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G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18  Wijckel   603467 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 
 

Op woensdag 1 maart 2017 in de Treemter te Balk 

Aanvang 19.30 uur 
 

Agenda: 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 24 februari 2016. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing Cor Harkema  is bereid gevonden als opvolger van 

Joop van der Galiën in het bestuur toe te treden. Dan is het bestuur weer 

compleet. 

Aftredend zijn Theunie de Smit, Johan Deinum en Jan Willem Kooistra. 

Allen stellen zich herkiesbaar. 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

7. Verslag Werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie. 

10. Rondvraag. 

  

Pauze 

 

11. 20.30 uur  Lezing van de heer Booi. Deze lezing kon wegens ziekte 

van de spreker vorig jaar niet doorgaan. Vanwege het onderwerp en de 

grote belangstelling vorig jaar, dit jaar opnieuw een kans. 

Onderwerp: “Bijzonder Weidevogelbeheer” met een fotoserie van de 

veehouderij van Murk Nijdam te Wommels. 

12. Sluiting. 
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Van de voorzitter 
 

Het jaarboek 2016 is zoals altijd weer met liefde en zorg voor u samengesteld. 

Het geeft een prachtig overzicht van al onze activiteiten en resultaten van het 

afgelopen jaar. Wanneer ik alle verschillende onderdelen lees bij de 

samenstelling van het jaarboek ben ik altijd weer verrast door wat alle 

werkgroepen hebben bereikt. Deze resultaten kunnen alleen maar tot stand 

komen door de enthousiaste inzet van onze leden. Ik wil dan ook allereerst mij 

waardering hiervoor uitspreken. Want zonder deze leden kan onze Vogelwacht 

niet bestaan. 

 

Verder kan ik op deze plek alvast melden dat we gelukkig een opvolger hebben 

gevonden voor ons oud-bestuurslid Joop van de Galiën. We hebben Cor 

Harkema bereid gevonden ons bestuur te versterken en zich in te zetten voor de 

Jeugdvogelwacht. Dat is een belangrijke taak omdat we als bestuur zien dat ons 

ledenbestand steeds verder vergrijst. Het interesseren van de jeugd voor het 

werk van de Vogelwacht wordt dan ook in de toekomst steeds belangrijker. 

Gelukkig wil Cor een belangrijk deel van deze taak op zich nemen en ik heb er 

vertrouwen in dat we nog steeds nieuwe jeugdleden kunnen vinden. Het bestuur 

zal Cor Harkema dus op de komende jaarvergadering voordragen als nieuw 

bestuurslid. Daarmee is het bestuur weer voltallig en kunnen we onze taken ook 

in 2017 weer goed uitvoeren. 

 

Ook staat onze vereniging er financieel goed voor. Door de contributie, 

sponsors en deelname aan de Rabobank ledensponsor actie kunnen we 2016 

met een positief saldo afsluiten. Het jaar 2016 was dus een goed jaar voor onze 

vereniging. Er was alleen één tegenvaller. Onze spreker op de jaarvergadering, 

waar veel van u voor gekomen waren, moest door ziekte op het allerlaatste 

moment afhaken. Gelukkig heeft Johan Deinum deze avond gered door een 

prachtige presentatie te laten zien van eigen werk. Daarvoor heeft Johan 

uiteraard onze complimenten ontvangen. De voor 2016 geplande lezing willen 

we u toch niet onthouden en daarom kunt u na onze komende jaarvergadering 

alsnog genieten van de heer Booi. De heer Booi zal ons in zijn lezing 

meenemen naar Murk Nijdam. Op het land van Murk Nijdam is het een 

eldorado voor weidevogels. Ik kan u deze lezing, gevolgd door een film over de 

ontwikkelingen bij Murk Nijdam, van harte aanbevelen.  

 

Naast deze lezing wordt u uiteraard ook in 2017 weer een mooie excursie 

aangeboden. Het is nog niet bekend waar we dit jaar heen gaan maar dit wordt 

met de ledenvergadering bekend gemaakt. Hier is ook de gelegenheid om u aan 
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te melden, maar u kunt ook altijd een mail met naam en telefoonnummer sturen 

naar vogelwachtbalk@hotmail.com. Ook 2017 beloofd hiermee weer een mooi 

vogeljaar te worden. 

 

Namens het bestuur wil ik alle leden van de vereniging bedanken voor hun 

inzet van het afgelopen jaar. En natuurlijk wil ik ook onze sponsors bedanken, 

want zonder hen is de productie van dit mooie jaarboek niet mogelijk. 

 

Als laatste wens ik u een fantastisch vogeljaar 2017 en ik hoop u weer te 

ontmoeten op onze jaarvergadering. 

 

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

omstreken” gehouden op 24 februari 2016 in de Treemter te Balk 

  

Aanwezig: 29 leden en 7 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: erelid Auke Volbeda 

 

1. Opening.  

De voorzitter, Erik de Beer opent de vergadering en heet de leden van harte 

welkom, met name het erelid Henk Kanninga. Dit is voor de voorzitter de eerste 

keer, daar hij de vorige vergadering, bij zijn benoeming tot voorzitter niet 

aanwezig kon zijn, omdat hij niet in het land was. Hij begint met een 

teleurstellende mededeling. Helaas heeft een uur geleden onze spreker van 

vanavond, de heer Booi, afgezegd wegens ziekte. Gelukkig heeft ons 

bestuurslid Johan Deinum, onze redder in de nood, zijn foto’s meegenomen, die 

hij ons kan laten zien, zodat er na de pauze toch nog een programma volgt. 

 

Deze keer hebben we voor een andere opzet gekozen, de PR avond en de ALV 

worden samengevoegd: van 19.30- 20.15 uur een snelle ledenvergadering , 

daarna een korte pauze en om 20.30 uur de spreker, waarbij ook niet-leden zijn 

uitgenodigd. Dit is aangekondigd in de Balkster Courant en op de website van 

de vogelwacht. 

 

Het afgelopen jaar is de vereniging weer op verschillende gebieden actief 

geweest, zoals u in het jaarboek kunt lezen. Het eendenhuisje, dat in 2014 ter 

gelegenheid van het 70 jarig bestaan aan de inwoners van Balk is geschonken, 

was al beschadigd door vuurwerk. Bij de laatste storm is het losgeslagen en 

dreef aan de rand van de vijver. Johan en Age hebben dit voortvarend opgepakt 

en het huisje weer met de kraan uit het water gehaald, gerepareerd en 

teruggeplaatst. Geweldig hiervoor onze dank. Nu hebben de eenden hier weer 

een mooi onderkomen en kunnen ze aan de leg. 

 

Ook voor dit jaar kon de provincie Fryslân de ontheffing voor het rapen van 

kievietseieren niet repareren. De BFVW is redelijk optimistisch voor volgend 

jaar. Binnen het bestuur zijn hierover verschillende standpunten, maar we 

hebben besloten om hierin de BFVW te volgen. 

 

Vorig jaar hadden we een fantastische excursie naar het gebied van de 

weidevogelboer Murk Nijdam te Wommels. Hierop aansluitend hadden we de 

lezing van de heer Booi gepland. 
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Tenslotte nog de complimenten voor het fraaie jaarboek, waarvoor met name 

Johan en Durk veel werk voor hebben verricht. Het nieuwe uiterlijk wordt erg 

gewaardeerd. Applaus! 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* BFVW-verslag van de jeugdvogelwachtdag. 

* Het jaarverslag en de uitnodiging voor de ledenvergadering van de BFVW. 

Nog niet bekend is wie er namens onze wacht naar toe gaan. 

 

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 26 februari 2015. 

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden door de vergadering 

vastgesteld, met dank aan de secretaris Theunie de Smit. 

 

4. a. Jaarverslag penningmeester over 2015. 

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

dat in het jaarboek is afgedrukt. Dit jaar is er een positief saldo van  € 495,09. 

De contributie blijft hetzelfde. Het ledenbestand daalde iets. Daar staat 

tegenover dat we dit jaar wel 11 nieuwe leden hebben gekregen. Met 169 leden 

is een automatische incasso voor de contributie overeengekomen, hetgeen veel 

kosten en tijd bespaart. Daarnaast hebben 10 leden meegedaan aan de RABO 

sponsoractie, 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 jaarlijkse bijdrage. 

 

Vragen: aan de ringbijdrage van de omringende vogelwachten heeft 1 

vogelwacht meegedaan. Dit was vogelwacht Oudemirdum. De afspraak was dat 

de vogelwachten van de regio’s waar geringd werd elk € 10,- zouden bijdragen. 

Welke zijn dit nog meer? Koudum, Bakhuizen…Contact opnemen. 

 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Lex Buwalda en Pieter Veenstra heeft de 

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

penningmeester dan ook met applaus decharge verleend. 

Benoeming kascommissie: beide leden waren dit jaar nieuw en willen het beide 

nog een jaar doen. Applaus! 
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5. Bestuursverkiezing. 

Joop van der Galiën zit sinds 2008 in het bestuur en treedt nu af. De voorzitter 

bedankt hem voor zijn inzet, met name voor de jeugdvogelwacht. Hij bezocht 

de scholen om nieuwe jeugdleden te werven, regelde het onderhoud van de 

nestkastjes en activiteiten, zoals braakballen pluizen, excursies etc. Nu wil hij er 

meer met de camper op uit, maar gelukkig kunnen we nog wel een beroep op 

hem doen. Hij krijgt het boekje “De Skrieze Maitiid” met mooie tekeningen van 

Ysbrand Galema. 

We zoeken nog een nieuw bestuurslid en zijn in gesprek met een kandidaat. We 

hopen volgend jaar iemand te hebben gevonden. 

 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

Het afgelopen jaar is er direct met de nazorg begonnen. Veel muizen hadden het 

land kaalgevreten. De predatie was hoog waardoor er weinig weidevogeljongen 

zijn groot geworden. De stand van de kieviten gaat niet meer zoveel achteruit 

als vroeger. Een nieuwe positieve ontwikkeling is dat aan de Warren (Mark van 

der Goot) een plasdras-land is aanlegt. 

 

Op 8 maart is de weidevogelbijeenkomst in de Treemter. De vraag uit de zaal is 

of de boeren hier ook voor worden uitgenodigd. Natuurlijk kan elke nazorger de 

boeren uit zijn gebied uitnodigen. Deze samenwerking is natuurlijk uiterst 

belangrijk. Om het breder te trekken kan er een seintje naar LTO Gaasterland, 

die weet welke boeren er in het collectief zitten. De consulente van Bosk en 

Greide, Tineke Ketelaar, heeft de coördinatie. Johan heeft wel contact met haar 

en zal het er over hebben. 

 

Willem Louwsma heeft een aanvulling op de grafieken van rayon 1 t/m 17. Hij 

heeft betere resultaten, meerdere grutto’s waarvan de broedsels wel geslaagd 

zijn. Durk geeft aan dat de resultaten van dit ‘nieuwe’ rayon niet zijn 

meegenomen in de tabellen, omdat de aantallen dan niet meer goed 

vergelijkbaar zijn met andere jaren. De kaart met de ligging van de rayons staat 

op de website. 

 

Jaap Boersma van het bestuur van Bosk&Greide meldt dat in de regio Westergo 

(wij vallen onder Westergo-Zuid) er vijf gebieden aangewezen zijn als 

weidevogelkerngebied: Elahuizen, Kolderwolde, Bakhuizen en Balk ( de Parel). 

Het collectief gaat in 2016 opnieuw van start met weidevogelbeheer. Hij pleit 

ervoor om dit gezamenlijk op te pakken, het is een gemeenschappelijk belang. 

De uitnodiging volgt, berichtgeving via de website. 
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7. Verslag Werkgroep Kerkuilen en Roofvogels.  

Willem Louwsma geeft een toelichting op zijn verslag, dat in het boekje staat 

afgedrukt. Dit jaar was een apart jaar voor de roofvogels en uilen. In Joure en 

Sint Nicolaasga waren er weinig en in het eigen gebied en Bolsward was het 

enorm! Soms twee tot zelfs driekeer een vervolglegsel. Alle bakken zijn drie 

keer bezocht. Een geweldig jaar voor de kerkuilen! Als aanvulling 

terugmeldingen: eerst niets, nu 40. Meest jonge verkeersslachtoffers. Zelfs een 

terugmelding uit Goeree Overflakkee. Er was er één die in ’98 was geringd en 

dit jaar is doodgereden bij Waaxens. Op 30 maart is de jaarlijkse bijeenkomst 

van de roofvogelwerkgroep in “Ons Gebouw” te Harich. 

 

8. Jeugdvogelwacht. 

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

jaarboek. De jeugdvogelwachtdag, dit jaar op 6 juni in Broek, was weer een 

groot succes! Goed georganiseerd, met leuke en zeer leerzame activiteiten. 

Belangrijk is dat de kennis door onze grootouders moet worden doorgegeven 

aan de nieuwe generatie. 

 

9. Excursie. 

De excursie van dit jaar is gepland op 28 mei en gaat naar het Noarderleech. Dit 

hebben we in 2009 ook gedaan. Toen hebben we met Albert Ferwerda een 

geweldige tocht gehad, waarbij we over de nesten met eieren en jonge vogels 

heen moesten stappen. We hebben deze excursie geboekt bij het It Fryske Gea, 

met een gids. Er gaat een intekenlijst rond om hiervoor in te schrijven 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel. Er waren 10 goede inzendingen en er wordt geloot. Ons erelid Henk 

Kannninga trekt de naam van Willem Louwsma uit de hoge hoed. Hij ontvangt 

een vogelvoedselpakket. 

Gerrit van der Meer geeft de complimenten over het jaarboekje! Hij vraagt of 

de vogelwacht ook een drone aanschaft om de gruttonesten op te sporen. Dit 

neemt het bestuur mee. 

Jaap Boersma meldt dat het collectief Westergo vorig jaar bijeen is gekomen en 

volgens het predatiebeheerplan een verzoek gedaan heeft om ontheffing te 

krijgen voor het gebruik van een lichtbak voor het bestrijden van de vos. Er is 

nog geen reactie van de Provincie. Onderzoek en monitoring is nodig. Ze willen 

onderzoek doen welke omgevingsfactoren van kracht zijn bij het soort 

predatoren, waarbij de vos en de zwarte kraai er uitpieken. Het voorstel is om 

bij een nieuw mozaïek een pilot op te zetten om meer inzage te krijgen in 

predatie, zowel bij de jongen, als bij de nesten met eieren. Hij zou graag dit 
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gezamenlijk doen met de vogelwacht. Gerard Jellema vertelt dat door de 

vogelwachten de predatie wel bijgehouden wordt, maar dit verschilt per rayon. 

Sommigen houden eerder op. Zelf heeft hij er wel zicht op. Dit zullen we 

meenemen naar de nazorgvergadering. Gegevens verzamelen is van belang. 

Pieter Veenstra heeft problemen met de registratie app van de BFVW. Dit is 

aangekaart bij Marco Hoekstra en wordt te zijner tijd teruggekoppeld. 

 

Pauze. 

Intussen komen er vele mensen binnen voor het PR gedeelte van de avond: de 

lezing van de heer Booi. Erik vertelt dat dit helaas wegens ziekte van de spreker 

niet door gaat. Maar als vervanging hebben we uit eigen gelederen Johan, die 

deze avond zijn eigen natuurfoto’s zal tonen. 

Er zijn meer dan 50 mensen in de zaal, waaronder andere organisaties, zoals 

IVN-leden en Bosk&Greide. Mooi voor het informeel onderling contact! 

Johan houdt zijn verhaal en redt voor ons deze avond! 

De mensen zijn onder de indruk en geluiden van “wie is die jongen, wat een 

schitterende foto’s en wat weet hij veel” geven aan dat de afwezigheid van de 

spreker ruimschoots is goed gemaakt en werd het een geslaagde avond. 

Erik bedankt Johan voor de presentatie en sluit de avond, die verder informeel 

werd voortgezet. 

 

Theunie de Smit 
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Informatie van de penningmeester 
 

Het jaar 2016 hebben wij net als het jaar 2015 positief afgesloten. Elders in het 

jaarboek treft u het financiële overzicht over 2016 aan. De kosten m.b.t. het 

betalingsverkeer zijn in vergelijking met het jaar 2015 met 20% gestegen. 

Graag willen wij als bestuur deze kosten structureel verlagen. Bij het jaarboek 

hebben wij deze keer een machtigingsformulier bijgesloten voor degene die nog 

niet  automatisch incasseert. Mijn verzoek is om dit machtigingsformulier 

ingevuld en ondertekend te retourneren naar de penningmeester. Het bespaart 

de penningmeester veel werk en bovendien houden we de kosten m.b.t. het 

betalingsverkeer laag. Mede hierdoor kunnen wij de contributie voorlopig 

ongewijzigd laten. Ik reken op jullie medewerking. 

 

Ook dit jaar heeft onze vereniging zich weer aangemeld voor deelname aan de 

RABO ledensponsoring. Het heeft ons in februari 2016 een bedrag opgeleverd 

van € 85,-. 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 van ieder jaar staat een 

uitleg hoe u middels een muisklik onze vereniging kunt sponsoren. 

 

Het jaar 2016 hebben wij 2 nota's ontvangen voor de algemene 

ledenvergadering in de Treemter. Door misverstanden hebben wij in 2015 geen 

nota ontvangen en hierdoor kregen wij een herinnering om alsnog de nota van 

2015 ad € 96,50 te betalen. Verder waren er nog extra kosten m.b.t. het 

eendenhuisje en een valhaak t.b.v. de Roofvogel Werkgroep. 

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 2016 kunnen wij de contributie net als voorgaande jaren 

gelijk houden. De reguliere contributie blijft daarmee ook voor 2017 een bedrag 

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

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

jaar. 

 

Dit jaar hebben wij 2 nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas zijn er dit jaar 

9 opzeggingen geweest, waardoor ons ledenbestand verder afneemt. Nieuwe 

leden zijn dan ook altijd zeer welkom. 
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Financieel overzicht 2016 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 01-01-2016 Rabo 

Saldo 01-01-2016 ING 

Rente Rabo spaarrekening 

Rabo ledensponsoring 

Contributies 

Advertenties 

Ringbijdrage vogelwacht   

Oude-/Nijemirdum 

Gift W. Louwsma 

 

 €  6.352,77 

-   1.401,11       

-       30,17       

-       85,00       

-  1.663,90       

-     550,00        

 

-       10,00       

 -  1.326,00 

Flapper, drukken jaarboek 

ING betalingsverkeer 2015 

Enveloppen / printpapier 

Valhaak tbv ladder  

4 palen voor eendenhuisje 

Prijs puzzel  

Inktcardrige zwart + kleur 

De Treemter, nota ALV 2016 

Kosten jeugdvogelwacht  

Abonnement Vanellus 

Contributie Sovon 

Excursie Noarderleech 

Afdracht BFVW 

Vergaderkosten 

De Treemter, nota ALV 2015 

Verg. ringwerk W. Louwsma 

 

Totaal 

 

Saldo Rabo 1-1-2017 

Saldo ING  1-1-2017 

 

 

 €     321,19       

-     140,72        

-       21,56        

-       56,18        

-       67,96        

-         5,00                

-       28,45        

-     194,40        

-       26,85        

-       75,00         

-       25,00         

-       70,00        

-     791.00         

-     150,00 

-       96,50 

  -  1.326,00    

 

€ 3.396,26 

 

 € 6.467,94 

€ 1.554,75 

Totaal € 11.418,95 Totaal € 11.418,95 

 

 

 

Saldo ING 1-1-2017   € 1.554,75 

 Saldo RABO 1-1-2017   € 6.467,94 

  

 

 

 

 Saldo 1-1-2017    € 8.022,69 

 Saldo 1-1-2016    € 7.753,88 

 Positief over 2016   €    268,81 
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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 2017 over te maken. 

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

Balk en omstreken luidt: NL16INGB0007913768. 

 

Adreswijziging/tenaamstelling/opzegging/wijziging bankrekeningnummer 

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 

en 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. 

 

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-

mailadres (indien zij uiteraard beschikken over een e-mailadres).  

Jullie kunnen een e-mail sturen naar: janwillem-geertje@hotmail.com zodat ik 

het e-mailadres in mijn administratie kan plaatsen. Dat is wel zo prettig voor 
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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. 

 

Jan Willem Kooistra 

Penningmeester 

 

 

 

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

Ontheffing aaisykjen 

Evenals in 2015 begonnen we dit seizoen gelijk met de nazorg. Uitzicht op een 

nieuwe ontheffing voor het “rapen” van kievitseieren is er vooralsnog ook niet. 

 

In het Brabantse Sint Oedenrode werd op 9 maart, op een maïsperceel, het 

eerste kievitsei van Nederland gevonden. Het eerste ljipaai van Friesland werd 

op 14 maart gevonden door Armanda Stuiver (Sintjohannesga) op een 

maïsperceel tussen Oudehaske en Rottum. Deze datum is voor Friesland vrij 

laat. Het eerste ljipaai van onze vogelwacht werd op 17 maart gevonden door 

Gjalt Bergsma. Meine Veenstra zat met de voorspelling van het eerste ljipaai 

van onze vogelwacht (de jaarlijkse prijsvraag) als enige correct met de 

voorspelde vinddatum. 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

In totaal werden door de 52 nazorgers van onze vogelwacht 207 nesten en 162 

broedparen van kievit, 16 nesten en 37 broedparen van grutto, 22 nesten en 41 

broedparen van scholekster en 1 nest en 13 broedparen van tureluur 

geregistreerd. De uitkomstresultaten waren sterk wisselend. De resultaten van 

de met antipredatie-kooien beschermde nesten waren weer super hoog. 

Daarentegen zijn er ook gebieden waar de predatie erg hoog was en vele legsels 

helaas verloren zijn gegaan. Jammer genoeg worden niet alle waarnemingen 

van de legsels correct geregistreerd. Het geregistreerde nestresultaat van de vier 

hoofdsoorten is weergegeven in navolgende tabel. 

 
Resultaten van de gevonden nesten van weidevogels in 2016 

vogelsoort totaal aantal uitgekomen verloren onbekend 

grutto 26 2 1 23 

kievit 242 68 63 111 

scholekster 23 6 5 12 

tureluur 5 0 0 5 

 

Van de verloren nesten zijn 34 gepredeerd, 20 verloren door werkzaamheden en 

15 verlaten. 

 

De overzichten in de navolgende grafieken spreken voor zich (gebaseerd op de 

rayons 1 t/m 17). 
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Aantal broedparen per 100 ha van de grutto(zwart) en kievit (grijs) over de 

periode 1983-2016 

 

  

Aantal broedparen per 100 ha van de scholekster (grijs) en tureluur (zwart) 

over de periode 1983-2016 

 

Naast de vier hiervoor genoemde soorten zijn dit jaar ook broedparen van wilde 

eend, slobeend, krakeend, zomertaling, bergeend, meerkoet, waterhoen, gele 

kwikstaart, witte kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik geregistreerd. 

 

De coördinatoren van de Werkgroep Weidevogels, 

Durk Venema, Johan Deinum en Pieter Veenstra 
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Verslag Jeugdvogelwacht 
 

Nu Joop afscheid heeft genomen moesten we op zoek naar een nieuwe 

jeugdcoördinator en gelukkig kwam Cor Harkema op ons pad. Hij heeft het 

hele jaar meegedaan met de jeugd activiteiten en heeft nu toegezegd dat hij dit 

wil blijven doen. En Jan Galema blijft ons trouw versterken. Daar zijn we hem 

heel dankbaar voor! 

 

Nestkastjes Harichsterbosk 

Ook dit jaar is er begonnen met een grote schoonmaak van de nestkasten, 

waarbij er ook een aantal moesten worden vernieuwd. De route is iets ingekort, 

omdat de ervaring is dat de jeugd de aandacht er niet zo heel lang bij kan 

houden. We zijn nu twee keer langs de hokjes gegaan, met ongeveer een maand 

tussentijd, vandaar dat het aantal jongen deze keer hoger is dan het aantal 

eieren. Leuk voor de statistieken! 

 

 
Broedende pimpelmees in nestkast 

 



 16 

Hieronder volgen de resultaten van de nestkastcontroles. 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk 2016 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 26 128 156 

pimpelmees 13 109 92 

boomklever 1 9 5 

totaal 40 246 253 

 

Verder op in het jaarboek staan nog de verslagen van het bezoek aan de 

Jeugdvogelwachtdag van de BFVW in IJlst en het bezoek aan de eendenkooi in 

Bakhuizen. 

 

Cor Harkema en Theunie de Smit 
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Nieuwe nestkasten Jeugdvogelwacht 

 

De nestkasten in het 

Harichsterbosk worden aan het 

begin van ieder jaar grondig 

geïnspecteerd of ze nog een jaartje 

mee kunnen. Dit jaar waren er een 

aantal nestkasten bij de verrot 

waren. Hiervoor heeft Age van der 

Meer nieuwe gemaakt van 

kunststof. Als het goed is hoeven 

dezen de komende jaren niet meer 

vervangen te worden.  

 

Ook zijn er een aantal 

bouwpakketten van hout gemaakt. 

Het is de bedoeling dat de jeugd 

deze dit voorjaar zelf in elkaar zet 

en verft. Vervolgens kunnen ze 

hun eigen nestkast ophangen in het 

bos.  

 

In de maand mei kunnen ze dan mee met de controle van de nestkasten in het 

Harichsterbosk en kijken welke vogels er in de kastjes broeden. 
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Excursie naar het Noarderleech 
 

Op 28 mei 2016 vertrokken 8 leden van onze vogelwacht ’s morgens vroeg van 

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

 

Het gebied is nu een paradijs voor vogelliefhebbers. We hadden mooie 

herinneringen aan de vorige excursie, waarbij we onder leiding van Albert 

Ferwerda overal langs konden lopen. Je moest oppassen dat je niet op een nest 

ging staan. Nu is het anders georganiseerd. Bespreken bij de dames van It 

Fryske Gea, heel keurig geregeld, maar ze wisten niet meer wie Albert 

Ferwerda was. Je hoefde geen enveloppe met het geld mee te nemen, de 

rekening werd na afloop toegezonden. We werden geleid naar een prachtig 

infocentrum, met ervoor een tafel met laarzen aan de poten. 

 

 
 

Hier verzamelden we ons. We dachten al dat onze gids Klaas van der Wolff al 

aanwezig was, maar dit bleek de directeur van Oerol, die door Omrop Fryslân 

werd geïnterviewd. We stortten ons maar op het koffieapparaat en het lukte, er 

kwam koffie en ook een muntje terug. Dat is altijd prettig!  Binnen was ook het 

een en ander te bekijken en toen onze gids arriveerde ging de excursie van start. 

Het weer was prima en we gingen op weg naar de bunker. Wel op het pad 

blijven! 
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Enkele kieviten vlogen rond en ja hoor. Direct vond Johan een pykje vlak aan 

onze voeten aan de rand van de weg. Nauwelijks te zien, geweldige schutkleur 

en doodstil. Op de bunker konden we met de kijker wel mooi naar de vogels 

kijken, al wat ganzen, maar niet de overvloed van vogels die we een beetje 

verwachtten. 

 

 
 

Natuurlijk wilden we ook naar het wad. Een aardig stuk lopen en we kregen 

zelfs een “eierzoek gevoel”, toen Corrie een sprong over een geultje nam en 

met één voet in het water belandde! 

Er kwam al zeekraal op. Dit wordt ook al door de restaurants ontdekt, maar het 

was nog te klein om mee te nemen. Het is en blijft hopelijk een prachtig gebied, 

met een stilte en wijdheid, die je niet veel meer vindt. Genieten was het, zeker 

met een nazit in Zwarte Haan, met koffie en appeltaart. 

 

Theunie de Smit 
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 21 

De roek is zoek in Gaasterland 
 

Het gaat niet goed met de roek als broedvogel in Gaasterland. Al jaren worden 

de kolonies in het voorjaar geteld en afgelopen broedseizoen bleek voor de 

tweede keer oprij dat er niet meer wordt genesteld in Gaasterland. 

 

Niet leuk voor de roek maar ook niet voor ons, want het wel of niet voorkomen 

zegt iets over de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. De roek hoort thuis in 

een bij veel mensen impopulair rijtje zwarte vogels. Ze worden wel aangeduid 

als de kraaiachtigen. In Fryslân worden de kraaiachtigen nogal eens op één 

hoop gegooid en aangeduid met schierrroek, maar dat doet geen recht aan de 

verscheidenheid van deze in gedrag vaak interessante dieren. Onder dit groepje 

rekenen we uiteraard de zwarte kraai, maar ook de kauw behoort ertoe. De 

grootste van de groep is de befaamde raaf, die gelukkig steeds meer te zien is in 

ons land. 

 

 
 

Zwarte kraaien en raven broeden solitair in boomtoppen, terwijl de kauw een 

holenbroeder is die holtes in bomen en schoorsteenpijpen, bij voorkeur in 

dorpen, prefereert. De roek is een echte kolonievogel en zoekt z’n soortgenoten 

op om samen te nestelen in een bij voorkeur vrijstaande groep hoge bomen. De 

vogel lijkt daarbij een voorkeur te hebben voor de bebouwde omgeving. Dat 

wordt niet door iedereen gewaardeerd. Er valt nogal eens wat nestmateriaal naar 
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beneden, er wordt gescheten en vooral nogal luidruchtig contact onderhouden. 

En laten we eerlijk zijn; als je gedurende een aantal maanden (broedseizoen) 

van zonsopgang tot zonsondergang naargeestig gekraai moet aanhoren, word je 

daar veelal niet blij van. Aan de andere kant valt er ook veel te genieten aan de 

roek, als je er maar oog en oor voor hebt. Ze zijn niet zomaar zwart. Vooral 

wanneer ze beschenen worden door de zon is op hun verenpak een heel mooie, 

ietwat purperen metaalglans te zien. Ze kunnen fraaie vliegcapriolen vertonen, 

vooral in een groep. En het gekraai in de broedkolonies is bepaald niet het enige 

geluid dat ze voortbrengen; ze kennen veel variatie. En als ze in groepen 

voedsel aan het zoeken zijn, is er altijd veel onderlinge interactie. Ook dat is 

boeiend om te zien. 

 

De roek hoort uitdrukkelijk bij ons land en heeft ook in de ecologie zijn plek. 

Hij leeft van een grote variëteit aan voedsel, maar geeft toch uitdrukkelijk de 

voorkeur aan engerlingen en ritnaalden (wortelvretende insectenlarven) die uit 

de graszode worden getrokken. Er was een tijd dat boeren daar blij mee waren. 

Waar een zwarte kraai nog wel eens een eitje rooft, speelt dat bij de roek geen 

rol van betekenis. Toch wordt de vogel om die reden nogal eens vervolgd door 

mensen die menen daarmee de weidevogels in bescherming te nemen. Feit is 

dat de broedpopulatie in heel het land afneemt. Toch zijn er landelijk nog wel 

zo’n vijftigduizend broedparen, met name in Oost-Nederland. In Gaasterland 

waren er negen kolonies bij Balk, Oudemirdum, Nijemirdum, Rijs en Wijckel. 

De kolonie aan de Jan Schotanuswei in Oudemirdum heeft zich in de jaren 

zeventig gevestigd en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de grootste 

kolonie. Deze kolonie kende op haar hoogtepunt in 2003 liefst 259 nesten. Net 

na de eeuwwisseling bereikte de stand over heel Gaasterland een hoogtepunt 

met 553 nesten. In de daarop volgende jaren laten alle kolonies een gestage 

daling zien en verdwijnen ze uiteindelijk helemaal. Wat de precieze oorzaken 

zijn van het feit dat deze vogel niet meer bij ons broedt, is niet geheel duidelijk, 

maar opzettelijke verstoring hoort daar zeker bij. En dat is jammer, want 

ondanks zijn minder aansprekende voorkomen en vocabulair, hoort het dier bij 

onze natuur en heeft het daar een duidelijke functie in. Overigens is het niet 

alleen jammer, het is ook verboden. De roek geniet onder de Wet 

natuurbescherming bescherming. Verjaging mag alleen gebeuren met 

ontheffing, en mits vervangende broedgelegenheid is geregeld die dan ook 

meteen als beschermde locatie wordt aangewezen. Rondom Gaasterland 

(Workum, Koudum, Lemmer) zitten nog wel flinke kolonies. Laten we daarom 

maar afsluiten met de gedachte dat herkolonisatie van Gaasterland binnen 

bereik ligt. 

Vogelwerkgroep IVN Súdwesthoeke 
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BFVW Jeugdvogelwachtdag in IJlst 

 
De jeugdvogelwachtdag van de BFVW werd op 4 juni 2016 gehouden in IJlst 

op de boerderij Rispens State van Petra Beerta en haar echtgenoot Gosse. Petra 

was tot haar 40
e
 dierenarts en nu is ze fokster van Friese roodbonten en runt 

vanaf 2004 de weidevogelboerderij , waar op natuurlijke wijze wordt geboerd. 

De koeien lopen ’s winters in de potstal. 

 

Dit was de plek waar zo’n 200 kinderen en hun begeleiders in groepjes een 

activiteiten parcours aflegden door de Ruiterpolder, omsloten door de Zouw en 

de Wyde Wymerts. Op een gecamoufleerde stellage bekeken de kinderen met 

verrekijkers de weidevogels en deden informatie op in de Turegluur, de IVN 

keet. Verder was er boerengolf , werden er nestkastjes getimmerd en 

weidevogels getekend onder leiding van Ysbrand Galema. Wederom een mooie 

en leerzame dag, zoals altijd perfect georganiseerd! 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 

 
De winter van 2015/2016 was een zachte winter met in de eerste week van 

januari een week overlast van ijzel. Men kon enkele dagen op straat schaatsen, 

zoveel ijzel lag er op de straten. Eind april weer een koude periode met sneeuw 

en hagelbuien. 

 

Op 18 juni deden Theo Leenes en ik onze eerste ronde. Ik had hier en daar al 

een boer gevraagd of ze al “geblaas” hoorden, maar het was nog overal erg stil. 

We hebben deze dag tien kerkuilnestkasten gecontroleerd met het volgende 

resultaat. In vier nestkasten eieren en in één nestkast bij Woudstra in Elahuizen 

zaten 5 jongen van 1 tot 3 weken oud. De rest was niet bezet. 

Op 22 juni met Meine de Vries op stap geweest, toen konden we op twee 

plaatsen ringen. Op beide plaatsen vier mooie jongen. 

 

Ter vergelijk; in 2015 ringden we de eerste jonge kerkuilen op 15 mei. Er 

waren toen al jongen die vliegvlug waren. Op 22 juni 2015 had ik al 122 jonge 

kerkuilen geringd en nu dus nog maar acht jonge kerkuilen. 

 

 
Jonge kerkuilen 
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In Friesland was het heel verschillend, in enkele gebieden was het redelijk 

goed, maar de regio Bolsward was zeer slecht. Tot en met de bouwvak (begin 

augustus) waren er nog geen jonge kerkuilen. Later zijn er nog vier 

broedgevallen geweest. 

 

Hier volgt een overzicht van de regio Gaasterlân e.o.: 

 

 35 broedgevallen geslaagd met 136 (geringde) jongen 

gemiddeld 3,8 jongen per succesvol broedgeval 

 2 broedgevallen mislukt met eieren 

 

Er zijn dit jaar geen tweede legsels geweest. 

 

Durk Venema heeft in zijn eigen regio 77 kerkuilen geringd en Willem 

Louwsma 59. Elders heeft Willem nog 94 kerkuilen geringd. 

 

Jammer genoeg heeft zich geen nieuwe vrijwilliger opgegeven om mee te 

werken in het kerkuilen project. Kom op vogelwachters! 

 

Namens de werkgroep, 

Willem Louwsma 
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Plas-dras Trophornsterwei Harich 
 

Aan de oostkant van de Trophornsterweg is onlangs door Mts. Van der Goot uit 

Harich/Sondel een perceel grasland voor 60% omgetoverd tot een plas-dras-

gebied. Een dergelijk weiland wordt begin februari gedeeltelijk onder water 

gezet tot een diepte van maximaal 50 cm met aan de slootkanten een langzaam 

oplopend talud. De zo ontstane variaties van greppels en plassen vormen een 

ideaal foerageer- en rustgebieden voor veel soorten weidevogels. 
 

 
 

Een kleine windmotor drijft een waterpomp aan die zorgt voor de aanvulling op 

het perceel. Een bijkomend voordeel van dit stukje natuur zo vlak aan de weg, 

geeft de vogelaar een unieke kans om met een verrekijker vanuit de auto een 

heel scala van weidevogels te kunnen bespieden! 
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Vaste stamgast aan dit vogelfestijn is natuurlijk ons erelid Auke Volbeda; 

misschien de aanleg van een parkeerplek naast de weg om ongestoord de 

gevederde vrienden aldaar te kunnen spotten, zou zomaar een idee zijn voor de 

Harich Belang Pot “laaghangend fruit”? 
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Al 60 jaar nestkasten in het Harichsterbosk 
 

Bij de hernieuwde oprichting van onze vogelwacht in 1956 zijn de eerste 

nestkasten gemaakt en opgehangen in het Harichsterbosk. De nestkasten 

werden datzelfde jaar nog bewoond door koolmezen en een paartje 

roodstaarten. Jan Reekers is de nestkastcontroleur van het eerste uur. De 

nestkasten zijn destijds opgehangen ten behoeve van de bescherming van 

vogels. Voor het model van de nestkasten werden de adviezen van de 

Plantenziektenkundige Dienst aangehouden. Deze voormalige Nederlandse 

overheidsorganisatie stimuleerde destijds het ophangen van nestkasten voor 

‘nuttige’ vogels. In 1963 kreeg Jan Reekers versterking van Herman Mous. 

Beide heren hebben de verzorging van de nestkasten tot en met 1980 verricht. 

Het aantal nestkasten lag in deze eerste periode tussen de 20 en 40. 

Waarschijnlijk hebben er ook enkele nestkasten elders, buiten het 

Harichsterbosk (bij particulieren en in het Stinzenbos), gehangen. Af en toe 

werden er ook nestkasten ontvreemd. Zo werden in 1969 acht nestkasten uit het 

Harichsterbosk gestolen, die later bij particulieren in Balk terug werden 

gevonden. 

 

In de jaren ’60 is door onze vogelwacht meerdere keren geprobeerd een 

jeugdvogelwacht op te richten. De jeugdvogelwacht zou onder meer nestkasten 

gaan ophangen en controleren. In 1970 werden hiertoe daadwerkelijk de eerste 

nestkasten in de Grote Plantage opgehangen. Uiteindelijk kwam in 1972 de 

jeugdvogelwacht pas echt opgang met het aantreden van de leiders Jan Stobbe 

en Henk Kanninga. Jan Stobbe stopt in 1975 en Henk Kanninga gaat door tot en 

met 2004. Tijdens en na het stoppen van Henk Kanninga zijn er nog 

verschillende andere (mede)leiders geweest. 

 

Zoals geschreven stopten de heren Reekers en Mous in 1980 met het 

controleren van de nestkasten in het Harichsterbosk. De nestkasten gaan dan 

over naar de jeugdvogelwacht. De jeugdvogelwacht controleert in de ‘topjaren’ 

ruim 130 nestkasten in het Harichsterbosk en de Grote Plantage. In het najaar 

van 2013 zijn, met name door een afnemende animo van de jeugd, alle 

nestkastjes in de Grote Plantage verwijderd. Vanaf 2014 hangen er dus alleen 

nog nestkasten in het Harichsterbosk (inclusief Tsjerkepead). 

 

De nestkasten worden vanaf het begin in 1956 goed bewoond door koolmees en 

pimpelmees, waarbij over het algemeen koolmees de meeste nestkasten bezet. 

Niet een vaste, maar wel een regelmatige bewoner is ringmus. Tot 15 

broedparen per jaar. In de jaren ’60 wordt ook beschreven dat huismus in de 
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nestkasten broedt. Verdere worden de nestkasten af en toe bewoond door 

gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, boomklever (eenmaal in 2015) en 

spreeuw. 

 

 
Nestkastcontrole in Harichsterbosk door jeugdvogelwacht (april 2007) 

 

Behalve nestkasten bedoeld voor mezen, zijn er in het verleden ook nestkasten 

voor holenduiven en bosuilen opgehangen. Leuk is te noemen dat in 1989 en 

1990 een nest met jonge eekhoorns, in een nestkast bedoeld voor holenduiven, 

werd aangetroffen (respectievelijk 2 en 3 jongen). Ook werd er driemaal door 

een paartje bosuilen in een speciaal voor de soort bedoelde nestkast gebroed 

(1983, 1990 en 1991). 

 

Vanaf 2006 worden regelmatig nesten in de nestkasten verstoord. Het 

nestmateriaal ligt dan over de kop en de eieren onderin de nestkast op de 
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bodem. Op het dak worden daarbij vaak afgebeten veren aangetroffen. Het 

werk van de boommarter. De boommarter is het Harichsterbosk gaan bewonen. 

In zowel 2008, 2009, 2011 als 2012 werd een nestje jonge boommarters in één 

van de bosuilnestkasten in het Harichsterbosk aangetroffen. De behendige 

boommarter hengelt met zijn voorpoot door de invliegopening naar eieren, 

jongen en broedende vogels. De nestkasten zijn voor hem een ‘snack 

automatiek’. In het najaar van 2007 werd geprobeerd predatie door de 

boommarter te weren, door het verlengen van de nestkastdeksels (oversteek) en 

het aanbrengen van twee spijkers direct boven de invliegopening. Dit had 

weinig resultaat. Vervolgens werden in het najaar van 2009 veel 

invliegopeningen voorzien van een pvc-pijpje (lengte 5 cm) met een iets grotere 

diameter dan de invliegopening. Dit bleek een goed werkende aanpassing. 

 

De controles van de nestkasten hebben de afgelopen jaren veel kinderen de kans 

geboden om het broedproces van vogels van dichtbij te volgen. Een 

waardevolle ervaring. Op naar de volgende 60 jaar! 

 

Durk J. Venema 
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Huiszwaluwen weer succesvol gebroed in Sondelertil. 
 

Na een super geslaagd broedseizoen vorig jaar, (7 á 8 nesten bezet) is het dit 

jaar nog een groter succes geworden. 

Alle 16 kunstnesten van de tilt in Sondel waren dit jaar bezet. Er werd soms om 

een nest gevochten. It wie betieden drok om de swealtsje peal!! prachtig!! 

 

De huiszwaluw vloog op en aan bij de til. Vele 1000den muggen per dag 

werden er gevangen. Een zwaluw eet wel 50.000 insecten in een week. Dus 

horren in de woningen rondom de zwaluwtil zijn niet meer nodig :) 

Door de drukte van alle huiszwaluwen om de til valt de til ook steeds meer op 

bij toeristen. 

Toevallig voorbij fietsende toeristen blijven dan vaak even staan. En genieten 

van de huiszwaluwen die op en aan vliegen. Foto’s worden dan ook al snel 

gemaakt. 

 

Kom zelf eens het spektakel bewonderen en geniet van de prachtige geluiden 

van de huiszwaluw. 
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Bezoek eendenkooi Bakhuizen met de jeugdvogelwacht 

 

In Bakhuizen is nog een eendenkooi, die al 300 jaar in functie is. Hij wordt 

beheerd door twee heren met natuurlijk een kooierhondje. Er komen eigenlijk 

geen mensen, maar dankzij de contacten van Joop mochten wij er toch met de 

jeugd een excursie houden op 17 mei. Drie auto’s met ouders en kinderen reden 

de Kooiweg af en kwamen in een gebied waar we nog nooit waren geweest. We 

voelden ons een beetje in een oerbos. Toen we het pad afliepen zaten de beide 

heren al bij het hutje te roken en het hondje kwam ons al verwelkomen. De 

kinderen vonden het heel spannend en begonnen al de paadjes te verkennen. 

 

 
 

Dus snel op weg. Je kon merken dat ze geen bezoek gewend waren. De heren 

hielden geen verhaal, maar waren zeer bereid onze vragen te antwoorden. We 

kwamen aan bij de grote vijver, begrensd met rietschotten. Door de kijkgaten 

waren heel veel eendenkorven te zien en de meeste eendjes waren al uit het ei. 

Sommige nog niet, dan zat de eend nog in de korf. 

De eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden 

werden gevangen voor consumptie. Dit was een bron van inkomsten voor de 

boeren, als de oogsten tegenvielen. Deze vanginrichting dateert al uit de 

middeleeuwen. De stilte en rust rond de kooi wordt al eeuwen lang 

gewaarborgd door het z.g. afpalingsrecht. In een cirkel van 500-1500m zijn 

geen activiteiten toegestaan, die eenden kunnen verstoren of wegjagen. De 

eendenkooi bestaat uit een flinke vijver, waar enkele smalle sloten op uitkomen. 

De z.g. vangpijpen. Deze zijn aan weerszijden voorzien van rietschermen. Deze 

pijpen worden steeds smaller en aan het eind zit een vangkooi. 

De overtrekkende wilde eenden worden gelokt door de door de beheerder 

gekortwiekte stal eenden, die gevoerd worden en gewend zijn aan het 
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kooikerhondje. Tegenwoordig worden nog maar weinig eenden voor 

consumptie gebruikt, maar steeds vaker worden de kooien gebruikt om eenden 

te ringen voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

 
 

De kinderen vonden het allemaal heel spannend in het bos en liepen langs alle 

vangpijpen, en mochten uiteindelijk zelf een vangkooi proberen. 

 

Al met al een boeiende middag en we bedankten de heren met een flesje 

Beerenburg. 
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Weidevogels…. Een hele kunst! 
 
Mensen kunnen zich 

op verschillende 

manieren met 

weidevogels bezig 

houden. Vroeger was 

dit In Friesland 

alleen eierzoeken, 

rapen, meenemen 

onder de pet om te 

verkopen, te eten of 

uitblazen en 

verzamelen. Heden 

ten dage is het doel: 

beschermen van 

nesten en jongen, 

spotten, tellen , 

ringen en onderzoek 

doen. 

Nu hebben we onder 

onze leden iemand 

die op een geheel 

andere wijze zich 

met vogels bezig 

houdt: Jan Osinga, 

kunstenaar, die vogels tot onderwerp van zijn beelden maakt. Enige jaren 

geleden hebben wij in onze jaarvergadering een beeld van hem, van een 

roerdomp onthuld en getoond. Helaas is dit beeld een maand later op een avond 

in Welgelegen na een voorstelling verdwenen. Niet meer teruggevonden! De 

woede en het verdriet hierover waren de aanleiding en inspiratie om zich meer 

op vogels te richten. Hij maakte nog een uil, een aalscholver en als laatste een 

grutto. Deze laatste verkocht hij aan iemand in Joure, die er zeer verguld mee 

was. Deze grutto is nu afgebeeld op de voorpagina van het jaarboek 2016 van 

de vogelwacht Joure. Met een de volgende tekst in het voorwoord:”Deze 

kunstig gemaakte skries door Jan Osinga, zal toch niet onze weemoedige 

herinnering worden van de Kening van de Greide?” 

 

Theunie de Smit 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 
 

De winter van 2015/2016 was uitzonderlijk zacht (op één na zachtste winter in 

ruim drie eeuwen), er viel een normale hoeveelheid neerslag en het was verder 

zonnig. De lente kwam laat op gang, maar eindigde warm. De temperaturen en 

de hoeveelheid neerslag in de lente waren normaal. Het was wel zonnig. 

Gunstige omstandigheden voor roofvogels en uilen?? 

 

Het was een bijzonder slecht broedseizoen voor de muizenspecialisten: een late 

start van de eileg en kleine broedsels. De torenvalk begon in zuidwest Friesland 

pas op 12 mei met de eileg (gemiddelde van 26 nesten). Normaal gesproken ligt 

de gemiddelde start van de eileg tussen de 20 en 25 april. Met een gemiddelde 

van 4,0 uitgevlogen jongen per succesvol broedsel (gemiddelde van 26 nesten) 

was het broedsucces zeer laag te noemen. De buizerd begon dit jaar ook wat 

later, op 11 april (gemiddelde van 12 nesten), maar dit is slechts enkele dagen 

later dan wat normaal is. Met een gemiddelde van 1,7 uitgevlogen jongen per 

succesvol broedsel (gemiddelde van 12 nesten) was het broedsucces wel zeer 

slecht te noemen. Van de ransuil, ook een muizenspecialist bij uitstek, werd in 

geheel Gaasterland zelfs slechts één succesvol broedgeval vastgesteld. 

De overige roofvogels, boomvalk, bruine kiekendief, havik en sperwer, deden 

het dit jaar over het geheel gezien ook niet goed. Dit past echter meer in een 

langjarige negatieve trend. 

 

Ook het afgelopen broedseizoen zijn er weer verschillende broedsels van 

roofvogels mislukt. Zoals gebruikelijk is er bij de bruine kiekendief en buizerd 

een hoog percentage toe te schrijven aan verstoring als gevolg van menselijke 

activiteiten. 

 

Als gevolg van het lage aantal broedparen en het lage broedsucces dit jaar was 

het aanbod te ringen nestjongen lager dan andere jaren. Dit is duidelijk terug te 

zien in het aantal geringde nestjongen. In zuidwest Friesland ringde Willem 

Louwsma in totaal 112 nestjongen en Durk J. Venema 32 nestjongen. 

 

Namens de werkgroep, 

Durk J. Venema 

 

Foto’s volgende pagina. Boven: nest van buizerd met twee dagen oud jong en 

ei. Het nest is gevoerd met groene bladeren. Onder: jonge torenvalken in oud 

nest van zwarte kraai. Op de nestrand ligt een veldmuis. 
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Telling plas-dras gebied 

 
Het plas-dras gebied dat op de Trophornsterwei is aangelegd trekt veel 

steltlopers en eenden. Zowel trekvogels die naar hun noordelijker gelegen 

broedgebied gaan als broedvogels in Nederland doen zich tegoed aan het 

voedselrijke gebied. Hierbij een telling van soorten en aantallen die zich op 17 

april 2016 zich op het plas-dras bevonden. 

 

Nijlgans: 2  Scholekster: 2 

Brandgans: 10  Blauwe reiger: 1 

Witte kwikstaart: 2 Kuifeend: 3 

Gele kwikstaart: 2 Krakeend: 2 

Kievit: 6  Bergeend: 2 

Grutto: 22  Goudplevier: 1 

Tureluur: 6  Zwarte ruiter: 1 

 

 

Naast bovengenoemde soorten zijn er dit seizoen ook slobeenden, putters en 

een witgatje gespot. Zelfs begin juli waren er nog meerdere paartjes grutto’s en 

tureluurs bezig hun jongen groot te brengen. Veel van deze jongen waren dan 

ook al bijna vliegvlug. 

 

Dit soort gebieden geven hoop voor de weidevogels! 
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Puzzel  
 

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

zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een zin die bij het 

onderwerp past. Zet deze zin op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en 

lever dit briefje uiterlijk dinsdag 28 februari 2017 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! 
 

Hieronder vind je de lijsten met woorden die in de woordzoeker voorkomen. 

Soms vind je ze horizontaal, soms verticaal, soms schuin, soms van beneden 

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

alarmkreet Friesland looping pet 

balts grondwater maaimachine pols 

boer grutto meeuw territorium 

broeden hermelijn milieu trekvogel 

broedkuiltje kemphaan natuur verbod 

burgemeester kievit natuurgebied vondst 

camouflage kraai nazorg vijand 

duikvlucht kuif nest weide 

eieren kunstmest pas wezel 
 

 

 
Jonge kievit tijdens excursie Noarderleech 2016 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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B V E R B O D N A A H P M E K M Z 

U O IJ O E K E N E I E R E N V I A 

R C E A N K L I E D M E E U W L V 

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

E M N I Z D S A T L A O J E D E D 

M O A E M U I R O T I R R E T U E 

E U W E I D E R U N E E I B I N J 

E F L A N K B U A T T B K K G K T 

S L E E V A R Z E A E I V U R N L 

T A P O L S O E W G E L T A I P I 

E G G T R R R D R V U A A D A F U 

R E S T G K N U I C I I T S I E K 

L I N U M O U T H E R M E L IJ N D 

F R I R R T E T S E M T S N U K E 

S L A G A L O O P I N G N E S T O 

A L N N M A A I M A C H I N E D R 

A V O N D S T D N A L S E I R F B 

 

 

 

Kerkuil-vrijwilliger gezocht M/V 
 

Werkzaamheden: ophangen, onderhouden en controleren van nestkasten 

en het inventariseren van broedparen en broedsels. 

 

Inlichtingen: Willem Louwsma 0514-603178 

 

 



Vogelwacht Balk en omstreken is aangesloten bij de BFVW 

 

 
 

Bond Friese VogelWachten (BFVW), 

Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert - info@bfvw.nl 

mailto:info@bfvw.nl


 


