmaal op de kar reden we rustig terug. Wij waren met de auto en kar al bijna 

in lemmer, terwijl de achterkant van de paal nog ergens in Oosterzee zweefde... 

Zo’n lange paal was het. Wij maar hopen dat de polizei een atv-dag had, maar 

helaas deze stond bij een ongeval waar wij langs moesten. Ik de auto op de 

handrem, het stuur om en met vol gas de andere kant op. Een héél stuk 

omgereden en toen kwamen we weer aan in Sondel. Gelukkig zonder boete! 

  

Nu moest deze enorme houten paal nog in de grond. Eerst maar een gat boren 

met een kleine grondboor. Daarna een groter gat boren van rond 25 cm. 

Op ongeveer 1,5 met diepte kwamen we vast te zitten op een rots of zo iets. Nu 

moest die paal nog overeind worden gedrukt. Met behulp van een shoveltje en 

mankracht hebben we de paal omhoog geduwd totdat ie in het gat gleed met een 

harde doffe dreun. Hij stond!! 

Nu kon de til met behulp van een tractor met voorlader op de paal worden 

gezet. Dit onder belangstelling van de gehele buurt. De til staat namelijk 

midden in de buurt in het perkje van de gemeente (bedankt gemeente). Eenmaal 

op zijn plek stond het prachtig. Nu hopen dat de huiszwaluw dit ook vindt. 
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De til heeft nu 1 zomer gestaan en helaas heeft er nog geen vogel in gebroed. 

Toch vliegen de zwaluwen wel richting de til en vliegen ze ook voor de 

nestjes!!! 

Ik denk dat ze de til dit jaar hebben verkend om er volgend jaar ruimschoots in 

te gaan broeden!! 

Als dat geschiedt, bel ik de Balkster courant (staat daar ook weer eens nieuws 

in)!  

  

Groetjes Age 
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Jeugdvogelwacht Balk en Omstreken 

 
De jeugdvogelwacht zit nog steeds in de lift. We proberen de jeugd zoveel 

mogelijk op allerlei manieren met de natuur in aanraking te brengen. Het 

afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten gehad: 

 

 Braakballen pluizen in Eernewoude bij de BFVW. 

 Neisoarchdei. 

 Nestkastcontrole in het Harichster bos. 

 Jeugdvogelwachtdag in Oldeholtpade. 

 Paddenstoelenexcursie op het Oudemirdumer Klif. 

 
Het ringen van uilen en roofvogels houden we nog steeds te goed, evenals een 

bezoek aan de Fûgelhelling. 

 

Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom.  

Opgeven bij Theunie: 603918, Wybren: 605531, Joop: 604052. 

Joop v.d. Galiën. 
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Verslag van de werkgroep Roofvogels 2010 

Na een behoorlijk lange winter, met een sneeuwperiode van 17 december tot en 

met begin februari, waarin de roofvogels het ‘dreech’ hadden. 

Je zag in deze periode ook weinig roofvogels, de meesten waren uitgeweken 

naar meer sneeuwvrije gebieden.  

De muizenstand was onder de sneeuw wel redelijk maar een paar weken na de 

dooi inval zakte de muizenstand toch weer behoorlijk ineens. 

 

Maar gelukkig in het midden van de maand maart leek alles zich weer wat te 

herstellen zodat er weer wat buizerds met hun nest bezig waren en de 

torenvalken weer in verschillende kasten zaten. 

Vanaf midden april zaten de meeste broedvogels op hun nest of in hun kast. 

Omstreeks midden de maand mei zijn we begonnen met het controleren van 

sommige nesten en kasten. 

 

Op 15 mei belde Margje Abma uit Tjerkgaast dat er een ransuil uit een nest was 

gevallen. Ik Theo Leenes gebeld en ja hoor hij wilde wel graag even een hoge 

boom beklimmen. 

Na het ringen van onze eerste roofvogel (uil) dit jaar, het ransuiltje weer naar 

het nest gebracht daar bleek nog één dood jong in te liggen. 

De volgende dag was het jonge ransuiltje al weer halverwege uit de boom, dit 

wees er op dat er weinig voedselaanbod was. 

Op 29 mei hebben we onze eerste jonge buizerds kunnen ringen in de omgeving 

van Lemmer, in de regio van Jurjen Bootsma.  

De eerste torenvalken konden we ringen op 1 juni. De gemiddelde eileg was 

dus een week eerder dan in 2009, toen het een heel slecht roofvogeljaar was.  

 

Nu volgt het totaal overzicht van het aantal broedsels in de regio Gaasterlân.  

 

Geslaagd en geringd: 

Soort Aantal nesten Geringde jongen Gemiddeld 

Ransuil 6 15 2.50 

Havik 4 13 3.25 

Buizerd 36 77 2.14 

Br. Kiekendief 7 19 2.71 

Torenvalk 41 193 4.70 

Sperwer 5 23 4.60 
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Geslaagd maar niet geringd: 

Soort Aantal nesten Aantal jongen Gemiddeld 

Ransuil 6 17 2.80 

Havik 2 6 3.00 

Buizerd 5 11 2.20 

Br. Kiekendief 5 15 3.00 

Torenvalk 1 3 3.00 

Sperwer 1 4 4.00 

Boomvalk 2 4 2.00 

 

Niet geslaagd, dus mislukt: 

Soort Aantal nesten Fase Oorzaak 

Ransuil 4 Eifase Eksters – zwarte kraai 

Havik 2 Eifase Mens – nijlgans 

Buizerd 17 Eifase + 6 jong Mens – nijlgans 

Br. Kiekendief 2 Ei + jongen ??? 

Torenvalk 6 
4 eifase + 2 

jong 
Zwarte kraai + nijlgans 

Sperwer 4 eifase Eksters + nijlgans 

 

In totaal hebben we in onze regio 156 paren/nesten van de roofvogels kunnen 

lokaliseren.  

Als we de jaren 2008, een heel goed jaar, 2009 een heel slecht jaar en 2010 een 

redelijk jaar, naast elkaar zetten krijgen we het volgende overzicht: 

 

 2008 2009 2010 

Buizerd 71 45 58 

Havik 15 8 8 

Br. Kiekendief 16 19 14 

Torenvalk 94 55 48 

Boomvalk 8 4 2 

Ransuil 32 3 16 

Sperwer 15 6 10 

 

Hier valt op dat: de buizerd en de ransuil zich behoorlijk hersteld hebben en dat 

de torenvalk, de boomvalk en de havik zich niet hersteld hebben. 
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De havik en de sperwer zullen het wel moeilijk blijven houd, omdat de 

Gaasterlandse bossen tegenwoordig weinig voedsel voor hun leveren en de 

predatoren: boommarter en nijlgans oprukken. 

 

Nu nog het overzicht van de ringers: 

 

 Lydia Barkema Durk Venema Willem Louwsma 

Ransuil 0 4 11 

Havik 3 0 10 

Buizerd 7 10 60 

Br. Kiekendief 0 6 13 

Torenvalk 0 50 + 3 volwassen 143 

Sperwer 0  23 

 

Zoals jullie misschien wel opvalt is dat we een nieuwe ringer in onze groep 

hebben, namelijk Lydia Barkema uit Sneek.  

Zij heeft al een aantal jaren met me meegelopen bij het inventariseren van de 

roofvogels en het lukte me dit voorjaar om voor haar ook een ringvergunning te 

verkrijgen voor het ringen van alle soorten roofvogels maar ook de uilen.  

Durk Venema heeft nu ook een vergunning voor het ringen van de uilen. 

We ringen dan ook in de ‘Grote Zuidwesthoek’. Nu het overzicht van wat we 

daar in totaal geringd hebben inclusief de Regio Gaasterlân. 

 

 Lydia Barkema Durk Venema Willem Louwsma 

Ransuil 4 4 18 

Buizerd 18 45 84 

Havik 3 1 10 

Torenvalk 120 104 239 

Sperwer 10 0 53 

Br. Kiekendief 10 6 15 

Boomvalk 0 1 0 

 

In totaal hebben we dus 745 roofvogels kunnen ringen. In het jaar 2009 waren 

dit 544 roofvogels. Het aantal terugmeldingen was niet meer dan in voorgaande 

jaren. De verste terugmelding was van een buizerd die gevonden werd in 

Duitsland – 219 km verwijderd van de ringplaats 271 dagen na het ringen. 

 

Namens de Werkgroep, 

W. Louwsma 
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5 juni 2010 : Jeugdvogelwachtdag in Oldeholtpade 

 

Met 15 jeugdleden en 4 begeleiders heeft de vogelwacht Balk e.o. deelgenomen 

aan de jaarlijkse provinciale jeugdvogelwachtdag, die deze keer in 

Oldeholtpade werd gehouden. De start was op de boerderij van de familie 

Poelsema aan de Vinkegavaartweg in de Hoeve, waar de 350 deelnemers zich 

hadden verzameld. De opening werd verricht door de burgemeester van de 

gemeente en de gedeputeerde Konst, die als symbolische handeling een klein 

waterhoentje vrijliet, die zich wat angstig een weg zocht naar het water, tussen 

al die grote benen door. De koffie en limonade stonden klaar met oranjekoek, 

uiteraard met het BFVW logo er op.  

In de schuur was een informatiemarkt, waar verschillende natuurorganisaties 

zich presenteerden.  

 

Vervolgens gingen we in groepen op weg en liepen een parcours van 3,5 km 

door een prachtig, zeer gevarieerd natuurgebied. Onderweg waren er 

verschillende vragen over vogels, planten en vlinders en wat zoal in de natuur 

leeft. Er waren leuke, leerzame en sportieve activiteiten. We begonnen al direct 
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met de slingerapen, waarbij aan een touw over de sloot geslingerd moest 

worden. Ook de begeleiders moesten er aan geloven. De route liep door de 

velden en het bos en weer over een sloot. Deze keer werd het fierljeppen.  

 

Het was stralend weer, dus de kleren gingen uit en nadat de eerste waaghalzen 

er over waren gesprongen, volgde de rest. Het enthousiasme was groot en er 

inspringen werd steeds leuker! En verder ging het weer. Het scheppen met 

schepnetjes is altijd een succes en de slakjes en kevertjes werden nauwkeurig 

bekeken. De weidevogels waren door de kijkers mooi te zien, er werd daarnaast 

verteld over vleermuizen, nestkastjes, zwaluwen en ook de bijenvereniging was 

aanwezig. 

 

 
 

Tot slot nog een ijsje en met de vragen scoorde Balk echt bij de besten!! 

Ook deze dag was weer een groot succes, dankzij de prima organisatie, het 

stralende weer en last but not least: de enthousiaste kinderen. 
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Maatschappelijke stage 

 

Mijn naam is Koen Ridder, ik ben 16 jaar oud en ik heb vorig schooljaar als 

maatschappelijke stage voor de Vogelwacht gekozen. Ik ga naar de RSG 

Magister Alvinus in Sneek en zat tijdens de stage in HAVO 3.  

De eerste keer dat ik met de Vogelwacht weg ging, zijn we naar het Harichster 

bos geweest om vogelnestkastjes schoon te maken en nieuwe op te hangen. Ook 

hebben we toen de vogelhuisjes steenmarter-proof gemaakt door een PVC 

buisje voor de ingang te plakken. Met dat PVC buisje wordt het de steenmarters 

moeilijker gemaakt, hun pootjes zijn hopelijk niet lang genoeg om dan bij de 

eieren te komen. 

 

Ik ben ook nog naar een 

vergadering geweest, 

toen ging het over de 

kievitseieren, hoeveel 

er geraapt mogen 

worden, waar en hoe. 

Tijdens deze avond 

hebben we nog een 

weddenschap gedaan 

over wanneer het eerste 

ei zou worden 

gevonden. Ook heb ik 

met mijn vader nog een 

lezing bijgewoond, dat 

was een interessant 

verhaal over trekvogels. 

Ik ben nog een paar keer mee geweest om eieren te zoeken met Willem 

Louwsma en nesten te markeren. 

 

Samen met mijn begeleidster, Theunie de Smit, ben ik naar de BFVW geweest, 

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, in Earnewâld. We hebben daar 

een rondleiding gekregen over het hele terrein en binnen mochten we zelf 

kijken. 

 

Ik vond het een hele leuke ervaring en ik hoop dat ik volgend jaar weer mee 

mag om kievitseieren te zoeken, want dat vond ik de leukste ervaring van de 

hele stage. 
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Puzzel 

 

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

doorgestreept, vormen de overgebleven letters een gezegde. Zet dit gezegde  op 

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

woensdag 23 februari 2011 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BLAUWE EKSTER KLUUT SPREEUW 

DUIF KOEKOEK TORTEL 

EEND KWARTEL VALE GIER 

EMOE PAPEGAAI VINK 

FLAMINGO PATRIJS WINTERKONING 

FUUT PAUW WULP 

GRASPARKIET PIMPELMEES ZILVERREIGER 

KIEVIT PUTTER ZWAAN 

KIWI RAAF  
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