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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 

A. v.d. Meer Swaaigat 8 Sondel lid 603679 

J. Deinum Lunenburgpaed 6 Wijckel lid 06-23647648 

G. Jellema Omrin 8 Nijemirdum lid 572250 

     

         
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 

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich                603918 

     
werkgroep weidevogels    

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

J. Deinum Lunenburgpaed 6 Wijckel  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 Lunenburgpaed 6 Wijckel  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 woensdag 24 februari 2016 in de Treemter te Balk 

Aanvang 19.30 uur 
 

 

Agenda: 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 26 februari 2015. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing: 

Aftredend is Joop van der Galiën. Hij stelt zich niet herkiesbaar 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

7. Verslag Werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie 28 mei 2016 naar het Noarderleech 

10. Rondvraag. 

 

Pauze 

 

11. Om 20.30 uur een lezing van de heer Booi over 'Bijzonder 

Weidevogelbeheer' met een fotoserie van de veehouderij van Murk 

Nijdam te Wommels. Hier zijn wij in 2015 op excursie geweest. 

 

12. Sluiting. 
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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt het Jaarboek 2015. In dit jaarboek treft u zoals gebruikelijk een 

overzicht aan van alle activiteiten van onze vereniging. Een vereniging waarvan 

ik het afgelopen jaar voorzitter mocht worden. Het jaar 2015 is dus voor mij 

persoonlijk vooral een bijzonder jaar geweest. Ik heb de vereniging en al haar 

activiteiten van dichtbij mogen meemaken. 

 

Helaas kon ik niet overal acte de presence geven. Dat bleek overigens geen 

probleem. De rol van de voorzitter blijkt beperkt. De vereniging kent namelijk 

een groot aantal hele enthousiaste leden die heel goed weten wat ze doen. En 

daar ben ik als voorzitter trots op. De werkgroepen Roofvogels, Uilen en 

Weidevogels functioneren zelfstandig en behalen, zoals u in dit jaarboek kunt 

lezen, prachtige resultaten. De activiteiten van de Jeugdvogelwacht zijn ook in 

2015 weer goed gezocht. Het lukt telkens weer om nieuwe jeugdleden voor een 

tijdje aan onze vereniging te binden en ze op die manier kennis te laten maken 

met de natuur. Natuurlijk proberen we elk nieuw jeugdlid zo enthousiast te 

krijgen dat het later goede nazorgers worden. 

 

Maar ook voor het bestuur was 2015 een bijzonder jaar. We moesten in 2015 

helaas afscheid nemen van Durk Venema. En eind 2015 heeft Joop van de 

Galiën aangegeven te stoppen als lid van ons bestuur. Gelukkig mogen we af en 

toe nog een beroep doen op Durk en Joop. We zijn dus nu op zoek naar een 

nieuw bestuurslid en mogelijk kunnen we daar op onze jaarvergadering al iets 

meer over zeggen. Die jaarvergadering zal dit jaar trouwens in een nieuw jasje 

worden gestoken. We hebben besloten om de PR-avond en de jaarvergadering 

samen te voegen om zo de mogelijkheid te houden een aansprekende spreker uit 

te nodigen. De jaarvergadering zal daardoor wat korter worden zodat er alle 

ruimte is voor onze gastspreker. En ook dit jaar hebben we een hele interessante 

spreker gevonden. Daar leest u meer over in de uitnodiging voor de 

jaarvergadering.  

 

We hebben onze vereniging dit jaar ook gepresenteerd bij Effe Boeren en op de 

Lammetjesdag. Er was veel belangstelling voor de activiteiten van onze 

vereniging en het heeft ons zelf meerdere nieuwe leden opgeleverd. Een groot 

succes en voor herhaling vatbaar! 

 

Als laatste wil ik uw aandacht vragen voor onze website. Op de website staan 

alle (geplande) activiteiten, foto verslagen van deze activiteiten en interessante 

waarnemingen in ons gebied. Om de website nog leuker te maken voor de leden 
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maak ik van deze gelegenheid ook graag gebruik om u te vragen uw eigen 

bijzondere waarnemingen te melden via de website. Dan kunnen alle leden daar 

kennis van nemen. 

 

Onze leden hebben dus weer veel werk verzet. En namens het bestuur wil ik 

dan ook mijn grote waardering uitspreken voor al die inzet. Ik hoop u te 

ontmoeten op onze vernieuwde jaarvergadering en wens u een prachtig 

vogeljaar 2016 toe. 

 

Erik de Beer 
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Verslag Algemene ledenvergadering van de “Vogelwacht Balk en 

omstreken” gehouden op 26 februari 2015 in de Treemter te Balk 

  

Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: de voorzitter Erik de Beer, erelid Auke Volbeda, 

bestuurslid Gerard Jellema, Meine Veenstra, Pieter Hoekstra en Agatha v.d. 

Embden. 

 

1. Opening.  

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

achten en heet de leden van harte welkom, met name het erelid Willem 

Louwsma. De opkomst is lager dan andere jaren, mogelijk ook omdat hier 

vanavond ook de tuinbouwvereniging bijeenkomt. 

 

Het afgelopen jaar is de vereniging weer op verschillende gebieden actief 

geweest, zoals u in het jaarboek kunt lezen. In 2014 is het eendenhuisje in de 

vijver te water gelaten met een grote hijskraan. Kort daarna is het en onthuld 

door Auke Volbeda. Er zat toen reeds een eendenei in. Het was allemaal te 

lezen in de Balkster Courant. Nu zijn er helaas al vernielingen aangericht aan de 

vlonder en de pvc drijfbuizen, waarschijnlijk ten gevolge van vuurwerk. Bij de 

inspectie lagen er 8 oude eendeneieren in. Er is weer veel aandacht besteed aan 

het jaarboek, met dank aan Johan en Durk. In 2015 hebben we een goed 

bezochte PR avond gehad in hotel Welgelegen, waar Hans Jonker prachtige 

films liet zien over de natuur en mooie beelden van vogels in Bulgarije en 

Spanje. 

 

Op 14 januari 2015 heeft de Raad van State de ontheffing voor het rapen van 

kievitseieren, die de BFVW van de Provincie Fryslân had gekregen, geschorst. 

De provincie heeft niet voldoende onderzocht dat de kievitenpopulatie in 

Friesland zich in een “gunstige staat van instandhouding bevindt”. Dit betekent 

dat er dit jaar geen eieren mogen worden geraapt. Wel mogen we het veld in om 

nazorg te doen. Hierover meer op de nazorgvergadering van 4 maart.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Een geboortekaartje van Alex op 27 september 2014, zoon van Durk Venema 

en Mariska de Jager. 

* BFVW verslag van de jeugdvogelwachtdag. 

* Discussie stuk van de Fûgelwacht Grouw, die pleit voor een koersaanpassing 

van de BFVW, met de vraag of het eierzoeken in zijn huidige vorm nog wel 
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bestaansrecht heeft. Een koers naar een ander beleid, waaruit van de vogel moet 

worden gedacht en niet vanuit het ei. 

* Het jaarverslag en de uitnodiging voor de ledenvergadering van de B.F.V.W,  

met op de agenda de stand van zaken de uitspraak van de Raad van State  en 

een nieuwe rayonindeling. Er is nog niet bekend, wie er namens onze wacht 

naar toe gaan. 

  

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 27 februari 2014. 

De notulen worden per pagina behandeld. Er zijn geen opmerkingen en de 

notulen worden door de vergadering vastgesteld met dank aan de secretaris 

Theunie de Smit. 

 

4a. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester, Jan Willem Kooistra, geeft een toelichting op zijn 

financieel jaarverslag.  

Dit jaar is er een negatief saldo. Dat heeft te maken met de kosten van het 

eenden huisje (waarvan de bijdrage van het plaatselijk belang van € 200,- is 

overgemaakt in 2013), de kosten van de nieuwe nestkastjes van  

€ 443,-, de kosten van nieuwe banden voor de ladderwagen van € 85,- en  

€ 200,- voor het boekhoudsysteem in verband met de automatische incasso. Het 

ledenbestand daalt verder, het laatste jaar met 30 leden. De economische crisis 

en een vrij oud ledenbestand speelt hierbij een rol. We zullen er aan moeten 

werken het aantal leden weer te laten toenemen. 

Er is veel tijd en energie gestoken in het automatisch incasseren van de 

contributie. Dit is succesvol verlopen, 160 leden hebben een machtiging 

ingestuurd. Dit zal zeker een besparing in kosten en tijd opleveren. Daarnaast 

kan de RABO sponsoractie nog verder worden uitgebouwd. Er hebben nu 10 

mensen gestemd op de vogelwacht, hetgeen € 50 heeft opgeleverd. Als dit jaar 

in december meer leden met een RABO rekening gaan stemmen op de 

vogelwacht kan dit een mooie financiële bijdrage opleveren. 

Als laatste hartelijk dank aan de sponsoren voor hun bijdrage. In het bijzonder 

dank aan Raatwerk BV (Michiel Ridder) voor de bijdrage van € 100,-. 

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Evert Steensma en Age van der Meer, heeft de 

boeken gecontroleerd en prima in orde bevonden. Bij deze wordt de 

penningmeester dan ook met applaus decharge verleend. 

Benoeming kascommissie: er komt een geheel nieuwe kascommissie, waarin 

Pieter Veenstra en Lex Buwalda zitting nemen. Applaus! 
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5. Bestuursverkiezing. 

Al twee jaar zijn we op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter en het bestuur 

is verheugd om de vergadering een nieuwe voorzitter te kunnen voordragen. 

Erik de Beer stelt zich hiervoor beschikbaar. Helaas kan hij vandaag niet 

aanwezig zijn, omdat hij zich op Fuerteventura bevindt. Durk leest zijn 

motivatie voor, die hij per e-mail heeft ontvangen. Erik de Beer wordt met 

applaus benoemd, evenals Gerard Jellema, die zich wederom beschikbaar heeft 

gesteld. 

Durk Venema heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar gelukkig heeft Age van 

der Meer te kennen gegeven dat hij bereid is zijn plaats in het bestuur in te 

nemen. Age wordt dan ook met een applaus benoemd. Hiermee is het bestuur 

weer voltallig. 

Theunie bedankt Durk voor alles wat hij in het bestuur voor de vogelwacht 

heeft betekend. Hij was voor het bestuur een bron van kennis en ideeën en heeft 

ook veel onderzoek gedaan naar de historie van onze vogelwacht, waarvan ook 

de foto in het jaarboek getuigt. We kunnen hem eigenlijk niet missen! Gelukkig 

blijft hij nog nauw betrokken bij het bestuur, als coördinator van de werkgroep 

Weidevogels en via het ringen van roofvogels en kerkuilen. 

Hij krijgt onder applaus een boekenbon en een mand van de bakker en blijft ook 

de rest van de vergadering voorzitten. 

 

6. Verslag werkgroep Weidevogels. 

In 2013 was er een toename van het aantal broedparen van de grutto, kievit 

scholekster en tureluur. Deze trend heeft zich helaas niet voortgezet, maar het 

aantal broedparen in 2014 is ten opzichte van 2013 wel gelijk gebleven, wat op 

zich ook een goed resultaat is. Ons bestuurslid Johan Deinum vond samen met 

zijn broer op 10 maart om 16.18 uur het eerste kievitsei in de gemeente De 

Friese Meren. De foto uit de Balkster Courant kunt u zien in het jaarboek. 

Het werken met de anti-predatiekooien over de nesten van de kieviten hebben 

goede resultaten gegeven. De eieren komen in ieder geval uit, want de vos en de 

meeuwen kunnen er niet bij. Dit is een belangrijke ontwikkeling. We hebben nu 

40 kooien in gebruik. Age heeft wel ervaring met een grutto onder de kooi. Dit 

is moeilijker, omdat de grutto omhoog vliegt van het nest. 

Op 4 maart is de weidevogelbijeenkomst in hotel Welgelegen. Helaas loopt ook 

het aantal nazorgers terug. 

 

7. Verslag werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

Willem Louwsma geeft een toelichting op zijn verslag: Dit jaar was een 

bijzonder jaar voor de roofvogels en uilen, dankzij de muizenplaag. Er viel 

haast niet tegen te werken! Er waren grote legsels; soms wel 9 jongen. In een 
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boerderij lagen er opeens 3 dode kerkuilen in de schuur. Het is niet duidelijk 

wat daar de oorzaak van is geweest. De roofvogels waren dit jaar ook eerder 

aan het broeden dan andere jaren. Het was een mooi jaar, maar druk…druk… 

Mensen die mee willen doen met het ringen zijn altijd zeer welkom, want 

Willem kan dit niet eeuwig blijven doen.  

Vroeger zag je nooit velduilen, maar nu was er een invasie. Marten Wesselius 

heeft er 118 gesignaleerd. We zijn benieuwd hoe dat volgend jaar is. 

 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

Joop van der Galiën geeft toelichting. Hij verwijst naar het verslag in het 

jaarboek. We moeten weer in actie om er nieuwe jeugd bij te betrekken.  

De jeugdvogelwachtdag in Drogeham op 14 juni was weer een succes. Behalve 

voor onze vogelwacht! We waren aanwezig met twee volwassenen en drie 

kinderen. Na een leuke start kwam één van onze kinderen heel ongelukkig 

terecht, zodat de groep de rest van de morgen in het ziekenhuis heeft 

doorgebracht. Van de kant van de organiserende vogelwacht en de BFVW was 

veel medeleven. 

 

9. Excursie. 

De excursie van dit jaar is gepland op 16 mei en gaat het veld in, in Wommels, 

waar boer Murk Nijdam zijn land ter beschikking heeft gesteld aan de 

weidevogels. Dat is te merken, want er zijn altijd veel vogels. Er kunnen 

maximaal 20 mensen mee. We maken een wandeling door het land en een 

boottocht met een praam, naar een vogelkijkhut, waar we visdiefjes en kluten 

kunnen zien. Er gaat een inteken lijst rond om in te schrijven. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel: er waren 10 goede inzendingen en er wordt geloot. De winnaar is 

Inez Bergsma. Hij krijgt de prijs, een mooi vogelboek, thuisbezorgd. 

Dhr. Veenstra heeft een suggestie om meer (jeugd)leden te krijgen: geef een 

lidmaatschap cadeau! 

Jan Willem Kooistra ziet meer in de RABOsponsoractie en voor de jeugd: bij 

de basisscholen langs om de kinderen de gelegenheid te bieden met een 

nazorger mee te lopen. 

Willem Louwsma vraagt of er in de hoek van Oudega al meer op poten is gezet. 

Het gaat net zo als vorig jaar: er komen wel gegevens binnen. We zullen de 

nazorgers aanspreken en contact met de boer Koopmans opnemen. 
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11. De Griene Romte fan Wikel. 

Sytse Bouwhuis geeft een presentatie over de Griene Romte fan Wikel. Hij 

toont een dvd, die door Jan Tijsma is gemaakt voor het Plaatselijk Belang van 

Wijckel. Het zijn prachtige opnamen, maar het gaat wel erg snel. Sytse kan heel 

enthousiast en boeiend vertellen. 

 

12. Sluiting. 

Durk bedankt Sytse voor zijn presentatie en sluit daarmee de vergadering. 
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Informatie van de penningmeester 
 

Beste vogelliefhebbers, 

 

Het jaar 2015 was het jaar waarbij wij voor het eerst de contributie via 

Europees incasso incasseerden. Hier heeft ruim 60% van de leden gebruik van 

gemaakt en dit percentage zal de komende jaren nog gaan toenemen, wat een 

flinke kostenbesparing oplevert. Mochten er nog leden zijn die ook graag 

automatisch hun contributie willen laten afschrijven en geen 

machtigingsformulier meer in hun bezit hebben dan kunnen zij altijd contact 

opnemen met de penningmeester. Mede hierdoor hebben wij het jaar 2015 zeer 

positief afgesloten. Elders in dit jaarboekje treft u het financiële overzicht over 

2015 aan. 

 

Het zal u wellicht opvallen dat de kosten m.b.t. het betalingsverkeer met meer 

dan 30% zijn gedaald! Ook het bestellen van blanco acceptgirokaarten is 

verledentijd, waardoor wij veel kosten besparen. 

In 2014 hebben we onze vereniging voor het eerst aangemeld voor deelname 

van de RABO ledensponsoring. Het heeft ons in januari 2015 maar liefst een 

bedrag opgeleverd van € 50,-. Hopelijk wordt dit bedrag door naamsbekendheid 

van onze vereniging de komende jaren nog hoger. 

De actieve en niet actieve leden kunnen onze vereniging voor € 5,- van de 

Rabobank sponsoren. Het kost u niets en het enige wat u moet hebben, is een 

rekeningnummer bij de Rabobank. 

In het Rabobank boekje “Dichterbij” van november ieder jaar staat een uitleg 

hoe u middels een muisklik onze vereniging kunt sponsoren. 

De overige, in het overzicht opgenomen posten spreken voor zich en zijn ook in 

lijn met die van de afgelopen jaren.  

 

Door het gunstige jaar 2015 kunnen wij de contributie net als voorgaande jaren 

gelijk houden. De reguliere contributie blijft daarmee ook voor 2016 een bedrag 

van € 6,-. Voor de nazorgers geldt als bekend een afwijkend bedrag van € 8,70. 

Het aantal sponsoren is dit jaar gelijk gebleven met het voorgaande jaar. Het 

goede nieuws is dat wij van Raatwerk BV (M. Ridder) een sponsorbedrag 

hebben ontvangen van € 100,-. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Ook goed 

nieuws is dat wij dit jaar 11 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. 

Ondanks dit goede nieuws vertoont ons ledenbestand nog altijd een lichte 

daling t.o.v. voorgaande jaren. Nieuwe leden zijn dan altijd zeer welkom. 
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Financieel overzicht 2015 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 24-12-2014 Rabo 

Saldo 24-12-2014 ING 

Rente Rabo spaarrekening 

Rabo ledensponsoring 

Contributies 

Advertenties 

Sponsorbedrag 2015 

Raatwerk BV (M. Ridder) 

Ringbijdrage vogelwacht 

Oude-/Nijemirdum 

Opbrengst PR-avond 

Gift W. Louwsma 

 

 €  6.304,96 

-     953,82       

-       47,81       

-       50,00       

-  1.758,10       

-     525,00        

 

-     100,00       

 

-       10,00      

-       30,30 

 -  2.334,00 

Flapper, drukken jaarboek 

ING betalingsverkeer 

Lezing Hans Jonker 

Hotel Welgelegen PR-avond 

Cadeaus diverse mensen 

2x Inkt zwart+kleur  

Hotel Welgelegen nazorgver 

Contributie Sovon 

Excursie Murk Nijdam  

Abonnement Vanellus 

JJ van Beussichem retour 

(te veel betaald) 

Afdracht BFVW 

Verg. ringwerk W. Louwsma 

Hosten website 2014/2015 

 

Totaal 

 

Saldo Rabo 6-1-2016 

Saldo ING  6-1-2016 

 

 

 €     350,90        

-     113,80        

-     100,00        

-       90,00        

-       53,47        

-       62,65                

-       52,00        

-       25,00        

-     100,00        

-       75,00         

 

-       20,00        

-     835.50         

-  2.334,00 

  -     147,80 

 

€ 4.360,12 

 

 € 6.352,77 

€ 1.401,11 

Totaal € 12.114,00 Totaal € 12.114,00 

 

 

 

Saldo ING 6-1-2016   € 1.401,11 

 Saldo RABO 6-1-2016   € 6.352,77 

  

 

 

 

 Saldo 6-1-2016    € 7.753,88 

 Saldo 24-12-2014   € 7.258,79 

 Positief over 2015   €    495,09 
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Voor degenen die zich niet hebben gemachtigd voor Europees incasso, zou ik 

het zeer op prijs stellen om de contributie voor 1 april 2016 over te maken. 

Graag het liefst via internet bankieren. Het IBAN-nummer van de Vogelwacht 

Balk en Omstreken luidt: NL16INGB0007913768. 

 

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 tijdig worden doorgegeven aan de 

penningmeester of een ander bestuurslid. Wij willen 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 L. Buwalda en P.M. 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 

om 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. 

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 zij uiteraard beschikken over een e-mail adres). 
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Jullie kunnen een e-mail sturen naar: vogelwachtbalk@hotmail.com zodat ik 

het e-mailadres in mijn administratie kan plaatsen. 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
mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 
 

Ontheffing aaisykjen 

Na jaren van gesteggel met de Faunabescherming was het dit jaar dan zover dat 

er geen eieren mochten worden 'geraapt' in Fryslân. Het college van 

gedeputeerde staten van Fryslân heeft, volgens de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van 

kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich 

nog in een 'gunstige staat van instandhouding' bevindt. Daarom heeft de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak (14 januari 

2015) bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het 

een nieuw besluit neemt op de bezwaren van de Faunabescherming. Zolang dat 

niet is gebeurd, geldt de eerder verleende ontheffing niet. Dit betekent dat de 

BFVW in het voorjaar van 2015 niet beschikte over een ontheffing om van 1 

maart tot en met 8 april 2015 kievitseieren te rapen. We wachten de vervolg 

stap van de provincie en BFVW gespannen af. 

 

Eerste ljipaai 

In het Zuid-Hollandse Schelluinen werd dit jaar op zondag 9 maart het eerste 

kievitsei van Nederland gevonden (ter vergelijking: 2014 - 5 maart in 

Gelderland, 2013 - 21 maart in Gelderland, 2012 - 10 maart in Friesland, 2011 - 

6 maart in Zuid-Holland en 2010 - 16 maart in Utrecht). Het eerste ljipaai van 

Friesland werd op 12 maart gevonden. Vanwege het 'raapverbod' kon het ljipaai 

niet aan de commissaris van de Koning worden aangeboden. Voorzitter van de 

BFVW Rendert Algra bracht het nieuws van het eerste Friese ljipaai naar 

buiten, maar wilde geen mededelingen doen over de vinder en de vindplaats. 

Algra: “We hâlde it ûnder de pet! Om samar te sizzen.” 

Op 15 maart bereikte ons het nieuws dat die dag om ongeveer 11:00 uur door 

Gerard Jellema, samen met Gjalt Bergsma en Jan Galama, een ljipaai gevonden 

was. Het eerste ljipaai van onze vogelwacht! Dit ei is overigens ook keurig in 

het nestje blijven liggen. 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

Door de schorsing van de ontheffing voor 'het rapen van kievitseieren' zijn we 

dit jaar, vanaf het begin van het broedseizoen, gelijk van start gegaan met de 

nazorg. Helaas is in één van onze rayons als gevolg van frustraties door het 

verbod geen nazorg gepleegd. 
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Hoewel het vergelijken van de resultaten over verschillende jaren moeilijk is, 

omdat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de resultaten, is er op 

basis van de resultaten van onze vaste rayons (rayon 1 t/m 17, gezamenlijk 

1545 hectare) een duidelijke afname van het aantal weidevogels in ons 

wachtgebied zichtbaar. Het aantal broedparen van de grutto, kievit en 

scholekster is ook het afgelopen seizoen weer verder afgenomen. Het aantal 

broedparen van de tureluur lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren. 

 

 

 
Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de grutto over de 

periode 2006-2015 (rayon 1 t/m 17) 

 

 

 
Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de kievit over de 

periode 2006-2015 (rayon 1 t/m 17) 
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Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de scholekster over de 

periode 2006-2015 (rayon 1 t/m 17) 

 

 
Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de tureluur over de 

periode 2006-2015 (rayon 1 t/m 17) 

 

Helaas is het met het huidige registratie systeem van de BFVW niet 

gedetailleerd te achterhalen wat de verliezen onder de beschermde nesten 

waren, maar alleen op hoofdlijnen. De resultaten zijn in navolgende tabel 

weergegeven. Van de nesten waarvan het resultaat bekend is, is het broedsucces 

zo’n beetje vijftig procent. Nazorgers melden vooral predatie van nesten door 

hermelijn, vos en zwarte kraai en verlies van nesten door landwerkzaamheden. 

Op zich zou vijftig procent geen slecht resultaat zijn. Echter er worden in het 

veld maar weinig paren met jongen waargenomen. De overlevingskansen van 

de kuikens zijn naar verwachting zeer laag. In het intensieve agrarische 

grasland zijn ook nog maar weinig bloemen en daarmee insecten, het voedsel 
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voor kuikens, te vinden. Het turbogras en de enorme oppervlakten aan grasland 

die in een keer binnen worden gehaald (kuilgras) doen ook geen goed. 

De anti-predatiekooien zijn ook dit jaar weer met groot succes ingezet. Dit heeft 

zeker bijgedragen aan een positieve trend in de uitkomsten van de legsels. 

 

Resultaten van de gevonden nesten van weidevogels in 2015 

vogelsoort totaal aantal uitgekomen verloren onbekend 

grutto 25 7 8 10 

kievit 271 89 98 84 

scholekster 24 8 3 13 

tureluur 10 3 1 6 

 

Naast de vier hiervoor genoemde soorten zijn dit jaar ook waarnemingen van 

wilde eend, slobeend, meerkoet, waterhoen, gele kwikstaart, witte kwikstaart, 

graspieper en veldleeuwerik geregistreerd. De slobeend is een voor onze 

vogelwacht schaarse broedvogel. Bijzonder was dat Nico Kuipershoek dit jaar 

een nest met eieren in zijn rayon aantrof. De afgelopen jaren was in het rayon 

van Gerard, Gjalt, Greta en Jan steeds minimaal één paartje gele kwikstaarten 

aanwezig. Dit jaar hebben ze geen gele kwikstaarten waargenomen. Wel was er 

dit jaar voor het eerst een paartje gele kwikstaarten aanwezig in rayon 7 van 

Age, Gerrit en Richard. 

 

Nazorgers 

Wat betreft het aantal nazorgers gaat het goed met de werkgroep. De laatste 

jaren ligt het aantal nazorgers rond de 60. Wel lijkt het erop dat de inzet 

(tijdsinvestering) gemiddeld genomen per nazorger sterk is afgenomen. Jeugd is 

daarnaast moeilijk aan onze werkgroep te binden. De gemiddelde leeftijd van 

onze nazorger ligt dit jaar op 57 jaar. 

 

De coördinatoren van de Werkgroep Weidevogels, 

            Durk Venema, Johan Deinum en Pieter Veenstra 
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Jeugdvogelwachtdag BFVW 2015 in Broek bij Joure 

 

Met zes jeugdleden en vier begeleiders heeft de vogelwacht Balk e.o. wederom 

deelgenomen aan de jaarlijkse provinciale jeugdvogelwachtdag. Deze keer op 

de boerderij van de familie Rijpkema in Broek. Een schitterende locatie, waar 

de 200 kinderen werden ontvangen. 

 

Na de opening mocht een aantal kinderen naar voren komen om de vogels , die 

net geringd waren los te laten. Er was een educatief spelletjesparcours uitgezet 

rond de twee meertjes, het Scharrewiel en het Anewiel, met 11 activiteiten, 

waar de jeugd kennis kon maken met de natuur. Onze groep startte met 

activiteit 6 op het verste punt. Dus werden we met z’n allen in een 

paardentrailer een eind op weg gebracht. Met schepnetjes konden de aanstaande 

biologen onderzoeken wat er zoal in het slootwater en op de bodem leeft. Bij de 

volgende activiteit stond de visvereniging en deze liet zien welke vissen er 

gehengeld waren. Vervolgens konden de kinderen met de verrekijker of 

telescoop watervogels spotten en uitzoeken welke vogelsoort het was. 

Onderweg was er ook nog een verrassing, want er stond een echte ijscokar en 

een ijsje gaat er altijd in! Op de boerderij werd er kennis gemaakt met het 

boerenbedrijf, er werd iets verteld over nazorg en broedzorg en in de stal waren 

veel zwaluwen aanwezig. De zwaluwnesten moesten ook worden geteld. 
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We vervolgden onze weg en kwamen toe aan de “aaipet race”. Dit was reuze 

spannend, omdat er met een petje waarop een waxinelichtje houder met een 

rauw ei erin, een moeilijk traject met autobanden en versperringen moest 

worden afgelegd. Een hele kunst om het ei heelhuids naar de finish te brengen! 

Bij de jagers werd uitleg gegeven over het jagen en werden de dieren getoond 

en op de volgende plek gaf het Wetterskip voorlichting over het vangen van 

muskusratten. 

 

Ook erg intrek 

was het 

boogschieten, 

waar zelfs de 

kleinsten heel 

stoer aan 

meededen Bij het 

laatste station wat 

we bezochten, 

hadden 

vrijwilligers van 

de scouting een 

parcours uitgezet, 

waar je de natuur 

met je zintuigen 

ging ervaren. Dus 

op blote voeten, 

met een 

blinddoek voor, 

geleid door een 

vriendje of 

vriendinnetje 

langs de paden in 

het bosje. 

Even wachten op de paardentrailer en dan terug naar de boerderij, alwaar  de 

dag werd afgesloten met een broodje knakworst. 

 

Al met al weer een geslaagde dag; uitstekende organisatie, mooi weer en 

enthousiaste kinderen! 

 

Theunie de Smit 
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Verslag Jeugdvogelwacht 

 
Het aantal actieve leden van de jeugdvogelwacht was dalende. Daarom heeft 

Joop van der Galiën de basisscholen in Balk nogmaals bezocht, wat 

geresulteerd heeft in een aantal nieuwe jeugdleden. Ook van buiten Balk.  

 

Slootjesdag op 20 juni 2015 in de Wyldemerk. 

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

georganiseerd door het IVN. Voor een compleet verslag met foto’s kunt u 

terecht op de website www.IVN.nl/súdwesthoeke. 

 

Braakballen pluizen 

We hebben braakballen geplozen op 12 december in de loods van de gemeente, 

een mooie warme locatie, onder deskundige leiding van Durk Venema. Er was 

een mooie uitleg met een aantal levende muizen, die hij in het bos gevangen 

had. Ze renden heen en weer in een doorzichtige plastic bak. Aanschouwelijk 

onderwijs en interessant voor de kinderen. De restanten van de muizen die door 

de kerkuil waren gevangen waren te vinden in de braakballen, die met behulp 

van de materialen die we bij Mar en Klif geleend hadden (pincet, loep en 

vergrootglas) uit elkaar gehaald werden. Het determineren van de 

muizensoorten gebeurde aan de hand van de schedeltjes, botjes en kaakjes. Via 

speciale zoekkaarten werd de muizensoort opgezocht, welke was opgegeten. 

Dat viel niet altijd mee, maar met behulp van Durk kwamen we er wel uit. De 

veldmuizen waren in de meerderheid, maar er werd zelfs ook een bruine rat 

gevonden. 

 

 

http://www.ivn.nl/súdwesthoeke
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Nestkastjes Harichsterbosk 

Ook dit jaar werden de nestkasten weer gecontroleerd. In één van de kastjes 

werd door Jesse een “knyptange” gevonden. Daar waren de andere jongens erg 

nieuwsgierig naar en keken of dit echt zo was, waarop een andere jongen zei: 

“och jonge, dit is een foarkestekker (oorworm)”. Hieronder volgen de resultaten 

van de nestkastcontroles. 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk 2015 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 24 216 199 

pimpelmees 19 175 160 

boomklever 1 4 4 

totaal 44 395 363 

 

Activiteiten 2016 

De volgende activiteiten zijn er voor het volgende seizoen: 

 april/mei nestkastjes controleren 

 mei excursie naar de eendenkooi in Bakhuizen 

 4 juni  jeugdvogelwachtdag BFVW 

 september spelmiddag 

 december andere activiteit. 
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Excursie naar Murk Nijdam te Wommels op 15 mei 2015 
 

Met 19 leden en een jeugdlid vertrekken we naar Murk Nijdam, een 

weidevogelboer aan de Slachte te Wommels. Terwijl we als vroege 

vogelwachters buiten in de miezerige regen staan te wachten zien we Murk in 

de keuken rondscharrelen met de koffie, want dat was inbegrepen. Als hij met 

zijn tas naar buiten komt zegt hij:” no dan geane we mar.”. We lopen zijn land 

in en al direct is het alsof we de weide wereld van 50-60 jaar terug 

binnenstappen. Er is heel veel geluid van tientallen opvliegende grutto’s en een 

enkele kievit. Er hangt een leeuwerik in de lucht te zingen en er schiet een 

watersnip uit de wal. 

Murk vertelt over zijn bedrijf, dat sinds 1907 in familiebezit is. Nu 42 ha groot. 

Dit jaar met 152 gruttonesten op 30 april. Hij is weidevogelboer in hart en 

nieren en is aangesloten bij het netwerk van weidevogelboerderijen. Het begon 

in 1992 met fûgeltsjelân, agrarisch natuurbeheer met steun van de provincie. 

Duurzame vernatting, bemestingstechnieken en kruidenrijk grasland. 

Uitwisseling van ervaringen hebben het doel om meer weidevogels terug te 

krijgen. Dat hield ook in dat hij het land van 1 april tot 15 juni niet mocht 

bewerken. In 2005 kon hij zijn plan plas-dras gaan uitvoeren. Hij heeft in eigen 

beheer een dobbe aangelegd. De dobbe is zo groot als een voetbalveld en er 

staat 5-25 cm water. Dit heeft een enorme invloed gehad op de vogelstand. 

Later heeft hij de dobbe uitgebreid met een schelpenbank en heeft hij een 

zwaluwwand aangebracht.  
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Kijkende naar de sloot met een lage walkant, merkt hij op:” ja, eerst hebben de 

boeren met subsidie het waterpeil verlaagd en nu is het waterpeil met subsidie 

weer verhoogd. Tsja, tiiden hawwe tiiden”. Hij heeft 35 koeien met hoorns. Hij 

kan de koe dus nog bij de hoorns vatten. Er wordt ook onderzoek gedaan op 

zijn land. We staan voor een stuk land waar op verschillende tijden 'roege dong' 

op gekomen is. Waar pas is bemest komen weinig wormen naar boven. Er 

wordt gekeken naar het effect op de wormen. Er zijn roze en grijze soorten. De 

roze schijnen beter te zijn voor de grutto’s. 

Zelf is hij al van jongs af lid van de vogelwacht Wommels. Elk jaar op 30 april 

worden door deze vogelwacht de nesten geteld en bijgehouden. Het effect van 

dit natuurbeheer is overduidelijk. Met name de grutto is sterk toegenomen: in 

2009 werden er 43 nesten geteld, de jaren daarna 52, 72, 105, 132 en in 2014 

telden ze 125 nesten. Dit jaar waren het 152 gruttonesten, 15 nesten van de 

tureluur, 11 van de kievit en 11 van de kluut. Ook wordt er geringd en het blijkt 

dat vooral de oudere grutto’s weer terugkeren. 

Met een fluisterbootje, geschonken door Vogelbescherming, varen we naar de 

dobbe. Het looppad, dat naar de vogelkijkhut loopt, is omrand met rietmatten ( 

waarin een kwikstaart op eieren zit), zodat de rust niet verstoord wordt. In deze 

zelfgebouwde hut zijn diverse kijkluikjes. Terwijl wij kijken naar de bergeend 

met jongen, kluten die met de snavel door het water voedsel zoeken, een kluut 

die naast een stern zit te broeden en een kleine plevier die over de schelpenbank 

dribbelt, zet Murk de koffie klaar. Er is veel te zien en te fotograferen. 

Vervolgens varen we terug met het bootje en brengen een bezoek aan de tweede 

dobbe, die achter een aarden wal is gelegen.  

 



 25 

Hier bevindt zich ook een kijkhut, die in twee etages is opgebouwd. Met een 

trapje naar beneden, bevind je je op ooghoogte van het water.  

Er is zoveel te zien en te horen, je kunt er uren zitten, er komt van alles langs 

om te badderen .Grutto, kievit , bergeend, slobeend, kluut en zowaar komt er 

een kemphanenpaar langs. Terwijl we kijken blijft Murk vertellen; over de 

afstanden die de kleine grutto’s lopen, het aantal mugjes dat ze nodig hebben en 

de ervaringen met bezoekers. Terwijl een aantal biologen in de kijkhutten zat 

hoorde Murk de luide paniek roep van de grutto’s. Het was een hels kabaal. 

Toen de biologen terugkwamen zei hij: ”de slechtvalk is zeker ook langs 

geweest.” Waarop de biologen verbaasd antwoordden: ”hoe weet u dat?” “Nou, 

ik kon ze in de kamer wel horen , zo’n lawaai was het.” 

We worden wat stijf van het lange zitten en de koude en we lopen terug, terwijl 

het harder gaat regenen. In de schuur nemen we afscheid van Murk en we 

'zetten af'. Murk heeft om 14.00 uur weer een groep. Het was een nostalgische 

ervaring om zoveel vogels te zien en te horen in de weilanden. Er zouden meer 

Murken moeten komen. Deze excursie is voor herhaling vatbaar! 
 

Theunie de Smit 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 

 

De winter van 2014/2015 was alweer een zeer zachte winter met weinig 

sneeuwval. Dergelijke zachte winters komen kerkuilen ten goede. Bij veel 

sneeuwval hebben kerkuilen het moeilijk om bij hun prooidieren te komen. In 

winters met veel sneeuwval sneuvelen dan ook veel kerkuilen. 

 

Begin april belde familie De Haan mij op om te vertellen dat ze al vliegvlugge 

jonge kerkuilen in de schuur hadden. Nou ik zei: ‘laat ze maar, want ik kan ze 

nu toch niet meer ringen’. Dit broedsel was dus zeer vroeg want, als je het 

terugrekend, moet dit paartje kerkuilen begin januari al eieren hebben gehad. 

Mevrouw De Haan had nog één jonge kerkuil gevangen en deze een blauwe 

strip om zijn poot gedaan. Het jong zat namelijk in de koestal met drie katten 

loerend er omheen. Ze heeft het jong weer op de hooizolder teruggezet. 

Op 16 mei ben ik bij de familie De Haan langs geweest met Julian Eilers. We 

deden een 'rondje torenvalken'. Ik ben toen achter een schot op de zolder gaan 

kijken en daarachter zaten twee kerkuilen. Het mannetje stond vooraan en 

toonde trots zijn poot en daarachter zat een uil te broeden. Dat dacht ik althans 

en dus wegwezen om het broedsel niet te verstoren. 

Op 27 juni deden Theo Leenes en ik een rondje Sint Nicolaasga en Follega en 

gingen ook weer even langs bij familie De Haan om te zien of er al jongen 

waren. Dus eerst weer achter het schot kijken. Theo was er heen geklommen. 

Hij zag één uil en scheen nog eens met zijn grote zaklamp. De uil schrok zo en 

vloog recht op Theo af. Theo plukte de uil vervolgens zo uit de lucht. Theo zei: 

‘deze uil heeft een blauw ringetje om!’. We hebben vervolgens mevrouw De 

Haan erbij gehaald, en ja hoor, dit was het 'gelukkige' jong van het eerste 

broedsel. Ze zei: “myn skatsje, bist der noch!”. Wij hebben dit jong alsnog een 

echte ring omgedaan. Daarna hebben we de nestkast gecontroleerd. In de 

nestkast lagen vier eieren. Op 22 augustus hebben we van dit legsel drie mooie 

jongen kunnen ringen. 

 

Bij onze eerste ronde waren van acht broedgevallen de jongen al uitgevlogen; 

circa 26 jongen. Op 15 mei ringden Theo en ik op vier plaatsen jonge kerkuilen; 

bij Draayer in Molkwerum drie jongen waarvan de oudste al vliegvlug was. Op 

21 juni controleerden we de nestkast bij Draayer voor de tweede keer. De oogst 

was zes jongen van circa twee weken oud en nog eens acht eieren. Uiteindelijk 

ringden we hier op 22 augustus nog zeven mooie, grote en dikke jongen. 
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Op negen november deden wij ons laatste rondje. Bij Sikkens lagen drie dode, 

nog niet vliegvlugge jong in de kast. Op zolder bij Van der Wal lagen negen 

koude, verlaten eieren in de nestkast. Van deze eieren waren zes eieren 

bevrucht en drie eieren onbevrucht. Het laatste rondje was dus niet succesvol. 

Bij beide locaties ging het om het derde broedsel van dit jaar. Opvallend was 

dat bij beide locaties ook het tweede broedsel al was mislukt. 

 

Op 30 mei had ik met Henk Waterlander afgesproken om daar de 

kerkuilnestkasten te controleren. Ik reed met mijn auto en ladderwagen. ‘We 

gaan eerst even in Sint Nicolaasga kijken’ zei Henk en stuurde mij door de 

woonwijken naar de rand van het dorp, naar de bosrand. Ik zei: ‘wat moeten wij 

hier in deze nieuwbouwwijk?’. ‘Wacht maar af’ zei Henk en ging zoeken bij 

welke bewoner hij moest zijn. Op een bepaald moment zag ik Henk weer en hij 

wenkte mij om daar te komen met de auto en de ladderwagen. Wij samen rond 

een nieuwbouwhuis gelopen en ja daar achter was een bos. ‘Hier moeten we 

zijn’ zei Henk en haalde de eigenaar op. Wij een plank overlopen, het bos in 

met de kleine ladder en ja hoor. Daar hing een nestkast in een boom, welke 

geplaatst was door de woningeigenaar. Wij de ladder tegen de boom. Henk 

klom naar boven en ja hoor daar vloog een uil uit de nestkast. Het ging zo snel 

dat we niet zagen wat voor soort uil het was. Henk keek toen in de nestkast en 

ja hoor. Er zaten vier mooie ringbare jonge uilen in. Dus de uiltjes in de emmer 

en naar de tuin van de eigenaar. De hele familie en de buren er omheen. De 

uiltjes uit de emmer gehaald en het bleken jonge kerkuilen. We hebben ze 

gewogen en opgemeten. Verderop de foto met het resultaat. 

In onze Gaasterlandse bossen heb ik in geen jaren jonge uilen in nestkasten 

kunnen ringen. Nestkasten in het bos genoeg maar deze worden bezocht en 

bewoond door de boommarter! 

 

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

eerste legsel/broedsel. 

 57 broedparen in totaal aanwezig 

 5 broedparen mislukt in eifase 

 14 broedparen succesvol, maar jongen zijn niet geringd. Jongen al 

vliegvlug of onbereikbaar (in hooiblazer of achter riet etc.). Circa 46 

jongen uitgevlogen 

 38 broedparen succesvol, waarvan ook de jongen zijn geringd. In totaal 

129 jongen geringd en uitgevlogen. 
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Er zijn daarmee in totaal ongeveer 175 jonge kerkuilen van het eerste broedsel 

uitgevlogen. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van de geslaagde 

broedgevallen voor het eerste broedsel komt daarmee uit op 3,37. 

 

 
Willem Louwsma, Henk Waterlander en de eigenaar van de nestkast 

 

Vanaf begin augustus zijn Theo en ik bij alle nestkasten langs geweest waar in 

mei en begin juni al grote jonge waren. In totaal hadden we negen broedparen 

die toen alweer eieren of  jongen hadden (tweede legsel/broedsel). Zes 

broedparen hiervan hadden vervolgens een succesvol broedresultaat en drie 

broedparen hadden een mislukt legsel in de eifase. We hebben bij vijf 

broedparen 27 jongen kunnen ringen. Drie jongen zaten in een hooiblazer waar 

we niet bij konden komen. Het resultaat van het tweede legsel/broedsel komt 

daarmee op 30 jongen bij zes broedparen. Een gemiddelde van maar liefst 5 

jongen per succesvol broedpaar. Als we dit vergelijken met vorig jaar, toen we 

20 broedparen hadden met een tweede broedsel, dan is het aantal dit jaar veel 

lager. De oorzaak ligt aan het voedselaanbod, want de muizenstand is in de loop 

van het jaar drastisch verminderd. Ook viel me op dat in het gebied van Gerrit 

en Age van der Meer (van Tjerkgaast t/m Sondel) en dat van Hendrik Jan 

Eppinga en Meine de Vries (van Nijemirdum t/m Rijs) helemaal geen tweede 

legsels/broedsel waren. In de regio Bolsward was het wel weer een goed 

kerkuilenjaar, terwijl het in de regio Joure ook weer slecht gesteld was. 
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Durk Venema heeft het afgelopen broedseizoen 37 kerkuilen geringd en Willem 

Louwsma 117 in eigen regio en elders nog eens 192. In totaal komt dit neer op 

309 geringde kerkuilen. 

 

De oude uil bij de familie Bokma in Koufurderigge liet zich ook weer vangen 

(zie Jaarboek 2014). Jammer genoeg zat hij nu alleen in de nestkast. Hij kent 

Theo intussen al heel goed en is heel rustig. We hebben hier een nieuwe 

nestkast geplaatst. Nu op het 'greate bint'. Onze uil hebben we vervolgens in de 

nieuwe nestkast gezet en deze bleef hierin ook rustig zitten. 

 

Het was voor ons als kerkuilen werkgroep een druk jaar. De kerkuilen zaten op 

de gekste plaatsen te broeden, zoals onder meer achter het rieten dakbeschot in 

ligboxstalen. In totaal zijn er meer broedparen geweest dan wij gevonden 

hebben. Dat weet ik wel zeker. 

 

Ik heb dit jaar een tiental terugmeldingen ontvangen van door mij geringde 

kerkuilen. Het waren hoofdzakelijk verkeersslachtoffers en allemaal 

verongelukt in de afgelopen winterperiode. De verste terugmelding was die van 

een uil die was geringd bij de familie Eppinga in Sondel op 24 juli 2002. Deze 

uil is op 18 februari 2015 gevangen in een nestkast in Maarsen. Een afstand van 

hemelsbreed maar liefst 87 km. Dit was ook de oudste uil dit jaar als 

terugvangst. 

 

Jammer genoeg zijn er weer geen nieuwe vrijwilligers bijgekomen in onze 

regio. Ik luid de noodklok!! Persoonlijk geniet ik zelf nog steeds van het 

vrijwilligerswerk. Ik heb dit nu 30 jaar gedaan en ben nu echt van plan om het 

rustiger aan te gaan doen. Een ander mag het 'stokje' nu overnemen. 

 

Namens de Werkgroep Kerkuilen 

Willem Louwsma 

 

 

Kerkuil-vrijwilliger gezocht M/V 
 

Werkzaamheden: ophangen, onderhouden en controleren van nestkasten 

en het inventariseren van broedparen en broedsels. 

 

Inlichtingen: Willem Louwsma 0514-603178 
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'Lysterbûgel' 
 

De lysterbûgel. Ruim een eeuw geleden was 

het rond deze tijd dé broodwinning van vele 

Gaasterlanders. 

 

De Vogelwet uit de dertiger jaren heeft aan het 

vangen van o.a. lijsters d.m.v. strikken 

(bûgels) officieel een einde aangemaakt. 

Hier in de Gaasterlandse bossen maakte 

destijds de Harichster,  Willem Hoekstra 

(broodjager), duizenden van deze 

lijsterstrikken van wilgentenen, beslist zwart 

paardenhaar en 'kwikkebeien' (bessen van de 

lijsterbes). 

Deze werden dan opgehangen in struiken op 

de rand van bouwland en opgaand loofhout, de 

zgn. 'flechtreed' of 'bûgelpaadsjes'. 

In de herfstmaanden streken grote zwermen 

zanglijsters, kramsvogels (fjildlysters) en 

koperwieken ('noordmantsjes') neer om zich  

goed te doen aan de kwikkebeien. 

De bessen onderaan de beugel waren het 

aantrekkelijkst maar ook fataal; want om bij 

de trossen te kunnen komen moest eerst de 

kop door één van de twee strikken; doch eer 

de snavel bij de bessen kon komen, had de 

strik zich door de eigen beweging al 

aangehaald. 

De meeste bessen bleven dus ook onder de 

'bûgel' hangen. De jagers, die de flechtreed 

moesten pachten, 'strûnden' langs het bûgelpaadsje voor de 'lysterfandelje'. 

Deze handel bezorgden de jagers soms een goed gewin, want bij een 

aantrekkende markt ging het bij export naar vnl. Engeland en België om 

honderdduizenden vogels per jaar! 

De Vogelwet van 1936 kwam voor de toekomstige generaties lijsters net op 

tijd! 

 

Bij Auke Volbeda thuis vindt deze 'lysterbûgel' zijn laatste rustplaats; in het 

kabinet! 
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Huiszwaluw weer succesvol gebroed in Sondelertil. 
 

In het voorjaar van 2015 stonden er in Nederland 139 zwaluwtillen klaar voor 

de terugkerende huiszwaluwen. Daarvan werden er 21 tillen als bewoond 

gemeld tijdens het broedseizoen, waarvan zes voor het eerst. Dit betekent weer 

een geleidelijke vooruitgang. Vergeleken met 2014 nam de bezetting toe van 

12,3% naar 15,1%. De aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen in de buurt 

blijft de belangrijkste voorwaarde voor succes. 

 

Koploper is Noord-Brabant met 32 tillen waarvan 7 bewoond. Op de tweede 

plaats staat Friesland. 23 tillen en 6 bezet. Waarvan 1 dus in Sondel. Dit jaar 

waren er 7 kustnesten bezet. Vorig jaar waren er 2 nesten bezet. Dus een grote 

voorruitgang!! 

 

In 2010 is deze zwaluwtil geplaatst. De til heeft 3 jaar leeg gestaan Het vierde 

jaar 'met behulp van lokgeluiden' werd de til bewoond. Dit jaar heb ik geen 

lokgeluiden gebruikt omdat de zwaluwen de til zelf weer ontdekten!! 

 

Het is een prachtig gezicht als de jonge huiszwaluwen met hun kopjes uit het 

nest hangen en piepen om hun ouders. Deze ouders komen van ver uit de lucht 

met een diepe zwaai richting de til. Ze grijpen het nest vast en voeren de jongen 

snel en vertrekken dan weerweer. Dit is vooral op een mooie zomerse dag een 

prachtig gezicht. Het is dan 'druk' om de til heen met tientallen huiszwaluwen. 
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U kunt op youtube een filmpje bekijken om de sfeer te proeven, (type bij 

zoeken 'huiszwaluw Sondel' in) maar beter is om in de zomer van 2016 eens 

langs te komen fietsen. Dan kunt u met eigen ogen zien wat een prachtig 

gezicht dit is! 

 

De til is aan renovatie toe en ik hoop dat net voor het voorjaar klaar te krijgen. 

Het dakleer raakt los en moet worden vervangen. Ook wil ik de til graag wat 

meer uitbreiden. Meer mogelijkheden voor nesten. 

 

En dan maar hopen dat de huiszwaluw de gerenoveerde zwaluwtil weer wil 

bezetten. 

 

Age van der Meer 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 
 

Na alweer een zeer zachte winter, bijna geen vorst en maar één keertje een 

laagje sneeuw (5 cm op 3 februari), gingen we een droog en schraal voorjaar 

tegemoet. Veel grasland werd doorgezaaid, maar daar kwam weinig van terecht 

op de veengrond. Omreden dat het graszaad veel te diep de grond in zakte. De 

meeste veldmuizen waren hier toen wel verdwenen, al hoewel er later wel weer 

populaties opzetten kwamen, maar gelukkig was dat hier zeer plaatselijk. 

 

In februari waren de buizerds alweer druk met de nestbouw bezig en veel 

torenvalken zaten al in of bij de nestkasten. De velduilen waren echter 

verdwenen. Ik heb nog een paar eenlingen gezien. Verder niets. Ook de 

boomvalken waren dit jaar heel schaars. In mijn regio heb ik geen één gezien of 

gehoord. De torenvalken deden het in het geheel goed. Doorgaans grootte 

legsels. Dit jaar had ik vier tweede legsels, wat zelden voorkomt. Vorig jaar had 

ik voor het eerst een tweede broedsel, wat uniek in Nederland was. De eerste 

torenvalken ringden we al op 15 mei. Een nest met zes bijna vliegvlugge jongen 

op Exmorrazijl. De eileg was dus weer heel vroeg dit jaar. Vorig jaar had het 

betreffende paartje ook al zo vroeg jongen. De jongen zaten op dezelfde datum 

al op het dak van het huis. In mei had ik al 152 jonge torenvalken geringd in 30 

broedsels. Vorig jaar waren dit in mei twaalf broedsels. Nu dus opmerkelijk 

meer en nog vroeger dan in het jaar 2014. 

 

Een bruine kiekendief paartje maakte het ons wel zeer moeilijk. Ik ontdekte dit 

paartje op een vroege morgen. Ze sleepten toen nestmateriaal naar het nest, 

zodat ik dacht ‘BINGO die zit dus daar’. Een paar dagen later ben ik met de 

boerin wezen zoeken, maar niets te vinden in het oude riet. Nesten van bruine 

kiekendieven zitten namelijk meestal in overjarig riet. Een week later weer 

gepost en ja hoor. Het vrouwtje bracht weer nestmateriaal naar het nest. Ik maar 

weer naar de boerin en samen weer het rietveld in. Spannend hoor! Maar ja, in 

het oude riet was weer geen nest te vinden. Achter het oude riet was een brede 

sloot van 8 m breed gelegen met daarachter riet dat in het water stond. Dus 

maar door de sloot lopen die 1,5 m diep was. En ja hoor, vijf mooie jongen van 

1,5 weken oud, maar helaas niet oud genoeg om te ringen. Op 13 juli hebben 

we ze alsnog geringd. De oudste, een vrouwtje, was toen bijna vliegvlug. De 

andere vier waren mannetjes. 

 

Nu volgt in tabellen het overzicht van het broedsucces van roofvogels in de 

regio Gaasterlân e.o.. 
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 Geslaagde broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2015 

vogelsoort aantal nesten geringde 

jongen 

niet 

geringde 

jongen 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 7 0 - - 

velduil 0 0 0 0 

havik 7 10 - - 

sperwer 5 18 - 4,5 

buizerd 43 72 - 1,7 

br. kiekendief 7 27 3 3,9 

torenvalk 67 319 - 4,8 

boomvalk 0 0 0 0 

 

 

Mislukte broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2015 

vogelsoort aantal nesten fase oorzaak 

ransuil 1 eifase onbekend 

buizerd 9 eifase regen/wind en 

marters 

sperwer 1 eifase niet uitgekomen 

br. kiekendief 1 eifase zwarte kraai 

torenvalk 5 ei- en jongenfase onbevr. eieren en 

marters 

 

 

Totaal aantal broedsels in de regio Gaasterlân e.o. (geslaagd en mislukt) in de 

periode 2009 t/m 2015 

vogelsoort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ransuil 3 16 12 6 3 5 10 

velduil 0 0 0 0 0 4 0 

havik 8 8 10 12 11 7 8 

sperwer 6 10 10 5 10 5 6 

buizerd 45 58 52 43 43 45 64 

br. kiekendief 19 14 17 12 11 11 9 

torenvalk 55 48 59 49 26 49 72 

boomvalk 4 2 5 5 3 2 1 

totaal 140 156 165 132 107 128 170 
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In 2015 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 0 0 0 0 

havik 5 10 0 0 

sperwer 4 18 0 0 

buizerd 27 56 8 16 

br. kiekendief 6 24 0 0 

torenvalk 58 296 5 23 

boomvalk 0 0 0 0 

 

In 2015 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 1 5 0 0 

velduil 0 0 0 0 

havik 5 10 0 0 

sperwer 6 27 2 9 

buizerd 28 57 19 40 

br. kiekendief 6 24 0 0 

torenvalk 63 323 12 61 

boomvalk 0 0 1 3 

 

In 2015 heb ik in totaal 450 roofvogels geringd en Durk Venema 113 

roofvogels. 

 

Er zijn maar een klein aantal terugmeldingen bij mij binnengekomen en 

daaronder waren geen bijzonderheden. Dat er zo weinig dood zijn gegaan zal 

komen door het grote aanbod van veldmuizen in de afgelopen winter. 
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Theo Leenes met jonge torenvalken 

 

Ik heb deze zomer gelukkig behoorlijk hulp gehad van enkele vrijwilligers. Ook 

vanuit Vogelwacht Koudum. Enkele wil ik hier speciaal bedanken en wel Theo 

Leenes die alle zaterdagen mee is geweest en de dames Thea Haringsma uit 

Harich en Antsje Huitema uit Koudum. Ook Meine de Vries uit Harich en 

Ysbrand Galama uit It Heidenskip droegen hun steentje bij. Julian Eilers, mijn 

kleinzoon, heeft alle ringgegevens in de computer ingevoerd en verzonden naar 

het Vogeltrekstation. Een hele klus, omdat het er dit jaar zoveel waren. Julian 

heeft ook een paar dagen meegeholpen met de controles van de 

torenvalknestkasten. 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

Willem Louwsma 
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Excursie 28 mei 2016 naar het Noarderleech 
 

De excursie gaat dit jaar naar het Noarderleech en duurt van 10:00 – 12:00. In 

2009 zijn we voor de laatste keer hier geweest en hebben we een geweldige 

excursie gehad onder leiding van Albert Ferwerda van It Fryske Gea. Op de 

kale vlaktes broeden ontzettend veel weidevogels zoals kieviten, grutto’s, 

scholeksters, tureluurs, maar ook kluten! Opgave kan op de algemene 

ledenvergadering of telefonisch bij Theunie de Smit: 0514 603918. Maar 

natuurlijk ook via de vogelwachtbalk@hotmail.com met vermelding van naam 

en telefoonnummer. 

 

 
Jonge tureluur pas uit het nest gekropen,  excursie 2009 in het Noarderleech 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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FF Boeren 
 

Ook dit jaar heeft onze vogelwacht weer mee gedaan aan de open dagen van 

diverse agrarische bedrijven in Gaasterland, die deze zomer voor de tweede 

maal werden georganiseerd. Inmiddels is er meer bekendheid en het prachtige 

weer droeg er toe bij dat een groot aantal bezoekers van de gelegenheid gebruik 

maakten de route langs de boerderijen te rijden. 

 

Op 30 juli stonden Gerard Jellema en Jan Galema met een informatie stand van 

onze vogelwacht bij de boerderij van de familie Albada in Harich. Hun 

aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld door bezoekers en de boer. De boer is 

enthousiast geworden over het werk van de vogelwacht en heeft zich 

aangemeld als lid. 

 

Beide heren bemanden met veel enthousiasme ook de stand op 6 augustus in 

Nijemirdum bij de familie Bokma. Ook hier konden er een aantal nieuwe leden 

genoteerd worden. Ook deze keer had Jan zijn grote vogelkijker meegebracht 

en dat was een enorm succes! Alle dagen waren er zo’n 200 á 300 bezoekers en 

er was ruimschoots gelegenheid over het werk van de vogelwacht te vertellen. 

 

Onze aanwezigheid bij FF Boeren heeft dit jaar geresulteerd in 8 nieuwe leden. 

Ook de contacten met de boeren waren waardevol. Jan en Gerard bedankt! Het 

was wederom een groot succes! 

 

 

Nestkasten Wyckelerbosk 
 

Het afgelopen jaar zijn de vogelnestkastjes in het Wyckelerbosk niet 

gecontroleerd. De vaste controleurs hadden er dit jaar geen tijd voor. In dit 

jaarboek vindt u daarom geen inventarisatieverslag, maar een overzicht van de 

afgelopen jaren. 

De vogelnestkastjes in het Wyckelerbosk hangen hier al vele jaren en het 

broedsucces in deze vogelnestkastjes wordt al even zo lang gevolgd. In 

navolgende tabel zijn de resultaten van 1981 tot en met 2014 opgenomen. 

Enkele namen hierbij zijn Tseard Kuperus, Siemen Akkerman, Jelle Venema en 

Henk Luyckx. Hoewel de gegevens misschien niet op een wetenschappelijke 

manier zijn verzameld, geven ze evenwel een fraai beeld van het voorkomen 

van een aantal karakteristieke vogelsoorten. Hierna zullen we deze nader 

bespreken. 
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1981 29 2 9 15  1  

1982 37 3 10 13  1 1 

1983  4 10 8  2 2 

1984  2 10 9  3 2 

1985  3 11 9  1 1 

1986  4 10 7  3 7 

1987  6 7 7  2 3 

1988  2 5 9   1 

1989  4 6 8  1 5 

1990        

1991 34  7 22  1 4 

1992   12 16    

1993   11 10  1  

1994   7 15    

1995   5 9   1 

1996   5 17   3 

1997   8 11   4 

1998        

1999 30  8 14   2 

2000   9 8 1 1  

2001 32  9 9 1 1  

2002 32  6 10 1 1  

2003   8 10 1 1 1 

2004 37  9 10 1 1 1 

2005   8 14 2 4  

2006 37  10 15 2 2 2 

2007 37  9 14 2 3 2 

2008 36  10 10 1 2 2 

2009   9 10 3 3 2 

2010        

2011 35  10 3 1 5 1 

2012 36  8 9  4  

2013 38  13 6  8  

2014 36  9 12 1 5  
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In de jaren ’80 was bonte vliegenvanger goed vertegenwoordigd in het 

Wyckelerbosk. Vanaf 1990 is deze soort echter niet meer in de nestkasten 

aangetroffen. De jaren ’80 waren voor deze soort, wat betreft het voorkomen in 

loofbossen, ook landelijke gezien topjaren. Bonte vliegenvanger verblijft alleen 

in de zomerperiode in Nederland; hij overwinterd namelijk in Afrika. De soort 

lijkt het moeilijk te hebben doordat het voorjaar in Nederland steeds warmer 

wordt, waardoor de piek in het voedselaanbod (rupsen en andere insecten) ook 

eerder in het jaar valt. Doordat bonte vliegenvangers echter niet vroeger 

terugkeren uit Afrika dan voorheen, is de broedcyclus niet langer optimaal 

afgestemd op het voedselaanbod. Zo hebben vrouwtjes steeds minder 

gelegenheid om zich optimaal voor te bereiden op de eileg (SOVON 2002). 

 

Pimpelmees en koolmees zijn ieder jaar present. Koolmezen bezetten daarbij 

vaker dan pimpelmezen het hoogste aantal nestkastjes. 

 

Bijzonder is de opkomst van boomklever vanaf het jaar 2000. Evenals bij bonte 

vliegervanger is ook dit een landelijke trend. De landelijke populatiegroei en 

areaalexpansie van boomklever zijn het gevolg van uitbreiding van broedhabitat 

door toegenomen oppervlakte, ouderdom en variatie van de bossen in 

Nederland. Ook geschikte, maar voorheen geïsoleerde bossen kwamen nu 

binnen handbereik. Boomklevers hebben vanwege hun honkvastheid moeite om 

ongeschikte habitat te overbruggen; dispersieafstanden bedragen gewoonlijk 

slechts enkele kilometers (SOVON 2002). 

 

    
Nestkastje met jonge boomklevers (2011) 

 

Spreeuw is de laatste jaren (weer) goed vertegenwoordigd, doordat deze soort 

profiteert van de 'baldadigheid' van spechten. Spechten maken de 

invliegopeningen van mezennestkasten groter, waardoor deze toegankelijk 
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wordt voor spreeuwen (de laatste jaren is het aanbrengen van metalen plaatjes 

rond de invliegopening minder vaak toegepast dan voorheen). 

 

Ringmus is, naast pimpel- en koolmees, ook een vrij vaste bewoner van de 

nestkasten. Gezien de aantallen bij deze soort lijkt er een negatieve trend 

gaande te zijn. 

 

Verder werd eenmaal een nestkastje bewoond door gekraagde roodstaart (2000) 

en eenmaal door roodborst (2011). 

 

    
Nestkastje met jonge roodborstjes (2011) 

 
SOVON 2002 – SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

1998-2002, Nederlandse Fauna 5, Leiden 2002. 
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Lammetjesdagen Zwinzicht 
 

Op 18 en 19 april werden op boerderijcamping Zwinzicht de Lammetjesdagen 

gehouden. Dit is een lentemarkt met muziek, diverse kraampjes met onder meer 

schilderen, wol spinnen, kazen, wijn proeven, eigengemaakt ijs, brocante 

spullen, houtbewerking, bloemen, etc. Daarnaast waren er veel activiteiten voor 

kinderen: springkussen, ponyrijden, dieren knuffelen, rondrit met paard en 

wagen, ponyrijden en nog veel meer. Ook tijdens deze dagen was de 

vogelwacht aanwezig met een stand. De belangstelling voor onze stand was 

groot. Jan Galama had zijn telescoopkijker opgesteld waarmee de bezoekers 

een mooi zicht hadden op een broedende grutto. 

Onze voorlichting en informatie over de Vogelwacht Balk e.o. leverde een 

aantal nieuwe leden op. We kunnen dan ook terugkijken op een paar mooie 

dagen. 

 

www.zwinzicht.nl 

 

 
Onze stand trok veel bekijks 
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Slechtvalk Tjerkgaast 
 

Sinds enkele jaren zitten er met regelmaat slechtvalken op en nabij de 

mediatoren te Tjerkgaast. In het voorjaar van 2014 werd voor het eerst een 

daadwerkelijk paartje slechtvalken waargenomen. Op 26 maart 2014 heeft 

Johan Deinum met een grote telelens één van de vogels gefotografeerd, waarbij 

te zien was dat deze een rode kleurring om de rechterpoot heeft zitten. De rode 

kleurring wordt alleen in Nederland aangelegd. De code was niet af te lezen. In 

begin april 2014 werd zelfs een paring bovenop de mediatoren waargenomen. 

 

Vervolgens heeft Durk Venema contact gelegd met de eigenaar van de 

mediatoren Alticom. Met Site Inspector Herman Naarding is vervolgens een 

afspraak gemaakt voor bezichtiging van de mediatoren. Op 16 mei 2014 hebben 

Johan Deinum, Age van der Meer en Durk Venema samen met Herman 

Naarding de mediatoren bekeken en geconstateerd dat er geen bestaande 

geschikte nestplaatsen voor slechtvalken op de mediatoren aanwezig zijn. Op 

de balkonringen boven in de toren werden enkele prooiresten van goudplevier, 

kramsvogel, postduif, spreeuw en tureluur gevonden. Met Herman Naarding is 

vervolgens de mogelijkheid besproken voor het plaatsen van een nestkast. In 

het najaar van 2014 is een projectplan ingediend, dat door Alticom is 

goedgekeurd. Johan Deinum heeft vervolgens de taak op zich genomen om een 

nestkast te maken. De nestkast is vervolgens op 14 februari 2015 geplaatst. 

 

 
Bouwtekening nestkast (J. Deinum) 
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Hoewel er het gehele broedseizoen van 2015 een paartje slechtvalken aanwezig 

was bij de zendmast hebben ze de nestkast niet in gebruik genomen. We houden 

goede moed.  

 

Mooie foto’s van de slechtvalken zijn ook te vinden op de website van Johan 

Deinum.  www.johandeinum.nl 

 

Durk Venema en Johan Deinum 

http://www.johandeinum.nl/
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Website 

 
Op de website wordt melding gemaakt van de gebeurtenissen in het seizoen. 

Ook zijn de data van excursies, vergaderingen en dergelijke terug te vinden op 

de site. 

 

Heeft u een vogel gezien, meldt deze dan via onze website. Laat anderen ook 

meegenieten van uw vogelbelevenissen en stuur deze naar 

vogelwachtbalk@hotmail.com 

 

Bent u nog geen lid, meldt u dan nu aan via de website. Ga naar 

www.vogelwachtbalk.nl en voor slechts €6,- steunt u de vogelwacht! 

 

 

 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
http://www.vogelwachtbalk.nl/
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Puzzel  
 

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

zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een zegwijze. Zet deze 

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

uiterlijk dinsdag 23 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. Alleen aanwezigen op de 

algemene ledenvergadering dingen mee naar een leuke prijs! 
 

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. 
 

Blauwe Reiger  Kolibrie  Noordse Stern  Slechtvalk  

Boerenzwaluw  Koningsfazant  Ooievaar  Smient  

Eidereend  Koningspinguin  Papegaai  Spreeuw  

Geelborstje  Koolmees  Papegaaiduiker  Steenuil  

Graspieper  Kraanvogel  Paradijsvogel  Stern  

Groene Specht  Kuifeend  Pauw  Strandpluvier  

Hoen  Lammergier  Pelikaan  Torenuil  

Houtduif  Leeuwerik  Purperreiger  Torenvalk  

Huismus  Maraboe  Rietzanger  Tuinfluiter  

Kanarie  Mees  Roerdomp  Vlaamse Gaai  

Kiekendief  Meeuw  Roodborstje  Wielewaal  

Knobbelzwaan  Monniksgier  Scholekster  Zwarte Zwaan  

  

 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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R E I V U L P D N A R T S W E B B 

H J K O N I N G S P I N G U I N L 

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

I S R E D N E E R E D I E E A A U 

S R Z W A R T E Z W A A N M N A W 

M O N N I K S G I E R E N V A G E 

U B O P A P E G A A I D U I K E R 

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

R E F L E P D N S I N P T W E M I 

D E R E I G R E M M A L O U G A G 

M G G E I E O E I P I E R L O A E 

T A H I T D O V E U A E E A V L R 

N P R S E N N G N U D U N W S V N 

A S E A D R A E T A W W V Z Y T A 

Z C E L B A R H K A A E A N D U A 

A H J L I O E E O E N R L E A I W 

F O T A T K E I P U I I K R R N Z 

S L S A W T A M R R T K I E A F L 

G E R W E U O A S B U D N O P L E 

N K O E I D A E N I I P U B N U B 

I S B L R V E P F D E L L I U I B 

N T D E E M S E E M L O O K F T O 

O E O I S L E C H T V A L K C E N 

K R O W H N R I E T Z A N G E R K 

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



Vogelwacht Balk en omstreken is aangesloten bij de BFVW 
 

 
 



 


