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Vogelwacht Balk en omstreken 

website: www.vogelwachtbalk.nl 

e-mail: vogelwachtbalk@hotmail.com 

     
Bestuur vogelwacht    

P. Veenstra  Wijckel voorzitter 06-22651817 

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 

P. Veenstra  Wijckel  06-22651817 

     
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 

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

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

     
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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Foto voorkant; Baardman, It Swin 15-06-2018 © Johan Deinum  

Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op woensdag 6 maart 2019 in De Treemter te Balk 

Aanvang 19.30 uur 

 

Agenda: 
1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 7 maart 2018. 

4. a. Verslag penningmeester, met voorstel van de aanpassing van de 

contributie waarbij leden en nazorgers  € 8,-  betalen. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing : Dit jaar zijn er geen bestuursleden die aftredend 

zijn.     

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

7. Verslag werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie. 

10. Rondvraag. 

 

Pauze 

 

11. Uitleg van BFVW over provinciale project “Grutsk op ús Greidefûgels”  

12. Sluiting. 
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Van de voorzitter 
 

Voor onze Vogelwacht Balk e.o. is 2018 een heel bijzonder jaar geweest. Als 

oudste Vogelwacht van Fryslân vierden wij namelijk op 6 oktober ons 75 jarig 

bestaan in De Treemter te Balk. 

Persoonlijk had ik als nieuwe voorzitter het voorrecht dit jubileum met de overige 

bestuursleden te mogen organiseren.  

Met een fraaie inrichting van de zaal met kramen presenteerden onze 

werkgroepen (weidevogels, jeugdvogelwacht, uilen en roofvogels) zich deze 

middag. Ook was het IVN met ‘De‘Turegluur’ vertegenwoordigd. 

 

Onder grote belangstelling vertelde ons oudste erelid, de heer Auke Volbeda, een 

fascinerend openingsverhaal over de geschiedenis van onze Vogelwacht, 

waarvan hij tot 1996 in het bestuur zat. Verder verzorgde de heer Jan Tijsma twee 

keer een interessante lezing met fraaie beelden over de werkzaamheden in het 

veld van onze werkgroepen en de heer Marten Wesselius, verzorgde als 

natuurgids twee keer de bustocht langs de parels van ons mooie Gaasterland. 

Aan het eind van deze middag werd de uitslag bekend gemaakt van de door ons 

uitgeschreven fotowedstrijd ‘Vogels in Gaasterland’. Van alle ingezonden foto’s 

koos de jury unaniem de foto van Marjan Sijbrandij als winnaar. De jury 

voorzitter Bram de Smit reikte de prijs uit. 

 

Mede gelet op de positieve reacties van de vele aanwezigen kan van een groot 

succes gesproken worden. Bovendien konden we 8 nieuwe leden inschrijven en 

kregen we, naast de vele felicitaties, een aantal welkome donaties. Dank 

daarvoor! En niet onbelangrijk valt te vermelden dat de uitgaven van het jubileum 

binnen de kostenraming bleven. 

Dankzij de grote inzet van de (bestuurs)leden, waarbij ons bestuurslid Johan 

Deinum door zijn extra inspanning op een passende wijze werd bedankt, kunnen 

we terug kijken op een zeer geslaagde middag.  

En niet te vergeten mede dankzij de geweldige samenwerking met De Treemter. 

 

Dit was ook het moment om achterom te kijken en ons af te vragen: hoe gaat het 

nu met de natuur in het algemeen en in het bijzonder in Balk en omstreken, zoals 

met de weidevogels, zwaluwen, zangvogels, uilen, insecten etc. etc. 

Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt het tij te keren, in tegendeel, het gaat 

namelijk nog steeds slecht met de natuur. Ondanks alle inzet en deskundigheid 

binnen de Vogelwacht zullen wij dat niet alleen kunnen stoppen, maar hebben 

daar de komende tijd hulp bij nodig van iedereen (boeren, burgers en buitenlui). 
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Mocht u daaraan mee willen doen, of heeft u vragen, suggesties of advies nodig, 

laat het ons weten. Door het vergroten van de bekendheid van de Vogelwacht 

hopen we ook nieuwe (actieve) (jeugd)leden de komende jaren weer te 

verwelkomen, temeer daar wij ook dit jaar te maken kregen met een terugloop 

van het aantal leden door o.a. de ‘vergrijzing’. Maar ook het binden van de 

bestaande leden vraagt aandacht. 

 

Gelet op het doel van de Vogelwacht Balk e.o.; de instandhouding en voor zover 

mogelijk uitbreiding van de flora en fauna en avifauna in het bijzonder, zal 

nauwer contact wenselijk zijn met de aangrenzende Vogelwachten, agrarische 

natuurorganisatie Bosk & Greide, boeren, burgers en scholen. 

 

Alle inspanningen en activiteiten van de werkgroepen in 2018 vindt u verder op 

in het Jaarboek met een fraai overzicht van inhoud en resultaat. En informatie 

over de algemene ledenvergadering, lezing en excursie in 2019. 

 

Namens het bestuur wil ik dan ook mijn grote waardering uitspreken voor alle 

inzet van de leden en bedank met name onze sponsors, welke dit jaar het drukken 

van het Jaarboek weer mogelijk hebben maken. 

 

Tot slot wens ik u en de uwen een gezond vogeljaar 2019 toe en hoop u op onze 

jaarvergadering te ontmoeten. 

 

Pieter Veenstra 
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Verslag Algemene ledenvergadering van de “Vogelwacht Balk en 

omstreken” gehouden op 7 maart 2018 in hotel Welgelegen te Harich om 

19.30 uur. 

  

Aanwezig: 27 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: ereleden Auke Volbeda en Willem Louwsma, de 

bestuursleden Cor Harkema en Jan Willem Kooistra en de leden Sieger Falkena 

en Greta Blauw. 

 

1. Opening.  

De voorzitter, Erik de Beer, opent de vergadering en heet alle leden en de 

vogelringgroep Bergumermeer van harte welkom. Deze avond wordt weer op 

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

begint het PR gedeelte, dat voor iedereen toegankelijk is met de presentatie van 

de Vogelringgroep Bergumermeer. 

Tevens vestigt hij de aandacht op het beeld van de slechtvalk van Jan Osinga, dat 

voor ons op de tafel staat en ook te koop is! Ook wijst hij ons op het prachtige 

jaarboek dat voor ons ligt en weer door Johan is samengesteld met wederom 

mooie foto’s. Hij stelt voor om de vergadering kort te houden, zodat we snel 

kunnen beginnen met de presentatie. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Verslag van de rayonvergadering, die dit jaar door onze vogelwacht is 

georganiseerd in de Treemter. 

* Het jaarverslag van de BFVW en de uitnodiging van de ALV op 2 maart 2018. 

Deze keer krijgt de vogelwacht 1 exemplaar en de digitale versie is te verkrijgen 

bij de bestuursleden. De ALV vond nu plaats voor onze jaarvergadering en is 

bezocht door Pieter en Meine Veenstra en Theunie de Smit. Het was een volle 

zaal. Er waren twee belangrijke punten aan de orde: de oprichting van de 

Stichting Agrarisch natuurfonds, waarmee de BFVW eigen grond wil 

aanschaffen, zodat verbetering van de biotoop voor de weidevogels gerealiseerd 

kan worden en de eventuele inzet van een broedmachine, als tijdelijke 

noodmaatregel. Er is tevoren uitgebreid tijdens de rayonvergaderingen en bij 

informele contacten met besturen en nazorgers gesproken over dit onderwerp. Op 

de vergadering kwamen enkele wachten die sterk op de broedmachine tegen 

waren aan het woord en de wacht uit Hommerts, die de broedmachine reeds 

”illegaal” heeft uitgeprobeerd en met succes. Het wordt een pilot waarbij de 

provincie en de RUG bij het onderzoek betrokken zijn. Dit punt is in stemming 

gebracht waarbij 74 wachten hebben gestemd met de uitslag 136 stemmen voor 

en 13 tegen. Op een vraag uit de zaal hoe onze wacht heeft gestemd, zonder alle 
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leden te raadplegen, is het antwoord : voor, gezien er van te voren reeds veel 

discussie is geweest en meningen zijn uitgewisseld en dit gaat om een tijdelijke 

overbrugging. 

* Verslagen van de jeugdvogelwachtdagen van 2016 en 2017. 

 

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 1 maart 2017. 

ad punt 10: via de email heeft Sieger Falkena laten weten dat het een aantal 

nestkastjes betreft in de Kleine Plantage. Er zijn verder geen opmerkingen en de 

notulen worden door de vergadering vastgesteld met dank aan de secretaris 

Theunie de Smit. 

 

4a. Jaarverslag penningmeester over 2017. 

Aangezien de penningmeester, Jan Willem Kooistra, ziek is leest de secretaris 

Theunie de Smit de toelichting op zijn verslag voor dat reeds in het jaarboek is 

afgedrukt. Dit jaar is er wederom een positief saldo van € 475,-. Het ledenbestand 

vertoont een lichte daling. Dit jaar zin er 2 nieuwe leden bij gekomen en er zijn 

8 opzeggingen geweest. 

Op dit moment hebben 174 leden voor een automatische incasso gekozen. 

Bij de RABO sponsoractie konden de leden en niet-leden weer stemmen. Op dit 

moment is nog niet bekend hoeveel mensen op ons hebben gestemd. 

Dit jaar bestaat de vogelwacht 75 jaar! Dit feest willen we natuurlijk vieren. 

Hierdoor zullen de kosten stijgen. Bovendien moet de zwaluwtil bij de 

jachthaven worden opgeknapt. Mede door het dalend ledental heeft het bestuur 

voorgesteld om de contributie volgend jaar te verhogen van € 6,- naar € 8,-. Voor 

de nazorgers willen we de contributie verlagen van € 8.70 naar € 8,00, zodat de 

contributie voor alle leden gelijk is. Volgens Wybren de Boer moet een 

contributieverhoging op de agenda staan. Het stuit niet op grote bezwaren, maar 

we zullen het volgend jaar op de agenda zetten en dan vaststellen.  

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

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Pieter Veenstra en Fedde Akkerman, heeft de 

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

penningmeester dan ook decharge voor 2017 verleend. 

Benoeming kascommissie: Pieter Veenstra treedt af en Evert Steensma meldt 

zich aan en wordt als nieuw lid van de kascommissie benoemd. Applaus!  
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5. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter Erik de Beer  heeft het voorzitterschap  met veel plezier gedaan, 

maar zijn werk laat het niet toe en hij treedt deze vergadering af.  Hij wordt door 

de secretaris bedankt voor de prettige en informele manier waarop hij zijn functie  

heeft vormgegeven. Gelukkig hebben we Pieter Veenstra bereid gevonden om 

het voorzitterschap op zich te nemen en hij wordt met applaus benoemd.  Gerard 

Jellema en Age van der Meer hebben zich herkiesbaar gesteld en ook zij worden 

met applaus herbenoemd. 

 

6. Verslag werkgroep weidevogels. 

Zoals bekend gaat het niet zo best met de weidevogels. Het gaat in vele gebieden 

achteruit, in Oudega en Elahuizen stabiliseert het. En het plas-dras gebied 

vertoont een stijgende lijn! Het is nu het derde jaar en het contract is voor 5 jaar 

afgesloten. We hopen dat het wordt voortgezet. Er is geconstateerd dat er meer 

jongen groot worden. Het is een prachtig gebied en het is voor vogels heel 

belangrijk! Er zijn nu al skrizen in het plas-dras gebied gezien. Op 20 maart is de 

weidevogelbijeenkomst in de hotel Welgelegen, de uitnodiging volgt via de mail. 

 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels. 

Willem Louwsma is afwezig, het verslag staat in het jaarboek. Durk vertelt dat 

het komende jaar gunstig is voor de mûzebiters en wikels, omdat de 

veldmuizenstand goed is. De slechtvalk op de toren van Spannenburg heeft dit 

jaar voor het eerst gebroed. Er zijn 3 jongen uitgevlogen. 

 

8. Jeugdvogelwacht. 

Cor Harkema is afwezig vanwege zijn werk. Theunie de Smit geeft een 

toelichting. Zoals in het jaarboek staat beschreven hebben we het afgelopen jaar 

in 2 klassen van de basisschool een mooi project gehad. De eerste week hebben 

we in beide klassen de nestkastjes, die Age mooi had voor gezaagd, in elkaar 

getimmerd, versierd en van naam voorzien. De week daarop hebben we ze met 

de kinderen (op de fiets) in het Harichster bos opgehangen. En een paar weken 

later kregen we opnieuw een lesuur ter beschikking om te kijken of ze bewoond 

waren en overal zaten koolmezen, pimpelmezen en zelfs een enkele boomklever 

in. Resultaat: veel enthousiaste kinderen. Maar voor de vogelwacht slechts één 

nieuw lid. Dus hebben we onze doelstelling bijgesteld: kinderen laten 

kennismaken met de vogels en de natuur. We willen hier wel op voortbouwen. 

De jeugdvogelwachtdag hebben we helaas voorbij moeten latengaan. Te weinig 

deelname. Jammer, volgend jaar beter. 

9. Excursie. 
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De excursie dit jaar is gepland op 19 mei en gaat naar Oppenhuizen en de Potten. 

We gaan in een praam op pad met gids Anne Ferwerda, muskusratten- en 

mollenvanger. We bezoeken een eilandje. Het belooft een prachtige dag te 

worden. Er gaat een intekenlijst rond, waarop men zich kan inschrijven. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel. Er waren dit jaar drie goede inzendingen en er wordt geloot voor de 

prijs. De scheidende voorzitter trekt uit de loten de winnaar: Diana Ver Bruggen 

(opa Kees Verf is lid) ontvangt een vogelhuisje. 

Bram de Smit: De foto op de omslag van het Jaarboek lijkt hem gemaakt door 

Johan deinum. Kan er ook bij worden vermeld welke vogel dit is en wie de 

fotograaf is? Wat denk je zelf ? De roodgekraagde strandkanoet? Het is een 

wilster (goudplevier). 

Bernardus Gijzen: Hoe komen ze aan de eieren voor de broedmachine als er niet 

mag worden geraapt? Daar zal de provincie wel een rol in spelen! 

 

Pauze. 

 

Inmiddels zitten we met zo’n 40 mensen klaar voor de presentatie van de 

vogelringgroep Bergumermeer. Erik van der Laan voert het woord, aangevuld 

door Peter Das en Rudolf Hendriks. Het is een prachtige presentatie met 

schitterende foto’s van heel veel vogels, die van heel dicht bij in de hand 

genomen zijn. Ook het geluid dat het vogeltje maakt hoor je en ieder kan raden 

welke vogelsoort het is. Veel vogels uit het riet, omdat er dichtbij in het riet netten 

waren gespannen. Ook de roofvogels en trekvogels worden getoond en 

vervolgens geven de terugmeldingen veel informatie over de plaats waar ze zijn 

terug zijn gevonden. Er werden afstanden van 100 tot 2000 km afgelegd. De 

gegevens worden verzameld door Vogeltrekstation, wat bijna in elk land 

aanwezig is. Onmisbaar voor het monitoren van vogels. 

Jammer dat Willem Louwsma niet aanwezig kon zijn! Deze lezing was hem op 

het lijf geschreven! 

 

Voorzitter Erik de Beer bedankt de sprekers en sluit hiermee de avond, die verder 

informeel wordt voortgezet. 

 

Theunie de Smit 
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Informatie van de penningmeester 

 
Het jaar 2018 hebben wij negatief afgesloten. Elders in het jaarboek vindt u het 

financiële overzicht over 2018. De kosten met betrekking tot het zakelijke 

betalingsverkeer zijn in vergelijking met het jaar 2017 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 met betrekking tot 

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 2018 een bedrag opgeleverd 

van € 60,-. 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 

rekening 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 bankrekening heeft bij de Rabobank 

Zuidwest Friesland kan ons sponsoren. In het Rabobank boekje “Dichterbij” van 

december staat ieder jaar een uitleg hoe u middels een muisklik onze vereniging 

kunt sponsoren. 

 

Dit jaar vierden wij op 6 oktober het 75-jarig jubileum. Wij zijn daarmee de 

oudste vogelwacht van Friesland. Dit feest is uiteraard niet ongemerkt voorbij 

gegaan. Iedereen die lid is van de vogelwacht heeft persoonlijk een uitnodiging 

gehad. Het was een zeer geslaagd feest. Bovendien hebben wij deze dag 8 nieuwe 

leden erbij gekregen. 

Zoals ik al in het begin schreef hebben wij mede door de extra kosten van dit 

fantastische feest, het jaar 2018 financieel negatief afgesloten. Een feest kost 

altijd geld. Gelukkig hebben wij van verschillende instanties giften ontvangen 

met betrekking tot het 75-jarig jubileum. Dit maakt het saldo uiteraard minder 

negatief. 

Tevens hebben we extra materiaalkosten gemaakt voor het herstellen van 

bestaande nestkasten. Er waren een aantal nestkasten verouderd en onbruikbaar 

geworden. 
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Omdat alles duurder wordt en de contributie al jaren hetzelfde is gebleven,  

willen wij als bestuur voorstellen om de contributie voor volgend jaar aan te 

passen naar € 8,-. 

 

Hieronder noem ik een aantal argumenten waarom wordt voorgesteld de 

contributie aan te passen naar € 8,-: 

– aanschaffen lesmateriaal voor de jeugd, 

– afname van het aantal leden (vergrijzing), 

– uitbreiding nestkasten, 

– meer voorlichting/projecten organiseren, 

– toename kosten zakelijk betalingsverkeer, 

– kosten zwaluwtil, 

– materiaal kosten, 

– aankoop endoscoop, wildcamera, 

– contributie leden en nazorgers wordt gelijk getrokken. 

 

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

Dit jaar hebben wij 13 nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas zijn er dit jaar 

ook 13 opzeggingen geweest. Het positieve nieuws is dat het ledenbestand niet 

verder is afgenomen. Dit met name door het 75-jarig jubileum. Er zijn 4 leden 

overleden, te weten J. Landman, S. Akkerman, A. van Embden en Tsj. Scholten. 

De nabestaanden veel sterkte toegewenst. 
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Financieel overzicht 2018 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 1-1-2018 ING 

Saldo 1-1-2018 RABO 

Rente Rabo spaarrekening 

Rabo ledensponsoring 

Contributies 

Advertenties jaarboek 

Ringbijdrage Vogelwacht 

Oude-Nijemirdum 

Opbrengst ALV 7-3-2018 

Vergoeding telling beheer 

monitoring jaargang 2017 

Gift W. Louwsma 

 

Giften jubileum: 

L. Deinum  

Bas Backer 

Plaatselijk Belang Balk 

Vogelwacht Sloten 

Vogelwacht Oude-

Nijemirdum 

Herman en Nelly v/d Goot 

Bosk en Greide 

Fryske Marren 

Mevr. J. de Groot-

Smildiger 

 

Opbrengsten jubileum: 

Vrijwillige bijdrage  

Verkoop vetbollen + nieuwe 

leden 

€  2018,97 

-   6479,38 

-         1,38 

-       60,00 

 -   1597,70 

-     525,00 

 

-       10,00 

-       11,65 

 

-     448,50 

-   1449,60 

 

 

-       25,00 

-     250,00 

-       75,00 

-       25,00 

 

-       25,00 

-       20,00 

-       50,00 

-       75,00 

-       10,00 

 

 

 

-       12,00 

-     107,75 

Flapper, drukken jaarboek  

ING betalingsverkeer 2017 

Kantoorartikelen + flyers  

Materiaal nestkasten 

Lezing VR Bergumermeer 

Welgelegen, nota ALV  

Welgelegen, nota nazorgverg. 

Cadeau's / bedankjes 

Abonnement Vanellus (5x) 

Contributie Sovon 

Afdracht BFVW 

Hosten website 2018 

BBQ tbv inzet nazorgers 

Verg. ringwerk Louwsma 

 

Kosten jubileum: 

Uitnodigingen  

HFK Marktkraam + tafels  

De Treemter, nota jubileum 

Gaasterlandexpress 

Declaraties T. de Smit 

Ingelijste fotoposters 

 

Saldo 1-1-2019 ING 

Saldo 1-1-2019 RABO 

€     399,30 

-     150,74 

-     139,87 

-     379,57 

-     125,00 

-     187,50 

-       88,95 

-       28,49 

-       75,00 

-       25,00 

-     616,00 

-       73,30 

-     225,00 

-  1.449,60 

 

 

-       36,72 

-       58,08 

-     410,25 

-     360,00 

-     255,42 

-     243,85 

 

 -  1.468,53 

-  6.480,76   

 

Totaal € 13.276,93 Totaal € 13.276,93 

 

 

Saldo ING 1-1-2019   € 1.468,53 

 Saldo RABO 1-1-2019   € 6.480,76 

  

 Saldo 1-1-2019    € 7.949,29 

 Saldo 1-1-2018    € 8.498,35 

 Negatief over 2018   €    549,06 
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Voor degenen die ons nog niet hebben gemachtigd voor Europees incasso. Ik zou 

het zeer op prijs stellen als de contributie voor 1 april 2019 wordt overgemaakt. 

Bij voorkeur via internetbankieren. Het IBAN-nummer van Vogelwacht Balk en 

omstreken luidt: NL16INGB0007913768. 

 

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 email en/of schriftelijk, de betreffende wijzigingen door te 

geven aan de penningmeester of een ander bestuurslid. 

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren F. Akkerman en E.S. Steensma. 

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen zij verslag uitbrengen van hun 

bevindingen. 

 

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

omstreken 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 

emailadres (indien zij uiteraard beschikken over een emailadres). 

Jullie kunnen een email sturen naar: janwillem-geertje@hotmail.com, zodat ik 

het emailadres in de administratie kan opnemen. Dat is wel zo prettig voor een 

goede communicatie. 

Degenen die hun emailadres al hebben ingevuld op het machtigingsformulier 

hoeven dit uiteraard niet meer door te geven. 

mailto:janwillem-geertje@hotmail.com
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Ook willen wij meer doen aan bepaalde sponsoracties en daarvoor is email een 

handig communicatiemiddel. 

Jaarlijks heeft de Rabobank, zoals reeds geschreven, een leden sponsoractie. Uw 

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

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

november van ieder jaar. 

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

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

vogelwachtbalk@hotmail.com 

 

 

Alvast heel hartelijk bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Kooistra 

Penningmeester 

 

 

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

Het broedseizoen 2018 was voor de muizenspecialisten, zoals buizerd en 

torenvalk, een goed jaar. Er waren flink wat veldmuizen in het veld te vinden. 

Voor het tweede jaar op rij ging een paartje zeearenden in de omgeving van 

Koudum nestelen. Helaas echter ook dit jaar zonder succes. De slechtvalken op 

de zendmast van Spannenburg verging het beter. Hier ging ook een paartje voor 

het tweede jaar op rij nestelen. Er werden twee eieren gelegd. Beide eieren 

kwamen uit en beide jongen vlogen uit. 

 

Bijzonder was dat ik slechts een maand na het ringen van de jonge slechtvalken, 

op 17 juli 2018, een terugmelding van één van deze jongen ontving. Het 

betreffende jong was tegen een raam van een gebouw in het centrum van Joure 

gevlogen. Afstand hemelsbreed 9,1 kilometer. Meestal blijven de jongen een 

geruime periode in de omgeving van het nest rondhangen. De vogel leefde nog 

en is ziek/gewond naar De Fûgelhelling gebracht. Later heb ik bij De 

Fûgelhelling navraag gedaan. De vogel zou met een grote ontsteking in de 

vleugel en ernstig uitgedroogd, zijn binnengebracht. Na een tijd van revalideren 

is de vogel volledig hersteld en op 30 augustus 2018 weer vrijgelaten. 

 

 
Nestelende zeearenden Koudum 21 december 2018 (foto K. Akkerman) 



 17 

 
De jonge slechtvalken van de zendmast Spannenburg na het ringen op 16 juni 

2018 (foto J. Deinum) 

 

In navolgende tabel zijn de in Gaasterlân e.o. gevonden nesten van roofvogels en 

uilen opgenomen, alsmede de aantallen door Willem Louwsma en Durk Venema 

geringde nestjongen van roofvogels en uilen in Gaasterlân en daarbuiten. 

 

Grafiek: In 2018 door de werkgroep gevonden nesten en door W. Louwsma en 

D. Venema geringde nestjongen van roofvogels en uilen 

vogelsoort nesten W. Louwsma D. Venema 

Gaaster- 

lân 

Gaaster-

lân 

Súdwest 

Fryslân 

Gaaster- 

lân 

Súdwest 

Fryslân 

zeearend 1     

br. kiekendief 4 2 9   

havik 4  1  4 

sperwer 3  5   

buizerd 30 7 18 3 22 

torenvalk 17 8 152 10  

slechtvalk 1   2  

ransuil 1     

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

 Durk Venema 
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Fotowedstrijd “Vogels in Gaasterland” 
 

Ter gelegenheid van het 75 jaar jubileum van onze vogelwacht heeft het bestuur 

een open fotowedstrijd uitgeschreven voor ieder vogelliefhebber die met behulp 

van een smartphone tot een spiegelreflexcamera boeiende opnamen kan maken. 

De oproep voor inzenden werd in de Balkster Courant geplaatst. Er werd een 

flink aantal foto’s ingezonden die beoordeeld werden door een deskundige 

vakjury, bestaande uit Jan Tijsma, Johan Deinum en Bram de Smit. 

 

De jury boog zich geruime tijd over een serie van 40 foto’s om daaruit de beste 

te kiezen. Het werd de foto van een baardmannetje in het riet. Marjan Sijbrandij 

was de maker van deze schitterend genomen actiefoto! Op de jubileum dag 

werden in de Treemter alle inzendingen via fotopanelen aan alle bezoekers 

getoond. Ook de bezoekers konden hun keuze maken. De publieksprijs ging naar 

een close-up van een nest hongerige kuikens met opengesperde snavels, trefzeker 

vastgelegd door Sieds Boonstra. Beide winnaars kregen die middag de meest 

recente vogelgids uit handen van mede jurylid Bram de Smit.  
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Zwaluwtil naar Bungalowpark Markant 
 

In 2009 is door Theo Leenes een zwaluwtil gemaakt. De zwaluwtil is vervolgens 

geplaatst op het terrein van Jachthaven Lutsmond. 

Aangezien de zwaluwtil in de jaren na plaatsing niet in gebruik werd genomen 

als nestplaats, is deze in 2015 binnen het terrein verplaatst tot nabij de 

bedrijfswoning, alwaar onder de dakgoot vele tientallen paartjes huiszwaluwen 

nestelden. 

 

In 2017 kwam er een nieuwe eigenaar op de jachthaven en deze was niet gesteld 

op de vele nesten van huiszwaluwen onder de dakgoot van de bedrijfswoning en 

nam maatregelen zodat dat de vogels er niet konden nestelen. Aansluitend 

verkozen de huiszwaluwen de nabij staande zwaluwtil als nestplaats. Van de 48 

kunstnesten die aan de til zijn bevestigd, werden 42 bewoond door 

huiszwaluwen. Een geweldig gezicht dat af- en aanvliegen van deze mooie 

vogels. Hoewel uitwerpselen door de jongen direct via het invlieggat naar buiten 

worden uitgepoept, bleek er volgens de nieuwe eigenaar toch overlast van 

uitwerpselen op enkele nabij gelegen boten te zijn. Na overleg met de nieuwe 

eigenaar heeft deze besloten de zwaluwtil niet meer op het terrein te willen. 

 

 
De kop van de zwaluwtil 
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Daarop heeft de Vogelwacht Balk e.o. rondgekeken naar een geschikte locatie in 

de omgeving. Na contact met de beheerder van Bungalowpark Markant en een 

locatiebezoek aan het bungalowpark, bleek aan de noordzijde van bungalowpark 

een perfecte locatie te zijn voor de zwaluwtil. De betreffende locatie is gelegen 

op een geruime afstand van objecten en is goed zichtbaar vanaf het rond het 

bungalowpark gelegen wandel-/fietspad. 

 

De zwaluwtil is vervolgens opgehaald en door Theo Leenes gerestaureerd. Op de 

voorgaande foto is de kop van de zwaluwtil te zien zoals deze nu in opslag ligt. 

De zwaluwtil zal voor het aankomende broedseizoen worden geplaatst. 

 

Wordt vervolgd……. 

 

Durk Venema, Theo Leenes en Gerard Jellema 
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Impressie 75-jarig jubileum 6 oktober 2018 

 

De jubileummiddag, georganiseerd in zalencentrum De Treemter, heeft indruk 

gemaakt. De Vogelwacht heeft zich knap op de kaart gezet met deze bijeenkomst. 

Een feest met een heel afwisselend programma en uiteenlopende activiteiten. Een 

programma met een lezing en een rondrit, dat door de vele aanmeldingen twee 

keer gepresenteerd werd. Hulde aan de bedenkers, die zo ervoor gezorgd hebben 

dat heel veel mensen konden genieten. 

 

 
 

De grote zaal in de Treemter was overzichtelijk ingericht met allerlei 

informatieve standjes, waarin organisaties en onze werkgroepen lieten zien wat 

ze voor de vogelwereld betekenen. Zelfs buiten stond een informatiestand, de 

Turegluur van het IVN, voor de liefhebbers. 

 

Vanaf het begin een boeiende bijeenkomst. 

Auke Volbeda, het oudste lid van de verenging, kreeg eerst het woord. Hij gaf 

een knappe schets van het ontstaan, de ontwikkelingen binnen het vogelleven en 

de Balkster Vogelwacht. 

Door zijn verhaal liep als rode draad de zorgelijke ontwikkeling, die de natuur 

ook in onze prachtige omgeving doormaakt. De man is een kenner, een echt 
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buitenmens, die een schat aan ervaringen met ons deelde. Zijn boodschap: er is 

veel bereikt, maar er is nog heel wat werk te doen. 

 

Daarna werden we meegenomen door Jan Tijsma, die op een boeiende manier 

ons liet genieten van het werk van de verschillende afdelingen. Geïllustreerd met 

mooie foto’s, liet hij zien hoe het werk van de Vogelwacht-vrijwilligers eruit ziet 

in de praktijk. Alle werkgroepen kwamen aan bod. Stap voor stap kregen we een 

beeld van het werk van de afdelingen, zoals  de jeugdafdeling, de werkgroepen 

weidevogels, de kerkuilen, roofvogels, etc. Hij is met de mensen meegelopen het 

veld in en zo werd voor ons heel inzichtelijk hoeveel werk er verricht wordt door 

enthousiaste, opvallend deskundige vrijwilligers. 

 

Daarnaast toonde hij uiteenlopende beelden over de vogels in het Gaasterland. 

Wat een diversiteit! 

 

Meewerken aan het behoud hiervan, ook in de toekomst, is de grote uitdaging 

voor de Vogelwacht Balk en omstreken. 

 

 
 

De tweede helft van de middag betekende voor ons een bustocht maken door het 

fraaie Gaasterland. Via de Sondelerleijen naar Oudemirdum en via Oudega en 

Harich weer terug. In de bus was onze gids Marten Wesselius aanwezig, die ons 

attent maakte op wat te zien was. Vlakbij de IJsselmeerkust stopte de bus en 

genoten we van het mooie vergezicht op de oude zeedijk. In de buurt van Oudega 

werden we getrakteerd op een grote groep goudplevieren in het veld. 
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Helaas was het voor de tweede groep niet mogelijk de receptie na afloop met de 

uitslag van de fotowedstrijd bij te wonen. De getoonde foto’s waren op zich al 

stuk voor stuk een prijs waard. 

 

Dank aan de mensen die de organisatie op zich hebben genomen van deze 

prachtige jubileummiddag met als resultaat een waardevolle bijeenkomst 

,waarbij de blik zeker  op de toekomstgericht was. Een waardig jubileumfeest, 

goed voor de versterking van de onderlinge contacten, waar mensen aanwezig 

waren die zich inzetten een toekomst te geven aan de vogels in het unieke 

Gaasterland. 

 

Diederick en Marion de Goede 
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Verslag Jeugdvogelwacht 
 

Dit jaar heeft Cor Harkema, onze coördinator jeugd, met Jan Galama en een 

enthousiast echtpaar dat zich wel voor de vogelwacht wil inzetten, zich met de 

jeugd bezig gehouden. 

 

In eerste instantie werden weer de mezennestkasten schoongemaakt. Vervolgens 

werden de kastjes een aantal malen (vaker dan de laatste jaren) gecontroleerd. 

Ondanks het feit dat we vorig jaar heel actief op scholen bezig zijn geweest blijft 

het aantal jeugdleden dat actief is erg klein. 

 

 
 

Nu was Staatsbosbeheer in het Harichster bos flink aan het snoeien geweest en 

tot onze schrik was een aantal nestkastjes verdwenen. Gelukkig waren ze keurig 

opgeslagen bij de boswachter Durk en konden we ze weer gebruiken om kapotte 

kastjes te vervangen en om nog een aantal ergens tussen te plaatsen. 

 

En het nieuwe echtpaar was enorm enthousiast en heeft nog een aantal nestkastjes 

in het Balkster bos opgehangen. Deze zijn niet gecontroleerd door ons. 
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Dit initiatief loopt alvast vooruit op onze uitbreiding van nestkasten in Balk. 

Bij onze contacten met de beheerder van Markant, vanwege het plaatsen van de 

zwaluwtil, gaf deze aan daar ook wel nestkasten te willen plaatsen. 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk 2018 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 55 266 146 

pimpelmees 35 244 20 

boomklever 2 8 8 

Ringmus 1 8 - 

Bonte 

vliegenvanger 
2 - 15 

totaal 95 526 189 
 

In januari willen we met de jeugd een middag op excursie naar vogelasiel De 

Fûgelhelling in Ureterp. Verder willen we langs de scholen met de lespakketten 

van de BFVW, om de jeugd meer bij de natuur te betrekken. 
 

C. Harkema en T. de Smit 
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Huiszwaluwtil Sondel 
 

Met de huiszwaluwtil in Sondel gaat het goed. De nesten waren in het voorjaar 

van 2018 al wat later bezet. 

Ongeveer 10 nesten zijn uiteindelijk bezet door de huiszwaluw. Omdat ik nu niet 

meer in de straat woon waar de til staat, kan ik het jammer genoeg niet meer goed 

in de gaten houden. Er waren ook tweede legsels, maar hoeveel dat waren is lastig 

in te schatten. Maar aan de poep onder de nesten te zien, lijken alle kunstnesten 

te zijn gebruikt. 

 

Dit jaar hadden we wel een 'kraker' in 1 van de zwaluwnesten. Gelukkig wel een 

kraker die een nest gebruikt waarvoor een nest gebruikt moet worden. Er zat 

namelijk een ringmus te broeden in 1 van de kunstnesten. Een aardig gezicht. 

Hoeveel jonge mussen er groot zijn geworden weet ik niet. Maar ze zijn wel 

uitgevlogen! 

 

Age van der Meer 
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Verslag Werkgroep Kerkuilen 
 

De winter van 2017-2018 was weer een zachte winter met midden februari een 

paar weekjes vorstig weer. In het voorjaar zag je overal blauwe reigers en 

zilverreigers in de landerijen zitten en muizen eten. Dat leek dus goed te gaan 

voor de kerkuilen. De zomer was ook goed voor de kerkuilen. Het was een 

uitzonderlijk droge en warme zomer, de uilen konden ’s nachts volop muizen 

vangen, geen regenverlet! 

 

Op 13 juni hebben Meine Kampen en ik onze eerste kerkuilen geringd en wel 5 

jongen bij de gebroeders Stellingwerf op de Hylperhoek onder Workum. 

Gelukkig zaten de jongen dit keer in de kerkuilenbak en niet in de hooiblazerbuis, 

want die zit zo hoog dat we daar niet bij kunnen komen. 
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Bij Scharsterbrug, de regio van Henk Waterlander, ontdekten we een nest met 

maar liefst 12 eieren. Waarschijnlijk waren hier twee vrouwtjes aanwezig. Op 28 

juli konden we hier 4 jongen ringen, de rest van de eieren lag er toen nog in. 

 

In de regio waar Durk ringt waren 19 broedgevallen, waarvan 12 nesten zijn 

geringd met 41 jonge kerkuilen, 5 nesten niet zijn geringd en 1 nest is mislukt. 

In de regio van Theo en Willem waren er in totaal 23 broedgevallen, waarvan 20 

nesten zijn geringd met in totaal 81 jongen. De niet geringde jongen, 3 nesten zat 

er 1 in de hooiblazer en 2 nesten achter het riet. 

 

 
 

In totaal dus 42 broedgevallen in onze regio. Ik ringde dit jaar mijn laatste jongen 

op 8 september bij Sietze Gerritsma in Elahuizen en wel 4 stuks. Ik heb goede 

hulp van Theo Leenes en Meine Kampen gehad, dank hiervoor. 

Ik heb elders nog 149 jonge kerkuilen geringd en wel voor de groep Bolsward, 

St. Nicolaasga, Joure en Oldeberkoop. 

 

Namens de werkgroep 

Willem Louwsma 
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 
 

Wat was het ‘weer’ een bijzonder broedseizoen in 2018. Laat in maart een flinke 

vorstperiode en een prachtig warm voorjaar en zomer voor de kuikens. 

 

Het eerste ljipaai werd dit jaar gevonden op 15 maart in een perceel grasland in 

de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden. Eén dag later werd het eerste Friese 

ljipaai gevonden op een perceel maïsland in It Heidenskip. Op 20 maart werd het 

eerste ljipaai van De Fryske Marren, nabij Heerenveen, gevonden. 

 

Op vrijdag 29 juni hadden we dit jaar voor het eerst voor de weidevogelnazorgers 

een barbecue georganiseerd. Dit als erkenning van het vele nazorgwerk voor het 

weidevogelbeheer. De kosten hiervoor worden betaald uit de vergoeding die de 

Vogelwacht krijgt van de BFVW voor de nazorg. Het was een gezellig samen 

zijn en voor herhaling vatbaar, was de algehele conclusie. Ondanks afzeggingen 

vanwege vakantie waren toch nog 10 nazorgers aanwezig. 

 

Op 20 maart hielden wij onze jaarlijkse weidevogelbijeenkomst. De opkomst was 

met 13 personen laag; er staan 46 nazorgers bij onze werkgroep geregistreerd. 

Het broedseizoen 2017 werd geëvalueerd en er werd verder onder meer 

gesproken over anti-predatiekooien, realtime registratie (Vogelwacht App), 

alarmtellingen, de weidevogelnazorgdag en het weidevogelmozaïek in De 

Warren. 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

In totaal werden binnen onze vogelwacht in het broedseizoen van 2018 201 

nesten van kievit, 31 nesten van grutto, 15 nesten van scholekster en 5 nesten van 

tureluur geregistreerd in het BFVW-registratiesysteem. De uitkomstresultaten 

van de nesten 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 bij elkaar is als volgt: 116 onbekend, 64 

uitgekomen, 75 verloren door predatie en landwerkzaamheden. 

 

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 ligt boven de 2.100 hectare). Met 

name van de grutto waren er dit jaar een hoger aantal broedparen aanwezig. De 

kievit was aanwezig met hetzelfde aantal broedparen als in 2015 en 2016. De 

scholekster bleef gelijk met het aantal van 2017 en de tureluur nam weer verder 

af. De toename van de grutto concentreert zich met name rond het plasdras-
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project De Warren (rayon 2 en 3). Daarnaast doet het gebied rond de Algemiene 

wei (rayon 22 en 25) het plaatselijk goed. 

 

In onderstaande twee grafieken een overzicht van het aantal broedparen in ons 

wachtgebied. 

 

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

2005 tot en met 2018 (rayon 1 t/m 17) 

 

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

periode 2005 tot en met 2018 (rayon 1 t/m 17) 

 

Naast de vier hiervoor genoemde soorten zijn dit jaar binnen ons totale 

wachtgebied ook broedparen van veldleeuwerik (16), graspieper (12), gele 

kwikstaart (4), witte kwikstaart (1), paapje (1), wilde eend (17), slobeend (2), 

krakeend (4) en meerkoet (2) geregistreerd. 
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Rood omlijnd het werkgebied van Vogelwacht Balk e.o. 

 

Plasdras-project De Warren 

In 2016 is het plasdras-project rondom De Warren gerealiseerd (gebied is gelegen 

aan de provinciale weg tussen Harich en Ypecolsga). Het betreft hier een mozaïek 

met een negental enthousiaste deelnemers. Verschillende beheerpakketten maken 

deel uit van het mozaïek, zoals een uitgestelde maaidatum (1 juni, 8 juni en 15 

juni), kruidenrijkweidevogelgrasland, een plasdras en legselbeheer op bouwland.  

 

Hierna in grafiekvorm een totaaloverzicht van rayons 2 Waterloo–Balk, 3 De 

Warren–Slotermeer, 9 Trophorne–Waterloo en 10 De Warren–Balk, alwaar in 

het kader van weidevogelproject De Warren weidevogelbeheerpakketten zijn 

afgesloten. Hierin is goed te zien dat het aantal broedparen sinds de start van het 

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

2011 tot en met 2018 in de rayons weidevogelproject De Warren (rayon 2, 3, 9 

en 10) 

 

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

periode 2011 tot en met 2018 in de rayons weidevogelproject De Warren (rayon 

2, 3, 9 en 10) 

 

Namens de Werkgroep Weidevogels 

Durk Venema, Johan Deinum en Pieter Veenstra 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk 

Voorafgaand aan het seizoen hebben we 40 nieuwe nestkasten geplaatst. Een deel 

ter vervanging van bestaande nestkasten, maar ook een deel als aanvulling. Er 

hangen nu 61 nestkasten in het bos in verschillende uitvoeringen. Gewone 

nestkasten met een gat van 32mm voor mezen, maar ook nestkasten met een sleuf 

aan de achterzijde bedoeld voor boomkruipers. Daarnaast zijn er nog halfopen 

nestkasten opgehangen, welke geschikt zijn voor o.a. de gekraagde roodstaart, 

roodborst en witte kwikstaarten. Een drietal nestkasten zijn gekraakt door de 

grote bonte specht en wordt door de spreeuw gebruikt als broedplaats. 

Voor het eerst in jaren hebben we tijdens de controle de zang van een bonte 

vliegenvanger kunnen horen. Deze maakt gebruik van de gewone mezenkasten, 

maar we hebben helaas geen broedsel aan kunnen treffen. 
 

Dat er van de 61 nestkasten maar 33 bezet waren is deels wel te verklaren, omdat 

de nieuwe nestkasten pas vlak voor het broedseizoen zijn geplaatst. Daarnaast 

zijn er een 8-tal nestkasten met een invliegopening van 25mm bij. Dit blijkt zelfs 

voor de pimpelmees te klein, deze past door 28mm. Ook waren alle 6 halfopen 

nestkasten en de 3 boomkruiper nestkasten niet bezet. 

 

Resultaten controle mezennestkasten Wikelerbosk 2018 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 17 164 154 

pimpelmees 10 102 91 

boomklever 3 19 18 

Spreeuw 3 12 9 

totaal 33 297 272 
 

Als we de resultaten van dit jaar vergelijken met vorig jaar, zien we dat de 

koolmees weer het meest in de nestkasten zit, gevolgd door de pimpelmees. De 

boomklevers waren dit jaar met 3 paartjes weer goed vertegenwoordigd, ten 

opzichte van 1 paar in 2017. De spreeuwen waren met slechts 3 paren de helft 

minder dan in 2017, maar dit heeft natuurlijk te maken met de renovatie welke 

heeft plaats gevonden. 
 

Voor komend seizoen hopen we uiteraard dat de bonte vliegenvanger, roodborst, 

boomkruiper of zelfs een gekraagde roodstaart zich laat verleiden om in één van 

de nestkasten te gaan broeden. 
 

 Johan Deinum, Jelmer Luyckx & Harmen van Dijk 
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Bestel de mooiste vogel- en natuurfoto’s op 

www.natuurfotowebshop.nl 

 

Zowel losse fotoposters als fotoposters in een mooie lijst! 

 

Diverse afmeting verkrijgbaar van 21x30cm tot 50x70cm 
 

http://www.natuurfotowebshop.nl/
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Kerkuil wordt “lastig” dier??? 
 

Het gaat redelijk goed met de kerkuil in Friesland. Er zijn heel wat broedplaatsen 

gecreëerd in de loop der tijd. In onze regio Sondel, Wijckel, Brekken Polder, 

Sleat en Spannenburg hebben we dik 32 kerkuilnestkasten hangen. De meeste 

van oude thee kisten gemaakt nestkasten hebben we nu vervangen door de 

stevigere 18 mm underlayment kisten. Een tijd rovende klus. Gelukkig gaan ze 

jaren mee en hoeven we de komende jaren deze niet meer te vervangen. Tijd over 

zou je zeggen ;-) 

Maar wij stuiten nu op het volgende “probleem”. …. nou ja probleem... Het is op 

te lossen gelukkig, maar kost weer tijd.... 

Wij krijgen in onze regio steeds meer te maken met het probleem de 

uitwerpselen..... 

 

Veel boerderijen worden steeds meer gebruikt als opslag, terras, werkhok etc. 

Een hele logische stap nu het vee, hooi en stro niet meer in de boerderij staat. 

Maar nu de boerderij een andere functie krijgt, krijgt men 'last' van de kerkuil. 

En dat is meer dan logisch! Alles wordt onder gescheten en gebraakt... een 

bende!! 

 

Nu wordt ons gevraagd of we de kerkuilbak 

ook kunnen verwijderen of een andere 

oplossing weten. En ja, die hebben we 

gelukkig. We zijn een paar jaar geleden eens 

begonnen met het spannen van een zeil tussen 

het vierkant onder de bak. Grote spijkers 

rondom in het vierkant van de boerderij slaan. 

Daar tussen met behulp van oude fietsbanden 

een groot plastic zeil spannen. Dit zeil hield 

de poep en braakballen goed tegen. Alleen in 

de jaren die volgden werd het zeil steeds 

zwaarder, zwaarder en zwaarder. De 

elastieken knapten met alle gevolgen van 

dien. Helaas alles weer onder de poep. 

 

Nu zijn we de laatste jaren steeds meer bezig 

om de uil te keren in de boerderij. Met behulp 

van een tunnel leiden we nu de kerkuil 

rechtstreeks naar de uilenbak. Dit houdt wel 

in dat de uilenbak zo hoog en dicht mogelijk 
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achter het uilenbord moet. En dat is een hele klus. Steigers opbouwen, bak 

verplaatsen, tunnel maken en dat alles op grote hoogte! Een moeilijke klus en erg 

tijd rovend. 

Een hele zaterdag hebben we vaak per locatie nodig om deze klus te klaren. In 

onze regio hebben we nu al op 8 plaatsen zo'n klus geklaard. 

Soms maken we geen tunnel maar maken we een zoldertje achter het uilenbord 

en spijkeren we het driehoekje dicht met hout. Zo kan de uil niet meer in de hele 

boerderij komen maar toch broeden in het bovenste gedeelte van de schuur in de 

uilenbak. Er staan nog 2 van deze 'verbouwingen' op het programma. Een 

tijdrovende klus, maar wel een klus die we graag doen .(alleen die TIJD). Alles 

voor behoud van de kerkuil!! Per jaar proberen we 2 bakken aan te pakken. 

 

Hieronder een foto uit Spannenburg. De betreffende schuur wordt nu gebruikt als 

werkplaats en opslagplaats. Het bovenste gedeelte in de nok, achter het uilenbord 

hebben we hier dicht gespijkerd. 

 

 

Age, Jan en Gerrit 
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Activiteiten agenda 2019 
 

Jaarvergadering  

Woensdag 6 maart, 19:30 in De Treemter 
 

Presentatie BFVW  (na jaarvergadering), 

Woensdag 6 maart, vanaf 20:30 in De Treemter 
 

Jeugdvogelwacht, Projectplan Markant  

Het plaatsen van de zwaluw til en nestkasten op bungalowpark Markant. 

Datum en tijdstip nog te bepalen.  
 

Fryske Neisoarchdei 

Opgave bij Gerard Jellema (0514-572250) 

Datum en tijdstip nog te bepalen.  
 

Weidevogelbeheer, bezoek plas-dras gebied De Warren 

Opgave bij Pieter Veenstra (06-22651817) 

Datum en tijdstip nog te bepalen.  
 

Lammetjesdagen, Boerderijcamping Zwinzicht Harich 

Stand met voorlichting en educatie van vogelwacht aanwezig 

Zaterdag 13 april en zondag 14 april 

 

Jeugdvogelwacht, Projectplan Markant  

Nestkastcontroles Harichsterbosk / Markant 

Datum en tijdstip nog te bepalen.  
 

Excursie Alde Feanen, varen  langs een aalscholver kolonie 

Zaterdag 18 mei 10:30 – 12:30 

Opgave bij Theunie de Smit (0514-603918) of op jaarvergadering.  

Vertrek ca. 9:00 vanaf Haskeplein. Max. 25 personen. 
 

Jeugdfûgelwachtdei BFVW in Boksum 

Zaterdag 25 mei, 9:30 – 12:30 

Opgave bij Theunie de Smit (0514-603918) 
 

FF Boeren  

Stand met voorlichting en educatie van vogelwacht aanwezig 

Donderdag 1, 8 en 15 augustus 
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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 5 maart 2019 in bij een bestuurslid of mail het naar 

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

algemene ledenvergadering een prijswinnaar geloot. 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. 
 

Bosuil Merel Spreeuw 

Kerkuil Roodborst Stern 

Steenuil Pimpelmees Kieviet 

Ooievaar Sijsje Kluut 

Grutto Groenling Specht 

Slechtvalk Oehoe Appelvink 

Torenvalk Heggemus Huismus 

IJsvogel Vlaamsegaai Grauwe kiekendief 

Keep Goudvink Duif 

Koolmees Kiekendief Zwaluw 

Ransuil Velduil  
 

  

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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V O L G H G O U D V I N K E T G 

S O E H E R O O D B O R S T F L 

I O G V L A A M S E G A A I E N 

J I K R I U P U T M S E U G R L 

S E O E O W M P E E V D O E E S 

J V O N O E H O E V A V T N U L 

E A L S G K N M N L S S V M E O 

T A M G L I L L U J V G S R E L 

O R E S L E S K I E V I E T I B 

R H E R P K C S L N U M N U I J 

E B S M A E E H P H G E K K L E 

N E I F D N C E T R G R U T T O 

V P E L E D S H P V E L D U I L 

A B O S U I L U T K A E N T E J 

L K I E K E N D I E F L U U N I 

K L U U T F Z W A L U W K W O 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

