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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 

     
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 
 

Foto voorkant; Veldleeuwerik, Workumerwaard 07-04-2019 © Johan Deinum 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 

 
Op woensdag 11 maart 2020 in de Treemter te Balk 

Aanvang 19.30 uur 

 

Agenda: 
1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 6 maart 2019. 

4. a. Verslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing: dit jaar zijn aftredend en niet herkiesbaar Theunie 

de Smit en  Jan Willem Kooistra. Aftredend en herkiesbaar zijn Cor 

Harkema en Johan Deinum. Johan stelt zich tot 2022 herkiesbaar, zodat 

er niet te veel bestuursleden tegelijk kunnen aftreden. 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels. 

7. Verslag werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie. 

10. Rondvraag. 

 

Pauze 

 

11. Presentatie door ons bestuurslid Johan Deinum over “De ontwikkeling 

van de weidevogels in De Warren”.   

12. Sluiting. 
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Van de voorzitter 
 

Dit jaar gaf mij het gevoel dat wij als Vogelwacht op de goede weg zijn door 

meer kennis en ervaring te delen en daar waar nodig de leefomstandigheden van 

vogels te verbeteren. Dat alles dankzij de enthousiaste inzet van onze leden. 

 

Het begon dit jaar met het organiseren van een fietsexcursie naar het 

weidevogelbeheersgebied ‘De Warren’, met als doel leden en belangstellenden 

onderweg kennis te laten maken met de flora en fauna in het algemeen en de 

weidevogels in het bijzonder. Mede door de onderweg geplaatste telescoopkijker 

heeft jong en oud volop kunnen genieten van het gedrag van de weidevogels, 

haar jongen en geluiden. Gelet op de zeer positieve reacties, ondanks een enkele 

hagelbui en een straffe noordenwind, was het een groot succes en zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

Door een dreigend tekort aan voedsel voor de (jonge)weidevogels, als gevolg van 

de droogte in 2018 en dit voorjaar, werd besloten tot de aanschaf van een 

waterpomp op zonne-energie voor greppelvernatting in de weilanden. Met 

vernatting komen namelijk de wormen naar de oppervlakte en het trekt insecten 

aan. De financiering werd 

mogelijk gemaakt door 

donaties van de Stichting 

Jonkvrouwe J.E.J. Bas 

Backer en het RABO 

Coöperatiefonds. 

Hartelijke dank daarvoor. 

Daarbij ook hartelijk dank 

aan de boeren in het gebied 

voor de prettige 

samenwerking, zowel bij 

de nazorg van de 

weidevogels als bij het 

plaatsen van de 

waterpomp.  

 

 

Bij het ringen van de jonge uilen werden toeristen/campinggasten (jong en 

oud)betrokken, met als resultaat; vele positieve reacties. Voorts werd er een 

aanzet gegeven om de kinderen van de (basis)scholen (en ouders)actief te 

betrekken bij natuurprojecten.  
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Ondanks alle inspanningen gaat het echter nog steeds niet goed met de natuur en 

daarom zal de Vogelwacht zich blijvend inzetten voor de weidevogels, 

zwaluwen, zangvogels, uilen, insecten etc. en beroep doen op gemeente, boeren, 

burgers en scholen om hun steentje ook te willen bijdragen. 

 

Op de rayonvergadering van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in 

Hommerts kwam, op de vraag met betrekking tot de Stichting Agrarisch 

Natuurfonds Fryslân, de mededeling dat de eerste agrarische cultuurgrond 

ingericht voor weidevogels in haar bezit is. Daarbij deed men wederom een 

beroep op de Vogelwachten om bij het horen van het voornemen van 

bedrijfsbeëindiging van boeren met agrarisch cultuurland dit bij de Stichting te 

melden.  

 

Alle inspanningen en activiteiten van de werkgroepen in 2019 en het financiële 

verslag vindt u verder op in het Jaarboek met een fraai overzicht van inhoud en 

resultaat. En informatie over de algemene ledenvergadering en 

activiteitenagenda 2020. 

 

Helaas hebben onze bestuursleden Jan Willem Kooistra (penningmeester) en 

Theunie de Smit (secretaris) na jarenlange inzet, te kennen gegeven te willen 

stoppen met het bestuurswerk.  

 

Als gevolg daarvan zijn we naarstig opzoek naar opvolgers voor deze essentiële 

bestuursfuncties. Op de jaarvergadering hopen wij u meer te kunnen zeggen of 

het gelukt is iemand te vinden en voor te dragen.  

 

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

alle inzet van de (bestuurs)leden en vrijwilligers. En bedank met name onze 

sponsoren, welke dit jaar het drukken van het fraaie Jaarboek weer mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Tot slot wens ik u en de uwen een gezond en vogelrijk jaar 2020 toe. In de hoop 

u op onze jaarvergadering te ontmoeten. 

 

Pieter Veenstra 
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Verslag Algemene ledenvergadering van de “Vogelwacht Balk en 

omstreken” gehouden op 6 maart 2019 in de Treemter te Balk om 19.30 uur.  

  

Aanwezig: 27 leden en 7 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: ereleden Auke Volbeda en van de leden Inez 

Bergsma en Greta Blauw. 

 

1. Opening.  

De voorzitter, Pieter Veenstra, opent de vergadering en heet alle leden 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 voor iedereen 

toegankelijk met de presentatie de BFVW van Henk de Jong. 

Het is zijn eerste jaar en een bijzonder bewogen jaar, waarin we als oudste 

vogelwacht van Friesland ons 75e jubileum mochten vieren. Dit is voor ieder een 

groot succes geweest met veel bezoekers, een mooi programma en met 8 nieuwe 

leden als resultaat! Ook wijst hij ons op het prachtige jaarboek dat voor ons ligt 

en weer door Johan is samengesteld met wederom mooie foto’s.  

  

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Verslag van de rayon vergadering, die dit jaar georganiseerd is door de 

Vogelwacht Oudemirdum/Nijemirdum. 

* Het jaarverslag van de BFVW en de uitnodiging van de ALV op 1 maart 2019 

te Wommels. Ook nu weer krijgt de vogelwacht 1 exemplaar en de digitale versie 

is te verkrijgen bij de bestuursleden. De ALV vond nu weer plaats voor onze 

jaarvergadering en is bezocht door Gerard Jellema en hij doet hiervan verslag. Er 

was weer een grote opkomst! Dit was de laatste keer dat Rendert Algra de 

vergadering leidde. De nieuwe voorzitter wordt dhr. Frans Kloosterman, een 

echte natuurman. Aan de orde zijn de volgende punten geweest: 

- Johannes Kramer gaf een toelichting over de actuele toestand van landbouw en 

natuur. 

- De Europarlementariër dhr. Jan Huitema nam de petitie “Stop de jacht op 

weidevogels” met de12.000 handtekeningen in ontvangst en neemt dit mee naar 

Brussel met het doel jacht op weidevogels in Frankrijk te stoppen. 

- Het nieuwe beleidsplan is aangenomen. 

- Dhr. Marco Hoekstra vertelde over het project van het Agrarisch Natuurfonds 

om het land van Murk Nijdam, “de Skriezeboer” aan te kopen. 

- Vervolgens is er afscheid genomen van Rendert Algra, hij werd benoemd tot 

erelid en kreeg een gouden speld. 
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3. Notulen ledenvergadering van d.d. 7 maart 2018.   

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld met dank aan de 

secretaris, Theunie de Smit. 

 

4a. Jaarverslag penningmeester over 2018.   

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

dat in het jaarboek is afgedrukt. Zoals te lezen is, hebben we dit jaar een negatief 

saldo van € 549. Ons ledenbestand is dankzij het 75 jarig jubileum stabiel 

gebleven. Er zijn in 2018 13 nieuwe leden bij gekomen en er zijn 13 opzeggingen 

geweest. 

Uiteraard zijn vanwege het 75 jarig jubileum de kosten gestegen. Gelukkig 

hebben wij van verschillende instanties giften ontvangen, waardoor het saldo 

minder negatief uitvalt. 

Zoals vorig jaar reeds is gemeld in de vergadering, hebben wij als bestuur 

besloten om de contributie aan te passen naar € 8,00. De contributie voor de 

nazorgers, die  € 8.70 betaalden, en de leden wordt dan gelijk getrokken. De 

BFVW brengt geen kosten voor een eierzoekerspas meer in rekening. De reden 

om de contributie aan te passen is: De vergrijzing van het ledenbestand; 

aanschaffen van lesmateriaal voor de jeugd; uitbreiding van de nestkastjes 

(bungalowpark Markant); herstellen van de bestaande nestkastjes; kosten 

zwaluwtil (bungalowpark Markant); aankoop endoscoop, cameraval en de 

kostenstijging van het betalingsverkeer. 

De aanpassing van de contributie is met algemene stemming aangenomen. 

Bij de RABO sponsoractie konden de leden en niet leden weer stemmen. Dit jaar 

hebben er 12 mensen op ons gestemd. Dit heeft de vereniging € 60,00 opgeleverd. 

Tenslotte hartelijk dank aan de sponsoren voor hun jaarlijkse bijdrage. 

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie.  

De kascommissie, bestaande uit Fedde Akkerman en Evert Steensma heeft de 

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

penningmeester dan ook decharge voor 2018 verleend. 

Benoeming kascommissie: Fedde Akkerman treedt af en Durk Venema meldt 

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

 

5. Bestuursverkiezing. 

Er zijn geen bestuursleden die dit jaar aftredend zijn, dus het bestuur gaat in 

dezelfde samenstelling verder.   

 

6. Verslag werkgroep weidevogels.   
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Johan Deinum geeft een toelichting. Het beeld blijft bestaan dat het steeds 

moeilijker wordt de weidevogels te houden. Wel is er in het plas-dras gebied De 

warren een toename. Eerst van de kievit en nu ook van de grutto! Het project 

loopt nog 2 jaar. En we zijn druk bezig om nog een contract voor 5 jaar te regelen. 

We hopen dat het wordt voortgezet.  

Daarnaast proberen we de predatie beter in kaart te krijgen, met inzet van 

wildcamera’s. Ons gebied is door de Provincie gekozen voor onderzoek naar het 

effect van de steenmarter. 

Diet Algera merkt op dat aan de weg naar Woudsend, voor Waterloo, de greppels 

worden dicht gegooid. Heeft de vogelwacht daar invloed op? In het gebied van 

De Warren hebben we goed contact met de boeren. Is het mogelijk om het plas-

dras aan de ene kant door te trekken naar het Swin? Er moet wel een bepaald 

aantal vogels zijn is de subsidie eis en monitoring. En het budget is op.   

 

7. Verslag werkgroep kerkuilen en roofvogels.   

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

van de roofvogels en vertelt dat het wel een goed jaar lijkt te worden. Er zijn wel 

behoorlijk veel veldmuizen. 

Er is behoeft aan vrijwilligers, hierbij een oproep!!! Age heeft ook hulp nodig. 

Eigenlijk zijn er voor alle werkgroepen vrijwilligers welkom. Neem contact op!  

  

8. Jeugdvogelwacht.  

Theunie de Smit geeft een toelichting. We hebben heel weinig actieve 

jeugdleden. 

Waar we vroeger een mooie groep kinderen hadden die steeds meegingen met de 

nestkastcontroles en zelfs op de jeugdvogelwachtdag één groep als Vogelwacht 

Balk konden vormen, zijn er nu maar 1 of 2 kinderen die meegaan. Het vorige 

jaar waren we heel actief in de school, een mooi project, heel enthousiaste 

kinderen maar geen blijvertjes. Binnen de school lukt het beter, maar dat kost 

lestijd. Onze doelstelling blijft wel: kinderen laten kennismaken met de vogels 

en de natuur. 

Natuurlijk gaan we door met de nestkastjes, de pijpjes laten los. Dus dit weekend 

het bos in. 
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9. Excursie. 

Voor het 75 jarig jubileum kreeg het bestuur als cadeau van It Fryske Gea: een 

excursie naar keuze. Nu hebben we als bestuur gedacht dit breder te maken en dit 

samen met de leden te doen. De keuze is gevallen op Eernewoude: varen door de 

Alde Feanen, langs een aalscholverkolonie. In overleg met It Fryske Gea hebben 

we de afspraak kunnen maken dat het bestuur gratis meegaat en we voor de leden 

de ledenprijs van de leden van It Fryske Gea betalen. 

Er gaat een inteken lijst rond, waarop men zich kan inschrijven. 

Verder staat er een activiteitenlijst in het jaarboek, lammetjesdag, 

jeugdvogelwachtdag 25 mei in Boksum,. Nog niet alle data zijn bekend, maar de 

gegevens komen op de website en men kan zich opgeven bij het bestuur. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel: onder de goede inzendingen wordt er geloot. Het wordt Inez Bergsma.  

Evert Steensma: sinds mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

een verplichting. Hoe is dat hier geregeld? Dit had niet onze prioriteit, maar we 

nemen contact op met de BFVW en zullen er aan werken.  

Siemen Albada: we doen veel voor een specifiek gebied waar veel weidevogels 

zitten, maar ook beschermen we de roofvogels. Hoe is dat te rijmen? De buizerd 

is een beschermde vogel, je kunt er niet zoveel aan doen. Het is niet zo 

gemakkelijk om bijvoorbeeld bosjes weg te halen. 

Gjalt Bergsma: wanneer kunnen we de nazorgpassen krijgen? Kan worden 

gedownload van internet. De nazorgbijeenkomst volgt eerstdaags. 

Meine de Vries: kunnen we de camera’s ook gebruiken bij de uilen? Kunnen we 

proberen. Ze worden nu gebruikt bij Bosk en Greide om te zien of er een vos, 

marter of das is geweest. 

Pauze tot 20.30 uur.  

 

Inmiddels waren er zo’n 40 mensen aanwezig voor de presentatie van Henk de 

Jong, beleidsmedewerker van de BFVW. 

Het eerste kievitsei is op 28 februari 2019 gevonden in Vegelingsoord. Extreem 

vroeg en daarna was het 5 dagen stil. Heel bijzonder en er was twijfel. Volgens 

het protocol is het ei gekeurd en gelotterd en het bleek echt. 

De organisatie van de BFVW. Het is een federatie van 110 vogelwachten, waar 

2 betaalde krachten werken en er zijn 3800 vrijwilligers actief. We richten ons 

op het beschermen en hoeden van de natuur in samenwerking met andere 

organisaties. In heel Friesland is een afname van de weidevogels van 25% in de 

jaren 2015-2018.  
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We doen wat we kunnen en er is petitie met 12.000 handtekeningen aangeboden 

om de jacht op weidevogels in Frankrijk te stoppen. 

 

Het project Grutsk op ús Greidefûgels. De provincie wil hier een positieve draai 

aan geven, met een samenwerkingsproject met vele organisaties. Het Van Hall 

instituut, boerenorganisatie LTO Noord, Agrarische collectieven (KBF), 

Agrarische jongeren (AJF), de BFVW en particulier grondbezit Fryslân. 

Extra maatregelen zijn nodig, meer doen aan predatie beheer en boeren (nog) 

meer bewust maken van het belang van weidevogels. 

 

In 2019 wil men een bloeiend Fryslân. Alle boeren krijgen een toolkit. Het is de 

bedoeling dat er door elke boer 1 ha. wordt ingezaaid met een kruidenmengsel 

en nu krijgen 100 boeren een kruidenmengsel aan geboden zodat voor 100 ha. 

kruidenrijk grasland ontstaat. Dit is bedoeld om een verandering op gang te 

brengen. 

Een nieuwe ontwikkeling is het werken met de drone, en een warmte camera. Dit 

kan de nazorgers helpen om te kijken waar nog kuikens zitten, voordat de boer 

gaat maaien en bij de predatie bestrijding. 

 

Het Agrarisch natuurfonds. Dit is een stichting vanuit de BFVW om land aan te 

kopen voor agrarisch natuurbeheer. Als eerste wordt er gedacht aan Murk 

Nijdam, in Wommels. Hij heeft de hoogste grutto dichtheid van Friesland. 

Financiering van het project zijn subsidies, fondsenwerving, schenkingen en 

legaten, Crowdfunding en obligaties.   

 

Pieter bedankt de spreker en sluit hiermee de avond, die verder informeel wordt 

voortgezet. 

 

Theunie de Smit. 
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Informatie van de penningmeester 
 

Het jaar 2019 hebben wij zeer positief afgesloten. We hebben veel aandacht en 

publiciteit gegeven van de noodzaak voor het aanschaffen van een plas-

draspomp. Hierdoor hebben we veel giften mogen ontvangen. Van de Rabobank 

een gift van € 1.800,- en van de Bas Backer Stichting een gift van € 800,-. Ook 

van een nieuw lid hebben we een gift van € 249,06 mogen ontvangen. Namens 

het bestuur en leden van de Vogelwacht Balk e.o. hartelijk dank hiervoor. 

Dankzij de medewerking en steun van deze gevers is het mogelijk de vogelwacht 

financieel gezond te houden en kunnen we diverse activiteiten organiseren. 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de vogelwacht en de natuur een warm 

hart toedragen.  

 

Met meer dan € 6.400,- aan spaargelden en een positief saldo op de lopende 

rekening hebben wij nog voldoende saldo om eventuele tegenslagen op te vangen 

en investeringen te doen. Hierbij noem ik een aantal voorbeelden:  

–  aanschaffen van meer lesmateriaal voor de jeugd 

–  uitbreiding nestkastjes en herstellen van bestaande nestkastjes 

–  aankoop endoscoop, wildcamera’s 

–  aankoop 2de plas-draspomp 

–  aankoop nestbeschermers weidevogels 

 

Elders in het jaarboek vindt u het financiële overzicht over 2019. De kosten m.b.t. 

het zakelijke betalingsverkeer zijn in vergelijking met het jaar 2018 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 in de administratie. Alle incasso's worden in één keer 

op onze bankrekening gestort en zijn dan ook direct in de administratie verwerkt. 

Voor losse overboekingen moeten per boeking bankkosten worden betaald en 

elke losse bankoverschrijving moet handmatig in de administratie worden 

verwerkt. Bovendien houden we de kosten m.b.t. het betalingsverkeer laag. Wij 

rekenen daarom op jullie medewerking.  

 

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

jaar. Dit jaar hebben wij 9 nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas zijn er dit 

jaar ook 12 opzeggingen geweest, waardoor ons ledenbestand verder afneemt. 

Dit heeft ook te maken met het feit dat wij een redelijk oud ledenbestand 

(vergrijzing neemt toe) hebben. Nieuwe leden zijn dan ook altijd zeer welkom.  
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Financieel overzicht 2019 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 1-1-2019 ING 

Saldo 1-1-2019 RABO 

Rabo ledensponsoring 

Contributies 

Advertenties jaarboek 

Opbrengst lammetjesdag 

Vergoeding telling beheer 

monitoring jaargang 2019 

Gift W. Louwsma 

 

 

Donatie mevr. M.C. 

Hiensch-de Groot  

 

Donaties plas-dras pomp  

 

Stichting. Jkvr. Bas Backer 

bijdrage plasdraspomp 

 

Rabobank coöperatiefonds 

bijdrage plasdraspomp 

€  1468,53 

-   6480,76 

-       25,00 

 -   1917,70 

-     500,00 

-     102,00 

 

-     467,00 

-     848,00 

 

 

 

-     249,06 

 

-       70,00 

 

 

-     800,00 

 

 

-   1800,00 

 

 

Flapper, drukken jaarboek  

ING betalingsverkeer 2019 

Kantoorartikelen + flyers  

Materiaal nestkasten 

Treemter, nota ALV  

Teernstra, nota nazorgverg. 

Teernstra, nota fietsexcursie 

Vaarexcursie Alde Feanen 

Cadeau's / bedankjes 

Abonnement Vanellus (5x) 

Contributie Sovon 

Afdracht BFVW 

BBQ tbv inzet nazorgers 

Verg. ringwerk Louwsma 

Kosten kraam Lammetjesd. 

Aanschaf plas-dras pomp  

 

 

 

Saldo 24-12-2019 ING 

Saldo 24-12-2019 RABO 

€     465,85 

-     169,32 

-     192,11 

-     324,45 

-     233,50 

-       87,90 

-       42,90 

-       55,00 

-       13,40 

-       75,00 

-       27,50 

-     675,50 

-     164,10 

-     848,00 

-       40,00 

-   2480,50 

 

  

 

-  2.352,26 

-  6.480,76   

 

Totaal € 14728.05 Totaal € 14.728,05 

 

 

 

Saldo ING 24-12-2019   € 2.352,26 

 Saldo RABO 24-12-2019  € 6.480,76 

  

Saldo 24-12-2019   € 8.833,02 

 Saldo 1-1-2018    € 7.949,29 

 Positief over 2019   €    883,73 
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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 2020 over te maken. Bij 

voorkeur via internet bankieren. Het IBAN-nummer van de Vogelwacht Balk en 

Omstreken luidt: NL16 INGB 0007 9137 68. 

 

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. 

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren E. Steensma en D. Venema. Tijdens 

de algemene ledenvergadering zullen zij verslag uitbrengen van hun 

bevindingen. 

 

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 mogelijk 

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-mailadres).  

Jullie kunnen een e-mail sturen naar vogelwachtbalk@hotmail.com zodat ik het 

e-mailadres in de administratie kan verwerken. 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. 

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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Ook willen wij meer doen aan bepaalde sponsoracties en daarvoor is e-mail een 

handig communicatiemiddel.  

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 dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Kooistra 

Penningmeester 

 

 
 

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

Het broedseizoen 2019 was voor de muizenspecialisten, zoals buizerd, torenvalk, 

kerkuil, ransuil en velduil, een top jaar. Boeren werden door de LTO opgeroepen 

om massaal water op hun graslanden te pompen om de muizen te verzuipen. En 

wat kwamen er een vogels op die wegvluchtende muizen af. Ook nu de winter 

2019/2020 ten einde gaat zijn er nog steeds veel veldmuizen in het land aanwezig. 

 

Op de overvloed van veldmuizen kwamen veel velduilen af. Velduilen zijn echte 

zwervers. Noord-Europese en Russische velduilen kunnen zomaar in ons land 

opduiken. Net als in het invasie jaar 2014 kwamen er zo’n 60 paartjes in onze 

provincie tot broeden. Normaal zijn dat er ongeveer 20 in heel Nederland. 

Evenals in 2014 was er binnen ons Vogelwachtgebied vrij weinig van de invasie 

te merken. Er werd één nest te Ypecolsga aangetroffen in een perceel agrarisch 

grasland. De jongen vlogen succesvol uit. 

 

 
Het ringen van jonge velduilen. 

 

Zoals genoemd deden de muizenspecialisten het goed. Dit was ook goed te zien 

in het aantal jongen dat gemiddeld per succesvol nest van torenvalk uitvloog. In 

2016 was het aantal veldmuizen zeer laag. In dat broedseizoen vlogen er 
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gemiddeld 3,8 jongen per nest uit. De jaren daarna nam het aantal muizen in het 

grasland en daarmee ook het gemiddeld aantal jongen per nest toe: 4,7 in 2017, 

5,0 in 2018 en 5,1 in 2019! Het gemiddelde van 2019 kwam overeen met dat van 

2014 waarin we ook enorme aantallen veldmuizen hadden. 

 

Driemaal scheepsrecht; nabij Koudum werd dit broedseizoen, na twee mislukte 

broedpogingen (2017 en 2018), succesvol gebroed. Er vloog één jong uit. Ook 

de slechtvalk op de zendmast van Spannenburg wist drie jongen groot te brengen. 

 

De laatste jaren is er een gebrek aan enthousiaste leden en worden niet meer alle 

terreinen binnen het werkgebied afgezocht. De gevonden aantallen geven 

daardoor niet meer een representatief beeld van de roofvogelbevolking en 

ontwikkeling en worden daardoor ook niet meer in dit verslag opgenomen. Wel 

het geringde aantal vogels. Willem Louwsma ringde in het zuidwesten van 

Friesland 3 bruine kiekendieven, 3 haviken, 32 buizerds en 194 torenvalken. 

Durk Venema ringde in het zuidwesten van Friesland 1 bruine kiekendief, 5 

haviken, 26 buizerds, 37 torenvalken, 3 boomvalken, 1 slechtvalk, 4 ransuilen en 

7 velduilen. 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

 Durk Venema 

 

 
Velduil. 
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Fietsexcursie langs De Warren 

 
Op zaterdag 4 mei organiseerde Vogelwacht Balk e.o. een gezamenlijke 

fietstocht naar weidevogels voor leden en belangstellenden. De fietstocht ging 

rond het weidevogelbeheersgebied De Warren. Het gebied ligt ten noorden van 

Balk. 

 

Onderweg werd uitleg gegeven over de weidevogels die er broeden en over hun 

leefgebied. Wat hebben ze nou echt nodig om tot een succesvol broedsel te 

komen. Daarnaast werd uitleg gegeven over de samenwerking tussen Bosk en 

Greide, boeren, vogelwachters en jagers. 

 

Door de aanwezigheid van een telescoop waren de grutto, tureluur en kievit 

goed te zien. 

 

Ondanks de frisse dag met harde wind en een enkele hagelbui was het een groot 

succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
 

 
Turen naar de weidevogels in De Warren 
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FF boeren 2019 
 

In augustus 2019 waren wij tijden het FF boeren te gast bij de familie Bekedam 

in Nijemirdum. De stand was binnen opgesteld zodat wij gebruik konden maken 

van de beamer. Daarmee hebben we de fotopresentatie laten zien die we ook 

hebben gebruikt op ons feest ter ere van het 75 jarig bestaan van de vogelwacht. 

Veel mensen gingen er eens goed voor zitten en hebben genoten van de mooie, 

door Jan Tijsma gemaakte, foto’s. Er was veel belangstelling voor het werk van 

de vogelwacht en hebben we leuke gesprekken gehad over dit onderwerp met 

verschillende mensen.  

 

Er was veel te zien op het bedrijf van de familie Bekedam en de familie had aan 

alles gedacht om de bezoekers een fijne dag te bezorgen. Voor kinderen was er 

vermaak en voor de ouderen was er ook genoeg te zien en te beleven. Ook de 

diverse standhouders werden door de familie Bekedam goed verzorgd. Voor de 

standhouders was er aan het einde van de dag een gezamenlijke maaltijd ter 

afsluiting van een zeer geslaagde dag. Wij danken de familie Bekedam voor hun 

gastvrijheid en gezelligheid, wij kunnen terugzien op een mooie dag. 

 

Gerard Jellema en Jan Galama 
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Verslag Werkgroep Kerkuilen 
 

Het voorjaar was weer zacht en er was een overvloed aan muizen, dus dat leek 

voor de kerkuilen een goed jaar te worden. De werkgroep kon midden mei al 

beginnen met inventariseren en we konden toen al grote jongen ringen. 

 

Op zaterdag 18 mei ringde Durk 29 jonge kerkuilen en Willem 37 jonge 

kerkuilen. Zo vroeg in het jaar hadden we nog nooit zoveel jongen geringd. In de 

regio Sint Nicolaasga ringde ik op 17 mei ook al 30 jonge kerkuilen en op 11 mei 

al 4 jongen in een boerderij bij Bolsward. Op 31 mei kon Durk een nest met 9 

jongen ringen in Sloten, maar Willem kon op 3 juni maar liefst 10 jonge kerkuilen 

ringen in Koufurderrige. Ik denk dat we zulke grote legsels niet gauw weer 

beleven. 

 

 
Ringen van jonge kerkuilen bij Camping De Jong in Wijckel 

 

Het jaar 2019 was uitzonderlijk, want er waren ook wel 10 kasten waar we de 

jongen ringden en dat er al weer “schone eieren”, dus een 2e leg in lag. In de regio 

waar Durk ringt waren er 35 broedparen, 6 2e broedsels en 1 derde broedsel, met 

in totaal 203 jongen. In mijn regio waren er 27 broedparen en 6 2e broedsels, met 

totaal 163 jongen. 

 

Zoals jullie kunnen lezen is het in het jaar 2019 een geweldig goed jaar voor de 

kerkuilen geweest, zelden zo goed. 
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Ik heb elders nog 238 jonge kerkuilen geringd en wel voor de groepen Bolsward, 

Sint Nicolaasga, Joure en Oldeberkoop. Ook in deze regio’s was het zeer goed 

met ook veel meer broedsels en jonge kerkuilen. 

 

Een druk jaar geweest, maar wel genoten! 

 

Namens de werkgroep,  

Willem Louwsma. 

 

 
Willem Louwsma en Theo Leenes aan het ringen bij familie De Smit - Harich. 
 

 

 
 

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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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/


 25 

Verslag Jeugdvogelwacht 2019 
 

Nestkastjes Harichster bos 

Deze keer zijn de nestkastjes slecht éénmaal gecontroleerd; door vier 

volwassenen en één jeugdvogelwacht lid. Omdat het te laat in het seizoen was 

waren de meeste nestkastjes leeg of in aanbouw voor de tweede leg. Er was een 

nestkastje met 1 dode koolmees op het nest. De oorzaak was onbekend. Een 

kastje met een wespennest in het hele nestkastje. Een nestkastje met 7 jonge 

koolmezen, één met 9 jonge pimpelmezen, één met 10 jonge koolmezen en een 

nestkastje met 6 eieren van de pimpelmees. Een tabel hiervan te maken heeft dus 

weinig zin. Het aankomende jaar beginnen we met het schoonmaken van de 

nestkastjes en het regelmatig uitvoeren van controles. 

 

Uilen ringen 

Afgelopen zomer zijn we 

met 4 enthousiaste kinderen 

en een van de ouders 

aanwezig geweest bij het 

ringen van 6 jonge kerkuilen 

in  de schuur van Betty Bult 

op Mirns. De kinderen 

vonden dit heel 

indrukwekkend, eerst 

afwachtend, maar later 

durfden ze een van de 

uilskuikens vast te houden. 

Deze activiteit willen we het 

komende jaar vaker 

proberen te doen.           Wegen van een uilskuiken 

 

Jeugdvogelwachtdag 

De jeugdvogelwachtdag werd op 25 mei 2019 gehouden te Blessum op het 

melkveebedrijf van Thom en Ytsje Miedema. Het verslag staat verderop in het 

jaarboek. 

 

Denktank 

Omdat de belangstelling van de kinderen terugloopt zijn we met een groepje, Cor 

Harkema, Joop van der Galiën, Marion Nierstrasz en Theunie de Smit bijeen 

geweest om een lijn uit te zetten hoe we dit verder kunnen aanpakken. We hebben 

de leskist van de BFVW bekeken en contact gelegd met de 3 basisscholen in 
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Balk. Bij een bezoek aan Mar en Klif bleek dat alle drie scholen hierbij zijn 

aangesloten. We konden daarnaast meteen hier op inhaken omdat de 

Ludgerusschool na de herfstvakantie een project wilde doen over roofvogels en 

uilen. Hierbij was de kennis van de vogelwacht zeer welkom. En Joop en Marion 

konden direct een middag aanwezig zijn. Er was veel enthousiasme voor het 

pluizen van braakballen. Ook zijn er contacten gelegd met Staatsbosbeheer, die 

veel activiteiten wil doen met de jeugd om ze meer bij de natuur te betrekken. 

Hier willen we graag gebruik van maken. 

 

Tevens zijn we naar de jeugd-educatieavond van de BFVW geweest wat een hele 

nuttige avond was. Daar kregen we de vraag of we in 2021 met onze vogelwacht 

de jeugdvogelwachtdag willen organiseren. 

 

Cor Harkema en Theunie de Smit. 
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Excursie naar de Alde Feanen 2019 
 

Op 18 mei 2019 vertrokken we met 13 leden van onze vogelwacht ’s morgens 

om 9 uur van het Haskeplein op weg naar het bezoekerscentrum van de Alde 

Feanen voor onze jaarlijkse excursie. De aanleiding was het feit dat het bestuur 

op ons jubileumfeest van It Fryske Gea als cadeau een excursie kreeg aangeboden 

in één van de natuurgebieden. Onze keuze was gevallen op de vaarexcursie in de 

Alde Feanen bij Earnewoude. Het idee om dit te combineren met de excursie 

voor de leden hebben we voorgelegd en het was mogelijk tegen de ledenprijs van 

It Fryske Gea. 

 

 
De excursieboot de Blaustirns. 

 

Aan de kade ligt de ecoboot Blaustirns al klaar en de gids Klaas Haringa wacht 

ons op. Er komen nog een paar andere gasten, met indrukwekkende 

fotoapparatuur en verrekijkers. Om 10.30 uur start de electro-motor en gaan de 

trossen los. In tegenstelling tot het ongunstige weerbericht is er een stalende zon 

en een blauwe lucht. We worden verzocht om eerst binnen plaats te nemen waar 

de gids ons iets over het gebied en de route vertelt. Het was een veengebied, wat 

ontgonnen werd, met petgaten en dijkjes. Toen de turf op was, bleef het braak 

liggen. Zelfs werd er afval uit Leeuwarden gestort in de Ald Dwinger. Een paar 

huisjes werden er gebouwd, o.a. door de familie Brenninkmeier. Verder was het 

een moerasgebied, meertjes, bosjes en uiteindelijk werd het als natuurgebied 

gekocht door hIt Fryske Gea. 
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Het mooie weer lokt ons al snel naar het bovendek, terwijl de boot geruisloos de 

Lange Sloot invaart. De gids, die zelf ook bij de Vogelwacht Sneek was geweest, 

vertelt zeer geanimeerd en speelt mooi op de groep in. Bij de boerderij van 

Brenninkmeier lopen de Canadese ganzen met hun jongen op het erf. We draaien 

de hoek om, de Neare Site in, een smalle sloot aan de rand van de Dwinger. Daar 

varen we langs de zwaluwhaven. Dit is een monument dat is opgericht ter 

nagedachtenis aan de omgekomen vliegeniers in de Lancaster, die daar is 

neergestort in de tweede wereldoorlog. Een eskader van 251 vliegtuigen was in 

de nacht van 4 op 5 september 1942 vanuit Engeland op weg naar Bremen om 

daar doelen te bombarderen. Ze werden onderschept door de Duitsers en de 

Lancaster R 5682 met 7 bemanningsleden aan boord crashte bij de Dwinger. Het 

monument bestaat uit een halfronde stenen wand met daarin 251 nestgaten, 

waarin oeverzwaluwen kunnen broeden. Er zijn 12 dichtgemaakt, als symbool 

voor de niet teruggekeerde vliegtuigen. 

 

We glijden verder door de prachtige natuur naar een open gedeelte, waarin een 

stenen wal is opgeworpen. Dit is natuurlijk begroeid geraakt en het biedt een 

fraaie nestgelegenheid voor een kolonie kokmeeuwen. We liggen er vlak naast 

en kijken er boven op. Heel veel nesten, broedende vogels, eieren en volop 

pykjes.  

 

 
Kokmeeuw met jong en ei. 
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Een verdwaalde krakeend heeft kennelijk haar nest verlaten, want de eieren 

liggen verspreid tussen de nesten en kuikens. Terwijl we op weg zijn naar de 

aalscholverkolonie volgt er een fantastisch cadeautje! Daar komt de zeearend 

aangevlogen, omringd door wat aanvallende kraaien. Alsof hij hier is besteld! 

We varen een stukje achteruit, zien een woud van witte, kaal gescheten bomen, 

waar de aalscholvers zitten. Boven in de top van een kale boom strijkt de 

zeearend neer en blijft daar een hele tijd poseren voor de telelenzen en 

verrekijkers. Een geweldig moment voor ons allemaal. We genieten volop.  

 

 
Opvliegende zeearend. 

 

Zo langzamerhand varen we weer terug, zo rustig, alleen geluid van de vogels. 

De gids vertelt nog uit zijn tijd bij de vogelwacht: weet je wat een takkeling is? 

Regelmatig werd hij gebeld door mensen: “er is een jonge uil uit de boom 

gevallen, wat moeten we doen?” Het is een uilskuiken van een ransuil. Niets 

doen. Hij komt wel weer in het nest. En ja, hij klom vanzelf omhoog, deze  

takkeling. 

Als we terug zijn hebben we nog de gelegenheid om de expositie van de 

Lancaster te bekijken: “Geraakt!” De laatste vlucht van Lancaster R5682. Het 

wrak is in 2017 geborgen. Een hele tegenstelling, maar een hele respectvolle 

expositie. Zeer de moeite waard.  

 

De thuisblijvers hebben wel heel wat gemist! 

Theunie de Smit. 
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Impressie excursie. 
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Geboortegolf van uilskuikens op Idske Poppes Sathe 
 

Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw is er in de nok van de schuur op 

Lorbuorren 3 op Harich een uilenkast geplaatst door de Vogelwacht Balk e.o. 

Decennialang is daar de broedplaats voor de vele paartjes kerkuilen; hun 

nakomelingen (pullen of uilskuikens) worden door de Werkgroep Kerkuilen 

gemeten, gewogen, gesekst en tenslotte geringd! In het verleden ging het steeds 

om normale aantallen van 3 of 4 kuikens.  

 

 
9 uilskuikens op rij. 

 

Dit jaar overtreft de hoeveelheid broedsels enorm, dankzij de veldmuizenplagen 

in onze wijde omgeving; voor veel soorten predatoren een waar paradijs! In juni 

konden Willem Louwsma en Theo Leenes 4 kuikens ringen. Vier maanden later 

haalde dit duo 9 uilskuikens uit de kast! In twee emmers werd de hele familie 

vanuit de nok omlaag naar de hooizolder getakeld om geregistreerd en op de 

statiefoto gezet te worden.  

 

Willem en Theo zijn er bijna zeker van dat deze “vangst” wel eens een record 

kan betekenen in ons dorp Harich!  

 

Bram en Theunie zijn zeer verheugd met de komst van dit grote gezin van 

“gevleugelde vrienden” in hun boerderij. 

 

 



 32 

Lammetjesdagen 2019 
 

Zoals eerdere jaren waren er ook dit jaar lammetjesdagen georganiseerd op de 

boerderij Zwinzicht van de familie van Dijk te Harich. De eerste dag had het 

meer van ijsbeertjesdag; koud, veel wind en hagel- en sneeuwbuien. Ondanks dat 

kwamen er toch veel bezoekers. Gelukkig konden zij zich warmen in de schuur 

bij de schapen en hun lammeren. 

 

In de loop van de dag had de stand van de vogelwacht goede aanloop. Er was op 

het terrein en in de stal van alles te doen en te zien voor de kinderen. Bij de stand 

van de vogelwacht was er voor de kinderen weer de mogelijkheid om een 

vogelhuisje in elkaar te timmeren. 
 

 
Nestkasten timmeren bij de stand van de vogelwacht. 
 

De tweede dag was het weer gelukkig een stuk beter. Er was zon! Er was veel 

belangstelling van mensen uit de buurt maar ook van ver. Zelfs van over de 

grenzen van Friesland kregen we bezoekers aan onze stand. Dit gezin was zo 

enthousiast geraakt over ons werk dat zij meteen een royale donatie hebben 

gedaan en hebben wij ze ook lid mogen maken van onze vogelwacht. 
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Ook deze dag waren de vogelhuisjes erg in trek. De kinderen timmerden er op 

los en het resultaat was dat alle vogelhuisjes verkocht zijn. 

De familie van Dijk heeft ons deze dagen goed verzorgd met een natje en een 

droogje, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. 
 

 
Stand van de vogelwacht. 
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 
 

Het eerste ljipaai werd in 2019 gevonden op 28 februari in een perceel bij 

Vegelinsoord. Nog nooit eerder werd zo vroeg in het seizoen een kievitsei 

gevonden in Nederland én dus ook Fryslân. Het landelijke record lag op 2 maart. 

In 1998 werd het eerste ei toen gevonden in Ermelo. Het vroegste kievitsei in 

Fryslân tot nu toe werd gevonden op 4 maart 1989 bij Boarnburgum. De laatste 

keer dat in Fryslân het eerste ei van Nederland gevonden werd, was in 2012 bij 

Oudehaske. 
 

Dit jaar hielden we onze jaarlijkse weidevogelbijeenkomst op 6 april. We deden 

het anders dan anders. We verzamelden om 8:00 uur in café Teernstra, alwaar we 

onder het genot van koffie en een gevulde koek het voorgaande broedseizoen te 

evalueerden. Vervolgens zijn we in groepjes opgedeeld en gezamenlijk het veld 

in gegaan om nazorg te plegen. Om 11:00 uur kwamen we terug in café Teernstra 

om nog even met een kop koffie de ochtend na te bespreken en de resultaten door 

te nemen. De opkomst was aardig, maar de ochtend was geweldig. Wat een 

mooie manier om elkaar te enthousiasmeren. Aankomend seizoen gaan we onze 

jaarlijkse bijeenkomst weer op deze manier vormgeven. 
 

 
 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

In totaal werden binnen onze vogelwacht in het broedseizoen van 2019 338 

nesten van kievit, 35 nesten van grutto, 25 nesten van scholekster en 11 nesten 

van tureluur geregistreerd in het BFVW-registratiesysteem. De 

uitkomstresultaten waren (per rayon) sterk wisselend. Het geregistreerde 

nestresultaat van de vier hoofdsoorten is als volgt: 396 onbekend, 23 uitgekomen, 

22 verloren door predatie en 11 verloren door overige oorzaken. Hieruit blijkt dat 

we wel erg weinig registreren wat het broedsucces is van een eenmaal gevonden 

nest. Verlies van legsels wordt hierdoor onderbelicht.
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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 (ons totale geregistreerde nazorggebied ligt boven de 2.100 hectare). Met 

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

kievit liet weer een afname zien. De scholekster en de tureluur waren iets beter 

vertegenwoordigd dan de afgelopen jaren. De toename van de grutto concentreert 

zich met name rond het plasdras-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 2019 (rayon 1 t/m 17) 

 

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

periode 2005 tot en met 2019 (rayon 1 t/m 17) 

 

In 2016 is het plasdras-project rondom (Mozaïek) De Warren, aan de provinciale 

weg tussen Balk en Ypecolsga, gerealiseerd. Verschillende beheerpakketten 

maken deel uit van het mozaïek, zoals uitgestelde maaidatum 1 juni, 8 juni en 15 
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juni, kruidenrijkweidevogelgrasland, een plasdras en legselbeheer op bouwland. 

Hieronder in grafiekvorm een overzicht 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 is toegenomen. 

 

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

2011 tot en met 2019 in de rayons van het 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 2019 in de rayons van het weidevogelproject De Warren 

(rayon 2, 3, 9 en 10) 

 

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

ook broedparen van veldleeuwerik (10), graspieper (9), gele kwikstaart (2), wilde 

eend (13), slobeend (3), krakeend (1), meerkoet (13), waterhoen (1) en velduil 

(1) geregistreerd.  
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Bijzonder was dat een paartje velduilen dit seizoen nestelde in een regulier 

perceel agrarisch grasland nabij Ypecolsga en zes jongen groot kreeg. Vanwege 

het hoge aantallen veldmuizen kwamen er op veel meer plaatsen in Fryslân 

velduilen tot broeden. 

 

Om meer inzicht te verkrijgen in de predatie van legsels, en specifiek de 

steenmarter, is binnen het Mozaïek De Warren meegedaan met een 

predatieonderzoek van de Provincie Fryslân. Van de Provincie zijn vier 

wildcamera’s in bruikleen verkregen die Johan Deinum bij verschillende nesten 

heeft geplaatst. Met de wildcamera’s zijn in totaal 11 nesten gevolgd, waar er bij 

9 nesten eieren zijn uitgekomen.  

 

 

Foto van vos gemaakt door wildcamera. 

 

Eén keer is een grutto gepredeerd door een vos en bij één nest van een kievit heeft 

een wezel één of meerdere eieren buit gemaakt, maar is er toch ook wel minimaal 

één ei uitgekomen. De camera’s stonden op zowel grasland als maisland en ook 

op het plasdras gebied. 

Namens de nazorgcoördinatoren Durk Venema en Johan Deinum 
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Jeugdfûgelwachtdei 2019 
 

Op zaterdag 25 mei is de Jeugdvogelwacht op een bijzondere excursie 

getrakteerd. De Jaarlijkse Jeugdvogelwachtdag, georganiseerd door de BFVW. 

De kinderen en begeleiders zijn een mooie ervaring rijker geworden. Om 8 uur 

vertrok een groep van 6 kinderen met 4 begeleiders naar de boerderij van Thom 

Miedema in Blessum. 

 

De groep, met meer 

dan 120 andere 

kinderen en 

begeleiders werd eerst  

ontvangen met een 

drankje en gebakje. In 

het weiland was een 

afwisselend circuit 

uitgezet. Kinderen 

moesten pittige, 

uiteenlopende vragen 

beantwoorden over  

het vogelleven. 

Hoeveel Grutto 

broedparen telt 

Nederland? 

En weten welke 

Nederlandse namen 

bij de Friese 

vogelnamen horen. 

 

Daarnaast liepen ze 

o.a. langs een 

mollenvanger, een 

vogelkijkhut, een 

imker, konden ze zelf met een visnetje aan de slag, was er tijd voor een quiz en 

mochten ze de tekening van de vacht van een kalfje neerzetten. Na afloop was 

voor iedereen iets te drinken met een paar heerlijke broodjes. 
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Toen kwam de eerste extra verrassing. Na aanleiding van het natuurprogramma 

Vroege Vogels over de Friese Weidevogels, dat veel kinderen de avond ervoor 

hadden gezien, kwamen Jan Galema en Cor Harkema met het voorstel door te 

rijden naar de vogelkijkhut bij natuurgebied Skrok. Het werd een prachtige 

ervaring. 

Zwaluwen, bergeenden, kluten, scholeksters allemaal met jongen. Zowel 

kinderen als volwassenen raakten niet uitgekeken.  

 

Daarna, ook nog even  het vogel uitkijkpunt in de Workumerwaard bezoeken. 

We waren toch in de buurt. De grote groep Brandganzen was inmiddels naar het 

noorden vertrokken. Als kers op de taart kreeg de groep een krooneend te zien. 

 

 
Woerd krooneend. 

 

Om half 4 s’ middags arriveerde de club weer op het Haskeplein. De kinderen 

verdienen een groot compliment voor de manier waarop zij zich opgesteld 

hebben. Ondanks het frisse, koele weer, waarbij de zon zich pas aan het eind van 

de ochtend liet zien, toonden zij zich tot het eind enthousiast en vooral 

belangstellend. 

 

Marion Nierstrasz 
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Zwaluwtil verplaatst van Jachthaven Lutsmond naar rand Slotermeer nabij 

Bungalowpark Markant.
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Uit de oude doos  
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Vogelwacht Balk en omstreken is aangesloten bij de BFVW 
 

BBond Friese VogelWachten (BFVW), 

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

mailto:info@bfvw.nl
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Activiteiten agenda 2020 
 

Algemene Ledenvergadering BFVW  

Vrijdag 06 maart, 20:00 in It Dielshûs, Wommels 
 

Jaarvergadering  

Woensdag 11 maart, 19:30 in De Treemter 
 

Lezing “De ontwikkeling van de weidevogels in De Warren” - Johan Deinum   

Woensdag 11 maart, vanaf 20:30 (na jaarvergadering), in De Treemter 
 

Nieuwe waterpompen in werking stellen voor (greppel)vernatting ten behoeve 

van de weidevogels 

Medio maart en tijdstip nog te bepalen.  
 

Weidevogelbeheer, bezoek plas-dras gebied De Warren 

Opgave bij Pieter Veenstra (06-22651817) 

Zaterdag 2 mei en zaterdag 30 mei – vertrek per fiets 9:30 vanaf Haskeplein 
 

Excursie Simmerpolders Snekermeer, varen  met een praam onder begeleiding 

van Anne Ferwerda 

Zaterdag 16 mei 9:30 – 12:30 

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

Vertrek ca. 8:45 vanaf Haskeplein. Max. 30 personen. 

Geschikt voor jong en oud. 
 

Jeugdfûgelwachtdei BFVW Nij Beets/De Feanhoop 

Zaterdag 13 juni, 8:00 – 12:30 

Opgave bij Marion Nierstrasz (mdg143@hotmail.com) 
 

Gaasterlandse Natuurweek – stand vogelwacht bij Groenemarkt 

Zondag 18 oktober, Rijsterbos 
 

 
Baardmannetje, It Swin 19-11-2019 
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Puzzel 
 

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

doorgestreept, vormen de overgebleven letters een spreekwoord die bij het 

onderwerp past.  

 

Zet deze zin op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever dit briefje 

uiterlijk dinsdag 10 maart 2020 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. 
 

 

2 letters Trap Fluiter 9 letters 

Ka Vink Grasmus Boszanger 

  Kanarie Draaihals 

3 letters 5 letters Korhaan Kamduiker 

Beo Arend Kropper Krooneend 

Hen Havik Maraboe Regenwulp 

Kea Kluut Nijlgans Sluieruil 

Kip Lorre Poepuil Wouwaapje 

  Roodmus  

4 letters 6 letters Zaagbek 10 letters 

Duif Doffer  Kraagmerel 

Gans Musuil 8 letters Spotlijster 

Gier Smeent Brileend Steltkluut 

Hoen IJshoen Ganzerik Witkopgors 

Koet  Lepelaar Zeeadelaar 

Mees 7 letters Papegaai  

Roek Aasraaf Ralvogel 11 letters 

Snip Boshoen Trekvalk Goudhaantje 
  

mailto:vogelwachtbalk@hotmail.com
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D Z A A G B E K N A A H R O K E K D W 

B E R A A L E D A E E Z W N E S R N G 

I O S L A H I A A R D S I F J R O E O 

D G S L E R O O D M U S T L P E O R U 

V R A Z E A IJ S H O E N K U A P N A D 

K D E N A R A L E E P D O I A P E R H 

K I P T S N E A M V A U P T W O E L A 

L A R O S P G M S K R I G E U R N I A 

A E P E E IJ N E G R T F O R O K D U N 

V I O L Z P L S R A A D R D W E S R T 

K G A B U N U T M M A A S N L E T E J 

E A N A A W A I O E U R F E E N E I E 

R D M E G R N G L P E S K E G IJ L U G 

T A K D O E A E D C S N U L O L T L R 

K V E I U H P M G O H I T I V G K S A 

R E I R V I S A H E F P T R L A L T S 

E H O N R A K O P O R F I B A N U E M 

I E E R K O H E B E E A E K R S U O U 

G N B T U U L K R K A N A R I E T K S 
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Middelste zaagbek, haven Stavoren 13-01-2019  
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