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Van de voorzitter/Fan de foarsitter 

Allereerst wil ik mijn waardering en dank uitspreken voor het vele 

werk dat onze vrijwillige (bestuurs)leden dit jaar weer hebben verzet. 

Hierdoor heeft onze Vogelwacht wederom goede resultaten geboekt 

waar wij trots op kunnen zijn.  

 

Het seizoen 2022 was wederom een goed weidevogelseizoen voor 

de grutto, kievit en de overige weidevogels in ons verzorgingsgebied. 

Hierdoor zaten wij met 78% Bruto Territoriaal Succes (BTS) ruim 

boven de 65% wat algemeen geldt als nodig voor het in stand hou-

den van de populatie/vogelsoort.  

 

Alleen ging het met de scholekster min-

der goed. Een succesje werd echter wel 

geboekt op de door onze Jeugdvogel-

wacht geplaatste omgekeerde verkeers-

borden met grind en schelpen. Hierop 

hebben twee scholeksterparen gebroed 

en van beide paren zijn vier jongen uit-

gevlogen.  

 

Na een paar jaar gehinderd te zijn door Corona-maatregelen konden 

we dit jaar eindelijk ons activiteitenprogramma uitvoeren. Met onder 

anderen een cursus Weidevogelbescherming, bedoeld voor weidevo-

gelliefhebbers, boeren, loonwerkers en belangstellenden die aan wei-

devogelbescherming (willen) doen. Een tiental cursisten hebben deze 

cursus gevolgd.  

 

De voorjaarsexcursie naar het natuurge-

bied het Noard-Fryslân Bûtendyks/Noord-

Friesland Buitendijks. Gestart werd bij het 

Kweldercentrum Noarderleech nabij Hal-

lum. Eén van Europa’s grootste en mooiste 

kwelders met zomerpolders, dobben, zilte 

graslanden, slikvelden en kwelderwerken 

is een eldorado voor planten en dieren.  

 

 

Plasdras De Warren 

Kemphaan  

op zoek naar voedsel 
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Ook de succesvolle fietsexcursie rond het  weidevogelbeheergebied 

De Warren kon weer plaatsvinden. 

 

Dit jaar vierde de Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW) haar 75 

jarig bestaan met een Frysk FûgelFestijn/Fries Vogelfestijn in Ear-

newâld/Eernewoude en een Feestjûn/Feestavond in Joure. (Vogel-

wacht Balk e.o. hoopt als oudste Vogelwacht van Friesland volgend 

jaar haar tachtigjarig jubileum te mogen vieren.) 

 

Zeer veel waardering had ik voor het feit dat ons bestuur en melk-

veehouder Douwe Albada waren uitgenodigd voor een kennisma-

kingsgesprek met de wethouders Chris van Hes en Remboud van 

Iddekinge van gemeente De Fryske Marren. 

 

Voorts heeft er op uitnodiging van de Projectontwikkelaar een vroeg-

tijdig gesprek plaatsgevonden met ons bestuur over het herinrich-

tingsplan van camping Marswâl. Daarbij heeft het bestuur gewezen 

op de natuur- en landschapswaarde van het gebied en te kennen ge-

geven voorstander te zijn van het behoud en waar mogelijk uitbrei-

ding van de bestaande houtsingels en de watergangen. 

 

Helaas heeft een dergelijk vroegtijdig gesprek door de nieuwe eige-

naar over het herinrichtingsplan voor camping t’ Hop te Wijckel niet 

plaats gevonden. Met als gevolg dat door rooiwerkzaamheden van 

alle groen, een groot leefgebied van (beschermde) vogels, amfibieën 

en zoogdieren verloren is gegaan. 

 

Later heeft er alsnog een gesprek plaatsgevonden waarbij wij als be-

stuur te kennen hebben gegeven voorstander te zijn om het verloren 

leefgebied/biotoop te compenseren door de aanplant van aaneenge-

sloten  groensingels met inheemse en gebiedseigen  bomen, struiken 

en wilde kruiden. 

 

Tevens is gepleit voor biotoop verbetering van de bestaande natuur- 

en landschap waardevolle houtsingel rondom het te herinrichten deel 

van de camping met het inplanten van inheemse- en  gebiedseigen 

struiken.  
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Helaas zijn wij er nog niet in geslaagd om ons bestuur weer voltallig 

bezet te krijgen. Hierdoor is de werkdruk erg hoog bij de overige 

leden. Momenteel hebben wij namelijk drie vacatures in het bestuur.  

Cor Harkema heeft te kennen gegeven zich niet weer herkiesbaar te 

stellen als bestuurslid en door zijn drukke werkzaamheden ook niet 

meer beschikbaar kan zijn voor de Jeugdvogelwacht. 

 

Bij deze doe ik dan ook een dringende oproep aan u allen om ons te 

helpen bij het vinden van nieuwe bestuursleden voor onze actieve en 

enthousiaste vereniging. Niet alleen deze, maar ook de verschillende 

werkgroepen kunnen nog ondersteuning van nieuwe vrijwilligers ge-

bruiken. 

 

Gelukkig is ons bestuurslid Siemen Zeldenrust bereid bevonden om 

alle taken als weidevogelnazorgcoördinator van ons gehele nazorgge-

bied over te nemen van voormalig bestuurslid Johan Deinum. 

 

Namens het bestuur wil ik nadrukkelijk ook alle sponsoren bedanken 

die het drukken van het fraaie Jaarboek weer financieel mogelijk heb-

ben gemaakt.  

 

Tot slot wens ik u en de uwen een gezond en vogelrijk 2023 toe en 

hoop u weer te mogen ontmoeten op onze Jaarvergadering. 

 

Pieter Veenstra 

 

Kennismaking met nazorg De jeugdvogelwacht op pad 
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Fietstocht langs  de Warren 

Op zaterdag 07-05-2022 heeft een groepje vogelliefhebbers o.l.v. 

Pieter Veenstra een inspirerende fietstocht gemaakt in de directe 

omgeving van Balk. De route ging langs de Pypsterstikke, Warren-

sterwei naar de Trophornsterwei en weer terug naar Balk. Op ver-

schillende plaatsen werd gestopt om met een telescoopkijker het 

veld in te kijken. 

 

De deelnemers hebben kunnen ge-

nieten van de aanwezigheid van o.a 

kieviten, grutto’s, tureluurs, scholek-

sters, wulpen, graspiepers, leeuwe-

riken, kemphanen zelfs kluten.  

 

De weilanden kleuren in deze tijd 

prachtig vol bloemen. In de sloten is 

de groene kikker duidelijk aanwezig. 

Dit geldt ook voor watervogels, zo-

als slobeenden en de meerkoeten. 

  

Op de foto, goed verscholen tussen 

het riet het nestje van de meerkoet. 

  

Het plas-dras gebied heeft een grote aan-

trekkingskracht. De greppelvernatting werkt 

zichtbaar mee aan een succesvolle bezetting 

in het weidevogelgebied. 

 

Voor de deelnemers is het een excursie ge-

worden, die een goed beeld heeft gegeven 

van het gebied de Warren. Een excursie 

waarop met veel plezier kan worden 

 teruggekeken. 

 

Marion Nierstrasz 
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Verslag  Algemene ledenvergadering  van de “Vogelwacht 

Balk en omstreken” gehouden op  23 maart 2022  in de 

Treemter te Balk om 19.30 uur 

 

 Aanwezig: 22 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Theunie de Smit, Janny de Boer, Hylke 

Brandsma en Wietse de Vries. 

 

1. Opening 

Pieter Veenstra opent de vergadering en heet alle leden van harte wel-

kom. Hij benadrukt dat het goed is weer bij elkaar te zijn. Ook in het 

land gaat het goed. Overal hoort hij berichten over gevonden eieren. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

*  Er is een UBO registratie voor de 5 bestuursleden aangeleverd 

 bij de Kamer van Koophandel. 

*  Door de Vogelwacht Balk en omstreken is betreffend het ont-

 werp Beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Frys

 ke Marren een zienswijze ingediend. Hierop is een ontvangstbe-

 vestiging ontvangen.   

*  De heer Wietse de Vries heeft aangeboden in de kascommissie 

 plaats te nemen. 

*  Pieter Veenstra verzorgt de cursus Weidevogelbescherming. 

 Twee theorieavonden op 25 maart en 28 maart. Daarna volgt 

 een praktijk gerichte excursie in het veld. 

*  De oproep om nieuwe vrijwilligers is succesvol geweest. 6 nieu-

 we vrijwilligers hebben zich aangemeld. 

*  Het Jaarboek 2021 is op gerecycled papier afgedrukt. Helaas 

 kon de tekstverwisseling bij de  foto’s op pagina 39 niet meer op 

 tijd hersteld worden.  

*  Er is een uitnodiging ontvangen voor de Startvergadering Wes

 tergo Súd op 30 maart in Tjerkgaast. 

*  Er is een vergadering met de buurtvogelwachten gepland op 7 

 april in de Treemter. 
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*  Er is een uitnodiging voor de jaarvergadering van de BFVW op 

 8 april ontvangen. Dit jaar viert de BFVW haar 75-jarig bestaan. 

*  Er is een aankondiging ontvangen van het weidevogelfestival op 

 11juni in Workum. Op die datum wordt ook de Jeugdvogeldag 

 van de BFVW gehouden. 

*  De vogelwacht Balk zal deelnemen aan de Lammetjesdagen op 

 23 april en 24 april. 

* De Vogelwacht Balk zal deelnemen aan de Groene Markt op 

 16 oktober. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering op 29 september 2021 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v de notulen. Deze worden vastgesteld. 

 

4.a. Verslag penningmeester 

Helaas is de penningmeester door Corona afwezig. Zij mist hierdoor 

ook de cursus weidevogelbescherming. Het verslag is duidelijk. Het is 

volledig. Het geeft geen aanleiding  tot vragen. 

 

4.b. Verslag en benoeming kascommissie 

De kascommissie heeft haar 

akkoord gegeven aan het fi-

nancieel verslag en verleent 

de penningmeester Janny de 

Boer decharge. Een prachtige 

illustratie van de presentatie 

is de getoonde foto, waarop  

te zien is, dat de twee com-

missieleden met een loep het 

financiële   jaarverslag bestuderen. 

 

Theunie Smit, die zelf niet aanwezig kon zijn, is op de ALV vertegen-

woordigd door haar echtgenoot, die namens haar de vereniging com-

plimenteert met een uitstekende penningmeester. Applaus klinkt uit 

de zaal.  
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Kascommissielid Wybren de Boer treedt dit jaar af en wordt opge-

volgd door Wietse de Vries. Deze aanmelding wordt met applaus ver-

welkomd. 

 

5. Bestuursverkiezing 

Dit jaar is Johan Deinum aftredend en hij is niet meer herkiesbaar. Jo-

han heeft ruim 18 jaar in  het bestuur zeer uiteenlopende werkzaam-

heden vervuld. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan een goed 

functionerende Vogelwacht.  

 

Hij wil zich blijvend inzetten voor de Vogelwacht. 

Door de voorzitter wordt hij hiervoor bedankt en krijgt hij het boek 

de Kievit van Sake Roodbergen. Daarnaast overhandigt de voorzitter 

hem een bloemetje voor zijn vrouw, die hem vele uurtjes moest mis-

sen doordat hij op pad was voor de Vogelwacht.  

 

Het bestuur stelt voor om Siemen Zeldenrust uit Elahuizen te benoe-

men tot lid van het bestuur. Hij stelt zich voor als een echte nazorger, 

een veldman en gepassioneerd door de weidevogels en zal de taken 

van Johan overnemen. Met algemene instemming van de leden, d.m.v 

applaus, wordt hij benoemd. 

  

Helaas is voor de andere vacature nog geen kandidaat gevonden. Te 

denken valt aan iemand die interesse heeft in het onderhoud van de 

website, ondersteuning bieden bij de  Jeugdvogelwacht, de nazorg en 

andere activiteiten, waarbij de Vogelwacht betrokken is. 

 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels 

Gjalt Pier Bergsma nam dit jaar bij de vereniging als eerste een kievit-

nest waar met een eitje op vrijdag 18 maart. Op 9 april zal de nazorg-

morgen gehouden worden. Eerst starten de nazorgers om 10 uur bij 

Teernstra en daarna gaan ze met elkaar het land in. Johan zorgt voor 

de informatie. Siemen Zeldenrust benadert de nieuwe vrijwilligers en 

informeert naar hun belangstelling voor het nazorgwerk.  
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7. Verslag roofvogels en kerkuilen 

Er zijn  bij de nieuw aangemelde vrijwilligers een paar mensen met 

gerichte belangstelling voor dit onderwerp. 

 

8. Verslag Jeugdafdeling  

Mede dankzij de samenwerking met Douwe Albada, de nazorgers en 

de uilenringers is het  voor de jeugd een succesvol jaar geworden. 

Aan de hand van foto’s wordt getoond, wat er gedaan is. Het ko-

mend jaar willen we de samenwerking met o.a Staatsbosbeheer ver-

groten, zodat we samen de jeugd kunnen bereiken. Kinderen melden 

zich aan, als ze rond 10 jaar zijn. Het aantal deelnemers aan activitei-

ten wisselt per activiteit. Op dit moment zijn 15 kinderen lid. Twee 

tonen zich zo enthousiast, dat ze wel bij het nazorgwerk betrokken  

kunnen worden. 

 

9. Excursie 

Op 7 mei is  een fietsexcursie naar de Warren, Trophorne en Yper-

colsgea. Het startpunt is het Haskeplein. Informatie volgt nog via de 

Balkster Courant. Dit jaar staat de grote excursie gepland op 28 mei. 

De Vogelwacht betaalt de excursie. We verzamelen om 9.15 op het 

Haskeplein. Vandaaruit gaan we naar Noorderleegh. Er kunnen 20 

mensen mee. 

 

10. Rondvraag 

Wybren de Boer komt terug op de kascommissie. Helaas kon hij niet 

bij het bespreekpunt van de kascontrole tijdens de vergadering zijn. 

Alles heeft hij keurig kunnen bekijken en in orde bevonden. Daarom 

meldt hij tijdens de rondvraag als nog dat de penningmeester haar     

werk uitstekend voor elkaar heeft. 

 

Bram de Smit komt terug op het verwijderen van ringen bij gevangen 

vogels. De ringen zijn heel moeilijk te verwijderen. Welke handige 

oplossingen zijn daarvoor, zonder een vogel te verwonden? De pre-

datie komt ter sprake. 
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In de Warren staan geen marters op de camera beelden. De vos is de 

grootste predator achter Wyckel. Om de schade te beperken is een 

goede samenwerking met de jagers opgezet. 

 

De greppelvernatting komt ter sprake. Het doel is een zo groot moge-

lijk gebied te laten ontstaan. Het waterpeil vraagt verder aandacht.  

Bernardus Gijzen vraagt of de digitale nazorg voldoende is. Is er niet, 

naast het digitale bewijs, een papieren nazorgpas noodzakelijk  bij het 

betreden van de weilanden ten behoeve van de weidevogelregistratie. 

Johan zoekt dit nog na.  

 

Om kwart over 8 sluit Pieter Veenstra de vergadering.  

  

Na de pauze zijn 33 mensen aanwezig voor de lezing van Jan de Jong. 

Hij is vogelringer en vogelkundig medewerker van de Leeuwarder 

Courant (sinds 1977) en verbonden aan het Ring Vogeltrekstation Wa-

geningen. Hij is een bevlogen vogelkenner en heeft door de jarenlange 

ervaring veel kennis opgebouwd  over  wat in de vogelwereld zich af-

speelt.  

 

De lezing draagt als titel: Het boerenzwaluwleven in stallen en stallen 

en schuren.  

 

In een duidelijk verhaal, ondersteund met heel veel foto’s, afbeeldin-

gen, schema’s en kaarten informeert Jan de Jong ons over zijn werk als 

vogelringer en het onderzoek, dat wordt ondersteund door het Ring 

Vogeltrekstation Wageningen. Middels ringresultaten wordt inzicht 

verkregen op het heen en weer vliegen van de boerenzwaluw. De ge-

gevens worden landelijk en over de gehele wereld verzameld.  

 

Duidelijk is geworden, dat de mannetjes terugkeren naar de stal, waar 

ze uit het ei zijn gekomen. Zwaluwen moeten de stal  in en uit kunnen 

vliegen. In oude stallen gaan zwaluwen zelf inventief te werk een juiste 

invliegopening te creëren.  Op hun reis moeten de vogels veel tegens-

lagen overwinnen. Te denken aan, voedselschaarste, gebruik land-

bouwgif en zandstormen.  
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Zwaluwen volgen verschillende trekroutes. Een westelijke route 

over Gibraltar richting Zuid-Afrika en een meer oostelijke route via 

Italië en Egypte. 

 

Jan de Jong toont met een reuze vangnet op welke wijze de zwalu-

wen worden gevangen en worden geringd. Dit net wordt tegen de 

staldeur geplaatst en hierin worden de zwaluwen gevangen.  

 

Als de vogels gevangen zijn, wordt gekeken naar hun gewicht en hun 

veren conditie en worden de ringgegevens afgelezen. Verder worden 

de jonge vogels in het nest geringd. De laatste ontwikkelingen gaan 

over het plaatsen van een minuscuul zendertje, waarop nog meer 

gegevens kunnen worden afgelezen. Het ringonderzoek van de terug 

gevangen vogels geeft mooi inzicht in de trekroutes en de winter ver-

blijfplaatsen.  

 

Zwaluwen bouwen verschillende nesten. Oudere vogels leggen  

meer eieren, dan hun jongere soortgenoten. Jonge vogels leggen 3 

tot 4 eieren, oudere vogels krijgen soms 5 tot 6 jongen.  
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Uit onderzoek van terug gevangen vogels wordt zichtbaar hoeveel 

verschijningsvormen in het verenkleed van de zwaluw bestaan.  

Uit de verenstructuur is veel af te lezen over de conditie van de zwa-

luw. Uit Jan de Jongs verhaal blijkt duidelijk, dat kerkuilen en zwalu-

wen geen goede combinatie in boerenstallen zijn.  

 

Meer informatie over het werk van de Jan de Jong is te volgen via zijn 

nieuwsbrief Vogelnieuws en hij is bereikbaar via: 

j.d.jongringer403@home.nl.  

 

Na de lezing bedankt de voorzitter Jan de Jong voor zijn boeiende en 

gedetailleerde lezing en overhandigt hij hem een envelop met een 

bloemetje.  

 

De vergadering wordt informeel voort gezet aan de bar  

in de Treemter. 

 

Marion Nierstrasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.d.jongringer403@home.nl
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Informatie van de penningmeester  

Het jaar 2022 hebben we kunnen afsluiten met een positief saldo van 

€ 9043,06.  

 

Er is financieel het nodige gebeurd afgelopen jaar. Zo hebben we ver-

schillende aanschaffen gedaan, zoals een greppelpomp, een vossenval 

en verrekijkers.  

 

Ook zijn er diverse activiteiten geweest, zoals een excursie naar 

Noarderleach, een cursus Weidevogelbescherming samengesteld door 

onze voorzitter Pieter Veenstra en met Pieter als cursusleider, een 

lezing door Jan de Jong over “Het Boerenzwaluw leven in stallen en 

schuren” en een lezing door Gerrit Tuinstra over “Biodiversiteit op 

het (boeren)erf en in de tuin”.  

 

Het ledenaantal is in 2022 met 7 leden toegenomen. Er waren 10 

nieuwe aanmeldingen en 3 opzeggingen, waarvan 2 vanwege overlij-

den. Het aantal leden stond op 31-12-2022 op 275 leden. Hier zijn 

niet de jeugdleden in meegenomen.  

 

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de RaboClubsupport 

actie. Deze heeft ons € 592,60 opgeleverd.  

 

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

automatische incasso kunnen innen, maar ik kan mij ook voorstellen 

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

gelijk om, als je het niet eens bent met de incasso, deze weer terug te 

laten storten. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven en be-

sluiten om toch te kiezen voor automatische incasso, dan mag u een 

mail sturen naar penningmeester@vogelwachtbalk.nl.  

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de mevrouw T. de Smit en de 

heer W. de Vries. Zij zullen tijdens de algemene ledenvergadering ver-

slag uitbrengen van hun bevindingen.  
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Verder wil ik namens het bestuur en de 

leden van de Vogelwacht Balk en Om-

streken 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 Vogel-

wacht financieel gezond te houden.  

 

Tot slot wens ik iedereen een fijn  

vogeljaar toe!  

 

Janny de Boer  

 

 
 

Ringmussen aan het werk 
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Verslag weidevogels en inventarisatiegegevens van het hele 

wachtgebied 

Na een gemiddeld warme februari maand ging de temperatuur de 

eerste week van maart richting het vriespunt, dat weerhield de kievit 

er niet van z’n eerste ei op woensdag  9 maart nabij het plaatsje Hen-

gevelde te leggen. De trotse vinder was Tonny Rupert, fanatiek wei-

devogel-vrijwilliger. 

 

In de tweede week van maart schoot de temperatuur omhoog, met 

als resultaat maandag 14 maart ook het eerste ljipaai van Fryslan. 

 

Wietse Jan Dijkstra uit St.-Annaparochie vond het ei op een stuk 

grasland in de Warkumerwaard. Het nest was gevuld met twee eie-

ren (twake), hierdoor werd het legsel ook gelijk als eerste ei van de 

gemeente Sudwest-Fryslan benoemd en sloot zo ook meteen het 

vrije veld in bovengenoemde gemeente. 

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De eerste melding bij onze wacht  

kwam binnen op vrijdag 18 maart,  

Gjalt Pier Bergsma vond het ei  

in Trophorne op een stuk land van  

weidevogelboer Douwe Albada. 

 

 

Wietse Jan Dijkstra met het Twake 

Het eerste ei van onze wacht 
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Resultaten hoofdsoorten 

De afgelopen jaren zien we in de resultaten een positieve lijn wat be-

treft het percentage uitgekomen nesten van de hoofdsoorten. De 

scholekster heeft het de laatste jaren moeilijk en gaat qua aantallen 

achteruit maar het laatste jaar laat een hoog percentage uitgekomen 

nesten zien. De verkeersborden, die geplaatst zijn door de jeugdvo-

gelwacht in samenwerking met de verschillende boeren die hier aan 

mee willen werken, werpen hun vruchten af. Verder valt op, dat de 

clusters weidevogels steeds dichter bij elkaar gaan zitten, logisch van-

wege de aangelegde plasdras-gebieden maar het maakt de vogels ook 

gelijk kwetsbaar voor met name grondpredatoren. Persoonlijk denk 

ik, dat we ervoor moeten waken dat we geen kleine dierentuinen 

creëren, maar juist een uitgestrekt weidevogellandschap kunnen rea-

liseren. Behoud van de weidevogels, daar doen we het uiteindelijk 

voor en mede door de goede samenwerking met boeren -jagers en 

agrarische natuurverenigingen gaat het beetje bij beetje de goede 

kant op. 

Siemen Zeldenrust 

2022 Aantal 

nesten 

Uitge- 

komen 

Verlie-

zen 

Onbe-

kend 

Uitgekomen 

in % 

Kievit 274 118 87 69 43,07 % 

Grutto 65 27 15 23 41,54 % 

Scholekster 20 11 3 6 55,00 % 

Tureluur 12 6 1 10 35,23 % 

2021 Aantal 

nes-

ten 

Uitge-

komen 

Verlie-

zen 

Onbe-

kend 

Uitgekomen 

in % 

Kievit 313 105 111 97 33,55 % 

Grutto 75 31 24 20 41,33 % 

Scholekster 30 4 3 23 13,33 % 

Tureluur 13 6 1 6 46,15 % 
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Sponsor plasdraspomp 

Aldewei 43 

8582 KX Oudega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@weeruusz.nl 

06 13444219 

 

Grutto eieren 

 

Uitkomende jongen meerkoet 

Plasdraspomp Noordwolderpolder 

mailto:info@weeruusz.nl
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Mozaïek 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. Op een groot aantal 

percelen liggen meerjarige beheersovereenkomsten, waardoor de 

kwaliteit van het weidevogelgebied gewaarborgd blijft tot minstens 

2028. De beheersovereenkomsten bestaan onder andere uit ruige 

mest aanbrengen op percelen, kruidenrijk grasland met uitgestelde 

maaidata en plasdrassen.  

 

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

van Balk naar Woudsend. Het totale weidevogelgebied beslaat ca. 

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

Uiteraard wordt er in de aangrenzende percelen ook rekening met 

de weidevogels gehouden. 

 

broedpa-
ren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kievit 50 67 67 75 76 81 84 88 

Grutto 25 23 38 39 47 43 53 46 

Scholek-
ster 7 17 10 14 10 11 14 8 

Tureluur 6 3 15 6 13 20 15 14 

 88 110 130 134 146 155 166 156 
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Hoewel we dit jaar iets minder broedparen hadden dan vorig jaar, 

kunnen we toch nog steeds van een goed jaar spreken qua broedpa-

ren. Vooral in de gebieden waar vernatting door middel van plas-dras 

pompen wordt toegepast zien we dat de broedparen nog steeds toe-

nemen. In totaal maken we gebruik van 5 grote pompen en 2 kleine-

re pompen om plas-drassen te creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plasdrassen zijn omgeven door kruidenrijk grasland met uitgestel-

de maaidata, waardoor de kuikens een goede kans krijgen om op te 

groeien. Dit jaar hebben voor het eerst kluten op een plasdras ge-

broed. Zeker 1 van de 2 paartjes heeft 1 of meer jongen weten groot 

te brengen. 

 

Overzicht van  

alle broedvogels/nesten  

(incl. predatie)  

in mozaïek De Warren 
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vogelsoort aantal nesten aantal eieren Gemiddeld/nest 

Koolmees 15 144 9.6 

Pimpelmees 11 126 11.5 

Boomklever 3 26 8.7 

Spreeuw 5 22 4.4 

totaal 34 318   

Lokaal heeft de vos ook dit 

jaar weer veel schade aange-

richt en gehele percelen leeg-

geroofd. De vos is in de War-

ren verantwoordelijk voor 

het leegroven van de meeste 

nesten. Met hulp van de ja-

gers wordt geprobeerd om 

de predatiedruk van de vos 

te verlagen, echter is dit nog 

niet eenvoudig. Als we de vos 

merken zijn we al te laat en is 

het kwaad al geschied. 

 

Johan Deinum 

 

 

Nestkastcontrole Wikelerbosk 

In het vroege voorjaar zijn de nestkasten door Gerrit van der Meer 

nagekeken en gerepareerd waar nodig. Zodoende konden we 53 

nestkasten op 30 april controleren, de vervolgcontrole hebbe we op 

24 mei gedaan. Tijdens de 2
e
 controle waren al een flink aantal jon-

gen uitgevlogen. De koolmees was zoals altijd het meest aanwezig. 

Ook de boomklever met 3 paren en de spreeuw met 5 paren waar 

goed vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten controle mezennestkasten Wikelerbosk 2022 

 

 

Vos bezig met het leegroven  

van een grutto nest.  
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Johan Deinum en Harmen van Dijk  

 

Excursie naar het Noarderleegh 

Niet alleen de pure vogelaar komt in dit buitendijks Waddengebied 

boven Hallum aan zijn trekken; ook de liefhebbers van bijzondere 

natuurplekken beleven hier intense momenten tussen Lucht, Licht en 

Land .  

Legsel van boomklever   
     Legsel van spreeuw  
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Op de laatste zaterdag van Mei 2022 verzamelen zich 14 leden van 

onze vogelwacht met hun gids Jan de Lange in het Ontmoetingscen-

trum van ’t Fryske Gea aan het eind van de Noarderleeghreed.  Even 

daarvoor hebben we onder zijn leiding een kijkje kunnen nemen in  

het gloednieuwe “de Heining” uitwateringsgemaal en vismigratietun-

nel. Zijn deskundige uitleg over de werking van dit bouwwerk op- 

en achter de Waddendijk is voor ons heel duidelijk.  

 

Lopend op de kruin van die dijk strekt zich kilometers ver groen 

kwelderland uit onder staalblauwe luchten afgewisseld met door de 

strakke Noorderwind meegevoerde loodgrijze wolken. Even de ogen 

sluiten en je oren spitsen doet je belanden in een walhalla van zilte 

geuren en (vogel)geluiden. Op een informatiebord aan het begin van 

de 7 km. lange wandelroute worden  veel wadvogels afgebeeld.  

 

We lopen verder richting een bunker uit de W.O. II met een panora-

misch uitzicht vanaf het dak.. Voor nog meer waarnemingen leveren 

de verrekijkers goede diensten. We lopen via een kwelderdijk naar 

een dobbe; een natuurlijke drinkwaterberging voor de vele aldaar 

loslopende paarden.  
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Vanaf dat dijkje, dat de grens tussen land- en getijdewater vormt,  

zien we richting Holwerd een kolonie lepelaars. Aan de noordelijke 

horizon spotten we de veerboot naar Ameland. Dit kweldergebied 

ziet er nu fris groen uit; dat is enkele maanden geleden wel anders 

geweest! Na de twee winterstormen is dit buitengebied met springtij 

helemaal ondergelopen tot aan de grote dijk en liet een grijsbruine 

modderlaag achter. Dankzij de vele voorjaarsregens herstelt de na-

tuur zich wonderwel snel!  

 

We keren om en hebben nu de wind in de rug en de zon pal voor 

ons. Wandelend in tegenlicht ziet het landschap er weer anders uit. 

We beklimmen de 8 meter hoge Waker; kijken nog één keer om al-

vorens dit prachtig decor te verlaten.   

 

De excursie heeft een tijdslimiet van twee uren maar dankzij het en-

thousiasme van onze gids nemen we na vier uren afscheid en bedan-

ken hem hartelijk met het overhandigen van het nieuwe jaarboek van 

de Vogelwacht Balk e.o. Met drie auto’s rijden we terug door het 

“oude” land richting Gaasterland.  We hebben een onvergetelijke dag 

beleefd!  

 

Bram de Smit 

Het Noorderleegh verdroogd 
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De jeugdvogelwacht in 2022 

Het afgelopen jaar is op verschillende ma-

nieren geprobeerd met vrijwilligers, kin-

deren  te interesseren voor wat buiten, in 

hun omgeving aan natuur te zien is. De 

reacties van de kinderen zijn een stimulans 

om daarmee door te gaan.  

 

Allereerst is dit jaar veel tijd gegaan naar 

het onderhoud van de nestkastjes op het 

terrein van Bungalowpark Markant, Het 

Harichsterbos en het Balksterbos. We zijn 

hiermee al in februari begonnen.  

 

Kinderen hebben meegeholpen met het leegmaken van de nestkast-

jes en het tellen van de eitjes. De kinderen van groep 6 en 7 van 

Christelijke Basisschool De Bolster hebben op school voor reserve 

huisjes gezorgd. Een deel van de huisjes is in het Harichsterbos opge-

hangen. 
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Het enthousiasme was zo groot, dat ook met de kinderen van de 

Cocoon, de school voor de  kinderen die op het asielzoekerscentrum 

Balk wonen, een ochtend  is getimmerd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het aantal vogelhokjes aan te vullen zijn op een zaterdagmiddag 

in de werkplaats van de zeilschool  De Stipe kinderen met vrijwil-

ligers aan het werk geweest. Daar is hard gewerkt aan het repareren 

en het in elkaar zetten van nieuwe nestkastjes. 

  

Douwe Albada, veehouder langs het Tsjamkedykje, stond dit jaar op-

nieuw klaar kinderen mee te nemen het land in en ze te laten genie-

ten van de dieren en vogels in het weiland. 

 

Met de hulp van jeugdleden zijn  weer scholeksterpalen geplaatst in 

het plasdrasgebied aan de Trophornsterwei en in de sloten van het 

land van Douwe Albada. De palen zijn met succes bewoond door 

scholeksterparen.  

 

In het land bij de Warren zijn dit jaar bergeendennesten geplaatst. 

Hierbij hebben oudere Jeugdleden goed meegeholpen. Helaas zijn de 

bergeenden niet tot broeden gekomen. 

  

Het komend jaar proberen we opnieuw nesten te plaatsen. 
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Jonge ringmussen 

Broedende pimpelmees 

Na de Lammetjesdag op boerderijcamping Zwinzicht, waar de kraam 

van de Vogelwacht druk bezocht is, mochten we met de Jeugdvogel-

wacht op uitnodiging van de eigenaar van   Zwinzicht op een avond 

een kijkje nemen in de schapenstal. Een van de kinderen telde onge-

veer 23 boerenzwaluwnesten.   

 

Ook op de Graasboerderij in Sondel zijn 

we welkom geweest met de Jeugdvogel-

wacht. Helaas waren voor die excursie 

geen kinderen opgegeven. Sytse Bouwhuis 

heeft wel de aanwezige volwassenen veel 

over de huiszwaluw kunnen vertellen.   

Heel interessant te zien, hoe zwaluwen 

hier nestelen. 

  

Wat fijn, dat we  op de verschillende loca-

ties welkom waren. Eigenaren hartelijk 

bedankt voor de gastvrijheid. 

 

Joop van de Galiën heeft ons meegenomen naar de huiszwaluwtil bij 

Bungalowpark Markant  en de gierzwaluwen in Balk. Het is een  

prachtig gezicht deze vogels razend-

snel  te zien rondvliegen. Ze scheren 

echt langs de daken. 

 

Twee jaar lang heeft de B.F.V.W, door 

Corona, geen Jeugdvogelwachtdag 

kunnen organiseren. Dit jaar zijn we 

met 7 kinderen naar de B.F.V.W. 

Jeugdfûgelwachtdei in Workum ge-

weest.  

 

De kinderen en volwassenen hebben 

een fantastische ochtend gehad.  
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We hadden met de kinderen graag een bezoek aan de Fûgelhelling 

Wildopvang Noord-Nederland gebracht. Dit bezoek is op het laatste 

moment geannuleerd, omdat de Fûgelhelling in verband met vogel-

griep gesloten is voor publiek. 

 

Wat wel doorging was de Groene Markt in het Rysterbos. Daar heb-

ben heel veel kinderen een koelkastmagneetje met een vogel erop  

kunnen maken. Hierbij hebben twee jeugdleden, die stage liepen bij 

de Jeugdvogelwacht, keurig het voorbereidingswerk gedaan.  De ge-

hele dag zijn ze actief geweest, zodat iedereen met iets naar huis  

kon gaan. 

 

Heel jammer was, dat we dit jaar niet bij het uilenringen konden kij-

ken. Dit kwam, omdat er geen geschikte broedsels waren. Volgend 

jaar lukt het hopelijk wel.  

 

Een van de wensen voor het komend jaar is oudere kinderen te inte-

resseren voor het nazorgwerk van de Vogelwacht. Een paar kinderen 

hebben even de ervaring gehad mee te lopen. Het is een bezigheid, 

waar je veel geduld voor moet hebben, soms vroeg moet  opstaan en 

vooral je ogen en oren goed de kost geeft. 

  

Extra handen en voeten zijn bij de jeugdvogelwacht van grote bete-

kenis en onmisbaar gebleken. Er is gelukkig dit jaar hulp  geweest van 

vrijwilligers en ouders, anders hadden we niet alles kunnen doen. Ie-

dereen hartelijk dank voor de inzet. Het is een mooie samenwerking 

geweest. Super hoor. 

 

Ouders, als u tijd heeft en iets wil doen, laat het  ons weten, zodat 

we opnieuw een mooi vogeljaar tegemoet gaan. Neemt u hiervoor 

contact op met Marion Nierstrasz, contactpersoon van de Jeugdvo-

gelwacht.  

 

 

 

 



30 

Totaal overzicht nestkastnazorg in  2022,waarbij de Jeugdvogelwacht 

betrokken was.  

Marion Nierstrasz 

 

Bungalowpark Markant 

Totaal aantal vogelhuisjes :  27 geregistreerd,  

waarvan  18  bewoond 

koolmees  

30 jongen 

pimpelmees  

20 jongen 

ringmus  

21jongen 

Harichsterbos 

Totaal aantal vogelhuisjes :  94 geregistreerd,   

waarvan  44  bewoond 

koolmees  

235 jongen 

pimpelmees   

30 jongen 

ringmus   

33 jongen 

Balksterbos 

Totaal aantal vogelhuisjes :  18 geregistreerd,   

waarvan  14   bewoond 

Koolmees  

 jongen 67 

pimpelmees     

6 jongen 

ringmus  

5   jongen 

Voorbereiding plaatsing  

scholeksterpalen 

Instructie op de boerderij 
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Met toestemming overgenomen uit Vanellus, 

jaargang 2022, nummer 6. 
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Over uilen en andere roofvogels 

Er is veel gebeurd op de verschillende locaties. Dit jaar lukte het niet 

bij het ringen van de kerkuilen te zijn. Op 6 locaties zijn  jonge kerk-

uilen uitgevlogen. Dit geldt ook voor 6 locaties waar de torenvalk 

geregistreerd staat. 

 

Dit jaar heeft Tjeerd Osinga samen met een andere vrijwilliger, Rene 

Regeling (bijna) wekelijkse een rondje gemaakt langs de verschillende 

locaties. Het nazorg gebied is redelijk groot, want zij komen ook in 

Hemelum en zelfs op het eiland de Gouden Boaijum onder Woud-

send. Maar (gelukkig) heeft lang niet elke boer meer een nestkast 

voor een kerkuil, want dan kwamen ze  er nooit door. 

 

Een bijzondere situatie werd aangetroffen bij boer Albada in Balk. 

Daar zat een kerkuil te broeden in een kapotte nestkast, de hele bo-

venkant was eraf gewaaid.  Maar de kerkuil was onversaagd, en ging 

mooi door met zijn opvoedende taken. Alle 5 kuikens zijn groot ge-

worden en uitgevlogen. Toen de jongen waren uitgevlogen, hebben 

Tjeerd en Rene de oude kast verwijderd, en het nestmateriaal over-

geheveld in een nieuwe nestkast met het idee, dat de kerkuil  alvast 

vertrouwd werd met de nieuwe kast, en 

het volgend jaar de nieuwe kast zou uit-

zoeken voor het uitbroeden van de volgen-

de generatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enige tijd belde Douwe Albada naar Tjeerd. Volgens hem zaten 

er alweer jonge kuikens boven in de boerderij.  
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Tjeerd is snel erheen gereden, maar de nieuwe nestkast was nog on-

gebruikt, dus daarin waren deze kuikens zeker niet geboren, maar 

waar dan wel? Dat is  nog steeds een raadsel. Er was geen ander nest 

te zien, maar de kerkuil heeft ergens in de rieten kap een 2e nest ge-

had, en met goed gevolg ook nog. Nu is het afwachtten waar hij ko-

mend jaar gaat nestelen, hopelijk in die mooie nieuwe nestkast die 

voor hem klaar staat.  Zo niet, dan wordt het opnieuw zoeken gebla-

zen, waar de kerkuil broedt. 

 

Tjeerd Osinga 

 

Een bijzondere ontmoeting 

Je zal toch maar 5 uilskuikens in je huis hebben terwijl je honden zich 

de tong uit hun bek blaffen; kortom tijd om naar de schuur te rennen 

en oog in oog met vijf gevederde gasten te staan. Al weken lang tilt 

het op van het gesis en geblaas vanuit de nestkast hoog in de nok on-

der het dak van de boerderij Idske Poppes Sathe aan de Lorbuorren. 

Kennelijk wordt het weer een goed muizenjaar voor de kerkuilen, 

gezien het grote aantal jongen uit één legsel.  

 

Vlak na zonsopkomst houdt deze familie vliegoefeningen tussen al het 

gebint onder de kap. Hun  ouders hebben het die nacht druk gehad 

met het foerageren van de meute kuikens. Overdag als de zon begint 

te klimmen en de temperaturen onder het dak oplopen, kan je ze 

spotten op een dwarsbalk 14 meter hoog, net onder het ûlebord.  

 

De uitgebraakte uilenballen worden opgevangen in een dekzeil op de 

hooizolder. De vogelwacht Balk e.o. weet er wel raad mee; de 

jeugdvogelwacht en de schooljeugd kunnen deze braaksels mooi uit-

pluizen.  

 

Over een paar weken zullen zij via een ûlepan naar buiten vliegen op 

zoek naar nieuwe locaties. Het zal druk worden op de (uilen)

woningmarkt in Gaasterland. 
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Kerkuilskuikens op  

de dwarsspanten  

onder  

het ûlebord  

van de  

kop-hals-romp-boerderij  

aan  

de Lorbuorren  

op  

20 augustus 2022. 

 

Bram de Smit 

 

Een confrontatie met een slechte afloop 

In Balk kreeg op 15 augustus 2022  een jon-

ge sperwer een jonge ekster te pakken. De 

ekster overleefde dit niet. Het gevecht kost-

te de sperwer zoveel kracht, dat hij uitgeput 

raakte. Een vrijwilliger van de Vogelwacht 

pakte hem op en heeft hem in een hokje 

gezet in afwachting van de dierenambulance. 

 

Deze adviseerde de jonge sperwer naar de 

Fûgelhelling te brengen om daar op krach-

ten te komen. Helaas heeft de sperwer deze 

tocht niet overleefd. 

  

De Fûgelhelling is de opvanglocatie voor  

gewonde, verzwakte dieren. 

 

De bedoeling was met de Jeugdvogelwacht in de 

Herfstvakantie een bezoek te brengen aan deze 

mooie instelling. Door de vogelgriep  is  dit be-

zoek  uitgesteld. In 2023 proberen we opnieuw 

een bezoek te regelen. 
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De  oeverzwaluwwand in de Wildemerk 

Een groep vrijwilligers van de Vogel-

wacht Balk heeft samen met Staats-

bosbeheer ervoor gezorgd, dat  een  

broedgelegenheid voor de oeverzwa-

luw  in de Wildemerk nieuw leven is 

ingeblazen. In februari 2022 is begon-

nen met het afsteken van een steile 

oeverwand en deze zo toegankelijk te 

maken, dat een oeverzwaluw in de 

wand een lange gang kan uitgraven, waarin aan het eind van de gang 

een nest wordt gemaakt. 

  

Het herstellen van de wand heeft geholpen, want de oeverzwaluwen 

zijn teruggekomen. Er is met succes gebroed. Er zijn meer dan 35 

nesten geteld. Nu is het een kwestie van elk jaar de oude nesten  

leeg te halen en de wand weer strak te maken. 

 

Dit is werk, waarvoor sterke handen nodig zijn. Het afgelopen jaar 

heeft een van de enthousiaste vrijwilligers, Michiel Limburg, ervoor 

gezorgd dat er voldoende mankracht was de actie  tot een succesvol 

einde te brengen. Het is  de bedoeling in 2023  de wand opnieuw aan 

te pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat 
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Huiszwaluwtillen locaties ruim uitgebreid  

Nadat ik vorig jaar bij mij thuis een nieuwe huiszwaluwtil heb ge-

maakt en geplaatst bij mij in de voortuin, kreeg ik in de zomer een 

aantal aanvragen binnen om een huiszwaluwtil te maken. Tijdens het 

maken van deze tillen kreeg ik nog 2 aanvragen binnen, gevolg dat ik 

6 nieuwe huiszwaluwtillen mocht maken. Gelukkig voor de huiszwa-

luw, maar veel werk. Ik had de tillen net op tijd klaar voor het broed-

seizoen. Er waren al enkele huiszwaluwen gespot.  

 

De tillen staan allemaal in de buurt. Er zijn 3 nieuwe tillen geplaatst in 

Sondel (daar stond ook al 1) 1 nieuwe til in Sleat, 1 nieuwe til in 

Tsjerkgaast en 1 nieuwe til in Harich. Met behulp van de Manitoo van 

de Firma v d Goot Sondel plaatste ik de tillen met mijn zoon en mijn 

vader. Zie de foto’s v de werkzaamheden. Bedankt hiervoor firma 

Van der  Goot Sondel, zonder de Manitoo erbij lukt het niet. ! 

 

 

Omdat de tillen werden geplaatst toen de eerste zwaluwen al waren 

gespot, vertelde ik bij plaatsing vaak tegen de eigenaars van de tillen, 

dat er niet op gerekend hoeft te worden dat de tillen dit seizoen al 

bewoond gaan worden. Dit omdat de til in Sondel pas na drie jaar 

werd bewoond. Ook moest ik daar lokgeluiden gebruiken.  



39 

 

Maar tot mijn verbazing werd ik na drie 

weken al gebeld dat er een huiszwaluw 

in een til zaten. Dit kon ik niet geloven 

en dacht dat heeft u vast niet goed ge-

zien. Ik op de fiets erheen en inder-

daad, er zat een huismus te tsjilpen op 

het dak. Teleurstelling alom…  

 

Maar wat vloog er nu ineens uit een nestje vandaan toen ik daar 

stond?? Een huiszwaluw!! Het was dus toch waar, goed gezien en dus 

al een nestje bezet. MACHTIG! Het broedseizoen was nu los en was 

dit nu een toevalstreffer dat er direct na plaatsing al een til werd ont-

dekt door een zwaluw?? Nee dus!! Want 4 van de 6 net nieuw ge-

plaatste tillen waren al bewoond. Heel apart, zonder lokgeluid, splin-

ternieuwe locatie en toch vindt de huiszwaluw het nestje.  

 

Sondel heeft nu 3 (1 bestaande, 2 nieuwe) bewoonde tillen, in Harich 

is hij bewoond en ook in Tsjerkgaast is de til bewoond. Tjerkgaast is 

helemaal bijzonder, in de open ruimte, open landschap, bij een boer-

derij zomaar huiszwaluwen in de til. Hoe dan!??  

 

In de til bij mij thuis zijn de zwaluwen wel geweest maar hebben er 

niet gebroed. Helaas… Als de huiszwaluwen er in gaan broeden plak-

ken de zwaluwen eerst de vliegopening kleiner met klei/zand. Zo kun 

je mooi aan de nesten zien of er een nest bezet is en of er gebroed 

wordt.  

Een groot succes en hopelijk komen de zwaluwen dit voorjaar weer 

terug naar de tillen en breiden de aantallen zich uit!  

 

Nu heb ik ondertussen weer 4 aanvragen binnen om tillen te ma-

ken…. Hopelijk heb ik deze weer op tijd klaar. En kunnen we deze 

voor het broedseizoen plaatsen. Ik zoek nog (houten )palen voor 

voor deze tillen. (Telefoon palen of lantaarn palen) wie o wie?  

 

Age van der Meer 

 



40 

 



41 

Oplossing Puzzel Jaarboek 2021 

Steven Ver Bruggen, van harte gefeliciteerd!. Je hebt de juiste oplos-

sing ingestuurd van de puzzel in het jaarboek.  

 

Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht.         

 

Dat het spreekwoord 

niet altijd van betekenis 

is, vertelt het volgende 

verhaal. 

 

Op de afbeelding zit 

een ijsvogel op de hand. 

Dit ijsvogeltje  was te-

gen het raam gevlogen. 

Het diertje zat wat ver-

suft te kijken, kwam vrij 

snel weer bij. Keek om 

zich heen. Dat was een 

positief teken. 

 

Nadat  het beestje op 

de tak boven de vijver 

gezet was, ging het 

steeds meer in elkaar 

zitten.  

Het ijsvogeltje heeft het niet gered.  

 

‘s-Avonds is het op een beschut plekje overleden.  

 

Misschien was het anders afgelopen, als het meteen naar de Fûgelhel-

ling was gebracht.? 
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Een woordzoeker voor de liefhebbers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de namen zijn doorgestreept,  

vormen de overgebleven letters een spreekwoord. 

 

Stuur de oplossing voor 31 december 2023 naar de secretaris  

van de Vogelwacht Balk:secretaris@vogelwachtbalk.nl.  

 

mailto:secretaris@vogelwachtbalk.nl
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Op de Algemene Ledenvergadering  in 2024 wordt de prijswinnaar 

bekend gemaakt. 

 

De te zoeken woorden staan hieronder. 
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De grutto 
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Activiteiten voor volwassenen 

Zie voor de actuele informatie de website van de Vogelwacht. 

 

 

 

 

Activiteit  

Herstel oeverzwaluwwand Wyldemerk. 

Nader informatie volgt. 

Algemene ledenvergadering op 12 april 

Programma na de pauze: Film Grutto, de reis van onze nationale 

vogel. 

Nader informatie volgt. 

Fiets en wandel excursie naar het weidevogelbeheersgebied   

De Warren. 

Nader informatie volgt. 

Cursus weidevogelbescherming  (onder voorbehoud) 

Nader informatie volgt. 

Najaarslezing 

Nader informatie volgt. 

Gaasterlandse Natuurweek 

Nader informatie volgt. 

Viering 80-jarig bestaan Vogelwacht Balk e.o. wordt in oktober  

gepland.  Nader informatie volgt. 

Grutto in het land 
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Groene markt in het Rijsterbos 

Jeugddag Workum Slootjesspringen tijdens  

de jeugddag van de BFVW 
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Activiteiten voor de jeugd 

Zie voor de actuele informatie de website van de Vogelwacht. 

Jonge kluten 

 

                      

 Activiteit  

 

Waterpompen in werking stellen voor 

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

de Noordwolderpolder. 

Nader informatie volgt. 

Bezoek aan de boerderij van Douwe Albada aan het Tjamkedykje 

Nader informatie volgt. 

Nestkast controle: Bungalowpark Markant, Harichsterbos  

en ’t Balksterbos. 

Nader informatie volgt. 

Bezoek aan de Graasboerderij. 

Nader informatie volgt. 

Jeugdvogeldag BFVW op 3 juni in Ginnum. 

Nader informatie volgt. 

Bijwonen van het ringen van uilen. Uilenballen pluizen. 

Nader informatie volgt. 

Bezoek Fûgelhelling, wanneer  deze weer toegankelijk is  

voor bezoekers. 

Nader informatie volgt. 

Deelname Gaasterlandse Natuurweek. 

Nader informatie volgt. 
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www.vogelwachtbalk.nl 


