
 

 

 

 

 

 



Vogelwacht Balk en omstreken 

website: www.vogelwachtbalk.nl 

e-mail: vogelwachtbalk@hotmail.com 

     
bestuur vogelwacht    

E. de Beer Pypsterstikke 9 Balk voorzitter 604757 

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich secretaris 603918 

J.W. Kooistra Pypsterstikke 23  Balk penningmeester 604343 

vacant   lid  

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten lid 06-23647648 

G. Jellema Omrin 8 Nijemirdum lid 572250 

J. v/d Galiën De Dammen 19 Balk lid 604052 

         
ere-leden     

A. Volbeda  Stinsenwei 10    Harich   

H. Kanninga H. Gabesstraat 35    Balk   

W. Louwsma De Wurdze 8 Balk     

     
jeugdvogelwacht    

J. v/d Galiën De Dammen 19 Balk  604052 

W. de Boer Welgelegen 13 Harich          605531 

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich                603918 

     
werkgroep weidevogels    

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten  06-23647648 

     
werkgroep kerkuilen    

W. Louwsma     De Wurdze 8   Balk    603178 

G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18  Wijckel   603467 

A. v/d Meer     Swaaigat 8 Sondel   603679 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

     
werkgroep roofvogels    

W. Louwsma      De Wurdze 8   Balk  603178 

G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18   Wijckel      603467 

A. v/d Meer     Swaaigat 8 Sondel   603679 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten  06-23647648 

     
werkgroep zwaluwen    

E. Batteram    Sleattemar 1a Balk    603434 

     
propagandadienst    

I. Bergsma Ludgerusstraat 4 Balk  602311 

         
wintervoedering    

A. Volbeda  Stinsenwei 10 Harich    06-21923056 

J. Galama Jachtlustweg 43     Wijckel  603235 

G.J. Bergsma Keamerlanswei 11 Harich  602241 

     
vogelringers     

W. Louwsma    De Wurdze 8   Balk  603178 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op donderdag 26 februari 2015 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 27 februari 2014. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing: 

Vacature voorzitter. Het bestuur is verheugd dat Erik de Beer bereid is 

gevonden om deze functie te vervullen en stelt de vergadering voor om 

hem te benoemen. 

Aftredend zijn Durk Venema en Gerard Jellema. Durk Venema heeft te 

kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Er is nog geen 

nieuwe kandidaat gevonden. Leden die voelen voor een bestuursfunctie 

kunnen dit melden bij het bestuur. 

Gerard Jellema stelt zich nog een periode herkiesbaar. 

6. Verslag werkgroep Weidevogels. 

7. Verslag werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie. 

10. Rondvraag. 

 

Pauze 

 

11. Audiovisuele presentatie De Griene Romte fan Wikel – Een idee van 

Sytse Bouwhuis van Wurkgroep Griene Romte in samenwerking met 

Plaatselijkbelang Wijckel. Fotografie, vormgeving en productie Jan 

Tijsma. 

12. Sluiting. 
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Van het bestuur 
 

Bestuurssamenstelling 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur bestaan uit zes bestuursleden en 

gefunctioneerd zonder vaste voorzitter. Bij de verschillende 

bestuursvergaderingen werd het voorzitterschap gerouleerd onder de 

bestuursleden. Dit werkte goed, maar is geen oplossing voor de langere termijn. 

Gedurende het jaar zijn we naarstig opzoek geweest naar aanvulling van het 

bestuur en in de uitnodiging van de jaarvergadering, voorin dit Jaarboek, is 

hiervan het resultaat te lezen. 

 

Website 

Omdat ook de vogelwacht bij de tijd moet blijven is besloten om de website te 

vervangen door een modernere versie. Het is nu onder meer mogelijk om 

waarnemingen door te geven. 

 

Activiteiten 

In 2014 is onze vogelwacht weer op veel gebieden actief geweest. Van 

verschillende activiteiten wordt verderop in het Jaarboek verslag gedaan. Op 

deze plaats proberen wij een kort overzicht van concrete activiteiten te geven. 

 In 2013 vierden we ons 70-jarige jubileum. Zoals in Jaarboek 2013 was te 

lezen leek het ons leuk om in het kader van dit jubileum weer een 

eendenhuisje in de vijver van Balk te realiseren. Er was namelijk al enkele 

jaren geen eendenhuisje meer in de vijver van Balk aanwezig. Op 1 maart 

2014 was het zover, Auke Volbeda onthulde het nieuwe eendenhuisje, met 

op het dak de naam van onze vogelwacht. 

 Op 5 februari hielden we onze jaarlijkse PR-avond. Ysbrand Galama uit It 

Heidenskip, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, hield een 

boeiend verhaal over grutto’s. De avond werd goed bezocht: 43 personen. 

 De excursie was dit jaar naar de Makkumer noordwaard. Het was een hele 

gezellige ochtend. 

 Met onze Jeugdvogelwacht zijn wij weer verschillende keren bij de 

nestkastjes in het Harichsterbosk langs geweest. Verder hebben we 

meegedaan aan de jeugdfûgelwachtdei van de BFVW Drogeham en de 

Slootjesdag in natuurgebied de Wyldemerk. 

 De Weidevogel Werkgroep is evenals andere jaren weer zeer actief 

geweest. Ook dit jaar zijn er weer mooie resultaten met de anti-

predatiekooien behaald. 

 Het was dit jaar een bijzonder jaar voor de Werkgroepen Roofvogels en 

Kerkuilen. Er waren enorm veel veldmuizen en dit was duidelijk te merken 
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in de broedresultaten van torenvalk, buizerd en kerkuil. Uniek was dat er 

verschillende broedparen waren van de velduil. 

 Egbert Batterram is bereid gevonden om als coördinator te fungeren voor 

de Werkgroep Zwaluwen. In Nederland zijn zwaluwen voor hun nesten 

verbonden met de mens. Deze groep vogels is daardoor gebaad bij extra 

aandacht. Het gaat om de boerenzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw en 

oeverzwaluw. 

 Er huist al langere tijd een paartje slechtvalken rond de 

Spannenburgertoren. We hebben van de eigenaar van de zendmast, 

Alticom, toestemming om een nestkast bovenin de zendmast te mogen 

plaatsen. Waarschijnlijk wordt eind januari / begin februari 2015 de 

nestkast geplaatst. 

 

Voor nieuwe projecten staan we altijd open. Kom maar op met ideeën! 

 

Bij deze willen we tot slot een grote waardering uitspreken voor al het werk dat 

onze leden hebben verzet. Enorm bedankt!! 

 

Wij wensen u een fijn vogeljaar toe. 

Het bestuur van Vogelwacht Balk e.o. 
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Verslag Algemene ledenvergadering van de “Vogelwacht Balk en 

omstreken” gehouden op 27 februari 2014 in de Treemter te Balk  

 

Aanwezig: 21 leden en 6 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Jan Willem Kooistra, Auke Volbeda, Meine 

Veenstra en Greta Blaauw. 

 

1. Opening. 

De waarnemend voorzitter Durk Venema opent de vergadering en heet iedereen 

van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden Willem Louwsma en Henk 

Kanninga. 

De voorzitter vermeldt dat in het afgelopen jaar 18 leden hebben opgezegd en 

een aantal leden ons zijn ontvallen. Voor de leden die ons ontvallen zijn wordt 

staande een moment van stilte in acht genomen. 

De voorzitter deelt mede dat we ook dit jaar op vele gebieden actief zijn 

geweest. In het jaarboek zijn de verslagen te lezen. Een dankwoord voor Johan 

Deinum wordt uitgesproken, die zich weer volledig voor heeft ingezet voor het 

samenstellen van het Jaarboek. Johan wijst vervolgens op het aandeel van Durk 

Venema, die hier zeker zijn steentje aan bijgedragen heeft. Voor beide heren 

toont de vergadering zijn waardering met een applaus! 

 

Het jaar 2013 was het jaar waarin de vereniging zijn 70-jarig bestaan vierde. Dit 

werd gedaan door middel van een jubileumexcursie. Er werd een vaartocht over 

het Lauwersmeer gemaakt. Hier heeft een mooi aantal leden van kunnen 

genieten. 

Ook heeft het bestuur besloten om ter gelegenheid van dit jubileum voor de 

bevolking en de eenden van Balk weer een eendenhuisje te vervaardigen. Dit is 

gerealiseerd met grote inzet van Age van der Meer en het is de vorige week te 

water gelaten in de visvijver. Het werd een spectaculaire gebeurtenis met een 

grote kraan van Sierdsma, hetgeen in de Balkster Courant te lezen was. De 

officiële onthulling zal zaterdag 1 maart plaats vinden door Auke Volbeda. De 

leden zijn hierbij van harte welkom. 

Ook de PR avond in Welgelegen, waar IJsbrand Galema een verhaal hield over 

de Skrizen, werd goed bezocht. 

 

We hebben dit jaar een extreem zachte winter. Dit in tegenstelling tot de late 

koude winterperiode van vorig jaar die aanhield tot ver in de lente. De eerste 

kieviten zijn al gesignaleerd, evenals enkele grutto’s en ook de scholekster is er 

al. Het begint bij verschillende leden al te kriebelen om het veld in te gaan. Ook 

de discussie rond het eierzoeken laait weer op naar aanleiding van het standpunt 
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van enige leden van de wacht in Grou. In de Leeuwarder Courant zijn 

verschillende stukken te lezen. Binnen het bestuur scharen we ons achter het 

standpunt van de BFVW. Het aantal eieren dat het aankomende seizoen mag 

worden geraapt is bijgesteld van ruim 6000, naar 5693. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Verslag van de BFVW jeugdvogelwachtdag in Kollum. 

* BFVW jaarverslag 2013. 

* Uitnodiging en agenda voor de BFVW jaarvergadering op 7 maart 2014. 

Naast de gebruikelijke punten is er een presentatie over kuikenoverleving. Durk 

en Johan gaan onze wacht vertegenwoordigen. 

* De jaarlijkse weidevogelkennisdag wordt gehouden op 6 maart in 

Earnewoude en begint om 9.30 uur. De sprekers komen uit verschillende 

geledingen. Onderwerpen zijn “willen is kunnen, de resultaten van het 

praktijknetwerk kruidenrijk kuikengras” en “sterke effecten van tijdelijke 

slootpeilverhoging op weidevogels”. 

* En last but not least overhandigd Henk Kanninga het bestuur een aantal 

krantenknipsels uit 1984 van de activiteiten van de jeugdvogelwacht. Dit sluit 

mooi aan bij het speuren in het archiefmateriaal van de vogelwacht, waar het 

bestuur mee bezig is naar aanleiding van het 70-jarig bestaan. 

 

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 28 februari 2013. 

Opmerking van Evert Steensma n.a.v. blz. 7. Er is niet gesproken over de 

afwezigheid van Egbert Batteram, die als voorzitter was benoemd. Dit is 

vermeld in het voorwoord van het jaarboek. Men kan zeggen dat er een verschil 

van inzichten was tussen Egbert en het bestuur. Het is erg jammer, maar we zijn 

goed uit elkaar gegaan. 

Durk, ad 5: Er moet nog even vermeld worden dat Joop is herkozen. 

 

4a. Jaarverslag penningmeester over 2013. 

Het is een emotioneel moment voor Ale. Het laatste jaarverslag is een lang stuk 

in het jaarboekje geworden. Veel langer dan in het begin. Hij kan terug zien op 

7 vette jaren met een positief saldo, maar nu moet hij tot zijn verdriet het laatste 

jaar afsluiten met een negatief saldo van € 456,65. Er is meer uitgegeven door 

de jubileumexcursie, meer materiaal aangeschaft, er is een afnemend aantal 

leden (van 325 naar 285) en het aantal sponsoren loopt terug. Hij doet een 

oproep aan de vergadering om leden en sponsoren te werven! 

Ale bedankt de leden voor het in hem geschonken vertrouwen en het bestuur 

voor de samenwerking. 
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Gerrit van de Meer merkt op dat er geen reden is om somber te denken over een 

negatief saldo, er is € 6.000 aan spaargelden en er staat ruim  € 1.000 op de 

lopende rekening. Dit met een contributie van maar € 6! € 7.000 is een mooi 

bedrag en het moet liefst worden besteed aan de vogels. We zijn geen 

spaarbank. 

Vraag van Pieter Veenstra: hebben jullie ook projecten? Het eendenhuisje is 

een project wat we met financiële ondersteuning van het Plaatselijk Belang 

Balk Vooruit hebben vervaardigd. Met subsidie van Bosk & Greide zijn eertijds 

nestkasten en ooievaarpalen gemaakt en geplaatst. We zijn wel alert op 

projecten. Er wordt aangegeven dat het Bureau Plattelandsprojecten wel 

subsidiepotjes heeft. 

Er is veel zelfwerkzaamheid: Theo Leenes heeft mooie torenvalknestkasten 

gemaakt, Pieter Hoekstra maakt en repareert heel veel mezennestkastjes en 

natuurlijk Age van der Meer met het eendenhuisje. 

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Evert Steensma en Jan Willem Kooistra, heeft 

een avond bij Ale doorgebracht. Ze hebben de kasboeken steekproefsgewijs 

gecontroleerd en het zag er prima uit. Bij deze wordt de penningmeester dan 

ook met applaus decharge verleend. 

Benoeming kascommissie: Jan Willem Kooistra is bereid gevonden om het 

penningmeesterschap op zich te nemen en is hierdoor niet meer beschikbaar 

voor de kascommissie. Evert Steensma is formeel na twee jaar aftredend. Durk 

vraagt Evert Steensma om nog een jaar lid van de kascommissie te blijven, 

waardoor een wisselend schema gehandhaafd blijft. Evert gaat hiermee 

akkoord. Als nieuw lid wordt Pieter Veenstra gevraagd en daarna benoemd. 

Age van de Meer vraagt waarom de contributie niet via een machtiging geïnd 

kan worden. Ale heeft dit uitgezocht en zegt dat het niet zoveel uit maakt en het 

geeft ook administratieve rompslomp. Durk geeft aan dat via internetbankieren 

ook automatisch op een vast moment een vast bedrag kan worden overgemaakt. 

Dat kan een ieder zelf instellen. De nieuwe penningmeester moet zich hier maar 

over buigen. 

 

Durk bedankt Ale voor de wijze waarop hij zijn functie als penningmeester zo 

nauwkeurig heeft bekleed. Er volgt applaus van de leden. Als afscheidscadeau 

krijgt Ale van Theunie een balsa houten vogelhuisje met een fles huisgemaakte 

bramensap als inhoud. 
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5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn 3 bestuursleden: Ale Overwijk, Johan Deinum en Theunie de 

Smit. Als vervanger van Ale Overwijk is Jan Willem Kooistra bereid gevonden 

om de taak als penningmeester over te nemen. Hij is vanavond niet aanwezig, 

omdat hij in ploegendienst werkt. Jan Willem wordt met applaus benoemd. 

Vervolgens worden Johan Deinum en Theunie de Smit onder applaus 

herbenoemd. 

Er is helaas geen reactie gekomen op de oproep in het Jaarboek voor een 

nieuwe voorzitter. We vragen u dringend om rond te kijken naar een kandidaat 

voor deze functie! 

 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

Durk Venema geeft een toelichting op de resultaten van de Werkgroep 

Weidevogels. Vorig jaar was laat in de winter nog een strenge vorstperiode, 

waardoor de vogels laat aan de leg kwamen. Dat lijkt nu anders te gaan. De 

resultaten waren vorig jaar iets beter dan het jaar daarvoor. Er waren ook iets 

meer kuikens. De nazorgvergadering wordt op 5 maart in Welgelegen 

gehouden. 

Pieter Veenstra vraagt hoe het is gegaan met het digitaal vastleggen van de 

nazorgresultaten. Het eerste jaar hebben de coördinatoren het voornamelijk zelf 

gedaan. Dit jaar hebben enkele nazorgers zelf de resultaten ingevoerd. Dit komt 

op de nazorgvergadering nog aan de orde. 

 

7. Verslag Werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

Willem Louwsma geeft uitleg: Het meeste staat in het Jaarboek. Door de kou en 

sneeuw van de winter 20012/2013 waren er weinig muizen. Het afgelopen 

broedseizoen was hierdoor dramatisch slecht. Er kwamen later in het seizoen 

wel weer meer muizen, maar dat zakte ook weer weg. Het was veel werk met 

weinig resultaat. 

Er zijn wel leuke terugmeldingen van geringde vogels. Er is een buizerd 

teruggevonden die 24 jaar geworden is! En een reade wikel die vorig jaar door 

Durk is geringd, is teruggevonden in Spanje. Bijzonder, want meestal blijven ze 

in de omgeving. 

Een kievit die hier met zorg is groot geworden, is vervolgens in Frankrijk 

geschoten. Ook kreeg Willem terugmeldingen uit Engeland. Dat is het leuke 

van ringen: je ziet alle broedvogels gaan, hoe ze trekken, sommige blijven en 

andere gaan weg. 
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8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

Er waren leuke resultaten van de nestkastjes, maar de specht heeft vreselijk 

huisgehouden. Het is veel werk geweest om de nestkasten te herstellen. De 

meeste nestkastjes waren totaal kapot. Veel herstelwerk is door Pieter Hoekstra 

uitgevoerd en Theo Leenes heeft kunststof nestkastjes gemaakt. Heel hartelijk 

dank aan deze heren. Alle nestkastjes aan De Plantage zijn nu weggehaald en 

we maken een nieuwe route in het Harichsterbosk, dichterbij het kerkhof. 

De BFVW jeugdvogelwachtdag was weer een groot succes. Dit jaar wordt deze 

gehouden op 14 juni in Drogeham. 

 

9. Excursie. 

In 2014 wordt de excursie gehouden op 24 mei en de bestemming is de 

Makkumer Noordwaard. We hebben een gids, vanaf 10.00 uur bij de piramide 

aan het Soal. We varen met een bootje naar de Noordwaard. Het is verstandig 

om de laarzen aan te trekken, want het is een drassig gebied. Als we om 8.00 

uur vertrekken vanaf ’t Haskeplein dan kunnen we eerst nog een bezoek 

brengen aan de vogelkijkhut in Piaam en daar een kop koffie drinken. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel. Er waren 11 goede inzendingen. Er wordt geloot om een winnaar. 

De winnaar is Klaas van der Meer. Hij krijgt een vogelhuisje in de vorm van 

een vlinder. 

  

Jan Osinga vraagt hoe het zit met de kennis van de weidevogelnazorg bij de 

jeugd. Het is moeilijk om de jeugd er bij te houden. Er zijn wel een aantal mee 

geweest, maar na een paar keer is het daarna weer over. Ook wil hij weten hoe 

het met de nestbeschermers is. Dat ging eerst heel goed, maar nu is helaas een 

slimme vos er in geslaagd om toch met de poten het nest leeg te halen. De 

kooien zijn goed verankerd, maar dus net te klein. De diameter moet groter. We 

gaan als wacht hiermee verder. Ook hebben andere wachten interesse in de 

kooien. 

 

Pieter Veenstra vraagt hoe de vogels met de kooien omgaan. Age zegt dat dit 

goed gaat. Nu zet hij de kooi er al direct op bij een “ientsje”. Hij had een keer 

twee nesten vlak naast elkaar en op een gegeven moment lagen er 5 eieren in 

één nest. 

 

Klaas van der Meer wil weten hoe het komt dat er zoveel zilverreigers zijn. 

Ze broeden in de Oostvaardersplassen. Het gaat daar kennelijk heel goed en de 

zachte winter is ook gunstig. 
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Roel Hornstra vraagt of er dit jaar nieuwe nazorgpassen moeten komen. Durk 

antwoord dat deze zelf via internet kunnen worden geprint en dat ze daarnaast 

op de nazorgvergadering worden uitgereikt. 

 

Gjalt Bergsma is geïnteresseerd in de nazorg-app. Die is al beschikbaar. Johan 

zal deze na afloop installeren. 

 

Willem Louwsma is niet tevreden over de nazorg in Oudega. Er waren zomaar 

‘vreemden’ uit Elahuizen, die alleen zochten en daarna zag je ze niet meer. Dit 

zal worden opgenomen met de betrokken mensen. 

 

Age van der Meer heeft een leuke anekdote. Bij de vogelkijkhut in Sondel was 

een bijzonder vogeltje gesignaleerd, de veldrietzanger. Dit kwam de vogelaars 

ter ore en overal kwamen de mensen vandaan. Er stonden op een gegeven 

moment 50 auto´s en de mensen gingen met grote camera´s achter het kleine 

schuwe vogeltje aan. 

 

Gerard Jellema geeft aan dat er elke avond duizenden ‘protters’ in grote wolken 

achter Sondel zwermen. Geweldig om te zien. 

 

11. Foto presentatie 

Johan Deinum houdt een vervolgpresentatie van zijn vogelfoto’s, maar hij laat 

eerst een luchtfoto van de Makkumer Noordwaard zien, waar de excursie 

gehouden wordt. Vervolgens zien we nog opnamen van de bouw van het 

eendenhuisje: het platform waar het op staat en tot slot de te waterlating en het 

plaatsen aan de ankers. 

 

Hij gaat verder met de foto´s waar we de vorige keer zijn gestopt, het koude 

voorjaar. Verder laat hij foto´s zien die hij gemaakt heeft op zijn reis met zijn 

vriendin naar Canada. Schitterende opnamen. Als klapper een enorme walvis 

die uit het water omhoog rijst. 

 

We kunnen wel blijven kijken ..….. 

 

12. Sluiting. 

Durk bedankt Johan voor deze fantastische presentatie en sluit daarmee de 

vergadering af. 

 

Secretaris, Theunie de Smit 
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Van de penningmeester 

 

Kennismaking 

 

Beste vogelliefhebbers, 

 

Sinds februari 2014 ben ik de nieuwe penningmeester van Vogelwacht Balk 

e.o. Mijn naam is Jan Willem Kooistra en ik woon in Balk. Ik ben getrouwd 

met Geertje en we hebben twee kinderen. Momenteel ben ik logistiek 

medewerker bij Koopman International. Mijn hobby’s zijn badminton, tuinieren 

en hardlopen. Tevens ben ik rayoncoördinator bij de Werkgroep Weidevogels, 

voor een rayon ten noordoosten van Balk. Omdat ik de vogelwachtvereniging 

een warm hart toedraag heb ik besloten deze functie op me te nemen. Ik zal mij 

er volledig voor in zetten om deze functie goed te vervullen. 

 

Informatie IBAN 

 

Het jaar 2014 was een druk jaar doordat de banken vanaf augustus 2014 alleen 

nog IBAN rekeningnummers accepteren. Daarom hebben wij de leden een 

machtiging laten invullen om over te gaan tot Europees incasso. 

Vanaf eind februari zal de contributie ieder jaar automatisch worden 

afgeschreven van uw bank- of girorekening. Gelukkig hebben vele leden het 

machtigingsformulier ingevuld. Dit scheelt mij als penningmeester namelijk 

heel veel werk. Doordat wij zijn overgegaan tot Europees incasso hebben wij 

ook moeten investeren in een nieuw boekhoudprogramma (SepaNL direct 

debit), printen van de machtigingen (kosten inktpatronen), enveloppen en A4 

papier. Deze kosten zijn echter eenmalig en de kosten met betrekking tot het 

automatisch incasseren van de contributies worden in de toekomst lager!  

Voor degenen die het machtigingsformulier nog niet hebben ingevuld en 

ingeleverd wil ik vragen om het contributiebedrag van € 6,00 zelf aan ons over 

te maken via internetbankieren. 

 

Ons ledenbestand vertoont helaas een steeds scherpere daling. Nieuwe leden 

zijn dan ook altijd zeer welkom.  

Bovengenoemde oorzaken zijn daarom ook de voornaamste reden dat wij het 

jaar 2014 negatief hebben afgesloten.    

Met meer dan € 6.000,- aan spaargelden en een positief saldo op de lopende 

rekening hebben wij echter nog een voldoende buffer om eventuele tegenslagen 

op te vangen. Daarom willen wij de contributie voorlopig ongewijzigd laten. 
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Financieel overzicht 2014 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 18-12-2013 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige wachten 

Lezingen I. Bergsma 

Opbrengst PR-avond 

Gift J.Haringsma-Klijnsma 

Gift W. Louwsma 

Mw. A.Veltman-Jongejans 

Oude ijzeren 

nestbeschermers 

ingeleverd 

 €  7.707,15 

-       66,29       

-     506,00       

-  1.941,70       

-       10,00       

-       60,00       

-       11,90      

-       25,00       

-  2.144,00 

  -    150,34       

  -      20,00 

Afdracht BFVW  

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur Treemter  

Abonnement Vanellus 

Lezing Y. Galema  

Uitgaven t.b.v. excursie 

Kantoorbenodigdheden 

Div. onkosten ladderwagen 

Contributie Sovon 

Nazorgavond 

Nestkast+eendenhuis  

Diversen 

HRC Teernstra 

Verg. ringwerk W. Louwsma 

Boekhoudprogramma 

 

Totaal 

 

Saldo 24-12-2014 

 

 €  1.030,50        

-     285,00        

-     162,33        

-     314,60        

-     138,10        

-       75,00                

-     100,00        

-       70,00        

-     150,65        

-     125,00        

-       20,00        

-     221,25        

-     443,49   

 -       80,37 

  -       48,30 

-  2.144,00 

  -     200,00 

 

€ 5.323,59 

 

 € 7.258,79 

 

Totaal € 12.582,38 Totaal € 12.582,38 

 

 

 

Saldo giro 24-12-2013   €    953,83 

 Saldo bank 24-12-2014   € 6.304,96 

 Saldo 24-12-2014   € 7.258,79 

 

 

 

 Saldo 24-12-2014   € 7.258,79 

 Saldo 18-12-2013   € 7.707,15 

 Negatief over 2014   €   -448,36 
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Voorheen bedroegen de kosten die ING bij ons in rekening bracht voor bij- en 

afschrijvingen middels acceptgiro's maar liefst € 0,30 per lid. 

Via Europees incasso bedragen deze afschrijving maar € 0,05 per lid. Dit is 

maar liefst een besparing van (€ 0,25 per lid x 250 leden) € 62,50 per jaar! 

Voor degenen die zich niet hebben gemachtigd voor Europees incasso, zou ik 

het zeer op prijs stellen om de contributie voor 1 april 2015 over te maken. 

Graag het liefst via internet bankieren. 

 

Adreswijzigingen/tenaamstelling/opzeggingen/wijziging 

bankrekeningnummers 

 

Het komt helaas nog te 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 worden doorgegeven aan de 

penningmeester of een ander bestuurslid. Ik wil de leden dan ook opnieuw 

nadrukkelijk vragen om tijdig en bij voorkeur via de mail en/of schriftelijk de 

betreffende wijzigingen door te geven aan de penningmeester of een ander 

bestuurslid. 

 

Kascontrole 

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren Evert Steensma en Pieter 

Veenstra. Tijdens de algemene ledenvergadering 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 de penningmeester of een ander lid van het bestuur melden! 

Reeds voor een bedrag vanaf € 25,- is er al een halve pagina in ons jaarboek 

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

natuurlijk altijd bij het bestuur melden, waarop wij dan contact   zoeken met de 

potentiële adverteerder. 

 

Tenslotte 

 

Als bestuur proberen we de ledenlijst zo goed mogelijk bij te houden. Daarbij is 

uw hulp onmisbaar. Graag ontvangen wij dan ook van al onze leden een e-mail 

adres (indien deze uiteraard beschikken over een e-mailadres). Dat is wel zo 

prettig voor een goede communicatie. 

Degenen die hun e-mailadres al hebben ingevuld op het machtigingsformulier 

hoeven dit uiteraard niet meer door te geven. 

Ook willen wij meer doen aan bepaalde sponsoracties en daarvoor is  e-mail 

een handig communicatiemiddel.  

Jaarlijks heeft de Rabobank een leden sponsoractie. Uw muisklik levert de 

vereniging € 5,- op. Dus hou het in de gaten via onze website 

(www.vogelwachtbalk.nl) of de uitgifte van het Rabobank boekje ‘Dichterbij’ 

in november van ieder jaar. 

 

Vragen, nieuwe gegevens of sponsor suggesties zijn van harte welkom! Dus 

leest of ziet u iets dat interessant kan zijn, stuur dan een mailtje naar 

vogelwachtbalk@hotmail.com. 

Alvast heel hartelijk bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Kooistra, penningmeester 

 

 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 
 

De afgelopen winter (2013-2014) was uitzonderlijk zacht, zonnig en aan de 

droge kant. We hadden nauwelijks vorst en in de Zuidwest Fryslân viel in het 

geheel geen sneeuw. Door de zeer hoge wintertemperaturen kwamen veel 

planten al zeer vroeg in het blad en in bloei. De ontwikkeling lag voor sommige 

plantsoorten eind februari al vier weken voor op het normale groeischema. 

 

De zachte winter was veelbelovend voor een vroeg eerste ljipaai. Op 26 

februari gingen de eerste kieviten al fanatiek oer de wjuk. Het eerste kievitsei 

van Nederland werd op 5 maart in Gelderland gevonden, in een maïsakker nabij 

Delwijnen. Het eerste ljipaai van Fryslân werd slechts één dag later, door Geert 

Mooi, gevonden in een maïsakker nabij Slijkenburg. Sinds het officieel 

bijhouden vanaf 1901, is dit het op één na vroegst gevonden eerste Fryske 

ljipaai!! In 1989 werd het eerste Fryske ljipaai op 4 maart gevonden. 

 

Op 10 maart vonden twee leden van onze eigen vogelwacht, de gebroeders 

Johan en Richard Deinum, het eerste ljipaai van de gemeente De Friese Meren. 

Ze vonden het ei in een weiland aan de Schoterdijk nabij Bantega. 

 

Ondanks de zachte winter en de vroege eerste ljipaaien werd het quotum van 

5.693 eieren pas op 23 maart bereikt. Mogelijk had dit te maken met de 

overwegend droge eerste weken van maart. Pas op 21 maart kwam er even een 

einde aan het stabiele en droge weer van maart. De eerste drie weken van maart 

waren wat het weer betreft mooie dagen om te ljipaaisykjen.  

 

Nog even ter vergelijking het volgende. In 2013 werden door een bijzonder late 

vorstperiode voor de sluitingsdatum (1 april) slechts 17 eieren gevonden. Het 

eerste Fryske ljipaai werd dat jaar op 23 maart gevonden. In 2012 werd het 

eerste Fryske ljipaai op 10 maart gevonden en op 25 maart werd reeds het 

quotum van 5.939 eieren bereikt. Dit terwijl de winter van 2011/2012 werd 

getekend door een officiële koudegolf in de eerste tien dagen van de maand 

februari. 

 

Prijsvraag eerste ljipaai 

Zoals gebruikelijk is tijdens de weidevogelnazorgbijeenkomst (was op 5 maart 

2014) een prijsvraag uitgeschreven voor het raden van het tijdstip van het eerste 

ljipaai van de eigen gemeente. Voorheen was dat Gaasterlân-Sleat, nu De Friese 

Meren. De inschrijvers waren vanwege de zachte winter positief wat betreft de 

datum. De veronderstelde datums liepen uiteen van 7 maart tot en met 16 maart. 
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Zoals geschreven werd het eerste ljipaai van de gemeente op 10 maart om 16:18 

uur gevonden. Bijzonder is dat Nolle Lam, aangezien hij zich slechts enkele 

dagen eerder had aangemeld als nieuwe nazorger bij onze vogelwacht, de 

prijsvraag heeft gewonnen. Hij zat er slecht drie minuten naast. Verder had ook 

Sipke Miedema de dag goed ingeschat. 

 

Eerste kievitsei De Friese Meren gevonden in Bantega 
 

BANTEGA – In een weiland aan de Schoterdijk bij Bantega is 

vanmiddag om 16.18 uur het eerste kievitsei van gemeente De Friese 

Meren gevonden. 
 

Het eitje is gevonden door de broers Johan Deinum (27 jaar) uit Sloten en 

Richard Deinum (30 jaar) uit Balk. Het kievitsei wordt dinsdagmiddag om 

13.30 uur aangeboden aan burgemeester Aalberts van De Friese Meren op 

het gemeentehuis Heremastate in Joure. 

 

 

Balkster Courant – 13 maart 2014 
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Inventarisatiegegevens weidevogels 

Vorig jaar (broedseizoen 2013) waren we aardig positief over de 

weidevogelresultaten. We constateerden dat er ten opzichte van de voorgaande 

jaren een toename van het aantal broedparen van de grutto, kievit, scholekster 

en tureluur was en verschillende rayons melden ook betere uitkomst resultaten 

in vergelijking tot eerdere jaren. Tijdens het afgelopen broedseizoen is deze 

positieve trend helaas niet doorgezet, maar het aantal broedparen is ten opzichte 

van 2013 wel ongeveer gelijk gebleven!! Ook al heel goed. 

 

We hebben de afgelopen periode eens in de oude verslagen van de vogelwacht 

zitten neuzen en hebben daardoor een overzicht kunnen samenstellen van de 

weidevogelinventarisaties vanaf het jaar 1990. Doordat sinds 1990 het aantal 

hectaren nazorggebied gestaag toeneemt worden de resultaten per hectare 

nazorggebied gepresenteerd. De nieuwe nazorgrayons van na 2003 zijn, zoals 

ook in de grafieken in de jaarboeken van de voorgaande jaren, er echter niet in 

meegenomen om het gebied zo uniformmogelijk te houden voor een goede 

vergelijking. In 1990 betrof het oppervlak aan nazorggebied 838 hectare en dit 

groeide tot en met 2003 uit tot 1.545 hectare. Momenteel plegen we nazorg op 

een gebied van in totaal maar liefst 2.392 hectare. 

 

In afwijking tot voorgaande jaren geven de grafieken, zoals hierboven reeds 

besproken, nu het aantal broedparen per hectare weidevogel nazorggebied weer 

van respectievelijk grutto, kievit, scholekster en tureluur over de periode van 

1990 tot en met 2014. In 2001 is vanwege het uitbreken van de veeziekte mond-

en-klauwzeer (MKZ) geen nazorg/inventarisatie uitgevoerd. 

 

 
Grafiek 1. Aantal broedparen van de grutto per hectare weidevogel 

nazorggebied  over de periode1990 tot en met 2014 
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Grafiek 2. Aantal broedparen van de kievit per hectare weidevogel 

nazorggebied  over de periode 1990 tot en met 2014 

 

 
Grafiek 3. Aantal broedparen van de scholekster per hectare weidevogel 

nazorggebied  over de periode 1990 tot en met 2014 

 

 
Grafiek 4. Aantal broedparen van de tureluur per hectare weidevogel 

nazorggebied  over de periode 1990 tot en met 2014 
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Nu nog een karakteristiek beeld in ons buitengebied, een tureluur op een paal 

(foto Theo Leenes)  

 

Anti-predatiekooien weer zeer succesvol 

Ook dit jaar zijn er in verschillende rayons weer anti-predatiekooien ingezet. 

Wederom met zeer succesvolle resultaten! 

 

In rayon 7 (Wijckel, Graverijpolder) van Age en Gerrit van der Meer is dit jaar 

de eerste ronde nesten niet beschermd met kooien. Van deze eerste ronde 

werden er maar liefst zes nesten gepredeerd door de vos. Bij de vervolgronde 

(tweede leg) werden er maar liefst elf nesten succesvol beschermd met een 

kooi. Drie nesten wisten daarnaast nog zonder de bescherming van een kooi uit 

te komen. 

 

In rayon 10 (Balk, De Warren) van Jan Willem Kooistra en Lex Buwalda 

werden elf van de eenentwintig nesten voorzien van een kooi. Negen van de elf 

nesten zijn succesvol uitgekomen. Eén nest met één ei werd verlaten en een 

ander nest ging verloren bij landbouwwerkzaamheden. Van de tien nesten 

waarbij geen kooien zijn ingezet werden vier nesten gepredeerd, hoofdzakelijk 

door zwarte kraaien. De overige zes nesten waren succesvol. 
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Kievit loopt naar ‘broedtsje’ onder anti-predatiekooi – Rayon 7 (foto gemaakt 

met wildcamera van Durk Venema) 

 

Nieuwe nazorgers 

In de afgelopen jaren zijn we bezig geweest om de nazorgactiviteiten in de 

regio Oudega nieuw leven in te blazen. Inmiddels zijn er enkele rayons waar 

jaarlijks de nazorg wordt verricht. Nog steeds zijn we op zoek naar enthousiaste 

nieuwe nazorgers voor het ondersteunen van de nazorg in deze regio. 

 

De coördinatoren van de Werkgroep Weidevogels, 

            Durk Venema en Johan Deinum 
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BFVW Jeugdvogelwachtdag op 14 juni 2014 in Drogeham 
 

Zaterdagmorgen vertrokken we met z‘n vijven naar Drogeham, voor een 

morgen met allerlei activiteiten. We waren te gast bij het paardenpension van 

Klaas Huisma. 

 

Bij de opening kwam de brandweer aanrijden: ”wat is hier aan de hand?” 

“brand?” Gelukkig niet, de brandweer was te gast bij de jeugdvogelwachtdag! 

De jeugd mocht spuiten met de brandslang. 

Er mocht met een grote schaar worden geknipt, er mochten met een grote 

nijptang eieren op een pion worden gezet. Een leuk begin van de dag. 

Hierna gingen we met een huifkar naar het Hossebos. Daar gingen we vissen 

naar waterdiertjes, op een touw balanceren en polsstok springen. Helaas …., 

hier ging het mis. Aisha Wielinga kwam verkeerd terecht aan de overkant en 

had veel pijn. We zijn met haar naar het ziekenhuis gegaan en daar werd een 

flinke kneuzing vastgesteld. Jammer, afgelopen voor ons. 

 

De BFVW en de organiserende vogelwacht hebben voor het ongeval veel 

belangstelling getoond. Al met al een korte jeugdvogelwachtdag, maar hopelijk 

volgend jaar beter. 

Voor een volledig verslag met foto’s kijk op www.BFVW.nl. 

 

http://www.bfvw.nl/
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Nestkastjes Harichsterbosk 
 

Dankzij de heer Hoekstra hebben we allemaal mooie nestkastjes. Er zijn zelfs 

enkele spreeuwennestkasten bij. Ook hangen er anti-spechtkastjes, gemaakt 

door Theo Leenes.  Nu de hokjes in orde zijn is het  zaak weer meer kinderen te 

werven.  Het afgelopen jaar waren er slechts zo’n 3 tot 5 kinderen per keer. De 

vaste groep gaat inmiddels naar het voortgezet onderwijs.  Hierbij en ook bij de 

activiteiten, kunnen we wel wat hulp gebruiken!!! Wie komt ons versterken? 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk 2014 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 27 229 198 

pimpelmees 20 154 136 

boomklever 1 4 4 

ringmus 2 11 10 

totaal 50 398 348 

 

Joop van der Galiën. 

 

 

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 LMC campers 
Verkoop van campers 
Onderhoud en reparatie van uw 
camper/caravan 
www.swartcampers.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. 0514-602119 

http://www.garageswart.nl/
http://www.swartcampers.nl/
http://www.camperverhuurswart.nl/
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De vogelwacht door de jaren heen 
 

Op 6 oktober 1943 is Vogelbeschermingswacht 

Gaasterland opgericht, de voorloper van onze huidige 

vogelwacht. Vogelbeschermingswacht Gaasterland 

werkte onder de auspiciën van de Nederlandse 

Vereeniging tot Bescherming van Vogels (opgericht in 

1899 en sinds 1994 genaamd Vogelbescherming Nederland). Bij oprichting 

bestond het bestuur uit Meindert Dijkstra (voorzitter), Durk Volbeda 

(secretaris), Anne Visser (penningmeester), Anne de Vries (bibliotheek), Visser 

(vogelringer) en L. Duyff (vogelringer). De heren Jan de Vries en Anne Visser 

werden aangesteld als controleur. In 1947 is deze vogelwacht één van de 

medeoprichters van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (de 

huidige BFVW). Het is niet helemaal duidelijk hoe het met deze vogelwacht 

verder is verlopen. De stempel met het logo van de wacht is rechtsboven 

afgedrukt. Indien leden meer informatie over Vogelbeschermingswacht 

Gaasterland hebben, vernemen wij dat graag. 

 

Op 10 februari 1956 wordt in ieder geval de Vogelbeschermingswacht Balk en 

Omstreken opgericht. Een jaar later treed de vogelwacht (opnieuw) toe tot de 

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). In 1987 wordt de naam 

van de vogelwacht gewijzigd in Vogelwacht Balk en Omstreken. 

 

In de jarennegentig was er door de zitting van de 

vogelwacht in diverse commissies behoefte aan een 

herkenbaar logo voor briefpapier. Uiteindelijk krijgt de 

vogelwacht in 1999 een officieel logo dat ontworpen is 

door Johan Verbeek. Het logo is hieronder opgenomen 

(afdruk van stempel is rechts te zien). Een creatieve geest 

kan in de afbeelding een vogel zien, in drie ronde vormen. 

De draad waarop de vogel zit verbindt de vogel met de 

voor hem “onmisbare” vogelwacht. 
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Uit de oude doos: bestuur Vogelwacht Balk en Omstreken in 1993 tijdens het 

50-jarige jubileum van de vogelwacht. Van links naar rechts: Willem Louwsma, 

Meine Veenstra, Gerben Blaam, Auke Volbeda, Arjen Terpstra, Gerrit 

Rijpkema en Gerrit van der Meer. 

 

Graag ontvangt de vogelwacht oude foto’s en andere documenten over de 

vogelwacht. 

 

Durk Venema 
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Excursie Makkumer Noordwaard op 24 mei 2014 

 

Met 17 leden van de vogelwacht gingen we om 8.00 uur vanaf ’t Haskeplein in 

vier auto’s op weg naar Makkum. Het was een stralende dag. Durk reed voorop 

en leidde ons langs de toeristische route onder de dijk langs. Plotseling liet hij 

ons stoppen en we ontwaarden al snel een aantal krooneenden. 

Vervolgens brachten we een bezoek aan de vogelkijkhut bij Piaam. Na het 

openen van de luiken hadden we een schitterend uitzicht over het IJsselmeer. Er 

waren meerdere krooneenden, ook jongen. Er werd druk gespot en sommigen 

keken meer naar de bootjes dan naar de vogels. Intussen genoten we van koffie 

met eigen gemaakte tulband. 

 

 
Krooneend met jong (foto Johan Deinum) 

 

Om 10.00 uur werden we verwacht bij het informatiepunt bij de Piramide. Daar 

zat onze gids Lydia Barkema ons al op te wachten. Het was voor haar speciaal 

om onze vogelwacht rond te leiden, omdat zij haar opleiding roofvogelringen 

bij Willem Louwsma en Durk Venema had gevolgd. Een beetje een 

thuiswedstrijd dus. In twee groepen werden we in een bootje overgezet naar de 

Noordwaard. 
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Vroeger lag er één grote zandplaat voor Makkum, maar na het aanleggen van de 

afsluitdijk, was Makkum voor de schepen niet meer te bereiken. Er is toen een 

verbinding gegraven door de plaat. Het zuidelijk gedeelte is ontwikkeld voor 

het toerisme, de watersport, en het noordelijk gedeelte werd natuurgebied en is 

in bezit van It Fryske Gea. Het is een gebied met veel vogels, o.a. het 

baardmannetje, kiekendieven, maar waar ook de steenmarter en reeën worden 

aangetroffen. Het waterpeil wordt hoog gehouden, er bevinden zich twee 

pomphokjes. Het riet wordt gesneden, niet gemaaid. Aan de rand staan grote 

balen riet, die ook met een pont naar het vaste land worden gebracht. Als dit 

niet gesneden zou worden zou het vol staan met grote lisdodde. Zo ook worden 

de wilgen weggehaald, anders zou er een bos ontstaan. 

 

 
Overtocht naar Noordwaard (foto Johan Deinum) 

 

We wandelden achter onze gids aan het laarzenpad langs. Sommigen bleven 

iets achter, omdat we al direct van het gezang van de nachtegaal genoten, die 

ons verwelkomde. Aan de rand bloeide de rietorchis. In een omgewaaide wilg 

hipte een jong winterkoningkje. Half door het water lopend vonden we meer 

bijzondere planten, zoals de grote ratelaar, die als parasiet groeit op de wortels 

van gras. Het was een mooie route, en de fotografen kwamen wel aan hun 

trekken, maar het was doorlopen geblazen.  
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Op het strand aan het meer, lag tussen veel schelpen ook het borstbeen van een 

knobbelzwaan. Dit was dun bot, met een kam in het midden voor de 

aanhechting van de vleugelspier, gebouwd op kracht. We konden sporen 

volgen, die, zoals we op de kaart zagen, van een steenmarter waren. Eerst één 

en later twee. Ze liepen een heel stuk langs de waterkant.  

 

 
Hooibeestje (foto Johan Deinum) 

 

Inmiddels betrok de lucht , het werd donker en begon te regenen. Daar hadden 

we niet op gerekend en we schuilden onder een paar wilgenstruiken, wat niet 

veel soelaas bood. Dus maar verder langs het riet. Er groeide zeekool en er 

waren veel bloemen. Eén van ons hoorde een baardmannetje, maar Durk 

vertelde dat het een bosrietzanger was, die een baardmannetje imiteerde . 

 

Boven op een heuveltje, hadden we een prachtig uitzicht over het gebied en 

vervolgens liepen we weer heerlijk in de zon over het rechte pad, dat door de 

rietsnijders is aangelegd. Weer bij het bootje aangekomen hoorden we de 

nachtegaal nog even en namen we afscheid van onze gids en dit boeiende 

natuurgebied. Wederom een prachtige excursie, waar we van hebben genoten. 

 

Theunie de Smit. 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 

 

Na een zachte winter - die we feitelijk geen winter konden noemen zo zonder 

vorst en sneeuw - waren er al heel vroeg berichten van enkele boeren dat de 

kerkuilen zo tekeer gingen. De muizenstand was al behoorlijk toegenomen 

sinds het voorgaande seizoen, al was er nog helemaal geen muizenplaag zoals 

dat later in het jaar zou worden. 

 

Eind februari belde Klaas Steenbeek mij op dat hij al jonge kerkuilen had. Aan 

het verhaal van hem dacht ik: nou ze zijn nog aan het paren. Op 16 mei zei ik 

tegen Theo Leenes: we moeten maar eens naar Klaas toe om te kijken hoe het 

nu werkelijk gesteld is in die kerkuilennestkast. Er zaten toen vijf jongen in van 

ongeveer één week oud. Dat viel Klaas wel zo ontzettend tegen dat ze nog niet 

groter waren. Vier dagen later zijn we naar familie De Haan in Doniaga gegaan. 

Daar was de oogst één pas uitgekomen jong en nog 7 eieren. Dus ook niet 

extreem vroeg. Op 6 juni een ronde gedaan met Meine de Vries. Dit keer was 

het wel raak! Allemaal mooie dikke en al vrij grote jongen. Bij Draaijer in 

Molkwerum ringden we drie vrij grote jongen en er lagen al weer vier nieuwe 

eieren (tweede legsel) tussen de jongen.  

 

 
Drie generaties vrijwilligers van de Werkgroep Kerkuilen. Van links naar 

rechts: Gerrit, Jesse en Age van der Meer. Superrrr. In de hand negen jonge 

kerkuilen van een tweede broedsel (foto Gerrit van der Meer).
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Op 30 augustus hebben we daar van het tweede broedsel vijf grote jongen 

geringd. Dankzij een overvloed aan veldmuizen waren de eerste jongen bijna 

een maand eerder groot dan in 2013. 

 

Hieronder volgt het overzicht van de resultaten in onze regio Gaasterland e.o. 

van het eerste legsel/broedsel. 

 45 broedparen succesvol, waarbij 209 jongen zijn uitgevlogen (eerste 

broedsel). Hiervan zijn 166 jongen geringd 

 1 broedpaar niet succesvol, mislukte in de ei-/jongenfase 

 46 broedparen in totaal aanwezig 

 

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van de geslaagde broedgevallen voor 

de eerste ronde is 4,6. In 2012 en 2013 lag dit gemiddelde lager, op 3,2 

uitgevlogen jongen per succesvol nest. 

 

Maar toen kwamen de vervolglegsels nog, in augustus tot en met november! In 

totaal hadden we 20 broedparen die een tweede legsel hadden en drie 

broedparen met een derde legsel. 

Ik heb zelf twee tweede legsels niet kunnen ringen om de reden dat er op het 

betreffende moment een ringverbod was wegens het griepvirus van het 

pluimvee. Van de 20 tweede legsels zijn er in totaal 110 jongen uitgevlogen en 

waarvan we 88 geringd hebben. Eén tweede legsel is verlaten. Waarschijnlijk is 

er iets met het vrouwtje gebeurd, want bij de eerste controle was er al één jong 

uitgekomen en waren er nog zeven warme eieren aanwezig. Jammer. Bij de 

derde broedsels hebben we 8 jongen kunnen ringen. 

In totaal zijn er in onze regio 330 jongen uitgevlogen. Als je dit omslaat over de 

aanwezige broedparen kom je op een gemiddelde uit van ongeveer 7,2 jongen 

per paar (46 broedparen). Dit is dus extreem hoog, maar dat komt door het 

aantal tweede en derde legsels. 

 

Durk Venema heeft dit broedseizoen 135 jonge kerkuilen geringd. Willem 

Louwsma heeft 127 jonge kerkuilen geringd. Elders heeft Willem nog eens 148 

jongen geringd. 

 

Ik heb in totaal maar zes terugmeldingen ontvangen van dood gevonden 

kerkuilen. Dit is bijzonder weinig. Mogelijk komt dit mede door de zachte 

winter waardoor kerkuilen het niet moeilijk hebben gehad. Zelf heb ik van 13 

kerkuilen een terugvangst of dood gevonden kerkuil ingezonden. 

 

 



 30 

Op 4 augustus gingen we voor de tweede keer naar de familie Klaas Bokma op 

de Gouden Bodem om de jongen te ringen. Tijdens de eerste controle (17 juni) 

waren er één jong en vijf eieren aanwezig. Met Bokma heb ik eerst een afspraak 

gemaakt, want daar moet je altijd met een bootje over de waterloop de Rakken. 

De ladder dwars over de boot heen en dan maar roeien. Bij de boerderij 

aangekomen vroeg Bokma of we ook koffie wilden. Alstublieft, zeiden we, dan 

gaan wij intussen alvast even de jonge uilen uit de nestkast halen. Theo Leenes 

naar boven, en ja hoor, vier mooie jongen en het vrouwtje zat er ook nog bij. 

Het vrouwtje had al een ring om de poot. Wij met de uilen naar beneden en toen 

eerst aan de koffie. Na de koffie hebben we de jongen geringd en de ring van de 

moederuil afgelezen en de vogels gewogen. Theo bracht ze daarna weer naar de 

nestkast. Hij wist niet wat hij zag. In de nestkast zat nu namelijk het mannetje. 

Ook deze uil had een ring om de poot. Dit mannetje zat op 19 juni 2010 tijdens 

een controle bij Klaas Hoekstra (Woudsend) in de nestkast met drie jongen en 

een jaar daarvoor bij Klaas Steenbeek (Koufurderigge) in de nestkast. Dit 

mannetje wisselt dus geregeld van broedplaats en ook van vrouwtje. Succes 

ouwe reus! 

 

Zoals jullie kunnen lezen in dit verslag was het een enorm goed kerkuilen jaar 

en ik weet zeker dat er hier en daar nog meer jongen zijn uitgevlogen zonder 

dat wij dit hebben doorgekregen. 

 

Graag doe ik hierbij wederom een oproep voor vrijwilligers die mee willen 

helpen bij het inventariseren van broedgevallen en voor hulp bij het ringen. Zelf 

kon ik door ziekte van eind april tot eind november minder actief zijn dan 

voorheen. Je merkt dan dat er onvoldoende actieve vrijwilligers zijn om dit op 

te kunnen vangen. 

We kunnen zowel jonge als oudere vrijwilligers gebruiken. Je hoeft geen 

vogelkenner te zijn. De fijne kneepjes van het vak kunnen wij jou leren. 

 

Kerkuilen zijn voor hun broedplaats afhankelijk van de mens en ze hebben ons 

daardoor hard nodig. 

 

Namens de Werkgroep Kerkuilen 

Willem Louwsma 

 

    Kijk ook op 

           www.kerkuil.com 

 

http://www.kerkuil.com/
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Zwaluwtil ’t Swaaigat Sondel 
 

De zwaluwentil die enkele jaren geleden door Age van der Meer gemaakt is en 

geplaatst is in aan It Swaaigat in Sondel, is dit jaar voor het eerst bewoond. 

Zeker drie kunstnesten worden door de huiszwaluwen bezocht. Afgelopen jaren 

werd er door Age van der Meer met grote inspanning getracht de zwaluwen te 

lokken. De til met de 16 kunstnesten, werd in 2010 geplaatst en met een 

geluidsinstallatie werden de huiszwaluwen gelokt. 

Het zou leuk zijn als er volgend jaar nog meer nesten worden bewoond. 

 

 
Het bewijs: de zwaluwtil aan ’t Swaaigat met twee huiszwaluwen (foto Doede 

Deinum) 

 

Op de website is het jaarverslag van de huiszwaluwtillen in geheel Nederland te 

vinden. Hierin is ondermeer te lezen dat de hier genoemde til één van de 16 

tillen is die dit jaar bewoond waren. In totaal zijn er in Nederland 130 

zwaluwtillen bekend, waarvan 12% bezet is. Deze bezettingsgraad lijkt toe te 

nemen. 

http://www.vogelwachtbalk.nl/news/jaarverslag-huiszwaluwtillen-2014/


 33 

Verslag van de Werkgroep Roofvogels 
 

Wat een groot verschil tussen het begin van 2013 en 2014. Het jaar 2013 begon 

koud met afwisselend vorst, dooi en sneeuw. In 2014 was het weer zeer zacht 

en zonnig. We hadden nauwelijks vorst en in de Zuidwest Fryslân viel in het 

geheel geen sneeuw. Dit kwam de muizenstand zeer ten goede. Vooral op de 

veengronden waren vroeg in het jaar al veel veldmuizen aanwezig. Later in het 

jaar groeide de muizenstand uit tot plaatselijke muizenplagen. 

 

Wat mij in de winter van 2013/2014 opviel, was dat er opvallend weinig 

buizerds in de hoek Elahuizen-Oudega aanwezig waren. Er zijn winters geweest 

dat in deze hoek wel 15 buizerds overwinterden. 

 

 
Willem Louwsma en Jurjen Bootsma met jonge buizerds (foto Theo Leenes) 

 

De eileg van de torenvalken startte dit jaar minstens drie weken vroeger dan het 

voorgaande jaar. De eerste jongen konden we al ringen op 17 mei bij familie S. 

de Vries op Trophorne. Het vrouwtje torenvalk had maar liefst 10 eieren 

gelegd. Echter waren er 8 eieren onbevrucht, zodat we slechts twee jongen 

konden ringen. Deze twee jongen waren al bijna vliegvlug. Waarschijnlijk heeft 
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dit vroege paartje later nog een tweede broedsel gehad op de nabijgelegen 

Lange Hoek. Ik kwam namelijk in de tweede week van augustus hier en toen 

zaten er vier vliegvlugge jongen op de rand van de nestkast. 

Vóór 1 juni had ik al twaalf nesten torenvalken geringd, met gemiddeld vijf 

jongen per broedsel. Bij de rest van de roofvogels was het verschil tussen 2013 

en 2014 veel minder wat betreft de eerste eileg, namelijk maar 1 á 2 weken. 

 

De boomvalken waren dit jaar maar in een klein aantal aanwezig. Slechts twee 

paartjes, waarvan de broedsels allebei ook nog eens niet zijn geslaagd. Jammer! 

 

Door de vele muizen kregen we een invasie van velduilen. Normaal is er een 

enkel paartje in Fryslân dat tot broeden komt. Dit jaar is de schatting dat er 

tussen de 50 en 60 paartjes in Fryslân gebroed hebben. Ook in onze regio 

hadden we een aantal broedparen, namelijk vier. Hiervan zijn er twee geslaagd 

en twee mislukt. Al deze broedgevallen hebben we aangetroffen in het boeren 

grasland. Twee nesten zijn ontdekt tijdens het maaien van het gras. 

Na het broedseizoen zag ik nog geregeld velduilen rondom natuurgebied ‘t 

Zwin die op muizenjacht waren. Ook kregen we berichten van boeren dat bij 

het greppelvrezen in het najaar verschillende velduilen uit het grasland 

opvlogen. 

 

 
Drie jonge velduilen (foto Durk Venema) 
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Nu volgt in tabellen het overzicht van het broedsucces van roofvogels in de 

regio Gaasterlân e.o.. 

 

Tabel 1. Geslaagde broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2014 

vogelsoort aantal nesten geringde 

jongen 

niet 

geringde 

jongen 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 5 0 18 3,6 

velduil 2 10 1 5,5 

havik 7 10 6 2,3 

sperwer 5 23 1 4,8 

buizerd 39 63 32 1,7 

br. kiekendief 11 20 15 3,2 

torenvalk 43 183 20 4,7 

boomvalk 0 0 0 0 

 

Tabel 2. Mislukte broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2014 

vogelsoort aantal nesten fase oorzaak 

velduil 2 eifase verstoring 

buizerd 6 ei- en  

jongenfase 

regen/wind, 

verlaten? 

torenvalk 6 ei- en  

jongenfase 

verlaten? 

boomvalk 2 jongenfase predatie havik en 

buizerd 

 

Tabel 3. Totaal aantal broedsels in de regio Gaasterlân e.o. (geslaagd en 

mislukt) in de periode 2008 t/m 2014 

vogelsoort 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ransuil 32 3 16 12 6 3 5 

velduil 0 0 0 0 0 0 4 

havik 15 8 8 10 12 11 7 

sperwer 15 6 10 10 5 10 5 

buizerd 71 45 58 52 43 43 45 

br. kiekendief 16 19 14 17 12 11 11 

torenvalk 94 55 48 59 49 26 49 

boomvalk 8 4 2 5 5 3 2 

totaal 251 140 156 165 132 107 128 
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Tabel 4. In 2014 geringde roofvogels door W. Louwsma en D. Venema in de 

regio Gaasterlân e.o. 

vogelsoort W. Louwsma D. Venema 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ransuil 0 0 0 0 

velduil 1 5 0 0 

havik 5 10 0 0 

sperwer 5 23 0 0 

buizerd 19 45 8 18 

br. kiekendief 8 20 0 0 

torenvalk 32 153 6 30 

boomvalk 0 0 0 0 

 

Tabel 5. In 2014 geringde roofvogels door W. Louwsma en D. Venema in 

geheel Súdwest Fryslân 

vogelsoort W. Louwsma D. Venema 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ransuil 0 0 1 5 

velduil 1 5 4 14 

havik 5 10 2 4 

sperwer 8 37 0 0 

buizerd 29 68 18 40 

br. kiekendief 8 20 0 0 

torenvalk 36 174 10 51 

boomvalk 0 0 2 6 

 

Het afgelopen jaar heb ik ongeveer twintig terugmeldingen van door mij 

geringde roofvogels ontvangen. Een buizerd, geringd op 2 juni 2000 nabij 

Lemmer, werd op 25 mei 2014 dood teruggevonden  in het Wijckelerbos. Deze 

buizerd werd bijna 14 jaar oud. Uitzonderlijk oud voor een buizerd. Helaas 

bleek uit een autopsie door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad dat deze 

buizerd is vergiftigd!! 

Daarnaast ontving Durk verschillende terugmeldingen. Hieronder was een 

bijzondere terugmelding van een torenvalk. In juni 2013 ringde Durk een nestje 

jonge torenvalken in Nijemirdum aan de Hege Bouwen. Eén van deze jongen 

werd zeven maanden later gewond en ziek aangetroffen in Spanje, nabij 
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Madrid! Hemelsbreed een afstand van 1.526 kilometer. En dan nog geen jaar 

oud! Leuk is dat er eerder ook al een jong uit dit nest was gemeld. Op 8 

november 2013 werd namelijk een broertje van de Spanjeganger levend 

gevangen (met vangkooi) ter controle aan de Algemiene Wei in Oudega (GS). 

 

Wederom doe ik hierbij een oproep voor vrijwilligers om mee te inventariseren 

en voor hulp bij het ringen van vogels. Kom op vogelwachtleden! Help onze 

werkgroep want anders is na enkele jaren deze werkgroep ter ziele!! 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

Willem Louwsma 
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Huiszwaluwen in Gaasterlân-Sleat 
 

In 1995 ben ik, Sytse Bouwhuis, door Dick Schut van Sovon gevraagd om in 

mijn eigen omgeving huiszwaluw-tellingen te doen. Al eerder was ik betrokken 

bij het monitoren van kolonievogels (roek en blauwe reiger) die landelijk 

dekkend worden geteld net als meeuwen, sterns en kluten. 

Huiszwaluwen (nu ook gerekend tot de kolonievogels) worden niet dekkend 

maar steekproefsgewijs geteld. Tellingen uit alle delen van het land (ca. 40% 

van de populatie wordt geteld) geven een goed beeld van de ontwikkeling van 

de totale populatie. 

 

Alle gebouwen in de hele gemeente Gaasterlân-Sleat (GS) zijn door mij in 1996 

en 1997 bekeken. Dit is mooi werk, maar tijdrovend. Daarom heb ik hulp 

gevraagd en gekregen. Klaas Muizelaar (later Gerrit Boukema) voor 

Nijemirdum, Goasse Hylkema (later Ilja Sanders) voor Bakhuizen/Mirns, Jan 

Tijsma voor Oudemirdum/Rijs, Gerrie Bouwstra voor Sloten/Wijckel en Theo 

Leenes voor Balk/Harich. 

 

Het is uitzonderlijk en zeer positief dat de Gaasterlandse populatie vanaf 1996 

in 15 jaar gegroeid is van slechts 214 naar 1102 broedparen! De landelijk trend 

laat vanaf 1996 namelijk slechts een kleine toename zien. In onderstaande 

grafiek is een overzicht van de telresultaten voor GS opgenomen. 

 

 
Grafiek 5. Aantal broedparen van de huiszwaluw op het grondgebied van de 

voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat over de jaren 1996 tot en met 2014 

 

Dat het aantal in GS vroeger fors hoger is geweest dan 214 staat vast. In 1970 

was ook de Nederlandse populatie met 450.000 broedparen fors hoger dan de 

100.000 broedparen die er nu nog over zijn. In GS broedt dus maar liefst 1% 
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van de totale landelijk populatie! Het verminderde aanbod van insecten destijds 

heeft een belangrijke rol gespeeld bij de achteruitgang. Het zou kunnen dat in 

GS de algemene achteruitgang van het insectenaanbod deels gecompenseerd 

wordt door de aanwezigheid van natuurgebieden en water. Andere factoren die 

plaatslijk van invloed zijn op de zwaluwstand zijn: predatie, nestverstoring, 

nestgelegenheid en nestmateriaal. 

 

Predatie 

Ongetwijfeld zal een boomvalkje of sperwer wel eens een zwaluw pakken maar 

dit zal geen grote rol spelen. In Sondel was Gerard Dijksta, die de sweltsjes 

koestert, getuige van een ekster die vanaf de door hemzelf aangebrachte 

‘strontplank’ de jongen als hapklare brokken uit de nesten plukte. Een 

dergelijke plank (die soms ook weer nestgelegenheid biedt!) mag dus niet vlak 

onder nesten gemonteerd worden. In Sondel was dit ‘tafeltje dekje’ voor de 

ekster! 

 

Nestgelegenheid 

Qua nestgelegenheid zijn er mijns inziens voldoende geschikte plaatsten, 

waarbij de huiszwaluwen een voorkeur hebben voor een ruwe muur met licht 

geverfde daklijst of goot. Opvallend is dat er plots nieuwe kolonies bijkomen 

terwijl er andere verdwijnen zonder aanwijsbare reden. Zo ontstond er bij de 

familie Dominicus Ketelaar aan de Veenewei bij Kolderwolde vanuit het niets 

in 2006 een kleine kolonie, die binnen 3 jaar 57 nesten telde onder één dakgoot! 

Dit is tevens de grootste kolonie van GS. Op nummer 2  staat familie Sierd 

Deinum aan de Sonderlerdyk te Sondel met 50 paartjes. Op nummer 3 de 

familie Egbert Batterham, vlak aan het Slotermeer bij Balk. In deze laatste 

kolonie van 48 paartjes broedt een twintigtal vogels succesvol in kustnesten. 

 

Verstoring 
Meestal is het de mens die verstoort. Na 19 jaar weet ik intussen dat sommige 

bewoners van zwaluwpanden zeer positief zijn over hun kostgangers. Ze doen 

niet moeilijk over poep op ramen of stoep en genieten van hun aanwezigheid 

vanaf de eerste voorjaarsdag dat ze terug zijn uit de overwinteringsgebieden in 

Afrika. Bij één echtpaar die ik sprak gaf zelfs een forse kolonie aan hun huis in 

Oudemirdum destijds de doorslag om dit pand te kopen. De meeste mensen zijn 

vrij neutraal over de vogels en zullen ze niet verstoren. Sommige mensen (vaak 

in nieuwbouw) zijn echter negatief maar zeggen dat niet altijd eerlijk. Ik weet 

dan vaak wel beter. Ik zie dan dat nesten zijn verwijderd en dat met waslijntjes, 

vlaggetjes of plexiglas wordt voorkomen dat ze terugkomen, ook al zat er soms 

maar één nestje. Jammer! 
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Af en toe komt het voor dat ringmussen bezit nemen van huiszwaluwnesten en 

hier succesvol in broeden. 

 

Nestmateriaal 

Voor de nestbouw is klei of leem 

nodig dat (liefst voldoende 

vochtig) aan de oppervlakte ligt. 

Vroeger was de ‘jister’ (de plek 

waar de koeien buiten moesten 

wachten en werden gemolken) 

vaak een geschikte plek voor de 

vogels om klei of leem te halen. 

Nu zijn dit vaak slootkanten en 

poelen waar de bouwspecie 

wordt gehaald. Op de hogere 

zandgronden van Gaasterland 

moeten de vogels vaak uitwijken 

naar de lager gelegen ”klei-op-

veen-gebieden”.  

 

In 2014 trof ik bij Lolle Hettinga 

in Sondel iets bijzonders aan. Enkele nesten waren opgebouwd met duidelijk 

twee kleuren klei. De onderste helft van het nest had de normale grijze kleur 

met hierboven een haarscherpe overgang naar een opvallende bruine tint. Wat 

was het geval? Achter het huis bevond zich sinds een aantal dagen een 

bouwput, waarin zich een rood-bruin-kleurige keileem bevond. Voor de 

zwaluwen was de keuze snel gemaakt. Gemak dient de mens (de zwaluw). De 

plaatselijk bruine keileem (waar het Rode klif zijn naam aan dankt) was 

terplekke voorhanden, terwijl veel  verder gevlogen moest worden om aan klei 

te komen. Onderzoek heeft uit gewezen dat een nest  uit ruim duizend 

kleideeltjes bestaat, dus dit loont de moeite. 

 

Nog een ervaring, ook in de beurt van Sondel. Veehouder Sierd Deinum 

ontdekte dat de drinkbak in het weiland lekte en dat het jongvee terplekke de 

graszode vertrapte. Al snel verscheen een enkele zwaluw op deze modderige 

plek voor bouwmateriaal. Omdat Sierd en Joke erg blij zijn met de 50 

zwaluwnesten aan de stal besloot Sierd de zwaluwen een handje te helpen. 

“Gewoan elke dei de kraan fan’e drinkbak even iepen en op learzens even 

lekker sopkje en de grûn oanstampe” zegt biologisch boer Sierd.  
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En dan aan de koffie 

met het zicht op een 

tiental zwaluwen die 

binnen 10 minuten neer 

strijken bij de modder. 

Dat is genieten, wetende 

dat iedere zwaluw met 

jongen per week ruim 

40.000 insecten opruimt. 

Sierd en Joke vertelden 

me nog iets interessants. 

Ze hadden net een 

nieuwe bereidingsruimte 

voor zuivel in gebruik 

genomen. Achter het 

open stalraam was nu 

ineens een wit betegelde 

ruimte met tl-

verlichting. Met de bek 

vol voer vloog een zwaluw naar binnen waarop de vogel van schrik het hele 

insectenpakket op de steriele werktafel liet vallen. Boer en boerin die de prooi 

vervolgens bestudeerden, stonden versteld van de hoeveelheid en diversiteit van 

de gevangen insecten. 

 

Als vogelteller was ik vaker getuige van mooie verhalen. Zoals die van een 

ouder echtpaar te Elahuizen met een twintigtal nesten en waarvan de vrouw des 

huizes veel last had van zwaluwpoep op de ramen. Haar diep gelovige 

echtgenote wees haar steevast op een tekst uit de bijbel dat we respectvol om 

moeten gaan met werk van de Schepper. Maar het mooiste verhaal, ook 

opgedaan in Elahuizen, is van een vrouw die mijn het volgende vertelde: “Yn’e 

winter dan sjochst se net, dat wêrt se de wintersliep hâlde …….???” 

 

Sytse Bouwhuis 

gastauteur 

Bronnen: 

Leden van het huiszwaluwtelgroepje Gaasterlân-Sleat 

Inwoners van Gaasterlân-Sleat 

Sweltsjes fan Gaast, door Theunis Piersma 

Diverse publicaties van Sovon Vogelonderzoek Nederland 
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PR-avond onderzoek grutto’s 
 

Op 5 februari hielden wij onze PR-avond in Hotel Welgelegen. De opkomst 

was goed met 43 personen. Ysbrand Galama, uit It Heidenskip, was 

uitgenodigd om een informatieve avond te verzorgen over grutto’s. 

 

Ysbrand is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit is in 

2004 begonnen met een langjarige grutto-populatiestudie. Deze moet meer 

inzicht geven in de processen die de snelle afname van de grutto-populatie 

veroorzaken. 

Er wordt geprobeerd te achterhalen welke factoren in Nederland en daarbuiten 

bepalend zijn voor het broedsucces van de grutto. Tijdens de informatieavond is 

onder meer aan bod gekomen wat tien jaar onderzoek heeft opgeleverd aan 

resultaten en wat er wordt gedaan om de afname te remmen. 
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Slootjesdag op 21 juni 2014 in de Wyldemerk 
 

Enkele van onze leden zijn mee geweest naar de slootjes dag, die landelijk werd 

georganiseerd door het IVN. De IVN afdeling  de “Súdwesthoeke” heeft dit als 

één van de 25 activiteiten gepland in het jubileumjaar. 

Het was op een mooie zaterdagmiddag en meer dan 30 kinderen met ouders, 

pake’s en beppe’s deden er aan mee. Marijke Fleur vertelde iets over de 

Wyldemerk en wat we konden verwachten. 

 

Onderweg  naar de kleinere poelen zagen we enkele jacobsvlinders (overdag 

actieve nachtvlinders). Voor ieder kind was er een schepnetje en een zoekkaart. 

Hier werd gretig gebruik van gemaakt en als ze er niet uitkwamen, dan waren 

de gidsen (Joop, Rinnert en Marijke) er nog. 

 

Waterdiertjes, die gevangen werden, zijn o.a. geel gerande watertor, waterspin, 

kokerjuffer, grote spinnende watertor, bootsmannetje, larve van een waterjuffer, 

libellejuffer. Soms werd er “een snoek gevangen”, maar dit mocht de pret niet 

drukken. 

 

Voor een compleet verslag met foto’s kijk op de website: 

www.IVN.nl/súdwesthoeke 

 

 

 

http://www.ivn.nl/súdwesthoeke
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Boswachter Sjoerd Bakker 
 

Boswachter Sjoerd Bakker is het afgelopen jaar met pensioen gegaan en is 

tevens gestopt met het voorzitterschap van de Wurkgroep Rôffûgels Súdwest 

Fryslân (waarin ook onze werkgroep is vertegenwoordigd). Vanaf de start van 

de werkgroep in 1987 was Sjoerd de coördinator. Vooralsnog is er geen 

vervanger. Op 20 maart 2014 verscheen een mooi artikel in de Balkster Courant 

over de roofvogelwerkgroep en op 24 juli 2014 verscheen in dezelfde krant een 

artikel over het afscheid van Sjoerd Bakker als boswachter. 

 

Kip of ei? 
 

Zoals uit de verslagen van Willem Louwsma is te lezen waren met name de 

“muizenspecialisten” - zoals buizerd, torenvalk en kerkuil - al zeer vroeg aan 

het broeden. Op basis van de vleugellengte van de geringde jonge roofvogels en 

uilen kunnen we de leeftijd bepalen en daarmee de datum van de leg van het ei 

bepalen. In navolgende grafieken zijn de jaargemiddelden van de leg van het 

eerste ei, van complete eerste broedsels, en het gemiddelde aantal jongen 

opgenomen. De jaargemiddelden hebben betrekking op door Willem Louwsma 

en Durk Venema geringde broedsels. Daarbij is goed te zien dat wanneer 

omstandigheden gunstig zijn, onder meer zachte winter en groot aanbod aan 

(veld)muizen, de paartjes vroeg gaan broeden en grote broedsel grootbrengen. 
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Grafiek 6. Gemiddelde start eileg van buizerd over de jaren 2007 t/m 2014 

 

 
Grafiek 7. Gemiddelde start eileg van torenvalk over de jaren 2007 t/m 2014 

 

 
Grafiek 8. Gemiddelde start eileg van kerkuil over de jaren 2007 t/m 2014 
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Grafiek 9. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen bij succesvolle broedsels van 

buizerd over de jaren 2007 t/m 2014 

 

 
Grafiek 10. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen bij succesvolle broedsels van 

torenvalk over de jaren 2007 t/m 2014 

 

 
Grafiek 11. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen bij succesvolle broedsels van 

kerkuil over de jaren 2007 t/m 2014 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk  

 

Voorafgaand aan het seizoen zijn er weer diverse nestkasten door Siemen 

Akkerman gerepareerd. Er hangen nu 36 nestkasten in het Wikelerbosk, 

waarvan er met zekerheid 27 bewoond waren. Dit komt overeen met vorig jaar. 

Er waren tijdens de controle nog drie nestkasten waar al een nest in was 

gemaakt, maar waarvan de soort en of ze jongen groot gebracht onbekend is 

gebleven. 

Op 7 mei zijn we bij de nestkasten langs geweest om te controleren of ze weer 

bezet waren. Als gevolg van het warme voorjaar waren er tijdens de eerste 

controle al volop jongen. Hierdoor kunnen we geen goed overzicht maken van 

de percentages van eieren en jongen. De aantallen van de eieren en van de 

jongen zijn samengevoegd. 

 

Resultaten nestkastcontrole Wikelerbosk 2014 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren / 
jongen 

gemiddeld aantal 
eieren per nest 

koolmees 12 108 9,0 

pimpelmees 9 91 10,1 

spreeuw 5 23 4,6 

boomklever 1 7 7,0 

totaal 27 229  

 

Wat opvalt aan bovenstaande resultaten is dat er dit jaar in tegenstelling tot 

vorig jaar weer meer koolmezen waren dan pimpelmezen. Ook hebben we na 2 

jaar afwezigheid weer de boomklever kunnen verwelkomen. 

 

Er was één nestkast waar 5 jonge spreeuwen dood in lagen. De oorzaak hiervan 

is onbekend, maar wellicht is één van de ouders gepakt. Spreeuwen staan bij 

veel roofvogels op de menukaart, maar ook katten en marters kunnen natuurlijk 

een spreeuw pakken. 

 

Voor het aankomend seizoen zullen enkele nestkasten, die door de grote bonte 

specht bewerkt zijn, worden voorzien van stalen invliegopeningen. Ook zijn er 

weer zeven nieuwe nestkasten gemaakt die uitgewisseld zullen worden met 

nestkasten die aan vervanging toe zijn. Hopelijk zijn deze nieuwe nestkasten 

aanleiding voor bijzondere soorten om eens in de nestkasten te gaan broeden. 

 

Johan Deinum en Jelmer Luyckx 
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Vernieuwde website 
 

Omdat ook de vogelwacht bij de tijd moet blijven is besloten om de website te 

vervangen door een modernere versie. Hierdoor kunnen we efficiënter de 

website beheren en makkelijker berichten en foto’s plaatsen. 

U kunt via de website waarnemingen doorgeven en die van anderen teruglezen. 

Ook kunt u foto’s meesturen. Dus vul het formulier in en laat weten welke 

bijzondere vogels u zoal gespot heeft. Deze waarnemingen zullen dan geplaatst 

worden op de site. 

 

Tevens is het mogelijk om via een contactformulier lid te worden van de 

vogelwacht. Draagt u de vogelwacht een warm hart toe en bent u nog geen lid, 

dan kunt u voor slechts € 6,-- lid worden. Attendeer ook familie en vrienden 

hier op! 
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Eendenhuisje in kader van 70-jarig bestaan 

 

Al enkele jaren moesten de eenden 

in Balk het doen zonder een echt 

eendenhuisje. In het kader van het 

70-jarig jubileum van de 

vogelwacht leek het ons leuk om 

weer een eendenhuisje te gaan 

plaatsen in de visvijvers van Balk. 

Het eendenhuisje is mede mogelijk 

gemaakt door een financiële 

bijdrage uit de pot laag hangend 

fruit van Plaatselijk Belang Balk 

Vooruit. Het bouwwerk is door 

vogelwachter en timmerman Age 

van der Meer bij bouwbedrijf Van 

der Veer in Sondel vervaardigd. 

Het drijvende eendenhuisje is met 

behulp van kraanbedrijf G. 

Sierdsma geplaatst in de visvijver 

van visvereniging De Bears, ter 

plaatse van de Harmen 

Gabesstrjitte in Balk. Op deze 

locatie heeft eerder ook een 

eendenhuisje gestaan.  

Plaatsing van het eendenhuisje (foto 

Johan Deinum) 

 

In het bij zijn van het bestuur, enkele vogelwachters en Plaatselijk Belang Balk 

Vooruit is met een klinkende toespraak op 1 maart het eendenhuisje officieel 

onthuld door erelid Auke Volbeda. 

 

Een markant detail is, dat toen er die ochtend vroeg een zeil over het huisje 

werd geplaatst, de eenden het zelf al hadden ingewijd. Er lag namelijk al 

eendenpoep op en er was zelfs al een ei gelegd! Een goed teken: de eenden 

voelen zich er al thuis. 

 

Ook zijn er door omwonende Nico Gerssen foto’s gestuurd waar uit blijkt dat 

het eendenhuisje goed bezocht wordt. Deze zijn te bewonderen op onze nieuwe 

website. 

http://www.vogelwachtbalk.nl/news/eendenhuisje-balk-goed-bezocht-/
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Het drijvende eendenhuisje in de visvijver aan de Harmen Gabesstrjitte  

(foto Johan Deinum) 

 

Puzzel 

Bergeend 
Grote bonte 
specht 

Kwartel Sperwer 

Blauwe 

kiekendief 
Grutto Meerkoet Spotvogel 

Boomklever Havik Merel Spreeuw 

Bruine 
kiekendief 

IJsvogel Paapje Tjiftjaf 

Buizerd Kauw Patrijs Tureluur 

Fazant Kerkuil Purperreiger Veldleeuwerik 

Fitis Kievit Putter Vlaamse gaai 

Fuut Kneu Ransuil Waterhoen 

Gekraagde 
roodstaart 

Koekoek Roek Wielewaal 

Gele 

kwikstaart 
Kokmeeuw Scholekster 

Witte 

kwikstaart 

Groenling Koolmees Sijs Wulp 
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Maak de woordzoeker “Vogels” op deze bladzijde. Als alle woorden zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven letters een spreekwoord. Zet dit 

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

uiterlijk woensdag 25 februari 2015 in bij een bestuurslid of mail het naar 

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

algemene ledenvergadering een prijswinnaar geloot. 

 

Op de vorige pagina vind je de lijst met woorden die in de woordzoeker 

voorkomen. Soms vind je ze horizontaal, soms verticaal, soms schuin, soms van 

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

 

 

E J P A A P U R P E R R E I G E R T 

F I E D N E K E I K E W U A L B J R 

B U V S O V L A A M S E G A A I E A 

G R U I E L E G O V T O P S F W T A 

G R U T T O K R K I E V I T R S R T 

E U L I J S V O G E L J J E L C A S 

L U S F N E K E K V S A P A A H A D 

E L L E R E M N N M F S D I A O T O 

K E B O O M K L E V E R V V W L S O 

W R D R E L N I L O R E I S E E K R 

I U N M L O E N E I H K U E L K I E 

K T E E E O U G P K U R A W E S W D 

S L E E T K O E K O E K E U I T K G 

T U G R R A N S U I L N R T W E E A 

A W R K A P B U I Z E R D E A R T A 

A U E O W I S R E T T U P I K W T R 

R L B E K V E L D L E E U W E R I K 

T P A T R I J S M A T N A Z A F W E 

G E T H C E P S E T N O B E T O R G 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com


Vogelwacht Balk en omstreken is aangesloten bij de BFVW 
 

 
 



 
 

 

 


