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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 Lynbaen 13 Wijckel lid 06-40872355 

J. Deinum Lunenburgpaed 6 Wijckel lid 06-23647648 

G. Jellema Omrin 8 Nijemirdum lid 572250 

C. Harkema Menno Simonszstr. 22 Balk lid 06-39209273 

ere-leden     

A. Volbeda  Stinsenwei 10    Harich   

H. Kanninga H. Gabesstraat 35    Balk   

W. Louwsma De Wurdze 8 Balk     

     
jeugdvogelwacht    

C. Harkema Menno Simonszstr. 22 Balk  06-39209273 

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich                603918 

     
werkgroep weidevogels    

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-12723823 

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 Lynbaen 13 Wijckel  06-40872355 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-12723823 

     
werkgroep roofvogels    

W. Louwsma      De Wurdze 8   Balk  603178 

A. v.d. Meer Lynbaen 13 Wijckel  06-40872355 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-12723823 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

J. Deinum Lunenburgpaed 6 Wijckel  06-23647648 

     
werkgroep zwaluwen    

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

     
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  06-12723823 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op woensdag 7 maart 2018 in hotel Welgelegen te Harich. 

Aanvang 19.30 uur 

 

Agenda: 
1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 1 maart 2017 

4. a. Verslag penningmeester 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing Aftredend zijn: Erik de Beer, Gerard Jellema en Age 

van der Meer.  

Erik de Beer stelt zich niet herkiesbaar. Dit betekent dat we een nieuwe 

voorzitter moeten zoeken. Het bestuur is op zoek geweest en heeft Pieter 

Veenstra bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. 

Gerard Jellema en Age van der Meer stellen zich wel 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 vogelringgroep Bergumermeer. 

Er wordt een presentatie gehouden waarin foto’s de boventoon voeren. 

Verder zijn de volgende onderwerpen aan de orde: 

* doel van het vogelringen  

* historische en huidige onderzoeksvragen 

* methode van onderzoek 

* vangmiddelen 

* verschillende ringprojecten: CES-RAS-Roofvogels-trekvogels 

* terugmeldingen 

* resultaten 

* enkele bijzondere vangsten 

 

12. Sluiting. 
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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarboek 2017 waarin weer een mooi overzicht is opgenomen van 

alle activiteiten die door de verschillende werkgroepen van onze vereniging zijn 

ondernomen. Met natuurlijk ook alle resultaten. Overall is het jaarboek daarmee 

weer een fraai naslagwerk waar we als vogelwacht trots op mogen zijn. 

 

Ons jaarboek is door onze leden weer wijd en zijd verspreid en zo draagt ons 

jaarboek ook bij aan de bekendheid van de vogelwacht. Werken aan onze 

bekendheid blijft nodig. Ons ledenbestand vergrijst en het is lastig om jeugd voor 

onze vereniging te interesseren en te behouden. Het bestuur heeft in 2017 daarom 

de verbinding gezocht met de vogelwachten van Sloten en Woudsend omdat deze 

met dezelfde problemen worstelen, een dalend aantal actieve nazorgers en (te) 

weinig jeugd. Eind 2017 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de besturen 

van Woudsend en Sloten om te verkennen waar we elkaar kunnen versterken. We 

hebben afgesproken in 2018 elkaar te informeren over concrete activiteiten en 

elkaar hiervoor ook uit te nodigen. Hopelijk levert dit weer een nieuwe impuls 

op voor de vogelwacht en kunnen we zo ook weer wat nieuwe (jeugd)leden 

werven. Want uiteindelijk ligt de toekomst van de praktische vogelbescherming 

in handen van de jeugd. 

 

Het dalende aantal (actieve) nazorgers en het gebrek aan jeugdleden is ook 

besproken tijdens de Rayonvergadering Westergo Zuid van de BFVW. In 2017 

is onze vogelwacht opgetreden als gastheer voor deze rayonvergadering. Een 

buitengewoon interessante avond. Er waren vele vogelwachten uit ons rayon 

aanwezig en dat leverde een goede discussie op over belangrijke thema’s voor de 

toekomst. Zoals onder andere over de inzet van de broedmachine voor het behoud 

van de kievit. Maar ook over het  Agrarisch natuurfonds Fryslân dat is opgericht 

door de BFVW. Met dit fonds wil de BFVW gebieden verwerven en zelfstandig 

gaan beheren zodat er een optimaal leefgebied voor de weidevogels ontstaat. De 

lokale vogelwachten kunnen bij dit beheer een belangrijke rol spelen. Deze 

nieuwe ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen maar kunnen van invloed 

zijn op de toekomst van de vogelwachten. Het bestuur zal deze nieuwe 

ontwikkelingen in 2018 kritisch volgen. 

 

Ik zal zelf in 2018 geen onderdeel meer van uitmaken van het bestuur omdat ik 

mijn functie als voorzitter na drie jaar neerleg. Het voorzitterschap blijkt toch te 

lastig te combineren met mijn werk. Ik heb genoten van de jaren dat ik dit bestuur 

mocht leiden want het is een hele bijzondere en gedreven club. Ik ben er dan ook 

trots op daar deel van te hebben uitgemaakt. Er is daarmee wederom een vacature 



 5 

ontstaan in ons bestuur. Maar de zoektocht naar een nieuwe voorzitter is in volle 

gang en de eerste contacten zijn gelegd. Hopelijk levert dat op korte termijn een 

nieuwe voorzitter op die nieuwe impulsen kan geven aan het werk van de 

vogelwacht. 

 

Rest mij u nog te wijzen op onze jaarvergadering die weer gepland staat. Ook dit 

jaar combineren we de jaarvergadering met een lezing. En natuurlijk vindt er dit 

jaar weer een leuke excursie plaats. Over de jaarvergadering, de lezing en de 

excursie kunt u meer informatie vinden in het jaarboek. Ik kan u natuurlijk de 

lezing en excursie van harte aanbevelen. U kunt zich tijdens de jaarvergadering 

voor de excursie opgeven.  

 

Ook 2018 beloofd dus weer een interessant 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 2017 niet mogelijk.  

 

Als laatste wens ik u een fantastisch vogeljaar 2018 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 1 maart 2017  in de Treemter te Balk om 19.30 uur.  

  

Aanwezig: 23 leden en 7 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: ereleden Auke Volbeda en Willem Louwsma. 

 

1. Opening.  

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

welkom, met name het erelid Henk Kanninga. Deze avond wordt weer op 

dezelfde wijze ingevuld als vorig jaar, eerst een korte vergadering en om 20.30 

begint het PR gedeelte, voor iedereen toegankelijk met de lezing van de heer 

Booi.  

Allereerst de complimenten aan Johan  voor het prachtige jaarboek, dat voor ons 

ligt. Deze keer met alle foto’s in kleur. Veel leesplezier voor alle leden. Als je dit 

leest zijn er natuurlijk de zorgen over de achteruitgang van de weide vogels, zoals 

deze ook in de ingekomen brief van Pieter Veenstra worden uitgesproken, waar 

we straks op terugkomen. Ook zijn er zorgen over de nazorgers, die stoppen. We 

hebben te maken met vergrijzing en ook wordt het moeilijker om de jeugd er bij 

te betrekken. 

Tegelijk  is dit ook aan de orde bij de BFVW, die de rayonvergaderingen anders 

heeft opgezet en als wereldcafe’s gebruikt om samen met de leden in groepen 

met verschillende onderwerpen te bespreken en welke kant we op moeten gaan. 

Hieruit kwamen duidelijke meningen: we moeten af van het “eierzoekers imago”, 

maar nog wel de sport van het eerste ei er in houden. De beleving van de natuur 

en de bescherming van de vogels staat voorop. Ook heeft met zich unaniem 

uitgesproken voor meer samenwerking met andere natuurorganisaties, zoals ook 

reeds is gestart met de collectieven agrarisch natuurbeheer.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Brief via de mail van Pieter Veenstra met de volgende vragen, zorgen en 

aandachtspunten. 

1.Kwaliteit, inzet nazorgers en continuïteit met name binnen het 

weidevogelcollectief. Johan antwoordt: De kwaliteit hield niet over, ook de 

aantallen gingen achteruit, veel jongen gingen dood in het koude voorjaar. De 

nazorg is niet in alle gebieden goed gedaan. In gebieden waarbij het resultaat 

goed is, tonen de vrijwilligers meer inzet. 

2.Wat zijn de ervaringen met het Collectief Westergo, met betrekking tot de 

registratie  en implementatie alarmtellingen? Johan: Er waren in het Collectief 

eerst opstart problemen, nu is de communicatie onderling en met de nazorgers 

beter. We hebben 15 maart een nazorgvergadering waar dit aan de orde komt, en 
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een week later met het Collectief  een bijeenkomst. 

3. Wat is de oorzaak dat op de weidevogelmonitor 2016 op BFVW website 

vogelwacht Balk een nul registratie staat voor kievit, grutto en tureluur, terwijl 

er in het veld wel is geregistreerd?   Het staat nu wel op de site. 

4. Hoe staat het met de vergoeding weidevogelregistratie in relatie tot BFVW-

afdeling en ALNB?  Het collectief vergoedt  de boeren en de vogelwacht krijgt 

€ 4,50 per ha. 

5. Heeft het bestuur een plan van aanpak voor het werven van nieuwe leden en 

educatie? De jeugdvogelwacht gaat binnenkort naar de Bolster, waar met 2 

klassen nestkastjes getimmerd gaan worden, die ze vervolgens  mogen ophangen 

in het Harichsterbos en gaan controleren en registreren.     

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

Er is nog niet bekend, wie er namens onze wacht naar toe gaan. Op de agenda 

staat: de Collectieven(agrarisch natuurbeheer) met de vergoedingen: Westergo 

beslaat 1745,36 ha en de vogelwacht ontvangt  €4,50 per ha. Voor Balk is dit  € 

654. Verder de rayonvergaderingen en de resultaten van de invloed van het weer 

op het broedresultaat in voorjaar 2016. 

*Toestemming voor het plaatsen van  nestkastjes in het Harichster bos geldig  tot 

2022. 

 

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 24 februari 2016.  

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 2016.   

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

dat in het jaarboek is afgedrukt. Dit jaar is er wederom een positief saldo van  € 

268,81 Het ledenbestand vertoont een lichte daling door verhuizing en  

overlijden. Dit jaar zin er 2 nieuwe leden bij gekomen. 

Voor 173 leden  is een automatische incasso  voor de contributie 

overeengekomen, daardoor vallen de kosten lager uit. Daarnaast hebben 10 leden 

meegedaan aan de  RABO sponsoractie, hetgeen € 50 heeft opgeleverd.  

Als laatste hartelijk dank aan de sponsoren voor hun jaarlijkse bijdrage. 

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 decharge voor 2016 

verleend. Benoeming kascommissie: Pieter Veenstra wil het nog een jaar doen. 

Als nieuw lid van de kascommissie wordt Fedde Akkerman benoemd. Applaus!  

 

5. Bestuursverkiezing.    
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Als opvolger van Joop van der Galiën hebben we Cor Harkema bereid gevonden 

in het bestuur plaats te nemen. Hij wordt hierbij benoemd, en heeft de taak van 

coördinator jeugdvogelwacht op zich genomen. 

Theunie de Smit, Johan Deinum en Jan Willem Kooistra hebben zich herkiesbaar 

gesteld en worden hierbij benoemd. 

 

6. Verslag werkgroep weidevogels.    

Het aantal weide vogels neemt elk jaar meer af. Het stabiliseert zich licht, soms 

is er een wisseling van een soort. De invloed van het plas- dras  gebied is duidelijk 

positief: er is geconstateerd dat er meer jongen groot worden. Kieviten, tureluur 

en grutto, waren meer aanwezig, maar ook trekt de kemphaan, de ruiter, en het 

witgatje er langs. Het gebied is voor vogels heel belangrijk!  Op het gewone 

boerenland is het moeilijk om de jongen groot te krijgen. Een goede registratie is 

belangrijk om het hard te maken.  

Op 15 maart is de weidevogelbijeenkomst in de Treemter.  

Gjalt heeft het verhaal dat een boer de subsidie is misgelopen, naar herhaalde 

aanvraag en vervolgens gestopt is met het rekening houden met de nesten. 

Pieter meldt dat het zaak is om boeren enthousiast te maken voor het collectief 

het essentieel is om ze uit te nodigen en een oproep doen aan mensen die nazorg 

willen doen te laten meelopen.  

 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels.   

Willem is afwezig, het verslag staat in het jaarboek. Durk heeft geen 

aanvullingen. 

 

8. Jeugdvogelwacht.  

Theunie de Smit geeft  een toelichting. Cor heeft het gehele jaar meegedaan en 

gelukkig uiteindelijk toch besloten om  in het bestuur plaats te nemen, waar we 

erg gelukkig mee zijn.   

Als eerste de nestlastcontroles. De route is wat ingekort en  kastjes zijn twee keer 

gecontroleerd. Dit om het enthousiasme vast te houden. 

Heel bijzonder was het bezoek aan de eendenkooi, een bijzonder mooi stuk 

natuur en spannend voor de jeugd. 

 

De jeugdvogelwachtdag  in IJlst op 4  juni 2016 was een weer een succes! Goed 

georganiseerd met leuke en zeer leerzame activiteiten. Belangrijk is dat de kennis 

die  door onze grootouders moet worden doorgegeven aan de nieuwe generatie. 
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Cor is in Balk naar de scholen geweest en op de Bolster en we krijgen de 

gelegenheid om met 2 klassen nestkastjes te maken, die dan in het Harichster bos 

worden opgehangen. De leerlingen mogen hun naam er op zetten en mee op de 

controles om te kijken wat er in komt. We hopen hen er zo meer bij betrokken te 

krijgen en mogelijk er een paar vast te houden. 

 

9. Excursie.  

De excursie van dit jaar is gepland op 20 mei en gaat naar de Oostvaardersplassen 

vanuit het bezoekerscentrum met een gids. Er gaat een inteken lijst rond, waarop 

men zich kan inschrijven. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel. Er waren dit jaar niet zoveel, maar 3 goede inzendingen  en er wordt 

geloot.  Inez Bergsma is de gelukkige en ontvangt een vogelhuisje. 

 

Sieger Falkena: In het bos van Staatsbosbeheer liggen nog veel oude kastjes. Er 

waren eerst twee rondjes. Toen de route werd ingekort dachten we alle oude 

kastjes meegenomen te hebben. We zullen er langs gaan. 

 

Gerrit Rijpkema:  Bij Batteram is een zwaluwtil. Nu hij is verhuisd moeten de 

nieuwe bewoners ervan worden op de hoogte worden gesteld, zodat het werk kan 

doorgaan. Auke Volbeda heeft contact gehad met Theunie, we zullen Theo 

Leenes introduceren. 

 

Jan Osinga: Er wordt geld uitgegeven om predatoren tegen te houden, daarnaast 

worden er jachtvergunningen afgegeven. In de directe omgeving van collectieven 

mag een vergunning afgegeven worden voor de jacht met lichtbakken. 

 

Pauze 

  

Intussen komen er vele mensen, totaal 41,  binnen voor het PR gedeelte van de 

avond: de lezing van de heer Booi, een Fries om útens.  Het eerste gedeelte 

bestaat uit de lezing met foto’s waarmee hij het gebied van de 

weidevogelbeheerder Murk Nijdam  vanaf het begin jaarlijks heeft gevolgd. 

Murk legde alles in eigen beheer aan, groef  poelen bouwde een bootje maakte 

vogelkijkhutten. Dit alles heeft dhr Booi vastgelegd. En natuurlijk prachtige 

opnamen van kemphanen, kluten visdiefjes, parend, broedend, met kuikens, 

Terwijl hij zelf menig maal zei” minsken, wat prachtig net minsken!” af en toe 

aangevuld door zijn vrouw: dat mas’t ik noch even fertelle. 
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Na de pauze vertoonde hij een film, zodat we ook het geluid en de bewegende 

beelden er bij hadden, met een voice over ingesproken door zijn echtgenote. 

Zo hadden beide partijen een prachtige avond. Het feit dat we er zelf geweest 

waren op onze excursie gaf een extra dimensie.  

 

Erik bedankt dhr Booi hiervoor en sluit hiermee de avond, die verder informeel 

werd voortgezet. 

 

Theunie de Smit. 
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Informatie van de penningmeester 
 

Het jaar 2017 hebben wij positief afgesloten. Elders in het jaarboek vindt  u het 

financiële overzicht over 2017. De kosten m.b.t. het betalingsverkeer zijn in 

vergelijking met het jaar 2016 wederom gestegen. Graag willen wij als bestuur 

deze kosten structureel verlagen. Bij het jaarboek hebben wij weer een 

machtigingsformulier bijgesloten voor degene die nog niet  automatisch 

incasseert. Ons 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. Wij 

rekenen op jullie medewerking.  

 

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

RABO ledensponsoring. Het heeft ons in februari 2017 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. Breng dit ook onder de aandacht van familie 

en vrienden die in de regio van zuidwest Friesland wonen. Men hoeft niet lid te 

zijn van onze vereniging. Iedereen die dus een bankrekeningnummer heeft bij de 

Rabobank zuidwest Friesland kan ons sponsoren. In het Rabobank boekje 

“Dichterbij” van november staat ieder jaar een uitleg hoe u middels een muisklik 

onze vereniging kunt sponsoren. 

 

Het jaarboek 2016 is voor het eerst gedrukt in kleur. Het ziet er een stuk 

professioneler uit en we hebben hier veel positieve reacties op gehad. Het enige 

nadeel is dat de drukkosten van ons jaarboek met € 80,- zijn gestegen. Ook de 

kosten van de wandelexcursie van € 200,- naar de Oostvaardersplassen waren 

fors duurder dan vorige jaren. Daarnaast was de lezing van de heer Booi van € 

190,- op de algemene ledenvergadering duurder dan andere jaren. Daar tegenover 

stond een vergoeding beheer monitoring van de BFVW (subsidie plasdrasgebied) 

van € 471,46. 

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

lijn met die van de afgelopen jaren.  

   

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 8 opzeggingen geweest waardoor ons ledenbestand verder afneemt.  Nieuwe 

leden zijn dan ook altijd zeer welkom. 
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Financieel overzicht 2017 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 01-01-2017 Rabo 

Saldo 01-01-2017 ING 

Rente Rabo spaarrekening 

Rabo ledensponsoring 

Contributies 

Advertenties 

Ringbijdrage vogelwacht   

Oude-/Nijemirdum 

Opbrengst ALV 

Opbrengst Lammetjesdag 

Vergoeding Plas-dras 

Gift W. Louwsma 

 

 €  6.467,94 

-  1.554,75       

-       11,44       

-       50,00       

-  1.630,80       

-     500,00        

 

-       10,00 

-       40,00 

-       54,95 

-     471,46 

-  1.520,60 

Flapper, drukken jaarboek 

ING betalingsverkeer 2017 

Enveloppen/kantoorartikelen 

De Treemter, nota ALV 2017 

Lezing Dhr. Booi 

De Treemter, nota nazorgver 

Kosten stand Lammetjesdag 

Abonnement Vanellus 

Contributie Sovon 

Excursie oostvaardersplassen 

Afdracht BFVW 

Vergaderkosten 

Kosten website 2016/2017 

Vergaderkosten Sloten/Woud 

Rayonvergadering 13-12-17 

Verg. ringwerk W. Louwsma 

 

Totaal 

 

Saldo Rabo 1-1-2018 

Saldo ING  1-1-2018 

 

 

 €     399,30       

-     150,14        

-       88,65                

-     141,60        

-     190,00         

-       54,50         

-       40,00         

-       75,00         

-       25,00         

-     200,00        

-     584.50         

-     150,00 

-     147,20 

-       41,00           

-     156,10         

  -  1.520,60    

 

€ 3.813,59 

 

 € 6.479,38 

€ 2.018,97 

Totaal € 12.311,94 Totaal € 12.311,94 

 

 

 

Saldo ING 1-1-2018   € 2018,97 

 Saldo RABO 1-1-2018   € 6.479,38 

  

 

 

 

 Saldo 1-1-2018    € 8.498,35 

 Saldo 1-1-2017    € 8.022,69 

 Positief over 2017   €    475,66 
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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 2018 over te maken. Bij 

voorkeur 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 de 

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 F. Akkerman en P.M.Veenstra. 

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen zij verslag uitbrengen van hun 

bevindingen. 

 

Adverteerders jaarboek 

Bij deze willen wij namens het bestuur en leden van de Vogelwacht Balk e.o. de 

bedrijven die ook dit jaar weer een advertentie in ons jaarboek hebben geplaatst 

hartelijk dank zeggen. 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  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 

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-mail 

adres (indien zij uiteraard beschikken over een e-mail adres).  

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

e-mailadres in de administratie kan worden geplaatst.  

mailto:janwillem-geertje@hotmail.com
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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. 

 

Jan Willem Kooistra 

Penningmeester 

 

 

 

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

Het nazorgseizoen ligt al weer ver achter ons en de waarnemingen zijn weer 

bijeengebracht. In dit verslag vindt u de resultaten van het broedseizoen 2017. 

 

Earste lijpaai 

Het eerste ljipaai werd dit jaar gevonden op 9 maart in het Utrechtse Mijdrecht. 

Eén dag later werd het eerste Friese ljipaai gevonden in Slijkenburg. Op deze dag 

werd ook het eerste ljipaai van De Fryske Marren in Lemmer gevonden. Arjen 

Terpstra vond op 12 maart het eerste ljipaai van onze vogelwacht. 

 

Weidevogelavond 

Op 15 maart hielden wij onze jaarlijkse weidevogelbijeenkomst. De opkomst was 

met 10 personen laag; er staan 54 nazorgers bij onze werkgroep geregistreerd. 

Aangezien het eerste ljipaai van onze vogelwacht reeds was gevonden, konden 

we niet de traditionele prijsvraag uitzetten. Het broedseizoen 2016 werd 

geëvalueerd en onderwerpen zoals de anti-predatiekooien, realtime registratie, 

alarmtellingen en weidevogelmozaïek in De Warren werden besproken. Aan het 

eind van de bijeenkomst konden de nazorgmappen en –passen worden afgehaald. 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

In totaal werden binnen onze vogelwacht 169 nesten en 160 broedparen van 

kievit, 32 nesten en 65 broedparen van grutto, 14 nesten en 2 broedparen van 

scholekster en 10 nesten en 29 broedparen van tureluur geregistreerd in het 

BFVW-registratiesysteem. De uitkomstresultaten waren (per rayon) sterk 

wisselend. De resultaten van de met antipredatie-kooien beschermde nesten 

waren weer heel goed. Het geregistreerde nestresultaat van de vier hoofdsoorten 

is als volgt: 129 onbekend, 112 uitgekomen, 37 gepredeerd, 11 verloren door 

werkzaamheden en 9 verlaten. 

 

De overzichten in de navolgende grafieken geven het aantal broedparen weer dat 

gebaseerd is op de rayons 1 tot en met 17 met een totaal oppervlak van 1.545 

hectare (het totale geregistreerde nazorggebied van onze vogelwacht ligt boven 

de 2.100 hectare). Hoewel kievit en scholekster ook dit jaar weer een afname van 

het aantal broedparen laat zien, is er bij grutto en tureluur eindelijk weer eens een 

lichte ‘toename’ van het aantal broedparen waar te nemen. We zaten dit jaar op 

de aantallen van de jaren 2014 en 2015. De toename concentreert zich met name 

rond het plasdras-project De Warren (rayon 2 en 9). Geweldig om te zien dat de 

inspanningen hier resultaat hebben. Daarnaast doet het gebied rond de Algemiene 
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wei (rayon 22 en 25) het plaatselijk goed. Helaas gaan grutto en tureluur in de 

overige rayons wel verder achteruit. 

 

 
Aantal broedparen van de kievit (blauw) en de grutto (rood) over de periode 

2005 tot en met 2017 

 

 
Aantal broedparen van de scholekster (blauw) en de tureluur (rood) over de 

periode 2005 tot en met 2017 

 

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

veldleeuwerik (19), graspieper (7), gele kwikstaart (5), witte kwikstaart (3), 

paapje (2), wilde eend (15), slobeend (1), krakeend (5), meerkoet (6) en 

waterhoen (6) geregistreerd. 

 

Namens de werkgroep Weidevogels 

Durk Venema en Johan Deinum 
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Verslag Jeugdvogelwacht 

 

Dit was het eerste jaar waar Cor Harkema onze coördinator jeugd is.  Jan Galema 

blijft ons trouw versterken, samen met Annemarie van Leeuwen, die ook graag 

iets met de jeugd op school wil gaan doen. Op papier zijn er 15 jeugdleden, maar 

in de praktijk zijn er weinig actief. 

 

Cor heeft het voortvarend aangepakt: hij heeft contact gezocht met een 

basisschool in Balk met het voorstel daar met een klas nestkastjes te maken. Dit 

heeft geleid tot een mooi project. Hij trof 2 enthousiaste leerkrachten en er werd  

in 2 klassen een lesuur  beschikbaar gesteld.  Dus konden we starten. Age heeft 

voor ons 30 pakketjes met kant en klare onderdelen voor een vogelhuisje op maat 

gezaagd, zodat we direct met het in elkaar zetten konden starten. 
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Half maart was het zover. Op 2 middagen achtereen werden in een klas de 

vogelhokjes in elkaar getimmerd.  Als begeleiders werden een aantal 

pensionado’s  opgetrommeld, samen met de vogelwachtleden. Na enige uitleg 

werd enthousiast begonnen.  

 

Twee leerlingen maakten samen één hokje.  Er  werd weinig gesproken en hard 

getimmerd.  Een juf was al met twee kinderen begonnen de bodem als dak te 

gebruiken, dat moest dus over!  Als het klaar was mochten ze er hun namen op 

zetten en eventueel versieren.  

 

Welkom in dit huisje stond er op één. We hoopten dat de montage binnen een uur 

zou lukken. Maar er waren een paar zo snel dat ze aan een tweede wilden 

beginnen. Een week later zijn we op een middag twee maal met een groep ( weer 

begeleiders nodig)  naar het Harichster bos gefietst om de vogelhokjes daar op te 

hangen. Hierbij deden de kinderen ook actief mee. 
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En dan natuurlijk het resultaat:  in eind april stapten we wederom tweemaal op 

de fiets met een klas om te kijken wat de resultaten waren.   

 

Ze hadden geluk, want alle kastjes waren bezet!  

 

Alleen het tellen en noteren viel in het water omdat het regende en de papieren 

nat werden. Al met al was het project een groot succes! Maar het resulteerde 

slechts in één nieuw jeugdlid. Toen hebben we onze doelstelling maar gewijzigd: 

niet het werven van nieuwe jeugdleden, maar de kinderen laten kennismaken met 

de natuur, met name de vogels. 

 

We willen het komende jaar hierop voortbouwen met de scholen.  

 

   

 

Cor Harkema en Theunie de Smit 
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Lammetjesdag 

 

Ook afgelopen jaar was de 

vogelwacht vertegenwoordigd op de 

lammetjesdag van camping 

Zwinzicht. Het terrein was weer erg 

gezellig ingericht met stands en 

natuurlijk met schapen en lammetjes 

en andere dieren. ‘s morgens regende 

het maar ‘s middags kwam het 

zonnetje er bij. De belangstelling op 

de eerste dag viel wat tegen. De 

tweede dag daarentegen was een 

groot succes. 

We hadden prefab vogelhuisjes 

meegenomen, die de jeugd zelf af 

kon timmeren. In korte tijd waren we 

uitverkocht. De kinderen (en de ouders) waren dolenthousiast. Zo vloog de dag 

om en konden we weer op een gezellige lammetjesdag terugkijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gerard Jellema 
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Nestkastjes Harichster bos 
 

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

er ook een aantal   zijn gerepareerd . Er waren dus nu 30 nieuwe hokjes bij met 

de namen van de leerlingen, die apart zijn gecontroleerd. 

  

 
 

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

tussentijd, vandaar dat het aantal jongen weer hoger is dan het aantal eieren. Leuk 

voor de statistieken!    

 

Hieronder volgen de resultaten van de nestkastcontroles. 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk 2017 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 24 140 144 

pimpelmees 18 129 158 

boomklever 2 8 8 

totaal 44 277 310 

 

 

Cor Harkema en Theunie de Smit 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk 

 
Net als alle andere jaren zijn we dit jaar 

ook bij de nestkasten langs geweest. Er 

hangen momenteel nog 34 nestkasten. 

Sommigen zijn wel aan wat onderhoud 

toe en dit staat voor volgend jaar 

gepland. Er waren 9 nestkasten niet 

bezet, maar 4 hiervan hadden als redend 

dat het deksel of bodem miste.  

Dit jaar waren Harmen van Dijk en zijn 

vrouw Teatske mee om met mij de 

nestkasten te controleren. Vooral 

Teatske heeft laten zien dat ze een oog 

voor vogels heeft. Zij zag namelijk een 

boomkruiper achter een stuk 

loshangend schors weg vliegen. Bij 

nadere controle bleek hier een nestje 

met eieren zich te bevinden. Zie de foto 

hiernaast. 

 

Opvallend is dat er dit jaar veel spreeuwen in de nestkasten hebben genesteld, dit 

komt doordat een flink aantal kasten bewerkt zijn door de grote bonte specht. 

Ook valt het op dat er minder pimpelmezen dit jaar aanwezig waren. 

 

Onderstaand de resultaten van de enige controle, hierdoor is het onbekend 

hoeveel jongen er zijn groot gebracht.   

 

Resultaten controle mezennestkasten Wikelerbosk 2017 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 12 106 - 

pimpelmees 6 68 - 

spreeuw 6 25 - 

boomklever 1 7 - 

totaal 25 206 - 

 

Johan Deinum 
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Excursie naar Oostvaardersplassen 20 mei 2017 
 

Behalve de konikspaarden en edelherten hebben we vooral veel vogels 

gezien op deze zonnige dag. Hieronder een foto verslag van deze dag. 

Linksboven: blauwborst     rechts: gekraagde roodstaart  

 

In totaal hebben we deze dag 56 vogelsoorten kunnen waarnemen: 

 

Aalscholver, bergeend, blauwborst, boerenzwaluw, bontbekplevier, 

boomkruiper, brandgans, bruine kiekendief, ekster, fitis, fuut, gekraagde 

roodstaart, geoorde fuut, gierzwaluw, grauwe gans, groenling, grote 

zilverreiger, houtduif, huismus, huiszwaluw, kievit, kleine karekiet, kleine 

mantelmeeuw, kneu, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, koolmees, 

krakeend, kuifeend, lepelaar, matkop, meerkoet, merel, nijlgans, ooievaar, 

pimpelmees, putter, rietgors, rietzanger, slobeend, smient, spreeuw, 

tafeleend, tjiftjaf, tuinfluiter, tureluur, vink, wilde eend, winterkoning, 

witte kwikstaart, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte roodstaart 

en zwartkop. 
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 Linksboven: kleine karekiet       rechts: kneu  

 

Konikspaarden
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BFVW Jeugdvogelwachtdag in Oldeholtpade 

 
De  jeugdvogelwachtdag was dit jaar op 10 juni in Oldeholtpade. We zijn 

altijd op deze dagen aanwezig geweest. Hoewel het altijd een zeer 

leerzame , leuke en heel goed georganiseerde dag is hebben we het deze 

keer moeten afzeggen. Er waren slechts 2 kinderen, een lid en een vriendje, 

die zich hadden opgegeven. We hopen dat er komend jaar meer 

aanmeldingen zijn, want dit is echt een super leuke dag! 

 

C. Harkema  en T. de Smit. 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen 

 
De winter van 2016/2017 was weer een zachte winter met in de eerste week van 

februari een weekje vorst waarin men zelfs nog even kon schaatsen. Het voorjaar 

was aan de koude kant, eind april overdag maar 10 graden. 

 

Op zaterdag 3 juni ben ik voor het eerst begonnen met jonge kerkuilen te ringen 

en wel in de omgeving van Haskerdyken. Op deze dag ringden we maar liefst 37 

jonge kerkuilen op ? broedplaatsen een mooi resultaat.  

 

Op 10 juni zijn Theo Leenes en ondergetekende voor het eerst op stap gegaan, 

eerst een paar nesten met jonge buizerds ringen en toen kerkuil kasten 

controleren. We hebben toen (5) kasten gecontroleerd in de omgeving van 

Woudsend en konden 19 jonge kerkuilen ringen. Dat was al weer een week eerder 

dan in 2016.  

 

Op 24 juni gingen we naar Jousterp om torenvalken te ringen en de kerkuilen te 

controleren. Theo naar boven, daar hangt geen kast maar nog een stuk 

‘hooiblazerbuis’. Ja zei Theo er zitten jonge kerkuilen in de ‘buis’. Theo haalt de 

jongen eruit, nadat we eerst de ladder weer moesten verzetten naar de andere kant 

van de buis omdat de jongen daar zaten. Nu komt het mooiste, Theo komt met 5 

jongen naar beneden van ongeveer een maand oud, hij zegt ‘ik maar weer naar 

boven want er zijn meer jongen in de buis. Nu komt Theo met 4 jonge kerkuilen 

naar beneden die ongeveer een week oud zijn. Waarschijnlijk is er nog een 

tweede vrouwtje geweest want een verschil van meer dan 3 weken heb ik nog 

niet eerder meegemaakt.  

 

Bij Bokma op de Gouden Boajum was het dit jaar ook heel apart. Op 26 juni 

konden we daar 3 vliegvlugge jongen ringen en de oude vrouw controleren maar 

er lagen al weer 6 schone eieren onder de kuikens. Op 9 september maar weer 

naar Bokma toe. We konden nu weer 3 vrij grootte jongen ringen en het oude 

vrouwtje zat ook weer in de nestkast met alweer 5 schone eieren als derde legsel. 

We zijn hier later niet meer heen geweest.  

 

Op 15 oktober ringde ik de laatste jongen kerkuil die toen bijna vlieg vlug waren, 

dit was een twee legsel.  
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In totaal hebben we in onze regio drie 2e legsel kunnen ringen er zijn er vast nog 

wel enkele 2e legsel meer geweest.  

 

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

- 4 broedgevallen geslaagd met totaal 198 jongen  

- 1 broedgeval mislukt eifase 

- 40 broedgevallen geringd met 160 jongen, is gemiddeld 4 jongen per 

nest.  

- De niet geringde nesten, maar wel geslaagd waren er al 4 nesten 

uitgevlogen jongen, de rest zaten achter het riet of in hooiblazenbuizen.  

Durk ringde in zijn regio 85 jongen en Willem 88 jongen. Elders heeft Willem 

nog 207 kerkuilen geringd. In de regio van Theo en Willem hadden we drie 2e 

legsels. Meine Kampen is ook enkele keren met mij mee geweest.  

 

Namens de werkgroep, 

Willem Louwsma 

 

 

Paartje kerkuilen 



 32 

Huiszwaluwen Sondel 
 

16  April 2017.... de eerste boerenzwaluw zie ik  

vliegen in een stal in Sondel.. Ik denk, hé... daar zijn 

ze weer!! Dezelfde middag zie ik ook de eerste 

huiszwaluw vliegen. 1 exemplaar.  Een paar dagen 

later vliegen ze ook alweer rond de zwaluwtil! Omdat 

ik ben verhuist en het zicht niet meer constant op de 

tilt heb, kon ik niet ontdekken wanneer de eerste 

huiszwaluwen in de tilt zaten de broeden. Een enkel 

keer ben ik er wezen kijken en er leken 8 tot 10 nesten 

bezet. Iets minder dan vorig jaar. 

 

De til krijgt toch elk jaar weer bekijks van toeristen 

die toevallig langs fietsen. Dan krijg je ook weer allerlei vragen over de 

huiszwaluw. Hoe herken je ze....wat eten ze... waar slapen ze... waar zijn ze in de 

winter....etc. etc. 

Daarom nog een klein stukje tekst over deze prachtige vogel!! 

 

Om de huiszwaluw in de lucht te kunnen volgen moet je je ogen knijpen. Ze 

draaien, buitelen, wenden en keren boven de kleurige tuien en landerijen. Ze 

scheren vlak langs daken tot soms heel hoog in de lucht. 

 

Huiszwaluwen zijn 12,5 cm lang en hebben een grote gevorkte staart. De 

bovenzijde is een glanzend donkerblauwzwart verenkleed met een melkwitte 

stuitvlek, de onderzijde is helder wit met inbegrip van kin en keel. Het zijn 

kolonievogels: ze leven en broeden in groepen. Op mooie zomerdagen horen we 

hun heldere roep, prrrrit-prrrit. Een heerlijk gekwetter. 

 

Hun nesten zijn als een kommetje met een hele kleine invliegopening, tegen een 

bij voorkeur witte of crème kleurige overstekende dakrand op het noorden of 

oosten. Binnen een straal van 100 – 200 meter moet er modder, klei of leem te 

vinden zijn. En de aanwezigheid van voldoende insecten in de omgeving is een 

must!! 

 

De huiszwaluwen zijn net als de boerenzwaluw ervaren metselaars. Het mannetje 

draagt kleine balletjes modder aan waarmee het vrouwtje laagje voor laagje het 

nest metselt. De binnenzijde wordt afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes.  
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Een huiszwaluwenpaar brengt per jaar 2 a 3 broedsels groot. Per broedsel worden 

zo'n 4 glanszend witte eitjes gelegd. Na 20 dagen worden de jongen geboren, ze 

worden 3 weken op het nest gevoerd. De grote jongen zitten vaak al met de bekjes 

open in de opening te wachten op eten. Komt er een vijand te dicht bij het nest, 

dan wordt deze verjaagd met een straal zwaluwpoep. 

Na het uitvliegen zitten de jongen vaak op een draad, tak of richel om voedsel te 

bedelen. Jongen uit het eerste nest helpen vaak mee met het grootbrengen van de 

volgende broedsels. 
 

Bron: http://www.zwaluwen.info/huiszwaluw/ 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Huiszwaluw 
 

 Age van der Meer 

 

http://www.zwaluwen.info/huiszwaluw/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huiszwaluw
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Bestel de mooiste vogel- en natuurfoto’s op 

www.natuurfotowebshop.nl 

 

Zowel losse fotoposters als fotofosters in een mooie lijst! 

 

Diverse afmeting verkrijgbaar van 21x30cm tot 61x91cm 
 

http://www.natuurfotowebshop.nl/
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 
 

Na het daljaar 2016 was het broedseizoen 2017 voor de muizenspecialisten, zoals 

buizerd en torenvalk, weer een duidelijk beter jaar. Zo begonnen ze wat vroeger 

dan in 2016 met broeden en waren de aantallen uitgevlogen jongen per nest 

duidelijk hoger. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest van 

buizerd lag nu op 1,8 tegen 1,6 in 2016. Het gemiddelde van torenvalk lag nu op 

4,6 tegen 3,8 in 2016. 

 

Bijzonder dit jaar was het broedgeval van een zeearend binnen ons werkgebied. 

Er nestelde een paar in de omgeving van Koudum. Na langere tijd te hebben 

gebroed werden de vogels niet meer op of nabij het nest waargenomen. Helaas 

zijn er dus geen jongen groot geworden. 

 

Na twee broedseizoen zonder succes werd er dan in 2017 eindelijk in de nestkast 

bovenop de Spannenburgertoren gebroed door een paartje slechtvalken. Bij 

bestudering vanaf de grond werd een broedgeval al waarschijnlijk geacht. Bij een 

controle op 28 april bleken er drie eieren in de nestkast te liggen, welke allen 

waren aangepikt. Op 25 mei werden twee mannen en een vrouw geringd. 

 

 
Jonge slechtvalken in nestkast op Spannenburgertoren (25 mei 2017) 
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Het ringen van de jonge slechtvalken bovenop de Spannenburgertoren 

 

Een mooie terugmelding kreeg ik dit jaar van een in 2014 geringde nestjonge 

velduil. 2014 was hét bijzondere jaar voor de velduil, waarin maar liefst meer 

dan 50 paar in Friesland tot broeden kwamen. De betreffende velduil ringde ik 

op 31 mei 2014 en werd op 25 oktober 2015 in Nikolskoe, gelegen in Rusland 

ten noordoosten van Moskou, als verkeersslachtoffer (dood korter dan een week) 

teruggemeld. Hemelsbreed een afstand van maar liefst 2.234 kilometer. Wat zijn 

die velduilen toch een reizigers. 

 

Tot slot de aantallen geringde nestjonge roofvogels. Willem Louwsma ringde in 

Gaasterland e.o. 4 sperwers, 15 buizerds, 4 bruine kiekendieven en 96 torenvalk. 

Durk Venema ringde in Gaasterland e.o. 4 buizerds, 19 torenvalk en 3 

slechtvalken. Buiten de regio ringde Durk nog 2 haviken en 15 buizerds. 

 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

 Durk Venema 



 39 

 



 40 

Broedmachine naast structurele aanpak 

 
Het inzetten van broedmachines kan tijdelijk soelaas bieden. Een noodmaatregel, 

naast de noodzakelijke aanpak van de structurele problemen in 

weidevogelgebieden. 

 

RENDERT ALGRA 

Het hoofdbestuur van de BFVW heeft behoefte de discussie rondom het project 

weidevogelverdubbelaar, het inzetten van broedmachines, te duiden. In 2016 en 

2017 is dit idee van een broedmachine als mogelijke oplossing intern en extern 

besproken. Het werd al snel duidelijk dat er verschillende meningen over dit 

onderwerp heersen. Een verschijnsel dat we goed kennen van andere thema’s. 

Ook hebben we uitvoerig met de provincie Fryslân en met de wetenschap 

overlegd. Uiteindelijk bleek de Rijksuniversiteit Groningen het vooronderzoek te 

willen uitvoeren.  

 

In de media wordt helaas een beeld gecreëerd dat de mogelijke broedmachine-

oplossing een speerpunt van beleid van de BFVW is. Deze voorstelling van zaken 

is onterecht. In het huidige beleidsplan van de BFVW (2014-2018) wordt 

uitvoerig ingegaan op de doelstellingen en activiteiten die de teruggang van de 

weidevogelstand in Friesland moeten keren. 

De visie in dit document staat wat het hoofdbestuur betreft nog fier overeind. De 

nazorgers van plaatselijke wachten verrichten anno 2017 nog steeds fantastisch 

werk. De BFVW maakt zich samen met allerlei organisaties sterk voor het 

herstellen van een vogelvriendelijke weidebiotoop. 

Dit in overleg en in samenwerking met de agrarische sector. En er wordt actief 

opgetreden om bovenmatige predatie in het veld te bestrijden. Hierbij werken 

sommige acties meer op korte termijn, terwijl andere meer effect hebben op lange 

termijn. 

Ondanks al deze inzet gaat het helaas steeds slechter met de vogelstand in onze 

mooie weideprovincie. De oorzaken zijn divers en worden steeds talrijker. Naast 

klimaatverandering en voortdurende intensivering van de landbouw is nu 

ook de teruggang van de insectenstand in beeld als belangrijke veroorzaker van 

de teruggang van de weidevogelstand. Uit wetenschappelijk onderzoek in ons 

buurland Duitsland blijkt dat de stand van vliegende insecten met maar liefst 75 

procent is afgenomen. We mogen er volgens diverse deskundigen van uitgaan 

dat deze ontwikkeling ook hier gaande is. En insecten zijn een eerste 

levensbehoefte van onze jonge weidevogels in het broedseizoen. Kortom, het is 

inmiddels later dan 5 voor 12.  
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In dit licht moet ook het 

onderzoeksproject naar 

broedmachines worden gezien. 

De nood wordt steeds hoger. De 

teruggang in de 

weidevogelstand gaat steeds 

sneller. We moet alles 

aangrijpen om het tij te keren. 

We gaan krachtig door met de 

dingen die we al deden. De 

meeste energie blijven we 

steken in structurele verbetering 

van de situatie. Maar dat 

ontslaat ons niet van de 

verplichting ook andere paden te verkennen. Let wel, verkennen! Het 

broedmachineproject bevindt zich namelijk nog maar in het beginstadium van 

een onderzoek. De BFVW probeert samen met de RUG een onderzoeksvoorstel 

te formuleren. Hiervoor moet een onderzoeker worden gezocht en benoemd. Een 

eventueel onderzoek zal kleinschalig zijn en het bestuur wil nog niet vooruitlopen 

op de uitkomst. Wel willen we laten weten dat we niet principieel tegen een 

dergelijke oplossingsrichting zijn.  

Al jaren worden glasalen gekweekt en ook uitgezet in onze provincie. Ook hier 

is sprake van een verstoring van het voortplantingsproces. Naast deze 

noodmaatregel worden nu her en der vismigratiedoorgangen aangelegd. Er wordt 

dus naast een noodmaatregel ook gewerkt aan structurele verbeteringen van de 

aalstand. Deze situatie is vergelijkbaar met het principe van de broedmachine. 

Een broedmachine zou, indien het nut wetenschappelijk is aangetoond, een 

(tijdelijke) bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van de 

weidevogelsoorten in onze provincie. Structurele oplossingen, zoals een 

verbetering van de weidebiotoop, blijven te allen tijde prioriteit voor het 

hoofdbestuur. Sterker nog, het bestuur zal de komende tijd in samenwerking met 

alle partijen met nieuwe initiatieven komen om ons geliefde Fryske 

weidelandschap en zijn bewoners te behouden voor toekomstige generaties. 

 

Ondertussen roepen we iedereen op om op een rustige en respectvolle manier 

mee te denken en mee te doen bij het vinden van oplossingen voor de grote 

uitdaging waar we voor staan. 

 

Rendert Algra is voorzitter van de BFVW 
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Puzzel 
 

Maak de woordzoeker “Vogels” 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 6 maart 2018 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. 

 

Aalscholver Havik Ooievaar Tjiftjaf 

Bosuil Houtduif Paapje Torenvalk 

Eend Kauw Putter Tureluur 

Ekster Kievit Ransuil Vink 

Fazant Kluut Rietzanger Waterhoen 

Fluiter Kokmeeuw Roodkeelduiker Watersnip 

Frater Kolgans Roodmus Wulp 

Fuut Koolmees Sijs  

Graspieper Matkop Sperwer  

Grutto Merel Tapuit  

 

 
Watersnipverscholen in slootkant, Spannenburg 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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S F H P O R I E T Z A N G E R E 

I L F A Z A N T B O S U I L R K 

J U R A R A A L S C H O L V E R 

S I A P I V J E V I N K W G P O 

M T T J I E K R S K L U U T E O 

A E E E K I M E P I E E A O I D 

T R R K O O L M E E S R K R P K 

K I V A H O K V R V O G E E S E 

O E K S T E R M W I L S O N A E 

P R A N S U I L E Y I N T V R L 

T J I F T J A F R E M P T A G D 

H O U T D U I F P L U W U L I U 

J U N P I N S R E T A W R K T I 

T R U U L E R U T S N A G L O K 

W A T E R H O E N D N E E U I E 

S U M D O O R T I U P A T N ? R 
 

 

 

 

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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Vogelwacht Balk en omstreken is aangesloten bij de BFVW 
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Bond Friese VogelWachten (BFVW), 

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

 

 

mailto:info@bfvw.nl

