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Van de voorzitter/Fan de foarsitter 

Allereerst wil ik mijn waardering en dank uitspreken voor het vele 

werk dat, ondanks de vergaande beperkingen vanwege corona, onze 

vrijwillige (bestuurs)leden weer hebben verzet. Hierdoor heeft onze 

Vogelwacht weer goede resultaten geboekt waar wij trots op kunnen 

zijn. 

 

Het seizoen 2021 was een goed weidevogelseizoen voor de grutto, 

kievit en andere weidevogels in ons verzorgingsgebied. Het natte 

weer tussen maart t/m juni  en alle inspanningen van onze vrijwillige 

weidevogel nazorgers en de boeren zorgden voor goede broedresul-

taten. Ondanks alles hebben zij ook dit jaar weer hun onmisbare bij-

drage geleverd.   

 

Deze onmisbare bijdrage heeft de afgelopen 6 jaar geresulteerd in 

een toename van de grutto met 116 %  en de kievit met 68 %. 

Voor Friesland is dat een heel uitzonderlijk resultaat ! 

 

Door de toename van het aantal weidevogels in de graslanden met 

een beheersvergoeding vinden wij ook steeds meer weidevogelnes-

ten in de aangrenzende graslanden.   

 

Willen we deze zeer positieve ontwikkeling van de weidevogels van-

uit de zo genoemde ‘Kraamkamers’ be-

houden en ontwikkelen dan dient er veel 

meer compensatiegeld voor deze boeren 

via Agrarische Natuur Coöperatie 

(ANC) Westergo door de provincie be-

schikbaar  worden gesteld.  

 

Dit om boeren van de aangrenzende gras-

landen in De Warren maar ook in de 

Groote Noordwolderpolder, die mee wil-

len doen aan bescherming van de weide-

vogels door de bedrijfsvoering daarop af 

te stemmen, financieel te compenseren. 
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Voorts wil ik ook namens het bestuur dank zeggen voor de goede 

samenwerking met melkveehouder Douwe Albada en de Vereniging 

van Eigenaren van bungalowpark Markant in de bezwaarprocedure 

tegen het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Lutsmond-Noord’.  

 

Samen met de Vereniging voor Agrarisch en Particulier Natuurbe-

heer Bosk & Greide hebben zij het ons ook financieel mogelijk ge-

maakt om een nieuw tegenonderzoek (Contra Expertise) te laten 

uitvoeren naar de gevolgen voor de weidevogels bij het verminderen 

van het aantal recreatiewoningen. 

 

Dat nieuwe tegenonderzoek was noodzakelijk geworden daar vanuit 

een hernieuwd onderzoek door de projectontwikkelaar zou blijken 

dat bij vermindering van het aantal recreatiewoningen ook de versto-

ring van Weidevogelkansgebied zou verminderen. Wat door de pro-

vincie werd bevestigd. Echter bleek uit de resultaten van ons tegen-

onderzoek het tegendeel. De verstoring van de weidevogels zou 

zelfs toenemen.  

  

Mede dankzij onze inspanningen heeft 

uiteindelijk een ruime meerderheid van 

de gemeenteraad op 8 september 2021 

geweigerd het bestemmingsplan 'Balk - 

Recreatiewoningen Lutsmond Noord' en 

het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 

Dit tot grote opluchting van ons en velen 

met ons die ons hebben gesteund in het 

behoud van natuur en landschap in het 

algemeen en de weidevogels in het bij-

zonder. 

 

In dat licht wil ik ook mijn dank uitspre-

ken aan al die mensen, leden en niet le-

den, die ons hebben gesteund in ons be-

zwaar tegen het bestemmingsplan.  

 

Aanbieden van de petitie 
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Als gevolg daarvan zijn velen hierdoor ook lid geworden van onze 

vereniging en hebben daarmee voor een behoorlijk toename gezorgd 

van het aantal leden. 

 

Ook de Jeugdvogelwacht heeft zich extra ingespannen om diverse 

natuuractiviteiten voor de jeugd zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Haar verslag en alle inspanningen en activiteiten van de overige werk-

groepen in 2021 en het financiële verslag vindt u verderop in het Jaar-

boek met een fraai overzicht van inhoud en resultaat. Verder staat 

daarin de informatie over de Algemene Ledenvergadering 2021 en de 

Activiteitenagenda 2022. 

 

Jammer dat dit jaar de voorgenomen (fiets)excursies en cursus Wei-

devogelbescherming voor de leden en belangstellenden dit jaar als 

gevolg van de coronamaatregelen niet kon plaatsvinden. Hopende 

dat het komend jaar 2022 wel zal lukken. Want er gaat niets boven 

het zintuiglijk genieten van de natuur en het Friese landschap  ! 

 

Helaas is ons oudste ere lid Auke 

Volbeda in september dit jaar op 

93 jarige leeftijd overleden. Wij 

zullen hem herinneren als natuur-

mens in hart en nieren, voormalig 

voorzitter tot 1996, een groot ver-

teller en vogelkenner. 

 

Zo had hij nog in oktober 2018  

op ons 75 jarig jubileum in De Treemter een fascinerend en prachtig 

verhaal over de geschiedenis van de Vogelwacht. En tot op het laatst 

geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de Vogelwacht. 

 

Ondanks alle pogingen hebben wij binnen het bestuur nog geen vaca-

ture kunnen invullen. Op allerlei manieren blijven we zoeken, maar 

doen hierbij nogmaals een beroep op u allen om ons daarbij te hel-

pen. 
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Temeer daar bestuurslid Johan Dei-

num te kennen heeft gegeven na ja-

renlange inzet volgend jaar zich niet 

opnieuw kandidaat te stellen voor 

een volgende termijn. 

 

Op de Jaarvergadering hopen wij u 

meer te kunnen zeggen of het gelukt 

is iemand te vinden en voor te dra-

gen.  

 

Namens het bestuur wil ik alle spon-

sors bedanken die het drukken van 

het fraaie Jaarboek weer mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Tot slot wens ik u en de uwen een gezond en vogelrijk 2022 toe. In 

de verwachting u dit jaar weer te mogen ontmoeten op onze Jaarver-

gadering 

 

Pieter Veenstra 

 

Verslag Algemene ledenvergadering  van de “Vogelwacht 

balk en omstreken” gehouden op  29 september 2021 in 

de Treemter te Balk om 19.30 uur 

Aanwezig: 18 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Age van der Meer, Cor Harkema, Tho-

mas Dijkstra, Evert Steensma, Durk Venema, Hylke Brandsma, Wiet-

se de Vries (Markant 54, zij is eventueel bereid in de kascommissie 

plaats te nemen.) Vogelwacht Sloten. 

 

Voorafgaand aan de vergadering stond de voorzitter stil bij het over-

lijden van Erelid Auke Volbeda op bijna 93 jarige leeftijd. Hij was het 

oudste lid van de vereniging. Ter nagedachtenis werd een minuut stil-

te in acht genomen.  

 

De Warren 
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1. Opening. 

De voorzitter, opent de vergadering en heet alle leden van harte wel-

kom. Deze avond wordt weer op dezelfde wijze ingevuld als vorig 

jaar, eerst een korte vergadering en om 20.30 uur  begint het PR ge-

deelte, die voor iedereen toegankelijk is, met de lezing van Jan-Willem 

Zwart over: “Hoe meer vogels in de tuin te krijgen”. Pieter Veenstra 

noemt als eerste punt het grote succes, dat de Vogelwacht heeft be-

haald, door actie te voeren tegen de komst van het Villapark Luts-

mond -N. Tegen de vogels kunnen we zeggen: “Kom maar!” 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 N.a.v. het bestemmingsplan recreatiewoningen Lutsmond-Noord is 

uitgebreid correspondentie gevoerd met de gemeente en de pro-

vincie. De map met stukken ligt ter inzage. 

 Per 1 juli is de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking 

getreden. Met de BFVW is contact om te bekijken, of aanpassingen 

collectief geregeld kunnen worden, zonder kosten voor de Vogel-

wacht. 

 Ines Bergsma heeft 100 dia’s over weidevogels en roofvogels voor 

ons gedigitaliseerd. 

 Er is een uitnodiging voor de ALV van de BFVW op 8 oktober in 

Drachten. 

 De voorzitter verzorgt volgend jaar een cursus Weidevogelbescher-

ming. 

 De BFVW heeft het verzoek gedaan om komend jaar de Jeugdvogel-

dag te organiseren. 

 

3.Notulen ledenvergadering van d.d. 11 maart 2020 

Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. Ook vanuit de zaal 

komen geen opmerkingen. 

 

De notulen worden vastgesteld met dank aan Theunie de Smit en Ma-

rion Nierstrasz. 
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4. Financiële zaken 

a. Jaarverslag penningmeester over 2020 

De penningmeester, Jan Willem Kooistra, geeft een toelichting op 

zijn verslag, dat in het jaarboek is afgedrukt. Zoals in het financieel 

jaarverslag van het jaarboek te lezen is, hebben we een positief jaar 

gehad. Het positieve saldo bedroeg bijna €1.335,-  Dit komt, omdat 

wij met betrekking tot Lutsmond Noord giften hebben ontvangen 

van totaal €125,-  Momenteel hebben we bijna €10.170,- in kas. 

 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Wybren de Boer en Durk Venema 

heeft de boeken gecontroleerd. Er is volgens Coronaprotocol gehan-

deld. De boekhouding is dik in orde bevonden. Bij deze kan het be-

stuur de penningmeester decharge voor 2020 verlenen. Op dit mo-

ment hebben 206 leden gekozen voor automatische incasso. Hier-

door blijven de incassokosten laag. 

 

Het ledenbestand vertoont een forse stijging. In 2020 zijn 29 nieuwe 

leden erbij gekomen en hebben 5 leden opgezegd. 1lid gaat verhui-

zen, 2 leden zijn overleden, 2 leden hebben om onbekende reden 

opgezegd. 

 

Benoeming kascommissie: Durk Venema treedt af en Theunie de 

Smit meldt zich aan en wordt als nieuw lid van de kascommissie be-

noemd. Applaus! 

  

Jan Willem Kooistra heeft na twee termijnen van 4 jaar besloten te 

stoppen als penningmeester bij de Vogelwacht. Hij geeft vol vertrou-

wen het stokje over aan Janny de Boer, die de taken van de penning-

meester op zich neemt. 

 

Afscheidsapplaus voor Jan-Willem, die het werk voortreffelijk heeft 

gedaan. 
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5.Bestuursverkiezing 

Volgens het geldende rooster zijn dit jaar aftredend Age van der Meer 

en Gerard Jellema. Age van der Meer heeft al eerder dit jaar zijn be-

stuurslidmaatschap beëindigd. 

 

Gerard Jellema zit vanaf 2008 in het bestuur. Hij stelt zich nu niet 

weer opnieuw herkiesbaar. Gerard wordt door de voorzitter een 

groot veldman genoemd. Zijn kennis zette hij ook in bij de Jeugdvogel-

wacht. Daar hebben we hem leren kennen als een man op wie altijd 

een beroep kon worden gedaan. Gerard wordt met het overhandigen 

van een cadeau bedankt voor zijn jarenlange bestuursfunctie! Beide 

heren hebben te kennen gegeven zich wel blijvend te zullen inzetten 

voor de Vogelwacht. Dit aanbod wordt in dank aangenomen. 

 

Janny de Boer heeft zichzelf al in het Jaarboek voorgesteld. Zij neemt 

alle penningmeester taken op zich. 

 

Het bestuur doet een dringend beroep op de aanwezigen, om kandi-

daten voor te dragen voor de twee vacatures in het bestuur. Het gaat 

om een zestal bijeenkomsten, waarin met elkaar besproken wordt, 

hoe de Vogelwacht zo goed mogelijk geleid kan worden. Naast be-

stuursleden zijn vrijwilligers van harte welkom. 
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6. Verslagen werkgroepen 

In het Jaarboek 2020 hebben de werkgroepen verslag gedaan van de 

activiteiten van het afgelopen jaar. Hierbij de aanvulling vanuit  de 

volgende werkgroepen. 

 

a. De Jeugdvogelwacht 

Bij de jeugdafdeling zijn we heel enthousiast over de hulp van de na-

zorgers, de inzet van Douwe Albada en de grote betrokkenheid van 

Gerard Jellema, Jan Galama, Age van der Meer, Joop van der Galiën 

en andere vrijwilligers. Er wordt gewerkt aan samenwerking met an-

dere organisaties, zoals Staatsbosbeheer en het IVN.  

 

b. De weidevogels 

Johan Deinum toont een aantal overzichten van de aanwezigheid van 

weidevogels. Bij de Warren en Waterloo is een algemeen stijgende 

lijn zichtbaar. Een knap resultaat, dankzij de goede samenwerking 

tussen Bosk & Greide, boeren, jagers en nazorgers. Nu is het de 

kunst, dit vast te houden. 

 

In 2015 stonden  88 paartjes geregistreerd en in 2021 staan 166 paar-

tjes genoteerd. Het aantal grutto’s is tussen 2015 en 2021 verdub-

beld. Op de maisbouw zijn meer kieviten te zien. Hun aantal is met 

meer dan de helft gestegen. Ook het aantal scholeksters is verdub-

beld ten opzichte van 2015. Helaas is het aantal tureluurs het laatste 

jaar met een kwart gedaald.  

 

Op het Plas/drasgebied bij van der Goot lopen veel grutto’s rond. In 

het gehele gebied, vanaf  de Warren, naar Ypercolgea en richting het 

Swin zijn positieve ontwikkelingen waargenomen. Van predatie is wel 

sprake, in mindere mate. De meeste stippen zijn rond Balk en bij de 

Noordwolderpolder, richting Elahuizen te zien. 

 

Gerard Jellema meldt een heel uitzonderlijke waarneming, nl. een 

kleine plevier. 
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Achter Wyckel zijn een aantal nesten verwoest. Dit betekent het ko-

mend jaar minder vogels. Tussen Ypercolgea en het Slotermeer zijn 

een paar nesten door landbouwwerkzaamheden verloren gegaan. 

 

Het verschil in predatie door roofvogels en de vos komt ter sprake. 

Een vos rooft in een nacht een hele akker leeg. Vliegende predatoren 

gaan anders te werk is de ervaring. De steenmarter zorgt de laatste 

tijd voor minder overlast. Het land achter Harich wordt niet door on-

ze Vogelwacht geregistreerd. 

 

7. Stand van zaken Bestemmingsplan recreatiewoningen Lutsmond 

Noord 

De raad heeft in meerderheid tegen het plan gestemd. De samenwer-

king tussen de Vogelwacht, de VVE van Markant en Douwe Albada is 

uiterst succesvol gebleken. 

 

Het rapport over de verstoringfactoren, dat Eelke Folmer heeft opge-

steld heeft een goede  bijdrage geleverd. De ontwikkelingen in het 

gebied worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

 

8.Rondvraag 

Puzzel: winnaar is Jinte Jan de Jager. De vogel is gevlogen. Hij krijgt 

een vogelhuisje met inhoud thuisbezorgd. 

 

De huiszwaluwtil die bij Markant is geplaatst, heeft dit jaar een goede 

bezetting gehad. Alle nesten zijn bewoond geweest. 

 

Pauze tot 20.30 uur. Met koffie en een traktatie  

 

Na de pauze zijn er ruim 25 mensen aanwezig voor de lezing van Jan-

Willem Zwart,. met als thema: “Hoe krijg ik meer vogels in de tuin”. 

Jan-Willem Zwart heeft op veel gebied deskundigheid opgebouwd. 

Zijn boodschap is duidelijk: Zoek de verbinding bij de oplossing van 

problemen. 
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Op Schiermonnikoog heeft hij meegewerkt aan het verbinden van 

boeren en natuurorganisaties. Tot voor kort was er sprake van inten-

sieve melkproductie met import van kunstmest en krachtvoer en ex-

port van melk. Met als gevolg de hoogste uitstoot van ammoniak. 

Om de waardevolle natuur en het unieke landschap van het eiland te 

behouden, moest de stikstofuitstoot omlaag. Zeven melkveehouders 

op Schier hebben de handen ineengeslagen en gingen samenwerken 

aan een oplossing, die goed is voor natuur én boeren. Hierbij werden  

natuurbeschermers, overheden, de melkfabriek en bank betrokken. 

. 

De melkveehouders op Schier spraken af om 35% minder melk pro-

duceren om de stikstofuitstoot fors te verminderen. Er volgde een 

ander beleid, waarin het maaien van de kwelders werd meegeno-

men. Op Schiermonnikoog zijn boeren kaas gaan maken en deze 

wordt verkocht aan toeristen. Het is duidelijk hoeveel werk er te 

doen is. 

 

Het ganzenprobleem is aan de gehele situatie gekoppeld. Hoe meer 

eiwitrijk gras, hoe meer ganzen. 

 

De containerramp in 2019  komt ter sprake. De overal verspreid lig-

gende plastic granulaatkorrels hebben de dood van heel veel dieren 

tot gevolg gehad. 

 

Jan-Willem maakt mensen met zijn bevlogen verhaal steeds bewuster 

van hun omgeving. Hij noemt het belang van onderzoek en monito-

ring. Niet alle initiatieven zijn succesvol. Gebruik van ongeschikt 

zaadmengsel (carnavalsmengsels) levert geen groeiende populatie 

insecten op. Hij verwijst naar Dave Goulson, die waarschuwt voor 

het verdwijnen van insecten. 

 

Hij neemt ons mee naar plaatsen, waar mensen niet welkom zijn. 

Bijvoorbeeld het eiland Griend. Jan Veen schreef er prachtige boeken 

over. De broedende sterns en de grote aantallen trekvogels die hun 

voedsel zoeken op het omringende wad. 
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Tot slot: als rode draad door zijn verhaal liep de boodschap: pak sa-

men de problemen aan. Verwonder je over wat om je heen te zien 

is. Blijf bewust van je eigen aandeel in het geheel. Kies de soorten, 

die in jouw omgeving passen. 

 

De zaal luisterde heel aandachtig naar zijn verhaal vol informatie.  

De lezing gaf geen aanleiding voor verder vragen te stellen. 

 

Rond half 10 bedankt de voorzitter Jan-Willem Zwart en sluit hier-

mee de avond, die verder informeel wordt voortgezet. 

 

Verslag Marion Nierstrasz  
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Informatie van de penningmeester 

Het jaar 2021 hebben we met een positief saldo van € 283,58 kunnen 

afsluiten. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij onze adverteer-

ders niet laten betalen voor de advertenties in ons jaarboek 2020. Zij 

hebben vanwege deze maatregelen hun bedrijf tijdelijk moeten sluiten 

met alle financiële gevolgen van dien. Vandaar dat wij dit zo hebben 

besloten. Ondanks dit besluit hadden wij toch nog een positief resul-

taat.  

 

Dit positieve resultaat komt onder an-

dere doordat door de pandemie geen 

activiteiten en excursies konden wor-

den georganiseerd. Daarnaast hebben 

wij meegedaan aan twee sponsoracties, 

namelijk de PLUS sponsoractie met een 

opbrengst van € 509,00 en de Rabo 

Clubsupport actie met een opbrengst 

van € 296,55. De Rabo Clubsupport 

wordt elk najaar georganiseerd door de 

Rabobank. Elke vereniging kan zich 

hiervoor aanmelden.  

 

Ook komend najaar willen we hier als Vogelwacht weer aan mee-

doen. Leden van de Rabobank kunnen dan hun stem uitbrengen op 

twee clubs die hen het meest aanspreken. Hoe meer stemmen een 

club krijgt, hoe meer sponsorgeld de vereniging ontvangt. Daarom wil 

ik iedereen, die een bankrekening heeft bij de Rabobank oproepen om 

lid te worden van de Rabobank en komend najaar op onze Vogelwacht 

te stemmen. Lid worden is gratis. Je hebt daarvoor wel een bankreke-

ning bij de Rabobank nodig. 

 

De ontvangen sponsorgelden willen we in 2022  investeren in o.a. het 

maken van nieuwe nestkasten door jeugd van de basisschool, het op-

knappen van bestaande nestkasten, een ladder die gebruikt kan wor-

den om bij de nestkasten te kunnen komen en  verrekijkers die ge-

bruikt kunnen worden tijdens excursies. 
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Ook hebben wij een donatie van  

€ 300,00 ontvangen van Ecospace. Dit 

bedrijf heeft een analyse gemaakt van de 

verstoringsafstanden weidevogels Luts-

mond-Noord en hier een rapportage 

van gemaakt. De kosten hiervoor waren 

€ 1.089,00. Samen met Markant, Bosk 

en Greide en Douwe Albada heeft ieder 

€ 272,25 hiervoor betaald. Dit rapport is 

gebruikt voor het bezwaar tegen Villa-

park Balk.  

 

Het ledenaantal is in 2021 met 10 leden 

toegenomen. Er waren 14 nieuwe aanmeldingen en 4 opzeggingen, 

waarvan 2 vanwege overlijden en 1 verhuizing. 

 

Verder wil ik nog even benadrukken dat wij in 2021 over zijn gegaan 

naar een andere bank namelijk de Rabobank voor onze betaalreke-

ning. De ING bankrekening is per 22-6-2021 opgeheven. Ons nieu-

we bankrekeningnummer is NL 94 RABO 0360 9691 19 t.n.v. Vogel-

wacht Balk en Omstreken. Wij hebben hiertoe besloten omdat de 

Vogelwacht al een spaarrekening bij de Rabobank had. Het is handi-

ger om één bank te hanteren. Bovendien was de Rabobank ons tot 

nu toe goedgezind door bijvoorbeeld de donatie van € 1.800,00 in 

2019 als bijdrage voor de plasdraspomp, die toen is aangeschaft en 

dit jaar via de Rabo Clubsupport actie. 

 

Dit nieuwe bankrekeningnummer betekent voor leden die geen 

machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, dat zij 

voortaan hun contributie kunnen overmaken naar ons nieuwe bank-

rekeningnummer NL94 RABO 0360 9691 19 t.n.v. Vogelwacht Balk 

en Omstreken en niet meer naar het banknummer van de ING. Het 

liefst zouden we willen, dat wij de contributie van alle leden via auto-

matische incasso kunnen innen, maar ik kan mij ook voorstellen dat 

er leden zijn die daar bezwaar tegen hebben. Het is overigens moge-

lijk om, als je het niet eens bent met de incasso, deze weer terug te 
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laten storten. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven en be-

sluiten om toch te kiezen voor automatische incasso, stuur dan een 

mail naar penningmeester@vogelwachtbalk.nl. 

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heer W. de Boer en me-

vrouw T. de Smit. Zij zullen tijdens de algemene ledenvergadering 

verslag uitbrengen van hun bevindingen. 

 

Verder wil ik namens het bestuur en de leden van de Vogelwacht 

Balk en Omstreken de bedrijven die 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 Vo-

gelwacht financieel gezond te houden.  

 

Tot slot wens ik iedereen een fijn vogeljaar toe zonder beperkende 

maatregelen.    

 

Janny de Boer 

 

mailto:penningmeester@vogelwachtbalk.nl
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels 

 

Na het veldmuizen topjaar 2019, waarin graslanden bruin werden ge-

vreten door enorme aantallen veldmuizen, stortte de muizenstand 

begin 2020 in. Dit resulteerde in een laag broedsucces bij de muizen-

eters in het volgende broedseizoen van 2020. Het aantal veldmuizen 

bleef ook in 2021 bijzonder laag. Het broedsucces van muizenspecia-

listen zoals torenvalk, buizerd, ransuil en kerkuil nam daardoor in het 

broedseizoen van 2021 nog verder af. Er werden in 2021 ook bijna 

geen veldmuizen als prooiresten op nesten van buizerds en in nest-

kasten van torenvalken en kerkuilen aangetroffen.  

 

Zelf trof ik in meerdere nestkasten van torenvalken dekschilden van 

meikevers aan, wat er op wijst dat torenvalken dit seizoen weer 

flexibele in prooikeuze moesten zijn. In de laatste winterperiode zag 

ik zelfs een torenvalk een brandgans plukken die als gevolg van 

volgriep was gestorven. Een hele klus voor zo’n klein valkje om die 

grote veren eruit te trekken. Het geeft aan dat er nog steeds weinig 

veldmuizen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond de vier eieren van torenvalk zijn de dekschilden van  

meikevers te zien, Nijemirdum 19 juni 2021 (foto D.J. Venema).  

In normale jaren leggen torenvalken gebruikelijk vijf á zes eieren. 
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Dezelfde nestkast een kleine maand later, Nijemirdum 15 juli 2021  

(foto D.J. Venema). Er zijn drie jongen groot geworden.  

In een normaal jaar brengen ze gemiddeld vijf jongen groot. 

 

In 2021 was er voor het vijfde jaar op rij een succesvol broedsel van 

slechtvalken boven in de zendmast van Spannenburg. Ze brachten 

vier jongen groot. 

 

Er waren verder weer drie broedparen van zeearend aanwezig in het 

zuidwesten van Fryslân. Allen op dezelfde plaatsen als voorgaand sei-

zoen. Het broedpaar bij Koudum bracht dit seizoen één jong groot, 

het broedpaar bij Makkum twee jongen en het broedpaar bij Teroele 

werd in de eifase verstoord. De twee jongen bij Makkum werden 

uitgerust met GPS/GSM-zenders. Deze vogels zijn online te volgen 

tijdens hun omzwervingen en overwintering via de website van 

Werkgroep Zeearend (www.werkgroepzeearend.nl). 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels, 

 

Durk Venema 

 

http://www.werkgroepzeearend.nl
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Erelid Vogelwacht Willem Louwsma: Alle vogels zijn prach-

tig 

Willem Louwsma uit Balk is al 55 jaar lid van Vogelwacht Balk en om-

streken. De inmiddels 80-jarige vogelliefhebber is gestopt, omdat de 

jaren beginnen te tellen. Stoppen met vogels kijken doet hij niet. 

Tweemaal daags rijdt hij nog een rondje in de omgeving om te kijken 

wat er aan vogels zit. ,,It bliuwt yn dyn hert.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louwsma leerde als jongentje de natuur kennen, dankzij zijn pake. In 

zijn geboortedorp Witmarsum trok hij samen met zijn grootvader de 

velden in. Gewapend met de polsstok en een scherp zicht bewon-

derden de twee al het schoon dat de natuur te bieden had. ,,Ik heb 

het eierzoeken van pake geleerd. Hij leerde mij de vogelsoorten en 

waar ik op moest letten.  

 

We trokken er veel samen op uit. Een keer ging het mis. De pols was 

nat. Met het oversteken van een tochtsloot tussen de polders, gleed 

ik de plomp in. Ik was zo boos op pake. Dat zijn dingen die je nooit 

meer vergeet”, lacht Louwsma. De zoektocht van de toen achtjarige 

Willem Louwsma haalde de krant. De jonge vogelliefhebber vond 

ruim vijftig wildeieren. ,,Toen waren er ook nog zoveel vogels! Dat is 

nu wel anders.” 

 

 

https://balkstercourant.nl/artikel/1157369/erelid-vogelwacht-willem-louwsma-alle-vogels-zijn-prachtig.html
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Brommer 

Willem Louwsma heeft Balk zien opbouwen. Toen hij in 1965 in het 

dorp kwam wonen, bestond Balk uit woningen langs de Luts. De rest 

van Balk bestond uit weiland. Talma Hiem bestond enkel nog op pa-

pier. Louwsma was waterbouwkundige bij gemeente Gaasterlân-

Sleat. ,,In het begin had ik alleen een brommer. Dat waren soms lan-

ge einden. Later kochten we een auto. Dat maakte het een stuk ge-

makkelijker.” 

 

It Swin 

De tijden zijn veranderd. Met de voorspoed verdwenen de vogels. In 

natuurgebied It Swin waren altijd veel vogels te vinden, tot de water-

snippen aan toe. Die nestelden graag in de gras- en rietlanden bij het 

poldermeer tussen de Fluessen en het Slotermeer. Dat was de mooi-

ste tijd qua natuur. Op dat stuk kwam nooit een machine. It Swin 

was een paradijsje voor de dieren. Toen de omgeving veranderde, 

waren de vogels gevlogen. De kieviten en grutto’s verdwenen. 

 

Theekisten 

Bij de vogelwacht deed Willem Louwsma de nazorg en zocht hij eie-

ren. Vanaf 1986 maakte de vereniging ook kerkuilbakken waar de 

vogels in konden broeden. Kerkuilen willen in het donker broeden. 

De boeren vinden het niet fijn als ze een gat in het rieten dak maken. 

Daarom hingen wij bakken hoog in de spanten van de boerderij op. 

De eerste jaren kwamen deze bakken bij de Douwe Egberts fabriek 

vandaan. De oude theekisten wogen nagenoeg niets. Dat was ook 

gemakkelijker klimmen. 

 

Hoogste tak 

Bang is de vogelaar nooit geweest. Hoe hoog het nest ook zat, Wil-

lem Louwsma beklom elke tak. ,,Ik was wel een goede klimmer. Er 

was niet een takje te klein of ik klom erin. Ik kende ook geen angst. 

Er zijn ook nooit ongelukken gebeurd.” Dat hij niet viel, betekent 
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niet dat hij altijd ongeschonden uit de strijd kwam. Vogels laten zich 

namelijk niet altijd vangen. ,,Ook al klauwen en bijten de vogels je 

nog zo hard. Ik geef er niets om.” Wel heeft Willem Louwsma zich 

een keer snel uit de voeten gemaakt. Hij verstoorde per ongeluk een 

roerdomp in It Swin. ,,De roerdomp kwam zo plotseling schreeu-

wend voorbij dat ik maakte dat ik weg kwam”, lacht hij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevaar schuilde voor Willem Louwsma in een andere hoek. Op 

zoek naar de bruine kiekendief op een veenplaat wist de vogelaar van 

de diepe gaten af. Hij had er al een paar gezien, maar die ene net 

niet. ,,Ik stapte in een gat zo breed als ik zelf ben. Ik zakte helemaal 

naar beneden in het water.  

 

Ik heb in een reflex mijn adem ingehouden en op de een of andere 

manier bleef ik rustig. Het was heel diep. Er leek geen eind aan te 

komen. De bodem heb ik niet gevoeld. Op een bepaald moment ben 

ik langzaam gaan uitademen en kwam ik weer boven. Ik heb de Here 

God op mijn knieën bedankt dat ik nog leefde. Ik ben nooit meer 

naar die plek teruggegaan.” 

 

 

https://balkstercourant.nl/artikel/1157369/erelid-vogelwacht-willem-louwsma-alle-vogels-zijn-prachtig.html
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IJsvogels 

Volgens Louwsma is er nog voldoende te bewonderen in de buurt. 

IJsvogels broeden graag in de steile wand bij de Luts. Een ontmoeting 

met het kleine gekleurde vogeltje vergeet de 80-jarige nooit meer.  

Op de Wyldemerk ging een ijsvogel spontaan op mijn hengel zitten 

toen ik daar zat te vissen. Natuurlijk bleef ik zo stil mogelijk zitten om 

het moment zo lang mogelijk vast te houden. Dat was genieten. Echt 

prachtig!” 

 

Bouwmeesters 

Willem Louwsma geniet volop van de vogels. Alles in de natuur heeft 

nut. Elke vogel is bijzonder. De eerste kieviten die uitkomen, het zin-

gen van de grutto. Eksters zijn echte bouwmeesters. En de houtduif 

doet geen enkele moeite. Die paar losse takjes waaien zo weer weg. 

Een leeuwerik bouwt hele mooie nestjes. Die gebruikt daarvoor 

paardenhaar. Dat zijn echt kunstenaars. De tureluur heeft zijn nest 

heel diep in de grond, het nest van een scholekster is ondiep. Die 

laatste is ook ontzettend fel! Als je te dicht bij het nest komt, slaat ie 

de pet van je hoofd af. Mijn vrouw was altijd bang voor de scholek-

sters. En die ene keer dat ik een zeearend bij de Galamadammen 

zag. Die was zo groot! Ik keek mijn ogen uit.” 

 

Natuur 

Willem Louwsma spreekt de man die hem van de Vogelwacht lid 

maakte, nog regelmatig. Hij bezoekt de inmiddels 92-jarige Auke Vol-

beda bijna elke week. Beiden zijn erelid van Vogelwacht Balk en om-

streken. Ze hebben het dan ook veel over de natuur. Samen op pad 

gaan zit er helaas niet meer in. Willem Louwsma moet zelf ook op-

passen. Door een lage bloeddruk is zijn tred niet altijd zo stevig 

meer. De vogelaar heeft zijn vrouw dan ook beloofd niet meer alleen 

op pad te gaan. Toch hoopt hij zich over een paar weken nog een 

keer nuttig te mogen maken. ‘Ik hoopje dat ik yn ’e maaitijd nog efter 

it stek skûle kin”. 

 

Brenda van Olphen, Balkster Courant 2021 
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Verslag van de Jeugdactiviteiten in het jaar 2021 

Het jaar 2021 is een heel interessant jaar geworden. Zowel voor de 

kinderen die meegedaan hebben, als voor de begeleiders. Een be-

langrijke taak blijft  het nalopen van de vogelhuisjes. De kennismaking 

met het land om de boerderij was verrassend. Andere aspecten van 

het werk van Vogelwachters, zoals het observeren van vogels en  het 

ringen van kerkuilen, zijn goed aan bod gekomen. Tot slot is dit jaar 

de samenwerking met Staatsbosbeheer opgepakt. Al met al is het 

een verbindingsjaar geworden tussen nazorgers, kinderen en familie-

leden. De moeite waard mee door te gaan.  

 

Een overzicht 

In het weidegebied 

Het jaar begon voor de jeugdvogelaars op 24 februari, met de ken-

nismaking met het leven op de boerderij van Douwe Albada aan het 

Tjamkedykje in Balk. Ze zagen hoe het voeren en melken geheel met 

een robot geregeld wordt. Leerzaam en indrukwekkend.  

 

Vervolgens  kwam op zaterdag 27 februari een groepje  kinderen 

mee helpen bij het  plaatsen van zogenoemde vogeleilandjes in sloten 

achter de boerderij van Douwe Albada  en bij het Plas-Dras weiland 

langs de Trophornsterweg.  

 

Zo’n vogeleilandje staat op een paal en bestaat uit een omgekeerd 

verkeersbord met daarop schelpen. De bedoeling is scholeksters en 

visdiefjes te bewegen hierop een nest te maken. Het is een experi-

ment en nu maar afwachten of deze “vogel-eilandjes” aantrekkelijk 

genoeg zijn voor bijvoorbeeld een scholekster of visdiefje. Tot grote 

verrassing bleek 1 juni een van de borden bewoond. Er lagen 4 eie-

ren op. De kunstmatige nesten zijn met hulp van een paar enthousi-

aste jeugdleden op 4 september weer weggehaald uit het land. Het 

komend jaar worden ze opnieuw geplaatst. Er wordt nog gekeken 

naar de meest geschikte locatie. 
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Met de nazorgers ging de jeugd op 10 april voor de eerste keer het 

weiland in. Na een duidelijke instructie door Douwe Albada ging een 

groepje van 5 jonge nazorgers onder begeleiding van ervaren nazor-

gers met stokken het grasland in op zoek naar verborgen weidevo-

gelnesten.  

 

 

Naast Douwe Albada, hebben  

Pieter Veenstra, Johan Deinum, 

Jan-Willem Kooistra de kinderen 

meegenomen op een zoektocht 

naar de goed verstopte nesten.  

 

Een mooie ervaring, waarin de 

kwetsbaarheid van het gebied 

zichtbaar is geworden. 

 

 

Bezoek aan Douwe 
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Nestkastcontrole  

Een belangrijke taak voor de Jeugdvogelwacht is het helpen bij het  

onderhoud en de nazorg van de nestkastjes. Op dit moment vallen 

daar het Harichsterbos, Het bungalowpark Markant en het Balkster-

bos onder. Hierbij is de hulp van Jan Galema en Gerard Jellema van 

grote waarde. Dit was het resultaat van de inventarisatie. 

 

1. Harichsterbos 

Van de 94 huisjes waren  50 huisjes  bezet en  44 huisjes  leeg, waar-

van aantal ernstig beschadigd.  

 

 

 

2. Bungalowpark Markant  

Van de 18 huisjes zijn  8 huisjes niet gebruikt 

. 

 

 

3. Balksterbos  

Er zijn 21 huisjes opgehangen, waarvan nu  nog 3 huisjes zichtbaar 

bewoond. In 9 huisjes waren de jongen uitgevlogen en was het nestje 

nog in tact. Daarnaast waren 8 huisjes overhoop gehaald of niet ge-

bruikt. In 1 huisje lag een dood vogeltje. In het totaal zijn 17 kool-

mees jongen geteld. 

 

koolmees pimpelmees Overig 

219 jonge vogeltjes 144 jonge vogeltjes  5 eitjes pimpel-
mees 

koolmees pimpelmees Overig 

47 jonge vogeltjes 8 jonge vogeltjes 7 bonte  
vliegenvangers? 
2 grauwe  
vliegenvangers? 

koolmees pimpelmees Overig 

17 jonge vogeltjes - - 
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De uitdrukkelijke wens van de 

BFVW is, dat we ook de bezet-

ting van de vogelhuisjes regi-

streren in het systeem van de 

BFVW. Een hele klus, waarvoor 

we echt extra handen nodig 

hebben. 

 

Aan het begin van het nieuwe 

seizoen in 2022 gaan we bij alle 

huisjes langs, zodat de vogels 

opnieuw een mooie nestgele-

genheid kunnen vinden. 

 

 

Onderhoud 

Dit is net zo belangrijk als 

het plaatsen van nieuwe 

onderkomens. In  de vijver 

bij de Harmen Gabestrjit-

te staat een mooi eenden-

huisje. Dit is op 1 maart 

2014 geplaatst en kon een 

schoonmaakbeurt wel ge-

bruiken.  

 

Op 4 april  heeft Age van 

der Meer samen met Syb 

Meekma en een vriendje 

dit huisje vakkundig 

schoongemaakt. Daarna is 

het huisje wel regelmatig 

bezocht door vijverbewo-

ners. 

 

 

Kim aan het werk 
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Uilenringen 

Dit jaar mocht een groepje jeugdleden aanwezig zijn bij het ringen 

van kerkuilen. Op 2 augustus zijn we bij Age van der Meer geweest 

om te zien, hoe kerkuilen werden geringd. 3 Prachtige jonge kerkui-

len werden door Age uit de kast in de nok van de boerderij gehaald 

en buiten zagen ze hoe Durk Venema de uilen ringde. Op 20 augus-

tus ging het groepje jeugdvogelwachters mee naar de zolder van de 

boerderij aan het Tsjamkedykje, om daar het ringen van de kerkuilen 

bij te wonen. Het ging hier om 5 vogels, goed op gewicht. Ze zagen 

hoe de ringers aan het werk gingen. Alweer een prachtig  resultaat.  

 

Samenwerking Staatsbosbeheer 

Dit jaar hebben we met Staatsbosbeheer twee keer samen een acti-

viteit georganiseerd. Op 9 september was in het Swin een familie ac-

tiviteit rondom De Roerdomp. Kinderen konden met ouders een 

speurtocht lopen door het gebied naar de Vogelkijkhut. De vrijwillige 

bijdrage, gevraagd voor de deelname, wordt gebruikt voor het op-

knappen van de Vogelkijkhut. 
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Op 2 november is met Staatsbosbeheer in het Nannewied samenge-

werkt bij een leuke familie activiteit, waarbij ouders met kinderen  

een voederplank of vogelhuisje maakten.  

 

Tot slot 

Ouders, die lid zijn, kunnen hun kinderen natuurlijk altijd opgeven bij 

de Jeugdvogelwacht. Welkom bij een van de activiteiten het komend 

jaar. 

 

Marion Nierstrasz 

 

Scholeksters gaan met de tijd mee 

Bij de foto’s uit 1969 stond het volgende opschrift: 

Eind april 1969 werd op punt van het dak in een leegstaande  

boerderij te Kippenburg een nest met 3 Scholekster eieren  

gevonden.  

Op de achtergrond de landerijen uit Harich. Herinnert iemand zich 

misschien deze vondst? 

 

In juni 2021 werd in het plas-drasgebied op een zogenaamd vogelei-

landje, het nest van een scholeksterpaartje aangetroffen. Er lagen 4 

eieren in het grind. In het artikel over de Jeugdvogelwacht is hierover 

uitgebreid geschreven. 
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 

Ook dit jaar werden de eerste kievitseieren weer vroeg in het sei-

zoen gevonden. Het eerste landelijke ljipaai werd in 2021 gevonden 

op 5 maart in een perceel grasland bij Wilnis (Utrecht). Het eerste 

ljipaai van Fryslân werd een dag later in een perceel grasland aan de 

Spriens bij Raard gevonden. De eerste registratie van een eigen vo-

gelwachter binnen ons wachtgebied was van Richard Deinum.  

 

Hij vond op 16 maart een ‘ientsje’. Volgens het BFVW-registratie- 

systeem werd het uiteindelijk een ‘broedsje’ en is dit vroege legsel 

ook nog uitgekomen. 

 

Landelijk is een vervroeging van de eileg te zien dat waarschijnlijk 

vooral komt door het warmer worden van het klimaat. De gemiddel-

de jaartemperatuur neemt al ruim 100 jaar toe, maar vooral sinds de 

jaren '70 is sprake van een versnelde toename.  
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Door de hogere temperaturen komt het groeiseizoen eerder op 

gang en vinden de kieviten eerder voedsel en dekking in de weilan-

den. De intensivering van de landbouw speelt waarschijnlijk ook een 

rol. Door de verhoging van de mestgift op grasland en door ontwate-

ring komen de bodemprocessen nog eerder op gang, komt de gras-

groei sneller op gang en kan het land eerder worden beweid en ge-

maaid. 

 

 

 

 

 

Jong geleerd is oud gedaan, Swen (en Age) van der Meer 

Wijckel 25 maart 2021 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

In totaal werden binnen onze 

vogelwacht in het broedseizoen 

van 2021 313 nesten van kievit, 

75 nesten van grutto, 30 nesten 

van scholekster en 13 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: 197 onbekend,  

146 uitgekomen, 75 verlaten  

en 64 verloren door predatie. 

 

Nest van grutto dat ook is uitgekomen;  

Siemen Zeldenrust, Oudega 1 mei 2021 
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De overzichten in de navolgende grafieken geven het aantal broedpa-

ren weer dat gebaseerd is op de rayons 1 tot en met 17 met een to-

taal oppervlak van 1.545 hectare (ons totale geregistreerde nazorg-

gebied ligt boven de 2.100 hectare). Het betreft hier de rayons waar-

op al vele jaren wordt geteld en nazorg wordt uitgevoerd. De laatste 

jaren vormt het plasdras-project De Warren het kerngebied van on-

ze Vogelwacht. Elders in het Jaarboek meer over de resultaten van 

specifiek De Warren. In de hier gepresenteerde grafieken is te zien 

dat de grutto dit jaar een verder groei van het aantal broedparen laat 

zien. De kievit lijkt vrij stabiel en scholekster en tureluur komen ook 

weer wat meer op. 

 

 

Aantal broedparen van de kievit (zwart) en de grutto (rood)  

over de periode 2005 tot en met 2021 (rayon 1 t/m 17) 

 

 

Aantal broedparen van de scholekster (geel) en de tureluur (roze)  

over de periode 2005 tot en met 2021 (rayon 1 t/m 17) 
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Het gebied rond de Algemiene wei in Oudega (rayon 22 en 25) doet 

in de grafieken niet mee, maar plaatselijk zijn hier de laatste jaren 

weer aardige aantallen weidevogels aanwezig. Zo werden hier in 

2021 maar liefst 18 nesten van grutto, 90 nesten van kievit (deels 

tweede en derde leg) en 6 nesten van scholekster gevonden. 

 

Bijzonder was verder dat Bernardus Gijzen twee nestjes van de klei-

ne plevier vond op een baggerdepot in zijn eigen nazorgrayon. Helaas 

zijn de nesten met eieren, ondanks dat ze markeert waren, verloren 

gegaan bij grondverzet.  

 

Naast de vier hiervoor genoemde soorten zijn dit jaar binnen ons ge-

hele wachtgebied ook broedparen van veldleeuwerik (12 paar), gras-

pieper (9), gele kwikstaart (3), wilde eend (15), slobeend (2), krak-

eend (1), meerkoet (7) en waterhoen (1) geregistreerd. 

 

Namens de Werkgroep Weidevogels 

 

Durk Venema en Johan Deinum 

 

 

Mozaiek De Warren  

In 2015 is op initiatief van Bosk en Greide gestart met de aanleg van 

een weidevogelbeheergebied in de Warren nabij Balk. Een nauwe 

samenwerking tussen boeren, vogelwachters en jagers om de terug-

gang van de weidevogels een halt toe te roepen.  

 

Momenteel zitten we in een overgangsjaar, maar vanaf volgend jaar 

zullen de beheer-afspraken weer voor de komende 6 jaar vastgelegd 

worden. Het is voor de weidevogels enorm belangrijk dat dit gebied 

blijft bestaan.  

 

Het gebied ligt ten noorden van Balk, rond de provinciale weg N928 

van Balk naar Woudsend. Het totale weidevogelgebied beslaat ca.  

300ha.  
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De percelen waar beheer op uitgevoerd wordt is ca. 160 ha. Uiter-

aard wordt er in de aangrenzende percelen ook rekening met de 

weidevogels gehouden. 

 

Al jaren maken we een positieve ontwikkeling mee, zowel met de 

boeren als met de aantallen weidevogels in het gebied. De grafiek en 

bovenstaande tabel laten de gestage groei van broedparen binnen het 

gebied zien.  

 

Vooral de vernatting van enkele percelen lijkt een grote invloed op 

het succes van de weidevogels te hebben, ook op de omringende 

percelen. We proberen daarom ook meerdere percelen verspreid 

over het gebied te voorzien van een plas-dras pomp. Vooral in dro-

gere periodes is het erg belangrijk dat de weidevogels genoeg voed-

sel kunnen vinden. 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren Gemiddeld/nest 

koolmees 17 134 7,9 

pimpelmees 10 104 10,4 

boomklever 2 14 7,0 

Spreeuw 1 3 3,0 

totaal 30 255  
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Gepredeerde nesten door vos in mei (foto resten van kievitseieren) 

Overzicht van alle broedvogels/nesten (incl. predatie) 

 in mozaïk De Warren 
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Maar ook voor het opgroeien van de jongen zijn de natte delen erg 

belangrijk. De afwisseling van open stukken met wat hogere vegeta-

tie geeft een goede schuilplek.  

 

Doordat er op een aantal beheerpercelen alleen ruige mest wordt uit 

gereden, krijgen ook de bloemen weer een kans.  

 

De bloemen trekken op hun beurt weer veel insecten aan, welke van 

levensbelang zijn voor de opgroeiende jongen. 

 

Helaas hebben we, ondanks de goede samenwerking met de jagers, 

nog steeds jaarlijks last van predatie door de vos. Zo werden er begin 

mei, net voor het uitkomen van de eieren een groot aantal nesten 

gepredeerd door de vos. 

 

 

 

Legsel van kievit op perceel in De Warren met 

uitgestelde maaidatum 15 juni 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk 

Dit jaar heb ik op 18 mei een ronde langs de nestkasten gedaan in het 

Wikelerbosk. Er hingen tijdens de controle 56 nestkasten. Een zes-tal 

balkon nestkasten, geschikt voor gekraagde roodstaart en roodborst 

waren helaas weer niet bezet. Opvallend genoeg waren er 4 nestkas-

ten waar een oud wespennest in zat. In voorgaande jaren kwamen 

we wel eens vaker een wespennest in een nestkast tegen, maar zo-

veel als dit jaar hebben we nog nooit gehad. 

 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren Gemiddeld/nest 

koolmees 17 134 7,9 

pimpelmees 10 104 10,4 

boomklever 2 14 7,0 

Spreeuw 1 3 3,0 

totaal 30 255  

Resultaten controle mezennestkasten Wikelerbosk 2021 

Boomklever met jongen Pimpelmees met jongen 

Gebruiker
Notitie
tekst hoort bij rechterfoto

Gebruiker
Notitie
tekst hoort bij linker foto
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Het is nog steeds hopen dat de gekraagde roodstaart zich komend 

seizoen laat verleiden door 1 van de nestkasten om hier zijn kroost 

groot te brengen. 

 

Johan Deinum 

 

 

Wat vloog daar? 

In mijn grootstedelijke jeugd spotte ik twee soorten vogels: de Fin-

kies (Sla-of Blinde-) en de Drijfsijssies. Na die tijd leerde ik via de 

plaatselijke vogelwacht meer diversiteit binnen de gevleugelde vrien-

den herkennen.  

 

Tijdens het nalopen van het pad van de middeleeuwse monnik 

Odulphus stuitte ik onder aan de voet van de toren Nijemirdum op 

het kadaver van een roofvogel; om elke poot was een r.v.s. ring ge-

klemd.  

 

Met mijn vingers kon die ringen niet verwijderen, maar met behulp 

van twee (ter plekke geleende) tangen boog ik de ringen uit elkaar 

zonder de poten te beschadigen. De vogel is na deze operatie op de-

zelfde plek teruggeplaatst .  

 

Bij thuiskomst heb ik de gegevens en de foto’s van deze vogel aan 

Johan Deinum doorgestuurd en via de PC de link opgezocht waar-

mee  je de vondst kan aanmelden.  

 

Het bleek een jonge slechtvalk te zijn, een mannetje. Hij was geringd 

op 18-05-2021,een nestjong, niet vlieg vlug. Als de terugmeldingsda-

tum  stond 1-12-2021. De afstand tot de ringplaats was 157.6540 

km. Verstreken tijd 197dagen. 
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Na de terugmelding van deze vondst  kwam ook een reactie van de 

kast eigenaar,   Martien Vorstenbosch, it Mierlo:  

 

Als kast eigenaar op de TV toren in Mierlo 

wil ik je bedanken voor het terug melden dat 

je de Slechtvalk hebt gevonden. Hoe jammer 

ook maar het hoort ook bij de natuur. De 

kast waar hij geboren is staat al meer dan 10 

jaar op die toren en er zijn al vele jongen in 

die tijd geboren en geringd door de Hr P v 

Geneijgen. Het is in die jaren de tweede vo-

gel die gesneuveld is, de eerste was gevon-

den langs de oprit van een snelweg in de 

buurt van Brussel.   

 

Bram de Smit 
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Activiteiten voor volwassenen 

Activiteit 

Waterpompen in werking stellen voor 

 (greppel )vernatting behoeve van de weidevogels in de Warren. 

vrijdag 11 februari. 

Algemene ledenvergadering  

Programma na de pauze:  

Het Boerenzwaluwleven in stallen en schuren. 

woensdag 23 maart. 

Fietsexcursie naar het weidevogelbeheersgebied  

De Warren. 

zaterdag 7 mei. 

Cursus Weidevogelbescherming: 

Vrijdagavond 25 maart en maandagavond 28 maart. 

Leden Excursie naar Noorderleeg in mei/juni. 

Najaarsexcursie. 

Gaasterlandse Natuurweek 16 oktober t/m 23 oktober. 

Stand Vogelwacht op de Groenemarkt. 

Najaarslezing / Open huis leden. 

Herstel oeverzwaluwwand Wildemerk. 
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Puzzel Jaarboek 2021 

Maak de woordzoeker, die op de volgende bladzijde staat.  

 

Als al de namen van de vogels zijn doorgestreept, vormen de overge-

bleven letters een zegswijze.  

 

Lever deze zegswijze in bij de secretaris van de Vogelwacht  

 

vóór 31 december 2022.  

 

Op de volgende ledenvergadering wordt uit de goede inzendingen 

een winnaar getrokken. Veel plezier bij het oplossen van de puzzel. 

 

blauwe reiger 

boerenzwaluw 

eidereend 

geelborstje 

graspieper 

groene Specht 

hoen 

houtduif 

huismus 

kanarie 

kiekendief 

knobbelzwaan 

kolibrie 

koningsfazant 

koningspinguïn 

koolmees 

kraanvogel 

kuifeend. 

lammergier 

leeuwerik 

maraboe 

mees 

meeuw 

monniksgier 

noordse stern 

ooievaar 

papegaai 

papegaaiduiker 

paradijsvogel 

pauw 

pelikaan 

purperreiger 

rietzanger 

roerdomp 

roodborstje 

scholekster 

slechtvalk 

smient 

spreeuw 

steenuil 

stern 

strandpluvier 

torenuil 

torenvalk 

tuinfluiter 

vlaamse gaai 

wielewaal 

zwarte zwaan 
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Uitleg van Johan 

Jurjen en Syb  

krijgen  

uitleg 

Zeearend jong op het nest 
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Activiteit 

Kennismaken met het registratiesysteem  nestkastjes. 

Bezoek aan de boerderij van  Douwe Albada.  

met terugplaatsing scholeksterborden. 

zaterdag 5 maart. 

Bezoek aan het weidevogelgebied. 

Vogelhuisjes repareren en nieuwe maken. 

Nestkastencontrole: 

Bungalow Markant, Harichsterbos en ’t Balksterbos. 

Bezoek aan de Graasboerderij op 

woensdagmiddag 8 juni 2022. 

Weidevogelfestival 2022 

zaterdag 11 juni 2022  in Workum 

Bezoek aan het Zeearendsnest Koudum. 

Bijwonen van het ringen van uilen. 

Deelname Gaasterlandse Natuurweek. 

Aansluiten bij activiteiten  S.B.B. 

Opgave voor de excursies bij  

Marion Nierstrasz    

 

secretaris @vogelwachtbalk.nl 

06 - 21832829 

Activiteiten voor de jeugd 
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Kastje 4 Een leeg netskastje 

De Bokkeleane 






