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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk en omstreken 

 
Op donderdag 23 februari 2012 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen vorige vergadering op 24 februari 2011 

4. a. Jaarverslag penningmeester 

b. Verslag en benoeming kascommissie 

5.  Bestuursverkiezing: 

aftredend zijn: Durk Venema en Gerard Jellema 

beide stellen zich herkiesbaar 

6. Verslag nazorg weidevogels. 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels 

8. Verslag jeugdvogelwacht 

9. Excursie 2012 

10.  Rondvraag 

 

Pauze 

   

11. “Zuidwest Fryslân Natuurlijk” door Jan Tijsma* 

12.  Sluiting 

 
 

*Zuidwest Fryslân Natuurlijk 

Een audiovisuele presentatie met beeld en geluid van ongeveer 30 minuten. De 

Audiovisual met de titel “Zuidwest Fryslân Natuurlijk” gaat over het Nationaal 

Landschap, de natuur met de flora en fauna, de dorpen en stadjes in de vier 

jaargetijden. Heel veel herkenbare plekjes en veel aandacht voor de natuur in 

samenhang met de verschillende landschappen. 
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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarboek 2011, geschreven door bestuur en enkele actieve leden 

van onze vogelwacht, voor leden en geïnteresseerden in de activiteiten van de 

vogelwacht. Veel mensen zijn elk jaar weer druk in touw met werkgroepen, 

tijdens excursies en nestkastcontroles en nazorgactiviteiten.  

 

Ook “gewone” Balksters (en andere inwoners) houden hun ogen open en weten 

de vogelwacht te vinden met vragen over hun tuin- en vijverdieren. Geregeld 

komen er mensen aan de deur met een doos met een duif, een eend of andere 

zieke en verzwakte dieren. Een aantal is natuurlijk niet te redden maar er zijn er 

ook een aantal die met de juiste verzorging er weer bovenop komen. Bij ons in 

Harich kregen we een verzwakte duif in een doos aangeboden waarbij we het 

dier maar in onze volière hebben gezet om op te knappen. Wonder boven 

wonder herstelde de duif helemaal en na de koude winter besloten wij 

gezamenlijk dat de duif er aan toe was om weer op eigen benen te staan. De 

hele familie erbij en de duif werd losgelaten.  

De duif vond alle zorg bij ons waarschijnlijk erg plezierig dus landde hij binnen 

twee tellen op ons dak, en daar bleef hij lekker zitten. Wij dachten dat de duif 

wel snel zijn vrijheid tegemoet zou vliegen, maar hadden te laat in de gaten dat 

ook onze kater de duif wilde uitzwaaien. Uit onverwachte hoek kwam de kat 

ineens te voorschijn waarbij hij in één klap alle goede zorg van de hele winter 

ongedaan maakte. Jammer natuurlijk maar dit hoort nu eenmaal ook bij de 

natuur. 

 

Het bestuur van de vogelwacht wil in 2012 wat meer nadrukkelijker aanwezig 

zijn om het werk van de vogelwacht te promoten. Over de vorm waarop we dit 

willen gaan doen wordt momenteel druk nagedacht. In de zomervakantie zullen 

in onze gemeente een aantal  open dagen worden georganiseerd waarbij 

verschillende boerderijen worden opengesteld voor  toeristen, bewoners van 

onze gemeente en andere geïnteresseerden. Op deze manier kan een ieder 

kennis maken met het leven op het platteland en alles wat hieraan vastzit. Door 

de boeren zijn een aantal organisaties, en zo ook onze vogelwacht, uitgenodigd 

om hier hun activiteiten te promoten. Hoe één en ander er precies uit zal gaan 

zien is op dit moment nog niet duidelijk maar wij als bestuur hopen dat er een 

aantal van onze leden bereid zijn om zich hiervoor in te zetten. Details hierover 

zullen via de regionale pers en vanuit het bestuur bekend worden gemaakt. 

 

Alle weidevogel nazorgactiviteiten zijn alweer enige tijd achter de rug. Voor 

zover ik van collega nazorgers heb begrepen zijn de resultaten van de nazorg 
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niet erg positief, en wanneer er binnen je nazorgrayon geen maïslanden 

aanwezig zijn is het uitvoeren van nazorgwerk niet erg leuk en zeker niet 

motiverend. In mijn eigen rayon zitten alleen maar enkele grutto’s en dit jaar 

heb ik geen kievitseieren kunnen vinden.  

 

Tijdens gesprekken met andere nazorgers en natuurkenners komt dan toch weer 

vaak het onderwerp naar voren hoe deze negatieve tendens gestopt kan worden. 

Hoe kunnen we weidevogels in Fryslân en de rest van Nederland houden. Over 

het algemeen komen dan kreten van diepteontwatering en intensieve landbouw 

naar boven. Wanneer je alles op een rij zet denk ik toch dat er vanuit de 

overheid grotere kerngebieden moeten worden aangewezen waar een natuurlijk 

evenwicht aanwezig moet zijn. Evenwicht is volgens mij hierbij het 

sleutelwoord. Evenwicht tussen weidevogelbeheer en landbouw! Weidevogels 

moeten de tijd krijgen om de eieren uit te broeden en hun kuikens vliegvlug te 

krijgen en daarnaast moeten boeren de gelegenheid krijgen op een verstandige 

manier landbouw in deze gebieden uit te oefenen. Natuurlijk zal voor het 

herinrichten en het extensieve gebruik van deze kerngebieden geld nodig zijn 

en of dit in de huidige economische tijden beschikbaar zal komen lijkt niet echt 

waarschijnlijk. Toch denk ik (en velen met mij) dat dit de enige manier is om de 

aanwezigheid van weidevogels in de toekomst te kunnen garanderen.    

 

In dit jaarboek kunt u onder andere het weidevogel 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 2011. Tevens wordt 

verslag gedaan van diverse excursies met de vogelwachtleden en 

jeugdvogelwacht. 

 

Wil ik afsluiten en u veel leesplezier toewensen met het JAARBOEK 2011.  

 

Met vriendelijke groet, 

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

omstreken”, gehouden op 24 februari 2011 in de Treemter te Balk 

om 20.00 uur 
  

Aanwezig: 25 leden 

Afwezig met kennisgeving: Henk Kanninga, Meine Veenstra, Klaas Elzinga, 

Auke Volbeda en Frits Bijl 

 

1. Opening 

De voorzitter Wybren de Boer opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom, in het bijzonder ons erelid Willem Louwsma. 

In 2010 zijn de leden en het bestuur weer op vele gebieden actief geweest. 

Twee weken geleden hadden we onze propaganda-avond met een zeer 

interessante lezing van Simon Bijlsma van de Friese Milieufederatie getiteld: 

“Roofvogels in Beeld”. Er was een grote opkomst van ongeveer 90 mensen. 

Helaas heeft dit niet geresulteerd in nieuwe leden voor onze vogelwacht. 

Ook dit jaar zijn weer vele nazorgers in het veld bezig geweest. De eigen 

vogelwachtexcursie was deze keer dicht bij huis, naar It Swin, en werd geleid 

door Joop van der Galiën. 

De werkgroep roofvogels was weer zeer actief, waarbij veel werk toch vaak op 

dezelfde vrijwilligers neer komt. Nu Willem Louwsma het wat rustiger aan 

moet doen, roept de voorzitter andere vrijwilligers op om mee te doen met dit 

prachtige werk: het ringen van uilen en roofvogels. 

Het kievitseieren zoeken werd dit jaar voor de eerste keer gekoppeld aan een 

sms-controlesysteem. Het was maar een korte raapperiode, het quotum was snel 

vol. De voorzitter was zelf nog niet eens aan het zoeken toegekomen. Er kon 

dus snel met de nazorg worden begonnen. 

Voor dit jaar laat de voorzitter ons een nieuwe nestbeschermer zien, via Auke 

Volbeda verkregen. Het is een grote kooi, van boven en aan de zijde dicht met 

gaas, zodat de meeuwen en andere predatoren er niet bij kunnen komen. Niet 

geschikt voor weidevogels die direct omhoog vliegen, wel voor de kievit en 

scholekster. Er zijn al proeven mee gedaan en het heeft ook al in de tijdschriften 

gestaan. Wij willen dit jaar met een aantal nazorgers de kooi uitproberen. 

Ook in 2011 rekenen we weer op uw steun en medewerking! 

  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Boer en Natuur: organiseert jaarlijks een Weidevogelkennisdag samen met de 

Provinsje Fryslân, BFVW, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Nij Bosma 

Zathe. Dit jaar op 3 februari. Interessant voor de nazorgers. Wie wil kan zich 

opgeven bij het bestuur, dan sturen we de uitnodiging door. 
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- Bosk en Greide: vergadert vanavond in Nijemirdum met vogelwachters en 

BMP-tellers over de stand van zaken m.b.t. het collectief weidevogelbeheer. 

Punten zijn: waar moet het komende seizoen geteld worden, telgegevens 

Kolderwolde, opzetten vogelwacht Oudega/Kolderwolde en scholing jonge 

vogelwachters. We kunnen daar vanavond niet bij zijn, maar we houden 

contact. 

- Verslag Jeugdvogelwachtdag 2010 in Oldeholtpade. 

- BFVW jaarverslag en agenda voor de jaarvergadering op 4 maart. Durk en 

Johan gaan er heen. Belangrijke punten: de uitgave van Vanellus is niet 

kostendekkend, ondanks het feit dat nu alle wachten 5 abonnementen afnemen. 

Voorstel: het abonnement verhogen van €12 naar €14 per jaar. Ledenafdracht: 

de BFVW wil een onafhankelijke club blijven en professionaliseren, dat kost 

geld. Daarom stelt het hooftbestuur voor de ledenafdracht te verhogen met €1 

naar €3.50. Dit houdt in dat de vogelwacht van de 6 euro contributie 3,50 euro 

af moet dragen aan de BFVW. 

 

3. Notulen ledenvergadering 25 februari 2010 

ad.8 dhr. Dijkstra moet zijn Dhr. Hoekstra. 

ad.11. n.a.v. de opmerking van Auke Volbeda. Joop van de Galiën heeft het 

beplantingsplan van de gemeente voor de wijk de Weind, waarin veel 

vruchtdragende struiken voorkomen zoals krent, hazelaar, vlier, liguster en 

Gelderse roos. En daarnaast noten-, appel- en perenbomen. Dit beplantingsplan 

wordt ook doorgezet op de oude golfbaan. Nestgelegenheid voor 

(gier)zwaluwen moet persoonlijk via de nieuwe bewoners. Dit nemen we mee. 

Vogelhuisjes kunnen besteld worden met korting, via de commissie broedzorg. 

De notulen zijn hierbij aangenomen, met dank aan de verslaglegging door 

Johan Deinum. 

 

4a. Jaarverslag penning meester over 2010 

De penningmeester meldt dat er in 2010 weinig verrassingen zijn. De meeste 

posten zijn stabiel. De balans wordt afgesloten met een positief saldo van  

€ 544,42. 

Voor de komende tijd hebben we ook te maken met de gevolgen van de 

economische crisis. Er is een aantal sponsoren afgehaakt: Simson en Mous 

pompenbouw. De Rabobank vergoedt € 150, maar wil het nu per jaar bekijken. 

Het ledenaantal loopt gestaag terug. Zelfs de PR-avond heeft geen nieuwe leden 

opgeleverd. Daar waren overigens wel veel mensen van andere wachten 

aanwezig. Extreem zijn de kosten van zaalhuur en consumpties gestegen. 

We zitten niet stil, ieder doet zijn best om leden te werven en sponsoring binnen 

te halen. Ale wordt bedankt voor zijn zorg om de pecunia. 
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4b. Verslag en benoeming kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Jacob van Dijk en Age van der Meer, heeft de 

kasboeken gecontroleerd en dik in orde bevonden. De penningmeester wordt 

vervolgens dan ook onder groot applaus decharge verleend. 

Benoeming kascommissie: Age van der Meer is aftredend en Bernardus Gijzen 

is bereid om zijn plaats in de kascommissie in te nemen. 

 

5. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Theunie de Smit, Johan Deinum en Ale 

Overwijk. De voorzitter zegt dat het altijd weer spannend is hoe het gaat met 

drie aftredende leden en dat hij blij is dat ze door willen gaan. Ieder krijgt een 

veer… Theunie voor het secretariaatswerk, organisatie en jeugdactiviteiten, 

Johan voor het werk aan het jaarboek en de weidevogelnazorg coördinatie en 

Ale voor de centen! 

 

6. Verslag nazorg weidevogels 

Het was een wisselend dit jaar. De gruttostand gaat omlaag, wel iets meer 

broedparen. De kievit is iets minder, maar is redelijk stabiel. Met de scholekster 

gaat het erg neerwaarts en met de tureluur gaat het iets beter dan vorig jaar. 

Maar de trend is toch een dalende. Dit jaar is speciaal aandacht besteed aan de 

graspieper, waarvan het aantal broedparen is toegenomen en de leeuwerik 

waarvan het aantal broedparen sterk is afgenomen. Dhr. Louwsma vraagt of het 

gebied Oudega/Elahuizen ook is meegenomen, want daar zaten er veel. Dit 

gebied zit niet in deze cijfers omdat alleen de regio’s waar vanaf 2000 is geteld 

zijn meegenomen. Achter Oudega was het een heel goed jaar voor weidevogels. 

Dit moet een nazorggebied worden, liefst bij onze wacht. Er is een nieuwe 

jeugdige nazorger uit Kolderwolde. Dit gebied valt officieel niet onder onze 

wacht. Bosk en Greide opereert nu ook in dit gebied. Het is van belang de 

krachten te bundelen in overleg. Op 9 maart is de nazorgavond in Welgelegen. 

 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels 

Willem Louwsma geeft uitleg: Het afgelopen jaar ging het weer veel beter, er 

waren meer muizen, dus het bloeit weer op. Nu totaal 40 broedparen van 

kerkuil (vorig jaar 7 broedparen). 

Een bijzondere melding van een havik, die hij zelf had geringd 17 jaar geleden, 

nu in de Fûgelhelling gebracht. 

Terwijl hij stond te wilsterflappen, kwamen er mensen die een verzwakte vogel 

hadden gevonden. De vogel werd naar de Fûgelhelling gebracht. Dit bleek een 

slangenarend te zijn. Hij heeft het helaas niet overleefd. 
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In het jaarboek 2010 op blz. 34  is in de tweede grafiek de eerste kolom door 

elkaar gehusseld. 

De havik moet zijn de buizerd, de buizerd is de havik, de br. kiekendief is de 

torenvalk, de torenvalk is de sperwer en de sperwer is de br. kiekendief. 

In het gebied van It Fryske Gea mag niet meer geringd worden. 

Nogmaals een oproep voor nieuwe actieve vrijwilligers!! Er komen niet veel 

jongeren bij. 

 

8. Verslag jeugdvogelwacht 

Wybren de Boer geeft een toelichting. Er zijn nu op papier 30 

jeugdvogelwachters. We zijn naar de Jeugdvogelwachtdag in Oldeholtpade 

geweest. Stralend weer en een mooie omgeving. We hebben deelgenomen aan 

de paddenstoelexcursie op het Oudemirdumer Klif, van het IVN tijdens de 

Gaasterlandse Natuurweek. Verder de gebruikelijke nestkastcontroles in het 

Harichsterbos. Het blijft een strijd tegen de predatie door de boommarter. Er 

zijn dit jaar een aantal nestkastjes weggehaald en teruggeplaatst in het gebied 

waar we goede resultaten hadden. 

De provinciale nazorgdag is op 7 mei, dan mogen de kinderen ook weer mee. 

De jeugdvogelwachtdag is 28 mei in Hallum/Marrum. Verder staat een bezoek 

aan een dassenburcht op het programma en willen we een dassenfilm laten zien. 

Het meegaan met het ringen van de roofvogels moeten we in kleine groepjes 

doen. 

 

9. Excursie 2011 

De vogelwachtexcursie van dit jaar is gepland op 21 mei en het doel is de 

Weerribben. We worden begeleid door een gids, die veel van vogels weet. Het 

wordt een combinatie van wandelen en varen in een fluisterbootje. Er gaat een 

intekenlijst rond om in te schrijven. 

 

10. Rondvraag 

De puzzel: er waren 14 goede inzendingen en hieruit wordt geloot. De winnaar 

is dhr. H. de Roos. Hij krijgt als prijs een mooi bord. 

G. van der Meer wil meer weten over de nestbeschermer: hij is gemaakt naar 

een bestaand voorbeeld en biedt ook bescherming tegen meeuwen. Eerdere 

proeven waren redelijk positief. 

W. Louwsma: zijn adres bij de vermelding van ereleden is nog niet aangepast. 

Wordt gedaan. 

P. Hoekstra: wil weten of de nestkastjes bij de tuinbouw ook nagekeken 

worden. Hij heeft ze zelf schoongemaakt. Ze zijn niet opgenomen in de route 

met de jeugdvogelwacht. 
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B. Gijzen: Meine Veenstra treedt af bij het hoofdbestuur. Is er nog een voorstel 

gedaan voor een nieuwe kandidaat uit deze regio? De nieuwe kandidaten zijn 

door het hoofdbestuur voorgesteld, hierover is geen overleg geweest.  

Theunie: heeft op de PR-avond een verrassing beloofd. Ieder heeft op zijn 

manier iets met vogels. We hebben een bijzondere vogel in ons midden. Jan 

Osinga wordt naar voren gevraagd en hij onthult zijn roerdomp, die hij van 

roestvrij staal heeft gemaakt. Hij licht zijn motieven toe. Een roerdomp van 

realistische schoonheid! 

 

Pauze 

 

11. Vertonen film Grutsk van het Nationaal landschap Súdwest Fryslân 

Jan de Vries (ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland) 

vertelt wat dit inhoudt. Het ontstaan en de karakteristieke elementen, die het 

waard zijn om behouden te blijven. Er is een boek uitgegeven: ”Nationaal 

Landschap Zuidwest-Fryslân”. En er is een promotiefilm gemaakt:”Grutsk”. 

Deze film wordt gedraaid en we weten weer precies waarom we grutsk op onze 

regio moeten zijn. 

 

Sluiting om 22.15 uur. 
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Informatie van de penningmeester 
 

Was 2010 financieel gezien op wereldschaal al een uiterst bewogen jaar, in 

2011 werden de (financiële) registers nog eens extra ver opengetrokken. 

Aandelenfondsen en andere beursgerelateerde zaken kelderden massaal en diep 

“in de min”. 

Daarnaast raakten vele landen in de wereld, waaronder de VS en menig 

Europees land, in een diepe financiële crisis en werd met een aantal 

kunstmatige handgrepen (waaronder het oprichten van een Europees 

noodfonds) krampachtig getracht het financiële systeem overeind te houden. 

 

In die financiële chaos, die op het moment van schrijven van mijn bijdrage nog 

altijd in alle hevigheid voortduurt, mag ik u het financiële overzicht van de 

vogelwacht over 2011 aanbieden. 

 

In tegenstelling tot de positie van menig particulier en – land, is de financiële 

situatie van onze wacht onaangetast en daarmee stabiel c.q. positief gebleven. 

Dit boekjaar is dan ook met een mooi positief saldo afgesloten. 

Het overzicht bevat de traditionele posten en zowel wat inkomsten als uitgaven 

betreft zijn er geen bijzonderheden en/of ongewone uitschieters te vermelden. 

Een toelichting op het overzicht laat ik dan ook achterwege. Eventuele vragen 

of opmerkingen over het cijfermateriaal kunt u uiteraard altijd tijdens de 

Algemene Ledenvergadering aan mij voorleggen.  

 

Voor de komende jaren wordt overigens een (licht) negatief saldo voorzien, wat 

te maken heeft met een aantal ontwikkelingen, waarover onderstaand –na het 

overzicht- meer. 
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Financieel overzicht 2011 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 10-12-2010 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige wachten 

Verkoop jaarboeken BFVW 

Lezing I. Bergsma 

Storting op eigen rekening 

RABO spaarrekening  

 € 7492,34 

 -      55,31 

 -    500,00 

 -  2023,20 

 -      40,00 

 -      41,00 

 -      30,00 

 -      60,50 

 -  2000,00 

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/ALV 

Jaarboeken BFVW  

Uitgaven tbv excursies  

Diverse uitgaven tlv ALV 

Storting op RABO spaarrek. 

Kantoorbenodigdheden 

Fixet nestkastmateriaal 

Overige onkosten 

 

Totaal 

 

 

Saldo 7-12-2011 

 €   625,00   

  -   285,00 

  -     88,15 

  -     26,64 

  -   312,38 

  -   388,30 

  -   112,50 

  -     16,28   

  -     40,00 

  -     70,00 

  -     79,02 

  -     71,68 

  -     51,00 

  -   119,00 

  -     20,50 

  - 2000,00 

  -     50,46 

  -     31,89 

  -     25,00 

       

€  4341,30 

 

 

€  7901,05 

 

Totaal  € 12242,35 Totaal € 12242,35 

 

 

Saldo giro 7-12-2011   € 2148,93 

 Saldo bank 7-12-2011   € 5752,12 

 Saldo 7-12-2011   € 7901,05 

 

 

 

 Saldo 10-12-2010   € 7492,34 

 Saldo  7-12-2011   € 7901,05 

 Positief saldo over 2011  €   408,71 
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Contributie voor 2012 

s.v.p. contributie zo mogelijk voldoen via internetbankieren!! 

 

Ontwikkelingen: 

De BFVW heeft het afgelopen jaar besloten dat de bij haar aangesloten 

vogelwachten met ingang van 2012 een Euro extra per lid moeten afdragen. 

Dit betekent concreet, dat ik voor ieder lid van de Vogelwacht Balk een bedrag 

van € 3,50 aan de BFVW dien over te maken! 

 

Daarnaast heeft de ING onlangs de tarieven voor het zakelijke verkeer 

(opnieuw) gewijzigd, waardoor ik rekening houd met een behoorlijke stijging 

van de kosten voor het betalingsverkeer. De hoogte van die stijging is niet op 

voorhand aan te geven, want hangt mede samen met de mate waarin gebruik 

wordt gemaakt van het internetbankieren. 

 

Tenslotte loopt ons ledental gestaag terug en zijn we wat inkomsten betreft voor 

een belangrijk deel afhankelijk van sponsoring. 

Hoewel er regelmatig een sponsor afhaakt –met dit jaar als gevolg dat we direct 

€50 minder aan sponsorinkomsten hadden-, verkeren we tot nu toe in de 

gelukkige omstandigheid, dat zich toch ook nieuwe sponsoren melden. 

Voor 2012 hebben we met name door de inspanningen van Jan Galama zelfs 

vier nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, maar we blijven op dit aspect 

kwetsbaar. 

Nieuwe adverteerders blijven vanzelfsprekend meer dan welkom! 

 

Gelet op de bovengenoemde ontwikkelingen die hun financiële doorwerking (in 

ongunstige zin) zeker zullen hebben, heeft het bestuur overwogen om een 

contributieverhoging met €1 voor te stellen, een eventuele verhoging die dan 

overigens eerst 2013 doorgevoerd zou kunnen worden. 

Echter, gelet op het eigen vermogen van de Vogelwacht én het gegeven, dat we 

nu al meerdere jaren achtereen met een aanzienlijk positief saldo weten af te 

sluiten, hebben wij als bestuur gemeend om een dergelijke verhoging 

vooralsnog niet ter discussie te stellen. 

 

De “normale” contributie blijft daarmee voor dit jaar een bedrag van € 6,--. 

Voor de nazorgers geldt als bekend een afwijkend bedrag.  

 

 

 

 



 13 

 

Garage Swart 
Bovag lid 
Apk 
Verkoop nieuwe en gebruikte 
auto’s 
Onderhoud en reparatie van alle 
merken 
www.garageswart.nl 
 

 

Swart Campers 
Bovag caravan en camperbedrijven 
Dealer PLA camper 
Verkoop van campers 
Onderhoud en reparatie van uw 
camper/caravan 
www.zwartcampers.nl 
 

Tankstation Garage Swart 
24 uur selfservice Tamoil 
Menno van Coehoornweg 28, 
Wijckel 
 

Verhuur van campers 
www.camperverhuurswart.nl 

Garage Swart – Swart Campers 
Jachtlustweg 49a, 8563 AC Wijckel, tel. 054-602119 

 
 

 

 

http://www.garageswart.nl/
http://www.zwartcampers.nl/
http://www.camperverhuurswart.nl/
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Internetbankieren 
Wel wil ik de leden nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om de contributie waar 

mogelijk te voldoen via Girotel of een andere vorm van internetbankieren. 

 

De kosten die de ING ons namelijk in rekening brengt voor bij- en 

afschrijvingen door middel van 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 2012. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk (herinneringen 

versturen en inning via kwitanties) uit handen nemen. 

 

Adreswijzigingen/opzeggingen lidmaatschap 

Het komt helaas nog té vaak voor, dat leden van de Vogelwacht tijdens een 

contributiejaar naar een ander adres verhuizen of komen te overlijden en dat 

daarbij de betreffende wijzigingen niet (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 of gericht aan mensen die ons 

helaas zijn ontvallen, wat 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! 

 

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 emailadres is: 

vogelwachtbalk@hotmail.com. 
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Kascontrole 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren J. van Dijk uit Oudega en B. 

Gijzen uit Balk. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 23 februari a.s. zullen zij verslag 

uitbrengen van hun bevindingen. 

 

Adverteerders jaarboek 

Langs deze weg 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. 

Al 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 van de werkgroep weidevogels 
 

Het droge voorjaar gaf een moeizame start voor veel weidevogels. Echter net 

als vorig jaar werd het eerste ei van Fryslân op 16 maart gevonden, ditmaal in 

Hurdegaryp. Eén dag later vond Marten Brouwer uit Sloten om 8:42 uur het 

eerste ei van Gaasterlân-Sleat in de buurt van zijn woonplaats. 

 

Het eerste ei van onze eigen vogelwacht werd gevonden door Thomas Dijkstra, 

eveneens  op 17 maart (10:06 uur). Diezelfde dag vonden ook Klaas Elzinga 

(11:24 uur) en Johan Deinum (12:36 uur) hun eerste ei. Age van der Meer vond 

het eerste twake van onze vogelwacht op 19 maart. Iets later op 19 maart vond 

Siemen Zeldenrust een trijeke. Willem de Poel vond op 25 maart het eerste 

broedtsje. 

 

Op 28 maart werd in Fryslân het quotum van 5939 eieren bereikt. Er zijn door 

onze vogelwacht in totaal 163 eieren gevonden (geregistreerd). Van alle 

vogelwachten zijn er slechts drie vogelwachten die meer eieren hebben 

gevonden dan onze vogelwacht. Dit geeft aan dat we, ondanks dat we gezien 

het aantal nazorgers een gemiddelde vogelwacht zijn, zeer actieve en bekwame 

eierzoekers in ons midden hebben. 

 

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 Meine Veenstra. Bij de volgende nazorgbijeenkomst zal de 

bijbehorende prijs worden uitgereikt. 

 

Het droge voorjaar gaf zoals gezegd een moeizame start voor veel weidevogels. 

Waarschijnlijk zijn veel vogels niet eens tot broeden overgegaan. 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 2011. 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. De resultaten spreken voor 

zich; alle vier soorten zijn achteruit gegaan. 
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Grafiek 1. Aantal broedparen (donker grijs) en gevonden nesten (licht grijs) 

van de grutto over de periode 2002 tot en met 2011 

 

 
Grafiek 2. Aantal broedparen (donker grijs) en gevonden nesten (licht grijs) 

van de kievit over de periode 2002 tot en met 2011 

 

 
Grafiek 3. Aantal broedparen (donker grijs) en gevonden nesten (licht grijs) 

van de scholekster over de periode 2002 tot en met 2011 
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Grafiek 4. Aantal broedparen (donker grijs) en gevonden nesten (licht grijs) 

van de tureluur over de periode 2002 tot en met 2011 

 

Naast de slechte broedresultaten is er gelukkig ook goed nieuws. Er zijn dit jaar 

enkel nieuwe jeugdnazorgers bijgekomen. We hopen dat we hen het 

aankomend nazorgseizoen kunnen onderbrengen bij ervaren nazorgers. 

Daarnaast zijn we met Bosk en Greide in gesprek over nazorgactiviteiten rond 

Oudega. 

 

We hopen dat het volgend broedseizoen minder droog zal zijn en dat de 

broedresultaten weer eens een stijgende zullen laten zien. 

 

De weidevogelnazorg coördinatoren, 

Durk Venema en Johan Deinum 
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Lezing 8 februari 2012 

‘De ooievaar’ en ‘Mooie en bijzondere natuur voor de lens’ 

door Haye Folkertsma – It Eibertshiem 
 

Op 8 februari 2012 zal de heer H. Folkertsma een lezing verzorgen tijdens onze 

jaarlijkse propaganda avond.  

De aanvang is 19:30 uur in Hotel Welgelegen te Harich. 

 

De ooievaar was in de jaren ‘70 bijna verdwenen uit ons land en uit Fryslân. In 

1972 broedde het laatste Friese paartje in Luxwoude en daarmee kwam een eind 

aan een jarenlange traditie. In Nederland was de situatie vergelijkbaar en we 

gingen van ruim 300 paren naar 8 paar. Voor Vogelbescherming Nederland was 

dit het startschot om naar Zwitsers voorbeeld de ooievaar voor ons land veilig 

te willen stellen. In 1969 werd er een opfokdorp gesticht in Groot Ammers en 

vanaf 1980 werden er diverse dependances in ons land opgericht om van hieruit 

de ooievaars weer  uit te zetten. In Fryslân is het eerste station in Earnewald 

gevestigd (1980). Het is een zeer succesvol project geworden met vandaag de 

dag weer ongeveer 800 tot 1.000 jonge ooievaars in ons land en ruim 100 in 

Fryslân. We duiken even in 40 jaar ‘wel en wee’ van de ooievaars. 

 

We gaan vaak op verre reizen en we zoeken het soms in de duurste apparatuur. 

Maar de mooiste (vogel)foto’s kun je bijkans op je eigen erf maken met een 

fotocamera van al € 350,--. Voor de mooiste foto’s heb je iets nodig wat niets 

kost, namelijk ‘geduld’. En natuurlijk, zonder geluk vaart niemand wel. 
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Excursie 21 mei 2011 naar de Weerribben 
 

Met negen vogelwachters en de gids vulden we twee fluisterbootjes voor de 

excursie door het natuurgebied de Weerribben/Wieden. Onze gids van 

Staatsbosbeheer was Tjeerd van de Meer, een Fries die in Steenwijk woont. Hij 

begon met de mededeling dat we de Koninklijke route gingen varen: de route 

die hij ook gevaren had toen hij vorig jaar onverwachts de koningin aan boord 

kreeg. Ook zij moest dus plat in de boot liggen bij het passeren van een lage 

brug. 

 

De Weerribben (6000 ha, Staatsbosbeheer) en Wieden (4000 ha, 

Natuurmonumenten) is een natuurpark, waar getracht wordt recreatie en natuur 

in evenwicht te houden. Het gebied is ontstaan in de ijstijd. Zoals in Gaasterlân 

de bulten ontstonden, werden hier de gaten gevormd.  

 

Omstreeks 1600 was dit een handelsgebied in turf. Met de hand werden 1 tot 

1,5 meter diepe trekgaten gegraven, de grond hieruit kwam op de ribben, waar 

de turf werd gedroogd. Deze trekgaten- en ribbenstructuur bleef bestaan. 

Daarna is de rietcultuur begonnen. Het vak rietsnijder is van vader op zoon 

overgegaan. 
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Zachtjes gleden we door dit gebied met schakeringen van open water tot 

moerasbos, oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijfeilandjes, 

rietlanden, rietopslag en voedselarm grasland. Het gebied was vroeger erg nat 

door de vele regens. Sinds 1920 is er bemaling door de watermolens. We 

voeren tussen de lisdodden en pompeblêden, fonteinkruid, en nu de inlaat van 

het vervuilde Rijnwater is gezuiverd, ook weer krabbenscheer. 

 

 
 

Dat we van de vogelwacht waren, bleek al toen de eerste bruine kiekendief 

overvloog: de meesten gingen staan, waardoor het bootje flink schuin kwam te 

liggen. Bij de volgende bleven we dus netjes zitten. We zagen en hoorden 

lepelaar, ooievaar, reigers (er broeden in dit gebied de blauwe, purper- en 

zilverreiger), rietzanger, rietgors, kleine karekiet, vink, grasmus en een 

koekoek. De koekoek eet de rupsen van de grote beer. Ook waren er prachtige 

vuurvlinders. 
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Onderweg hebben we de tijd genomen om te picknicken. Er was koffie, thee en 

tulband mee in de boot. Onder een stralende zon en zonder muggen deze dag, 

gleden we terug naar Ossenzijl. Langs de kanten stonden elzen, wilgen en 

lijsterbessen en op de wal groeide valeriaan, koekoeksbloemen, wollegras en 

zegge. Over het water scheerden libellen en waterjuffers. Kortom: we zagen in 

dit prachtige natuurgebied alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit. 

 

Theunie de Smit 
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Anti-predatiekooi 
 

Tijdens de algemene leden vergadering in februari had Auke Volbeda een zelf 

gemaakte kooi meegenomen. De kooi lijkt enigszins op de bestaande 

nestbeschermer die bedoeld is om het nest door het grazende vee niet te laten 

vertrappen. Bij de nestbeschermer is de gehele zijkant open, maar bij de anti-

predatiekooi zijn de zijkanten rondom voorzien van spijlen die 8,5cm uit elkaar 

staan. Zo kan de broedende vogel wel gemakkelijk op het nest komen, maar de 

predator niet. De kooi is in Zweden ontwikkeld en daar is ook onderzoek 

gedaan naar het gebruik bij de tureluur en de kievit. Het moet met name werken 

tegen predatie van de vos en luchtpredatoren zoals onder andere kraaien, 

kauwen en meeuwen. 

 

Foto 1. Nest van de kievit (broedtsje) met de anti-predatiekooi 

 

Auke heeft totaal 4 kooien voor ons gemaakt die in het voorjaar tijdens de 

nazorg uitgetest zouden worden. We willen de kooien vooral inzetten voor 

legsels van kieviten op maïspercelen. 
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Wij hebben twee kooien ingezet op 2 naast elkaar liggende maïspercelen achter 

Wijckel. Hier hebben we veel last van predatie door de vos. Op het eerste 

perceel lagen 3 legsels van de kievit en over één van deze nesten hebben wij de 

kooi geplaatst. De kooi 

wordt in de grond 

verankerd met houten 

latten, op aanraden van 

Auke, zodat de boer geen 

schade lijdt aan de 

machines als deze een keer 

vergeten worden! De 

tweede kooi is geplaatst op 

het andere maïsperceel, 

waar 5 legsels van de 

kievit lagen en één van de 

scholekster.  

Foto 2. Het verlaten kievitsnest 

 

Na de eerste controle, circa een week later lagen alle drie legsels nog op het 

eerste perceel. Op het tweede perceel waren 3 van de 5 kievitlegsels en het 

legsel van de scholekster verdwenen. Het nest waar de kooi overheen geplaatst 

was lag er nog, maar was jammer genoeg verlaten. Deze kooi hebben we toen 

over het enige legsel wat nog over was op dit perceel geplaatst. Na ongeveer 

weer een week waren alle 3 legsels op het eerste perceel uitgekomen, en was de 

eerste kooi dus succesvol 

geweest! Op het tweede 

perceel was ook het nest 

waar de kooi een week 

geleden over heen gezet 

was uitgekomen! Op 

basis van bovenstaande is 

besloten om nog eens 16 

kooien te gaan maken, 

zodat volgend jaar meer 

ervaringen kunnen 

worden opgedaan met de 

anti-predatiekooien. 

         Foto 3. Eén van de gepredeerde kievitsnesten 

 

Johan Deinum 
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Jeugdvogelwacht 
 

Afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten gehad: 

1. Neisoarchdei BFVW 

2. Filmvoorstelling Iep in de Spylder in Warns 

3. Nestkastcontroles in het Harichsterbos en de Plantage 

4. Jeugdvogelwachtdag in het Noarderleech 

5. Dassenfilm bekijken, met daar aansluitend excursie naar het bos van 

Aafke Meinesz, waar de dassenburcht zich bevindt. 

 

Een verslag van de punten 2, 3 en 4 vindt u verderop in dit jaarboek. 

 

Neisoarchdei BFVW 

De jaarlijkse Neisoarchdei van de BFVW was op 7 mei en viel daarmee dit jaar 

in de meivakantie. Jammer genoeg reageerden er maar twee kinderen op onze 

oproep. We waren te gast bij D. Albada aan het Tsjamkedykje te Balk. Eerst 

konden we zien hoe de veestapel werd opgefokt van kalfje tot volwassen koe. 

Daarna zijn we het weiland in gegaan, waar vijf nesten waren gemarkeerd. 

Helaas waren er twee nesten gepredeerd. Gelukkig vonden we er nog drie 

nieuwe nesten met eieren bij! Hierna zijn we naar de familie Van der Goot aan 

de Keamerlânswei te Harich gegaan. Hier zagen we de boereswel, de ierdswel, 

de wytgatswel en de tourszwel. Al met al een hele mooie morgen. 

 

Joop van der Galiën 

 

De Boer Schoenen en Sport 

 

Koudum, Hoofdstraat 19, tel. 0514-521356 

Balk, Van Swinderenstraat 63, tel. 0514-602085 
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Verslag van de werkgroep roofvogels 
 

Het weer speelde wel mee in de 

afgelopen winter, door sneeuw en 

winterweer zag je weinig roofvogels 

in het veld. Zelfs de kolganzen waren 

een maand lang allemaal naar 

zuidelijke gebieden gevlucht. 

Dus in het voorjaar zeer benieuwd 

welke vogels weer teruggekeerd 

waren naar hun broedgebied. Eind 

maart kregen we een indruk dat er wel 

redelijk wat vogels teruggekeerd 

waren en met nestbouw bezig waren 

en de torenvalken in of bij de neskast 

zaten. 

 

Op 25 mei was ik met Yde Kuipers op 

pad, toen zaten de meeste torenvalken 

nog op eieren, maar bij Hindeloopen zaten in een nestkast al 6 jongen van maar 

liefst 2½ week oud. Op 28 mei ben ik met Theo Leenes op stap geweest om bij 

de nesten van de buizerd te kijken. We konden twee nesten met respectievelijk 

3 en 2 jongen ringen, de rest had nog te kleine jongen of eieren. Ook konden we 

op deze dag de eerste 6 jonge torenvalken ringen van ongeveer 3 weken oud. 

 

Nu volgt het totaaloverzicht van het aantal broedsels in de regio Gaasterlân. 

 

Tabel 1. Geslaagde broedsels waarvan de nestjongen zijn geringd 

vogelsoort aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ongeringde 

jongen* 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 3 5 0 1,66 

havik 7 21 0 3,00 

buizerd 42 82 1 1,95 

br. kiekendief 9 25 0 2,77 

torenvalk 44 202 4 4,68 

sperwer 8 35 2 4,62 

boomvalk 2 6 0 3,00 
*bij enkele broedsels was een deel van de jongen al voor het ringen uitgevlogen   
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Tabel 2. Geslaagde broedsels waarvan de nestjongen niet zijn geringd 

vogelsoort aantal nesten aantal jongen gemiddelde 

jongen 

ransuil 8 20 2,30 

havik 1 3 3,00 

buizerd 7 16 2,28 

br. kiekendief 6 14 2,33 

torenvalk 5 19 3,88 

sperwer 2 7 3,50 

boomvalk 1 3 3,00 

 

Tabel 3. Mislukte broedsels 

vogelsoort aantal nesten fase oorzaak 

ransuil 1 4 eieren ekster 

havik 2 ei + jong marter 

buizerd 3 6 eieren + 

1 jong 

1 oude vogel 

doodgeschoten 

br. kiekendief 2 8 eieren mens 

torenvalk 10 27 eieren + 

21 jongen 

havik, mens, 

verlaten 

boomvalk 2 6 jongen zwarte kraai, 

havik 

 

Tabel 4. Geringde vogels door W. Louwsma in eigen regio 

vogelsoort aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ongeringe 

jongen* 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 2 4 0 2,00 

buizerd 34 70 0 2,05 

havik 7 21 0 3,00 

torenvalk 36 167 4 4,75 

sperwer 8 35 4 4,88 

br. kiekendief 8 21 1 2,75 

boomvalk 2 6 0 3,00 
*bij enkele broedsels was een deel van de jongen al voor het ringen uitgevlogen 
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Tabel 5. Geringde vogels door D. Venema in eigen regio 

soort aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ongeringde 

jongen* 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 1 1 0 1,00 

buizerd 8 17 0 2,12 

torenvalk 8 35 0 4,38 

sperwer 1 3 0 3,00 

br. kiekendief 1 4 0 4,00 

 

Tabel 6. Geringde vogels door W. Louwsma bij Imko Riemersma 

soort aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ongeringde 

jongen* 

gemiddelde 

jongen 

sperwer 3 14 0 4,66 

torenvalk 7 29 3 4,57 

buizerd 1 1 0 1,00 

 

Tabel 7. Geringde vogels door D. Venema bij Imko Riemersma 

soort aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ongeringde 

jongen* 

gemiddelde 

jongen 

boomvalk 1 3 0 3,00 

torenvalk 16 76 0 4,75 

br. kiekendief 2 8 0 4,00 

buizerd 18 43 0 2,39 

sperwer 1 4 0 4,00 

 

In totaal hebben we 165 roofvogel broedparen kunnen lokaliseren. Als we de 

jaren 2008 (zeer goed), 2009 (slecht), 2010 en 2011 naast elkaar zetten krijgen 

we het volgende overzicht. 

 

Tabel 8. Totaal aantal broedsels per jaar (geslaagd en mislukt) 

vogelsoort 2008 2009 2010 2011 

buizerd 71 45 58 52 

havik 15 8 8 10 

br. kiekendief 16 19 14 17 

torenvalk 94 55 48 59 

boomvalk 8 4 2 5 

ransuil 32 3 16 12 

sperwer 15 6 10 10 
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In het gebied waar Jurjen Bootsma normaal inventariseert zal vast wel wat meer 

gezeten hebben dan wij hebben kunnen vinden. Jurjen heeft namelijk zelf niet 

geïnventariseerd om gezondheidsredenen en is ook niet met mij mee geweest 

om te ringen, dus ik miste een beste vaste kracht die altijd twee dagen midden 

in de week hielp. 

 

Theo Leenes is alle 

zaterdagen mee geweest 

met het ringwerk. We 

hebben samen weer veel 

beleefd. Een enkel nest 

was voor hem niet te 

beklimmen, het was dan 

meestal een nest in een 

tak die schuin weg liep. 

Zo ook een nest van een 

boomvalk in Bolsward. 

We hadden het nest 

midden juli gevonden, 

het zat op circa 20 meter 

hoogte. Op 28 juli 

zouden we de jongen 

ringen. Theo dus 

omhoog de boom in 

maar op ongeveer 4,50 

meter van het nest ging 

het niet, de tak liep te 

schuin weg dus naar 

beneden en dan maar niet ringen. Op zondagavond 31 juli belde Jappie van der 

Meer uit Bolsward dat de brandweer wel wilde oefenen met de ladderwagen 

naar het nest van de boomvalk. Op de avond van 2 augustus zou dit dan moeten 

gebeuren. Theo en ik gingen akkoord en om 19.15 uur stonden wij daar, en ja 

hoor, daar kwam de brandweer met de ladderwagen. Tegen 20.00 uur zat Theo 

in het bakje met een brandweerman en omhoog naar het nest van de boomvalk 

waar Theo toen zo de jongen van het nest kon pakken en weer naar beneden 

waar ik ze kon ringen: 3 bijna vliegvlugge jongen, 2 vrouwtjes en 1 mannetje. 

Theo heeft ze later weer teruggebracht naar het nest. Een hele mooie happening. 

Veel publiek, veel kunnen vertellen en een nieuwe ervaring voor ons. 

Geweldig! Dit was voor dit jaar het laatste nest wat we geringd hebben, een 

druk en geslaagd roofvogelseizoen.  
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Hieronder nog twee leuke terugmeldingen. 

Een havik die ik als volwassen vogel ringde op 11 maart 1994 te Harich, werd 

bij Tjerkwerd verzwakt aangetroffen op 2 december 2010 en is vervolgens naar 

de Fûgelhelling gebracht. Dat bleek op dat moment de oudste geringde havik 

van Nederland te zijn. Deze havik was op dat moment 16 jaar en 275 dagen 

oud! 

Een andere havik die ik ringde als nestjong op 14 juni 2001 raakte op 16 juni 

2011 verward in een net over bessenstruiken. Het betrof een vrouwtje dat in de 

buurt een nest met jongen had. Deze havik was op dat moment 10 jaar en 4 

dagen oud! We hebben haar uit het net bevrijd en weer losgelaten. 

 

In het geheel bekeken was 2011 een redelijk goed jaar voor roofvogels.  

 

Namens de werkgroep roofvogels 

Willem Louwsma 
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Jeugdvogelwachtdag 28 mei 2011 in het Noorderleech 
 

Deze keer werd de provinciale jeugdvogelwachtdag georganiseerd door de 

Fûgelwachten Ferwert, Stiens en Hallum. Het is een eind rijden, dus we 

vertrokken om half 8 met 4 begeleiders en 16 kinderen vanaf het Haskeplein. 

De reis verliep zeer vlot en we kwamen ruim op tijd aan bij de Pleats, het 

nieuwe nog in aanbouw zijnde informatiecentrum van It Fryske Gea. 

 

Enthousiast liepen we naar de ingang, het aanmeldingspunt, voorbij. Terug dus, 

want eerst moest de club in jute aardappelzakken met daarop nummer 7 worden 

gehesen. Dit zagen een paar niet zo zitten, maar het bleek achteraf erg handig 

voor het overzicht. Er was limonade en koffie en de gebruikelijke 

openingshandeling door de gedeputeerde en de dagvoorzitter volgde. 

 

Toen kon het programma starten. Wij volgden het programma van groep 7 en 

werden vervoerd met trekker 7. Achter de dijk stonden 9 trekkers met 

ladewagens opgesteld. Groepje 7 holde al weer iets te enthousiast naar de 

trekker, waardoor we het loslaten van de vogels op de dijk gemist hebben. De 

ladewagens verschilden nogal van leeftijd, er waren hele nieuwe, maar die van 

ons was een oude. Onze ladewagen was op dezelfde ochtend zelfs nog gebruikt 

als schapenkar. Naast ons stond eenzelfde ladewagen met gaas, waarop de 

kinderen van groep 8 als dieren achter het gaas zaten.  
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Achter elkaar reden de trekkers naar de 3 locaties. Een prachtig gezicht: De 

klep dicht en alleen de kopjes staken boven de rand uit. Deze organisatie bleek 

een gouden greep voor de begeleiders: Je hoefde niet om kinderen te zoeken, je 

had ze mooi bij elkaar.  

 

 
 

Met 3 trekkers gingen wij als eerste naar de Dobbe. Dit was de Dobbe waar de 

“dobbepaarden” destijds van afgehaald zijn, toen het water zo vroeg al hoog 

was; beelden die de hele wereld zijn overgegaan. Hier hadden we de activiteit 

estafette vlotvaren. Er lagen 3 professioneel geconstrueerde vlotten klaar, met 

touwen naar de overkant. Duikers waren al in het water voor de begeleiding.  

 

De 3 groepen stelden zich elk op aan beide kanten van de dobbe, waarbij de ene 

helft zich heen moest trekken en de tweede terug. De duikers bleven het vlot 

begeleiden. Het was reuze spannend voor de kinderen om als eerste te willen 

zijn, en voor de begeleiders of ze wel droog bleven. Dit lukte bij onze groep. Ze 

wilden wel doorgaan, maar we moesten weer verder met trekker 7. Op naar de 

2
e
 locatie: de bunker.  

 



 35 

Hier waren 3 activiteiten 

voor 3 groepen. Groep 7 

ging eerst in de bunker, 

alwaar een consumptie was 

en een tentoonstelling over 

vliegtuigen. Het 

Noorderleech werd gebruikt 

om te oefenen met bommen. 

Dit gaf de boeren veel werk, 

ze moesten de gaten weer 

dicht maken. Hun verslagen 

waren ook te lezen. De 

meeste indruk maakte het 

verhaal, dat er nog een 

vliegtuig uit de oorlog 

ergens onder de grond moest 

zitten, met de piloot er nog 

in. Vervolgens was er naast 

de bunker te zien welke 

vissen er in zoet- en 

zoutwater leefden. In een 

aquarium waren 

zoetwatervissen te zien en in 

het ander zoutwatervissen. Uitzoeken welke vissen dat waren was een hele klus, 

vooral een klein snoekje! 

 

Boven op de bunker waren professionele kijkers opgesteld, waar we konden 

kijken naar ganzen, bergeenden en veel paarden. Sieds Boersma, die bij onze 

vogelwacht een lezing heeft gehouden, was daar ook aanwezig om uitleg te 

geven. 

 

Op naar de 3
e
 locatie. Het begon toen wat te regenen en onze trekker gaf niet 

zoveel beschutting! Hier gingen we zeegroente ( zeekraal) zoeken wat je in de 

duurste restaurants kunt eten. Er lagen ook kluten eieren, waar we met z’n allen 

omheen stonden. Een enthousiasteling ging er bijna boven op staan. Gelukkig 

niet zo erg, want ze hadden er een paar eieren neergelegd van de broedsels, die 

eerder door het hoge water waren weggespoeld. 
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Een bezoek aan een verrijdbare vogelkijkhut en nog even snel polsstokspringen 

werden wat sneller afgewerkt want de tijd ging snel. Met veel drek aan de 

voeten weer in de trekkers terug naar de Pleats, alwaar ons een broodje met een 

warm worstje te wachten stond. Nog even langs de informatie stands en precies 

om 12.30 uur werd deze jeugdvogelwachtdag afgesloten. 

 

De organisatie om de kinderen een leuke en leerzame dag te bezorgen was 

wederom fantastisch. Precies om 14.00 uur arriveerden we weer op het 

Haskeplein. 

 

Theunie de Smit 
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 38 

Nestkastcontrole jeugdvogelwacht 
 

Ook dit jaar zijn er nestkastcontroles uitgevoerd, in het Harichsterbos en de 

Plantage. Na een aantal jaren met slechte resultaten hadden we dit jaar meer 

succes. Dit is waarschijnlijk gekomen doordat we het de boommarter moeilijker 

gemaakt hebben om het nest met eieren of jongen te verstoren. We hebben de 

plastic pijpjes voor de invliegopening verlengd tot 10 cm. Bijgevoegd de 

resultaten van onze controles. 

 

vogelsoort 
aantal 
nesten 

aantal 
eieren 

aantal 
jongen 

% 

gemiddeld 
aantal 

eieren per 
nest 

gemiddeld 
aantal 

jongen per 
nest 

koolmees 18 159 156 98,1 8,8 8,7 

pimpelmees 19 176 164 93,2 9,3 8,6 

boomklever 1 8 8 100 8,0 8,0 

totaal 38 343 328     

 

In de winter en het voorjaar zijn de nestkastjes opgeknapt en zijn een aantal 

vervangen. Verder zijn er nieuwe plaatjes met nummers opgezet. We hopen dat 

we volgend jaar nog betere resultaten hebben. 

 

Joop van der Galiën namens de jeugdvogelwacht 
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Verslag van de werkgroep kerkuilen 
 

De afgelopen winter viel vroeg in, namelijk al op 27 november 2010, en duurde 

tot 9 december. Daarna kregen we nog geregeld een vorstperiode met af en toe 

sneeuw. Het voorjaar was zeer droog met af en toe al zomerweer. Voor de 

muizenstand was dit niet zo goed want die liep weer langzamerhand terug met 

hier in de herfst weer een dieptepunt, namelijk bijna geen muis te vinden. Bij 

onze controles bleek dit ook te kloppen, namelijk meer eieren dan jongen. 

Waren er jongen, dan waren er later weer minder jongen.  

 
Bij Bokma in it Heidenskip controleerden we de kast op 10 juni met als 

resultaat 2 eieren. Op 27 juli waren er 6 jongen van circa 2 weken oud en op 27 

augustus konden we maar 1 jong ringen. De anderen waren verhongerd of 

verorberd door de broertjes en zussen. Bij B. Okma was het proces precies 

eerder, van de 3 eieren op 18 juni waren er op 29 juli 6 jongen van 2 weken oud 

en op 27 augustus konden we maar 1 jong ringen. De rest was ook verdwenen. 

 

Op 19 mei bezocht ik met Margje Abma een aantal torenvalknestkasten. We 

kwamen ook bij Koopmans op Follega. Ik zei tegen Margje “we gaan ook even 

in de ligboxenstal kijken of er ook kerkuilen zijn”. Een stok gepakt en hier en 

daar tegen de isolatieplaten gestoten, niets te horen. Ineens ziet Margje een 

kerkuil uit de nestkast komen. Normaal kijken we nooit zo vroeg in de nestkast, 

maar nu kon het wel even, en ja hoor, 2 kleine jongen en 3 eieren. Op 7 juni 

waren we hier weer. Nu waren er 5 jongen die ongeveer 2 á 3 weken oud waren 

en op 22 juni konden we de eerste 5 jonge kerkuilen ringen. Ook bij Kl. 

Steenbeek konden we op die dag 5 jongen ringen. 
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Het totaal overzicht van onze regio ziet er als volgt uit: 

50 broedparen 

45 broedparen geslaagd en geringd: 131 jongen 

2 broedparen geslaagd en niet geringd: 5 jongen 

2 broedparen mislukt met 6 eieren 

1 broedpaar mislukt met 4 jongen 

2,9 jongen gemiddeld per geslaagd nest 

 

In 2010 was het gemiddelde aantal jongen per geslaagd nest 4,12! In mijn 

gebied had ik ook nog 6 broedparen die niet tot broeden zijn gekomen. In onze 

regio heeft Durk Venema 73 jonge en 2 volwassen kerkuilen geringd. Willem 

Louwsma ringde 58 jonge kerkuilen en 7 volwassen kerkuilen en ving 5 

volwassen kerkuilen die reeds voorzien waren van een ring. Willem ringde 

elders nog 193 kerkuilen. 

 

In 2010 hadden we in onze regio 40 broedparen met in totaal 169 jongen. Dit 

komt neer op een gemiddelde van 4,12 jongen. Het aantal broedparen lag 10 

broedparen lager, maar het gemiddelde aantal jongen was met meer dan 1 jong 

per broedgeval hoger. 

 

Er zijn dit jaar nog maar weinig terugmeldingen gekomen, twee geef ik hierbij 

door. 

Een in 2006 geringde kerkuil te Rotterdam. Teruggevangen door ons in 

Hindeloopen als broedvogel. 132 km verplaatst en 1547 dagen verstreken. 

Geringde kerkuil in Elsloo door mij in juni 1998, dood teruggemeld in 

Groningen.  21 km verplaatst en 4547 dagen verstreken.  

 

Ook nu weer de oproep: wie helpt 

Theo Leenes met en in zijn regio 

Harich!! 

 

Namens de werkgroep kerkuilen 

Willem Louwsma 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk 
 
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer 

de nestkasten in het Van Coehoornbos  

(Wikelerbosk) gecontroleerd. Er hangen 

momenteel 35 nestkasten verspreid over het 

bos. De eerste controle hebben wij op 2 mei 

uitgevoerd. De controle begon zeer slecht. 

Na 7 nestkasten gecontroleerd te hebben, 

hadden we slechts 1 leeg nest van de 

koolmees en een nest met 11 eieren van de 

pimpelmees. De daarop volgende 8 

nestkasten waren wel goed bezet. Er was 

slechts 1 nestkast leeg. Totaal waren er 21 

nestkasten bezet, dit is een 

bezettingspercentage van slechts 60%. 

Voorgaande jaren lag dit percentage boven 

de 70%. Hopelijk volgend jaar weer beter.  

 
Het is altijd leuk en spannend om een nieuwe soort in de nestkast te hebben. 

Ook dit jaar mochten we dat weer mee maken. Een nestkast die verrot leek en 

waar de zijkant gekraakt was door een specht, bleek een goede nestplaats te zijn 

voor een roodborst. Bij de eerste controle troffen wij alleen een leeg nest aan, 

bij de tweede controle op 16 mei lagen er 6 eieren in het nest. 

 

Resultaten van de controles in 2011 

vogelsoort nesten eieren jongen % 
gem. eieren 

per nest 

gem. jongen 

per nest 

koolmees 3 28 8 28,6 9,3 2,7 

pimpelmees 10 116 97 83,6 11,6 9,7 

spreeuw 5 21 16 76,2 4,2 3,2 

boomklever 1 6 5 83,3 6,0 5,0 

ringmus 1 5 5 100 5,0 5,0 

roodborst 1 6 6 100 6,0 6,0 

totaal 21 182 137    
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Uit het overzicht blijkt dat het dit jaar erg slecht gesteld is met de koolmees. 

Waar deze de voorgaande jaren meestal 10 nestkasten bezette, waren er dit jaar 

slechts 3. Van de 3 nesten is er maar 1 nest geslaagd, één van de andere nesten 

is verlaten. Het derde nest was bij de tweede controle leeg, de eieren waren 

verdwenen en de jongen konden nog niet uitgevlogen zijn. Dit was ook het 

geval bij een nest van de pimpelmees. Dit zou dus gepredeerd moeten zijn, 

maar door wat of wie?! Hopelijk zit de marter hier niet achter. 

 

Het totaal aantal uitgevlogen jongen ligt dit jaar dus ook veel lager. Waar er 

voorgaande jaren altijd meer dan 200 jongen uitvlogen waren het er dit jaar 

maar 137! 

 

Hopelijk biedt 2012 een beter broedseizoen voor de nestkastbroeders. 

 

Johan Deinum & Jelmer Luyckx 
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Met de jeugdvogelwacht naar “Iep” 
 

Op zondagmiddag 6 maart zijn we met 8 leden van de jeugdvogelwacht en 3 

volwassenen naar de Spylder in Warns geweest. Daar werd de Nederlandse film 

“Iep” vertoond, een film over een vogelmeisje. Dat de film wel geschikt was 

voor de jeugdvogelwacht, bleek al direct. Warre, een vogelaar, was voortdurend 

te vinden in het veld met zijn kijker en er kwamen mooie beelden van een 

specht met jongen en een nestje koolmezen voorbij. Toen vond hij in het gras 

een heel klein vogeltje dat uit het nest gevallen was. Dat leek echter wel een 

klein meisje met vleugeltjes in plaats van armpjes. 

 

Dit stond niet in zijn 

vogelboek. Hij nam 

het mee naar huis en 

zijn vrouw Tine vond 

het zo lief, dat ze het 

wilde houden. Ze 

gaven haar de naam 

Vogeltje, maar het 

werd Viegeltje, omdat 

ze steeds iiiiiep zei. 

Warre en Tine wilden 

haar zo normaal 

mogelijk opvoeden, 

maar ze vloog echter weg en ging op reis met de andere vogels naar het zuiden. 

Warre en Tine reisden haar achterna. Ze werden nog geholpen door een 

reddingsteam, dat werd ingezet omdat er een kindje op de toren zat. Een 

dappere redder, met op de rug van zijn overall de tekst “Blijf kalm”! raakte 

helemaal in paniek, omdat het niet lukte haar te redden. Ze was weggevlogen. 

Uiteindelijk vonden de ouders haar uitgeput bij de zee en namen haar weer mee 

naar huis. Maar de roep van de natuur om naar het zuiden te trekken was zo 

sterk dat Warre en Tine haar vrij lieten en ze vertrok hoog in de lucht samen 

met de andere vogels. En misschien…… zou ze wel in de lente terugkeren. 

 

Het was een mooie film, naar het boek van Joke van Leeuwen met in de 

hoofdrol als Viegeltje Kenadie Jourdin, een meisje van 70 cm lang. De ouders 

werden gespeeld door Huub Stapel en Joke Tjalsma. 

 

Theunie de Smit 
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Puzzel - woordzoeker 
 

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

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

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

22 februari 2012 in bij de voorzitter of mail het naar 

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

algemene ledenvergadering een prijswinnaar geloot. 

 

M G L E R E M L S R O G 

U R I E K D I E A I N N 

S U E A E U R A E I A I 

L T E V A U F E N U A L 

A T G D L R W O Z K W A 

A O N O E O K E O I Z T 

W E T T U R H O R R U K 

E E S I E D L C E I P B 

L K F T V M V I S L K T 

E H N I E E G I U L U N 

I I O E U E I W N U A D 

W I S P R D E K F K F A 

 

AALSCHOLVER HOP REIGER 

BUIZERD KIEVIT TALING 

DUIF KOOLMEES WINTERKONING 

EEND KRAAI UIL 

EKSTER LEEUWERIK WIELEWAAL 

FUUT MEEUW WULP 

GORS MEREL ZWAAN 

GOUDVINK MUS  

GRUTTO RAAF  

 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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