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VOORWOORD 

 

Bij het schrijven van het voorwoord van de laatste Scharrelaar van 2014 is het 

goed om vooruit te kijken. Maar ook goed om nog even terug te zien naar het 

afgelopen jaar. 

 

Terugdenkend aan de activiteiten zien we dat de verschillende werkgroepen 

erg actief en betrokken waren bij de natuur. 

 

Ook werden er wat extra werkzaamheden gedaan, waren we al bezig met de 

Patrijs en Zwaluwen, nu hebben ook een aantal leden op het landgoed 

Dickninge snoei en opruimingswerk gedaan voor de planten en met name de 

Holwortel. Hier hopen we ook de komende jaren met hulp van de leden mee 

door te gaan. 

Er is dan ook in het bestuur besloten om deze activiteiten als een project te 

zien, Roelof Talen zal hier van het aanspreekpunt zijn. 

 

Vooruitzien 2015 dan is ook weer belangrijk de jaarvergadering op 2 Maart. 

Zoals je kunt lezen in de uitnodiging hiervoor hoopt het bestuur daarna weer 

voltallig te zijn. We hebben Mirjam Fagel bereid gevonden zich kandidaat te 

stellen voor het bestuur. Zoals je kunt zien stelt ze zich aan ons voor in deze 

Scharrelaar. 

Laten we hopen op een goede opkomst op deze vergadering (uiteraard 

natuurlijk ook op andere contactavonden en activiteiten) zodat we weer voor 

het beleid van de vereniging de mening en steun van de leden kunnen krijgen. 

 

Ook wil ik wijzen op de vrijwilligersdag van zaterdag 5 September en de 

thuisblijvers van de afgelopen jaren nog extra uitnodigen om ook deze dag 

mee te gaan, het is de moeite waard. 

 

Verder wil ik ieder bedanken voor de inzet het afgelopen jaar, en hopen dat 

we ook in het komende jaar weer het nodige kunnen doen voor het behoud 

van de natuur. 

 

En tot slot ieder een voorspoedig en gezond 2015 toewensen en tot ziens op 

de contactavonden en activiteiten . 

 

Jan Vos, voorzitter  
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05-01-2015 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst met lezing over Alpenflora door Jan van Marle 

02-02-2015 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst met lezing door Arnold Lassche 

02-03-2015 Algemene ledenvergadering met lezing over vogel/dier van 

het jaar 

13-04-2015 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst 

04-05-2015 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst (met 2 min. stilte om 20.00 uur) 

25-05-2015 Fietstocht 

01-06-2015 Excursie op Dickninge: vleermuizen; daarna korte 

ledencontactvergadering 

05-09-2015 Vrijwilligersdag 

19-09-2015 Heidezuivering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDAGENDA 

 

10-01-15 Winteractiviteit, uitdelen programma 2015. Inforuimte SBB aan 

de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen € 1 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  

D.D. 2 MAART 2015 AANVANG 19.30 UUR 

 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken  
 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 2 februari 2015 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 maart 2014 (zie 

Scharrelaar Dec.) 
 

5. Mededelingen 
 

6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 
 

7. Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting 

(De financiële stukken zijn een uur voor de vergadering in te zien) 
 

8. Verslag kascommissie 
 

9. De kascommissie 

Jan Nijboer  en Hans Voortman.    Reservelid Miriam Fagel  

Aftredend: Jan Nijboer 

Zittend: Hans Voortman en Miriam Fagel 

Benoeming: Reservelid. 
 

10. Vaststelling contributie 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend:  Jan Vos en Harry van Wijk (Beiden hebben zich 

herkiesbaar gesteld volgens art.9.2 van de statuten) 

Kandidaat: Miriam Fagel 

Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot 

een week voor de algemene ledenvergadering melden bij de 

voorzitter. 
 

12. Werkgroepen 
 

13. Wat komen gaat 
 

14. Rondvraag 
 

15. Pauze 
 

16. 20.45 uur: Presentatie 
 

17. Sluiting 
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EVEN VOORSTELLEN…….. 

 

Ik ben Mirjam Fagel, 47 jaar,  en 

op de vraag of ik mij kandidaat 

wil stellen voor een 

bestuursfunctie voor de 

Natuurbeschermingsvereniging 

IJhorst Staphorst heb ik positief 

geantwoord. 

Sinds 2012 woon ik samen met 

mijn man Hans in het mooie 

IJhorst. Ik ben vrijwel meteen lid 

geworden van de vereniging. 

Hiervoor woonden we in Meppel. 

Ik heb twee jongvolwassen kinderen en samen met Hans een (adoptief)zoon 

van bijna 5. Daarnaast werk ik als ecologisch adviseur bij het waterschap. 

Ik ben inmiddels naar aardig wat contactavonden geweest met steeds weer 

interessante lezingen en een goede sfeer. Afgelopen voorjaar heb ik 

meegelopen met de nestkastenroute van Arnold in de buurt van ons huis in 

het Carstenbos. Dit was echt heel erg leuk om te doen en ook leerzaam. 

Door het bestuur te versterken hoop ik mijn liefde voor de natuur en 

natuurliefhebbers te kunnen combineren met mijn vergaderervaring, en mij in 

te zetten voor de vereniging 

 

 

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 4 

MAART 2013 BIJ KROKO MULTIPUNT, HEERENWEG 42 TE IJHORST. 

 

Met kennisgeving afwezig: E. Rolleman, K. Compagner, A. Muller hoopt later 

aanwezig te zijn. 

 

Aanwezig: 33 personen. 

 

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder Arnold Lassche, 

coördinator van de roofvogelwerkgroep. Arnold Lassche zal het gedeelte na 

de pauze verzorgen door wat te vertellen over de roofvogeltrek op de 

Kaukasus. 

 

Ingekomen stukken: 

KNNV     Natura 1  

Vogelbescherming  Vogelnieuws febr.2013  

Het Drentse Landschap  december 2012 
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verslag structuurvisie   i.v.m. tijdgebrek doorgeschoven naar 

volgende vergadering 

een oproep per mail   9 mei bijeenkomst van Natuur en Milieu: 

publieksdag Natura2000 

14 maart   inspiratiebijeenkomst in Wierden. 

 

Notulen: aanvulling: 

Er zijn 5000 uitgebreide zienswijzen betreffende de structuurvisie ingediend. 

Dit is uitzonderlijk veel. Ook namens de vereniging en zusterverenigingen is er 

een zienswijze ingediend, die helemaal aansluit. De komende maanden wordt 

de reactie van G.S. verwacht. 

Ook Jacob Mussche gaat deelnemen aan de groep die buitenwerkzaamheden 

gaan uitvoeren. 

Arnold Lassche meldt dat er wel 175 mensen de bibliotheek hebben bezocht, 

maar niet allemaal de lezing hebben gevolgd. 

Daarna worden deze notulen onder dankzegging goedgekeurd. 

 

Notulen jaarvergadering: 

De notulen stonden in de Scharrelaar van februari 2013. 

De heer Voortman vroeg de vorige keer hoe het bestuur met de financiën 

denkt om te gaan. 

De voorzitter geeft hier een toelichting op. 

De heer Voortman vraagt waarom er in de Vledders geen weidevogels worden 

waargenomen 

Het gebied is hier niet geschikt voor en de vereniging is geen beheerder van 

dit gebied. 

Gerard v. d. Berg licht toe, dat het behoort tot de E.H.S. en we de discussie 

hierover moeten afwachten. Wel is er vegetatief beheer door Landschap 

Overijssel. 

Volgens de heer Voortman is het vergadertechnisch niet juist dat de notulen 

van de jaarvergadering 2012 al zijn goedgekeurd. De heer Voortman mist dat 

het bestuur geen goedkeuring aan de vergadering vraagt over het gevoerde 

beleid van het afgelopen jaar. 

Het jaarverslag van de secretaris stond  in de laatste Scharrelaar. 

 

Jaarverslag penningmeester: 

Er wordt een korte toelichting gegeven door de voorzitter. 

Daarna licht de penningmeester de diverse posten toe. De Scharrelaar 

beslaat een groot deel van de kosten. Daarna vindt er een discussie plaats 

van de aanwezigen of dit ook digitaal zou kunnen wat aanzienlijk goedkoper 

is. Er wordt gedacht dat met name oudere leden de papieren versie meer 

waarderen. 
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De opmerking wordt gemaakt waarom het jaarverslag van de penningmeester 

niet in de Scharrelaar wordt opgenomen. 

De vergadering wil dat dit voorstel in stemming wordt gebracht, 4 stemmen 

zijn voor dus is dit voorstel afgewezen. Hiltje Velde vraagt zich af of deze 

stemming bij handopsteken geldig is. 

Verslag van de kascommissie: Klaas Dozeman vertelt als woordvoerder van 

de kaskommissie dat de kas in orde is bevonden waarna de penningmeester 

decharge wordt verleend. 

Klaas Dozeman is aftredend als lid van de kascommissie; hij wordt opgevolgd 

door reservelid Jan Nijboer. Als nieuw reservelid stelt de heer Voortman zich 

beschikbaar. 

De heer Poolman vraagt zich af uit hoeveel leden de kascommissie bestaat?  

De voorzitter licht dit toe. 

 

Vaststelling contributie: 

Er wordt besloten tot handhaven van de huidige contributie. 

 

Bestuursverkiezing: 

Door het ontbreken van stembriefjes wordt er toestemming aan de 

vergadering gevraagd voor mondelinge stemming. 

De kandidaten P. v.d. Berg, J. Niehoff en E. Rolleman worden allen unaniem 

herkozen. 

De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen en zal de uitslag 

overbrengen aan de heer Rolleman, die wegens verplichtingen elders niet 

aanwezig kon zijn. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd: 

De 1
e
 activiteit is de schoonmaakdag op 16 maart a.s.  

Nestkasten: 

J. Dunnink meldt dat er geen kap meer zal plaatsvinden dit voorjaar door 

Staatsbosbeheer  

Ringwerk: 

Van alle ringers is per 1 maart 2013 de ringvergunning verlengd. 

Weidevogels: 

Op de omslag van de Scharrelaar is het komende jaar de patrijs afgebeeld. 

Er zijn 4 patrijzen waargenomen bij de rotonde van de Gorterlaan. 

Roofvogels: 

Dankzij Mark Meuleman zijn alle gegevens nu digitaal ingevoerd. 

De werkgroep is in afwachting van het nieuwe seizoen. 
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Redactie: 

Het 1
e
 nummer van de Scharrelaar is uit, het volgende nummer wordt net voor 

de vakantie verwacht. De heer Poolman merkt op dat het 1
e
 nummer een 

verfrissende indruk maakt, complimenten hiervoor. 

Natuurreizen:  

Geen mededelingen. 

Planten: 

Op 23 februari hebben Jan van Marle, het nieuwe lid Jenny Boers en Jan 

Paasman de Medewerkersdag van de Werkgroep Flora Kartering in Zuidlaren 

bijgewoond. Wij gaan weer op zoek naar de Wilde Narcis, dit jaar in IJhorst. 

De exacte datum weten we nog niet, omdat dat sterk van het weer afhankelijk 

is. We beginnen vermoedelijk op een donderdagmorgen in maart. 

Het voorjaar/zomerseizoen pakken we weer op in april en gaan dan weer 

traditioneel naar Dickninge. 

Ruimtelijke Ordening : 
De structuurvisie 2013 van de gemeente Staphorst is a.s. 

Vanmorgen zijn er enkele vrijwilligers bij de oeverzwaluwwand aan de A28 

wezen kijken, die door Rijkswaterstaat aangelegd is. Er is geen leemzand 

gebruikt maar wit spuitzand en daarom is de wand afgekeurd. De nesten, die 

gemaakt worden, drogen uit en vallen dicht. 

Er wordt naar een oplossing gekeken. 

Zoogdieren: 

Afgelopen zaterdag zijn er foto’s bekeken van een camera-val waar een 

boommarter zichtbaar is. Er is visolie en dode gans als lokmateriaal gebruikt. 

Het nieuwe vleermuis seizoen komt er aan. 

 

Wat komen gaat: 

12-03-2013  Nestkastcontroleursoverleg 

16-03-2013 Schoonmaakdag. 

08-04-2013 LCV met presentatie door Chr. Both over de Bonte 

Vliegenvanger  

13-04-2013 Start nestkastcontrole 

16-04-2013 Staphorster markt (PR stand) 

25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland 

06-05-2013  LCV met presentatie door Jan Visser over vlinders/libellen  

25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland 

01-06-2013 IJhorstermarkt (PR stand)  

03-06-2013 LCV met Veldexcursie Meppel gebied A28/A32  

21-09-2013 Heidezuivering 1 

12-10-2013 Heidezuivering 2 

06-01-2014 LC met Presentatie door Jan van Marle 

??-05-2014 Natuurreis 
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Bij de start van de schoonmaakdag op 16-03-2013 zal wethouder Thalen  

aanwezig zijn. 

 

Rondvraag: 

De heer Voortman constateert vergrijzing in de vereniging en vraagt zich af 

wat er aan wordt gedaan om de jeugd te activeren. 

De voorzitter meldt dat rond  het 16
e
 levensjaar er veel jeugdleden afhaken. 

Ook de terugkeer van mensen tussen de 30 en 40 jaar loopt terug, hier is al 

enige tijd sprake van. Er zijn 120 jeugdleden. 

De heer Voortman merkt op, dat ook de financiën hierbij een rol spelen, 

ouders hebben het drukker dan voorheen. Hierna vindt er een discussie 

plaats. 

De heer Voortman pleit nogmaals voor het opnemen van het financiële 

verslag in de Scharrelaar. Hij probeert om op deze manier de discussie 

hierover op gang te brengen. 

 

Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze laat Arnold Lassche ons kennismaken met de omgeving van de 

Kaukasus en de vogeltrek. 

 

De tweede secretaris Geertje Zwiers.              De voorzitter  Jan Vos. 

 

 

 

 

 

JEUGDHOEKJE 

 

 

 

 

 

Verslag speurtocht zat. 25 oktober 2014. 

Deze middag waren er 24 kinderen ,een goede opkomst, en het was een 

prachtige herfstmiddag. De speurtocht was uitgezet in het bos met als start- 

en eindpunt de schuur. 

Onderweg waren er nog een aantal controleposten met wat opdrachten. De 

kinderen waren over 9 groepjes verdeeld en vertrokken om de beurt. 

Onderweg waren er letters, foto’s,vragen en opdrachten opgehangen. Voor al 

deze onderdelen konden de kinderen punten scoren. Van de 17 gevonden 

letters moest bij terugkomst een zin of woord gemaakt worden. Er was ook 
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een onderdeel met een strikvraag erbij waardoor de kinderen de verkeerde 

route kozen (ze sloegen af bij de koolmees i.p.v. de zwarte mees, ze zagen 

het verschil niet). Hierdoor misten alle groepen 2 letters omdat ze het 

verkeerde pad kozen. 

Geen enkel groepje had 

dan ook helemaal de 

juiste zin gevonden. De 

zin was “de nacht van 

de nacht” (toepasselijk 

voor die dag). I groepje 

had er “nacht van de 

nacht”van gemaakt ,de rest kwam helemaal niet uit de zin. 

Weer binnengekomen moest alles nagekeken worden wat nog een hele klus 

was. De eerste prijs ging naar Jurgen Kok, Martijn en Annelijn Hattem met 33 

punten. Hiervoor kregen ze een petje van de natuurbescherming. De 

poedelprijs ging naar het groepje met 24 punten en zij werden beloond met 

een appel. 

 

 

 

 

 

 

 

VELDWAARNEMINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

11-07-2014 Gele Kwikstaart        

2 exempl. 

 

 

 

 

 

 

De Wolden, 

waterberging 

Hoogeveense 

Vaart 

Dhr. Wolting 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

14-09-2014 Rode Wouw IJhorst, 

Heerenweg 63 

Fam. Haaijer 

25-09-2014 Ransuil (5 exempl.) Rouveen, 

bebouwde kom 

Ada Bugel 

04-10-2014 Purperreiger Rouveen, 

Scholenland 

Fam. Huls 

 
07-10-2014 Patrijs (3 exempl.) Staphorst, 

Bullingerweg 

Thijs Tuin 

22-10-2014 Watersnippen IJhorst, De 

Vledders  

Jaap Huiskes 

28-10-2014 

29-10-2014 

29-10-2014 

Houtsnip 

Goudhaantjes 

Havik 

IJhorst, 

Carstenbos 

Jaap Huiskes 

30-10-2014 Koperwiek 

(grote groep) 

Staphorst, Pr. 

Beatrixstr 27, Op 

veld fouragerend 

achter huis 

Henk Wind 

30-10-2014 Goudhaan 

(raamslachtoffer) 

Staphorst, Pr. 

Beatrixstraat 27 

Henk Wind 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

02-11-2014 Grote Zilverreiger    

(8 exempl.) 

Rouveen, Stuw 

nieuw reservaat 

/  Dekkersland  

Henk en Roel 

Dunnink 

03-11-2014 IJsvogel Ruinerwold, 

Buitenhuizerweg 

Wold A 

Geertje Zwiers 

06-11-2014 Bosuil Dickninge Plantenwerkgroep 

10-11-2014 IJsvogel Meppelerdiep, 

Blauwe Brug 

Henk en Roel 

Dunnink 

 

11-11-2014 Bosuil  (gehoord) IJhorst, 

Carstenbos 

Harry van Wijk 

    

Zoogdieren:    

02-10-2014 Eekhoorn IJhorst, 

Heerenweg t.h.v. 

Carstenven 

Jaap Padding en 

Harry van Wijk 

05-10-2014 Otter ♂ 

(verkeersslachtoffer) 

De Wijk, afslag 

24 nabij De 

Raket 

Harm Bloemhof 

10-10-2014 Das ♀ 

(verkeersslachtoffer) 

Staphorst, 

Schapenstreek 

Marie Balder 

14-10-2014 Das ♂ 
(verkeersslachtoffer) 

Staphorst, Klaas 

Klooster-weg 

West 

Gemeentewerken 

Staphorst 

01-11-2014 Steenmarter 

(verkeersslachtoffer) 

Staphorst, 

dorpskern 

Berend Witte 

    

Vlinders:    

01-11-2014 Oranje 

Luzernevlinder 

Bosw. Staphorst, 

vak 29 

Tijdens 

natuurwerkdag 

    

Reptielen    

01-11-2014 Adder Bosw. Staphorst, 

vak 29 

Tijdens 

natuurwerkdag 

    

Paddestoelen    

06-11-2014 Witte Kluifzwam      

(9 exempl.) 

Dickninge, Berm 

Oude 

Staphorsterweg 

Plantenwerkgroep 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

5456113 24-08-13 1 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Ruinerwold, De 

Weidenweg 5

nvt

5456148 29-07-14 1 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Dalfsen, Kring-sloot 

West 9

nvt

AS 50297 25-05-11 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 10  Nk. 003-

0116

Mark 

Meulman

AS 50547 27-05-11 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 47  Nk. 015 - 

0297

Henk Huls

AS 50907 3-06-11 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 09 Nk. 002 - 

0084

Roel 

Akkerman

AS 52797 17-05-10 5 Bonvli V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

IJhorst, Bomertswijk  

Nk. 133 - 0013

Harry      

van Wijk

AS 52952 25-05-10 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Bomertswijk  

Nk. 133 - 0026

Harry      

van Wijk

AS 54726 29-05-10 3 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 08  Nk 004 - 

0768

Familie 

Douma

AS 55438 31-05-10 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Plaggenborgh 

Nk. 033 - 0009 

Arnold 

Lassche

AS 55642 02-06-10 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24 Nk. 106 - 

1296

Harry      

van Wijk

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE 

VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
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Leeswijzer

R = Ringer M = Melder

Code R en M Gsl is geslacht

1 H. Bloemhof O Onbekend

2 J. Dunnink M Man

3 J. Mussche V Vrouw

4 J. Huls

5 H. van Wijk

6 L. Blaauw

7 H. Luten

P publiek

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

14-08-14 P M Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Vos, Noordes 6 

Diever

E. Bruulsema 17 12 375

14-10-14 P O Dood< week 

verward in 

prikkeldraad

Dalen, Oude 

Coevorderweg 30

Jan Boesjes 34 65 351

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 30    Nk. 

117 - 1212

Gerrit Jan 

Timmer

0 28 359

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 50    Nk. 

117 - 1237

Gerrit Jan 

Timmer

1 302 1085

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 50    Nk. 

117 - 1221

Gerrit Jan 

Timmer

1 65 739

14-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

IJhorst, Bomertswijk     

Nk. 133 - 0025

Harry        van 

Wijk

0 350 354

14-05-13 5 V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

IJhorst, Bomertswijk     

Nk. 133 - 0027

Harry        van 

Wijk

0 11 76

15-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 24      Nk. 

106 - 1280

Harry        van 

Wijk

0 86 1080

15-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 24      Nk. 

106 - 1297 

Harry        van 

Wijk

2 218 1082

16-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 12   Nk. 

010 - 0201

Evert Rolleman 0 162 1093

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AS 55690 02-06-10 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 008 - 

1382

Jan 

compagner

AT 56259 9-05-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 31 Nk. 009 - 

0551

Padding / 

Van Wijk

AT 56273 9-05-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 50 Nk. 009 - 

0570

Padding / 

Van Wijk

AT 56525 21-05-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 17 Nk. 052 - 

0683

Klaas 

Visscher

AT 56528 21-05-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 17 Nk. 052 - 

0683

Klaas 

Visscher

AT 56633 22-05-11 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24 Nk. 106 - 

1279

Harry      

van Wijk

AT 56893 25-05-11 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 60 Nk. 020 - 

0883

Fam. Van 

Lubek

AT 58302 22-05-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 08  Nk 005 - 

0790

M.A. 

Douma

AT 58516 30-05-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 06 Nk. 019 - 

0749

Berend 

Witte

AT 58760 4-06-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 27 Nk. 005 - 

0804

Jan Vos

AT 59018 27-05-11 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 12 Nk. 007 - 

0176

Egbert Tuin

AT 59156 28-05-11 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 022 - 

0969

Witte / 

Timmer

AT 59184 28-05-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33  Nk. 008 - 

1385

Jan 

compagner

AT 59455 1-06-11 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 60 Nk. 009 - 

0502

Padding / 

Van Wijk

AT 59864 23-06-11 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 01 Nk. 007 - 

0198

Egbert Tuin

AT 59940 01-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 21 Nk 007- 

0160

Egbert Tuin

AT 59981 03-05--

12

5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 48  Nk. 008 - 

1399

Jan 

compagner

RINGGEGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

16-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 01   Nk. 

007 - 0182

Egbert Tuin 0 252 719

29-05-13 2 V Na 2e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 44    Nk. 

017 - 0944

Saskia Gerrits 

?

2 104 1079

30-05-13 2 M Na 2e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 47   Nk. 

015 - 0284

Henk Huls 2 333 1079

28-05-13 2 M Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 27   Nk. 

012 - 0413

Klaas Hoeve 2 325 370

30-05-13 2 M Na 2e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 47   Nk. 

015 - 0290

Henk Huls 3 335 726

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 30    Nk. 

117 - 1202

Gerrit Jan 

Timmer

0 57 723

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 30    Nk. 

117 - 1208

Gerrit Jan 

Timmer

0 230 723

02-06-14 P M 2e kj Broedend 

aangetroffen

Echten, Bosw. 

Ruinen

Chr. Both 15 40 714

17-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 50    Nk. 

117 - 1243

Gerrit Jan 

Timmer

1 73 721

20-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 50    Nk. 

117 - 1235 

Gerrit Jan 

Timmer

0 96 352

15-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 30     Nk. 

010 - 0236

Evert Rolleman 0 13 345

8-06-13 P V Na 2e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Echten, Bosw. 

Ruinen

Chr. Both 13 31 352

1-07-13 2 O Na 2e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 07     Nk. 

004 - 0760

M.A. Douma 2 293 377

29-05-13 P V Na 2e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Diever,          Oude 

Willem

Chr. Both 30 4 350

1-07-13 2 M Na 2e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 27     Nk. 

021 - 1159

Klaas Koobs 2 5 356

4-06-13 2 M Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 09   Nk. 

002 - 0085

Roel Akkerman 1 318 350

13-05-13 5 V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 49    Nk. 

009 - 0540

Padding / Van 

Wijk

0 236 742

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AV 78117 7-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 34 Nk. 022 - 

0960

Witte / 

Timmer

AV 78185 10-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 12 Nk. 010 - 

0209

Evert 

Rolleman

AV 78187 10-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 12 Nk. 010 - 

0209

Evert 

Rolleman

AV 78188 10-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 12 Nk. 010-

0209

Evert 

Rolleman

AV 78256 11-05-12 5 Bonvli V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 31 Nk. 009 - 

0552

Padding / 

Van Wijk

AV 78263 11-05-12 5 Bonvli V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 50 Nk. 009 - 

0572

Padding / 

Van Wijk

AV 78288 20-05-12 5 Bonvli V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

IJhorst, Vossenburcht 

Nk. 029 - 0043

Padding / 

Van Wijk

AV 78460 27-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 60  Nk. 009 - 

0507

Padding / 

Van Wijk

AV 78595 29-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 48  Nk. 008 - 

1363

Jan 

compagner

AV 78698 29-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 20  Nk. 052 - 

0659

Klaas 

Visscher

AV 78754 30-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 022 - 

0973

Witte / 

Timmer

AV 78951 31-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst,        De 

Iekmulder Nk. 126 - 

0025

Paul Siepel

AV 79430 4-06-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 50 Nk. 117 - 

1231

Gerrit Jan 

Timmer

AX 16499 27-05-13 5 Zwarte mees V 2e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 24 Nk. 106 - 

1300

Harry      

van Wijk

AX 16947 5-06-13 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 15 Nk.017 - 

0621

Jan Nijboer

AX 17039 07-06-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 09 Nk. 002 - 

0083

Roel 

Akkerman

RINGGEGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

29-05-13 2 M Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 47    Nk. 

017 - 0936

Saskia Gerrits 

?

1 98 371

3-06-13 2 V Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 62   Nk. 

018 - 1093

Roelof Talen 2 75 728

03-06-13 2 V Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 47   Nk. 

015 - 0284

Henk Huls 2 350 369

04-07-13 2 M Na 1e kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 24     Nk. 

003 - 0147

Mark Meulman 0 328 752

16-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 30     Nk. 

010 - 0230

Evert Rolleman 0 305 389

22-05-13 P V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Kring van Dorth, 

Kasteelweg 5. 

Gelderland

W.G. Boere 45 179 399

14-05-13 5 V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

IJhorst, 

Vossenburcht   Nk. 

029 - 0053

Padding / Van 

Wijk

0 218 389

13-05-13 5 V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 60   Nk. 

009 - 0508

Padding / Van 

Wijk

0 285 738

20-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 60   Nk. 

009 - 0528

Padding / Van 

Wijk

0 29 740

4-06-13 P V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Wapse, 

Berkenheuvel

Chr. Both 28 359 387

3-06-13 P V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

Diever,          Oude 

Willem

Chr. Both 32 2 751

18-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 13   Nk. 

017 - 0650

Jan Nijboer 3 196 765

20-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 48    Nk. 

009 - 0518 

Padding / Van 

Wijk

0 111 739

4-07-13 2 V 2e kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 24     Nk. 

003 - 0147

Mark Meulman 0 174 420

01-07-13 P O Dood. Raam 

slachtoffer

Nieuwleusen, 

Oosterveen 75a

H. Kouwen 4 150 38

18-05-13 5 V Na 1e kj. In 

nestkast 

aangetroffen

BWS, vak 20    Nk. 

052 - 0652

Klaas Visscher 1 123 27

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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BOMEN DUNNEN EN OPRUIMACTIE OP DICKNINGE 

 
In het periodiek overleg met de rentmeester van Dickninge heeft het bestuur 

aangeboden het bos op Dickninge op te ruimen. Op zaterdagmorgen 15 

november jl. hebben 9 leden van de vereniging bomen uitgedund, het waren 

voornamelijk Noordse esdoorns. Tevens werden veel dode takken opgeruimd. 

Het zagen gebeurde door Harm Bloemhof en Arend Muller met een 

kettingzaag. Het opruimen door Jan Vos, Harry van Wijk, Niek Gosker, Gerard 

van de Berg, Menno Douma, Jacob Mussche en ondergetekende. De 

begroeiing was zo dicht geworden, dat er in het (vroege) voorjaar te weinig 

licht op de grond valt. Dat is met name niet goed voor de stinseplanten. Dit 

zijn in dit geval de Holwortels en de sneeuwklokjes. Wij begonnen om 9.00 

uur. Na een uurtje gewerkt te hebben, kregen we bezoek van Peter Nefkens 

van de Meppeler Courant. Hij interviewde verschillende personen en maakte 

foto’s van de groep. Maandag 17 november verscheen zijn artikel in de krant. 

Juist toen dit klaar was bracht Jaap Padding koffie en thee. Dat smaakte ons 

bijzonder goed! Wij hebben het stuk tussen de achterste brede brug over de 

gracht tot het vijvertje, dat een verbinding heeft met de Reest, bijna klaar 

gekregen. In kleine groep wordt het stuk voltooid. Wij zijn verder gegaan tot 

ruim 12.00 uur, net toen het licht begon te regenen. Het is de bedoeling om 

hier volgend najaar mee verder te gaan. Wij zullen zien hoe de planten het 

volgend jaar het zullen doen. Misschien is het wel goed om op de bestaande 

open plek één of meer nieuwe eiken en/of beuken te planten. Anders bestaat 

de kans dat de open ruimte wordt overwoekerd voor bramen, zoals we op een 

andere plek kunnen zien.  

 

Jan Paasman 
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Inleverdata kopij: 

 

8 januari  

13 mei 

3 september  

5 november. 
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!! 

 

Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro. 

U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'. 

 

o Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro. 

Hij/zij ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.  

En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht 

'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole. 

 
 

Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de 

activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermings-

vereniging. 

 
 
o Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie 

van 10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per 

jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'. 

 
 
Als hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar lid à 10 euro 

per jaar. 

 

 

Opgever ……………………………………………………………………………….. 
 
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..…………………………………… 
 
Straat en huisnr ………………………………………………………………………. 
 
PC en Woonplaats …………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum ………………………………………………………………………. 
 
Datum …………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening ……………………………………………………………………….… 
 
Ouder/voogd ………………………………………………………………………….. 

 

Dit formulier graag zenden of mailen naar: 

Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."  

p/a M.G. Kroonenburg-Kolk  

Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst  

E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl 
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NIEUWS VAN DE PLANTENWERKGROEP 

 

Bloeiende planten-, struiken- en bomensoorten tellen op Dickninge 

 

Op donderdag 6 november jl. zijn we weer begonnen met het tellen van 

bovengenoemde soorten op Dickninge. Wij hebben 28 soorten aangetroffen. 

Daarnaast hebben wij de Bosuil weer op zijn plek in de holte van een beuk 

gezien. Bovendien ook nog 9 Witte kluifzwammen in de berm van de 

Staphorsterweg. 

Het is de bedoeling dat wij dit elke maand t/m maart 2015 herhalen. Wij 

starten steeds om 10.00 uur bij het witte hek. Een ieder mag hieraan 

deelnemen. 

De data zijn: 11 december, 15 januari, 12 februari en 12 maart. 

 

Jan Paasman, coördinator 

tel. 0523-657371 

e-mail plantenwerkgroep@home.nl 

 

 

KORT VERSLAG ACTIVITEITEN PLANTENWERKGROEP  

WINTER 2013 EN ZOMER 2014 

 

Wij zijn weer goed druk geweest. Hier een bloemlezing. 

Op 31 okt. 2013, 21 nov. 2013, 19 dec. 2013, 16 jan. 2014, 13 febr. 2014 en 

30 maart 2014 hebben wij het aantal bloeiende planten, struiken en bomen 

geteld op landgoed Dickninge in De Wijk. Het waren resp. 30, 28, 16, 17, 14 

en 31 soorten. 

Op 13 maart hebben wij nieuwe vindplaatsen van de 

Wilde narcis in IJhorst op de fiets opgespoord. 

Op 17 april hebben wij het aantal Wilde kievitsbloemen 

aan de Reeststouwe bij de A32 geteld. Het waren 16 

volgroeide en 4 jonge exemplaren, dus in totaal 20. 

Op 17 april en 24 april hebben wij de eerste 2 

Reestlandpercelen ten oosten van de A32 

geïnventariseerd. Wij konden 54 soorten op naam 

brengen. Bijzonderheden: Bosanemoon, Gewone 

dotterbloem, Schildereprijs, Holpijp, Moeraskartelblad, 

Wilde kievitsbloem, Echte koekoeksbloem, 

Waterkruiskruid, Moeraspirea, Grote pimpernel, Poelruit 

en Kruipende zenegroen.  

Op 8 mei, 15 mei, 21 mei, 7 aug., 14 aug. en 28 aug. 

hebben wij kilometerhok 216.520 grondig geïnventariseerd. Dit kilometerhok 
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ligt op de grens van Drenthe en Overijssel in De Wijk en IJhorst. Wij telden 

maar liefst 208 soorten. 

Bijzonderheden: Bosanemoon, Egelboterbloem, Dalkruid, Gewone 

dotterbloem, Hazenpootje, Hemelsleutel, Holpijp, Hulst, Moeraskartelblad, 

Grote kattenstaart, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem, Korenbloem, 

Waterkruiskruid, Lelietje-van-dalen, Moerasspirea, Pijlkruid, Poelruit, Gewone 

salomonszegel, Schaafstro (in tuin), Ruige veldbies, Waterviolier, Grote 

wederik, Hertshoornweegbree en Noordse zegge. 

Op 5 juni en 12 juni hebben wij het SBB-reservaat “Oude stroom” onder de 

Verlegde Hoogeveense vaart aan de Staphorster Grote Stouwe bezocht. Hier 

konden wij 105 soorten op naam brengen. Bijzondere soorten: 

Mattenbies, Egelboterbloem, Gewone dotterbloem, Gele plomp, Holpijp, 

Moeraskartelblad, Echte koekoeksbloem, Waterkruiskruid, Moeraslathyrus, 

Moerasspirea, Grote pimpernel, Poelruit, Draadrus, Veenpluis, Wateraardbei, 

Waterdrieblad, Noordse zegge en Kruipende zenegroen. 

Op 19 juni zijn wij naar het 

grootste afgegraven gebied in 

de Vledders bij IJhorst 

geweest. Harm Bloemhof had 

verteld dat hij daar een 

orchidee gevonden had. 

Omdat wij graag wilden 

vaststellen welke soort het 

betreft, zijn wij er met de groep 

naar toe geweest. Wij vonden 

maar liefst 17 exemplaren. 

Maar wij konden de soort niet 

op naam brengen. Volgend 

jaar gaan wij dat weer proberen met de deskundige(n) van eigenaar 

Landschap Overijssel. 

Op 26 juni, 3 juli en 10 juli is de groep naar een particulier 

natuurontwikkelingsbied Noord-Stegeren boven Dedemsvaart geweest. 

Vanwege mijn vakantie had Maarten ‘t Hart de leiding.  

Op 21 augustus zijn wij naar een afgegraven gebiedje bij de Haarwijk in 

Balkbrug geweest. Ook dit terrein is eigendom van Landschap Overijssel. Wij 

telden 41 soorten. Bijzonderheden: Egelboterbloem, Gewone dopheide, 

Bleekgele droogbloem, Grote kattenstaart, Koningsvaren, Bruine snavelbies, 

Witte snavelbies, Struikhei, Veenbies, Veenpluis, Gewone waternavel, Grote 

wederik, Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw. 

Op 4 september zijn wij naar het kleinste afgegraven gebied in de Vledders bij 

IJhorst geweest. Wij hebben niet alle planten genoteerd. Bijzonderheden: 

Egelboterbloem, Moeraswolfsklauw en Ronde zonnedauw. 
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Op 11 september naar de Oude vijver in de boswachter Staphorst. 

Bijzonderheden: Gewone dophei, Koningsvaren, Oeverkruid, Bruine 

snavelbies, Struikhei, Wateraardbei, Gewone waternavel,  Moeraswolfsklauw 

en Kleine zonnedauw. 

Op 25 september naar de vennen in de Vier Bergen in de boswachterij 

Staphorst. Bijzonderheden: Rode bosbes, Gewone dophei, Struikhei. Grote 

veenbes en Kleine zonnedauw. 

Op 2 oktober naar de Koolhaar in de boswachterij Staphorst. Bijzonderheden: 

Gewone dophei, Klokjesgentiaan, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, 

Struikhei, Kleine veenbes, Waterdrieblad, Moeraswolfsklauw en Kleine 

zonnedauw. 

Op 16 oktober naar de Zwarte Venen (ook wel genoemd het Zwarte Veentje) 

in de boswachterij Staphorst. Bijzondere soorten: Gewone dophei, Struikhei 

en Ronde zonnedauw. 

Op 23 oktober naar het Veentje in IJhorst, eigendom van Landschap 

Overijssel. In 2013 zijn we daar ook geweest. Na die keer is er veel bos 

gekapt rondom het ven en is het er veel natter geworden. Bijzonderheden: de 

cultivar Trosbosbes, Gewone 

dophei, Lavendelhei, Struikhei, 

Kleine veenbes, Veenpluis, 

Waterdrieblad, en veel Eenarig 

wollegras. 

Al met al zijn wij maar liefst 28 keer 

op pad geweest. En dat wij 

doorgaan, kun je zien in het andere 

artikeltje. 

Toelichting bijzonderheden: 

Je zult misschien denken die soort 

(bijv. Struikhei) is helemaal niet 

bijzonder. Maar op de streeplijst zijn 

verschillende zogenaamde 

Abundantiesoorten aangegeven. Van deze soorten moet het aantal 

exemplaren in codes worden aangegeven. Deze codes zijn: A = 1 exx, B = 2 -

5 exx, C = 6 - 25 exx, D = 26 - 50 exx, E = 51 - 500 exx, F = 501 - 5000 exx en 

G = meer dan 5000 exx.  

De verschillende abundantiesoorten zijn : 

Habitatrichtlijnsoorten, Rode-lijstsoorten, Doelsoorten, en Abundantiesoorten 

(overig). 

 

Jan Paasman, coördinator 

tel. 0523 - 657371 

e-mail plantenwerkgroep@home.nl 

mailto:plantenwerkgroep@home.nl
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WERKGROEP ROOFVOGELS EN UILEN 

 

Resultaten 2014  

Het beloofde een goed jaar te worden. Al vroeg werden onder andere vanuit 

Zwolle de eerste geringde jonge Kerkuilen gemeld. De verwachting dat er veel 

muizen zouden zijn dit jaar is volledig uitgekomen.  

In de polder Mastenbroek werd iedereen verrast met 6 nesten van Velduilen 

en 2 mogelijke/waarschijnlijke broedgevallen (Vogels in Overijssels, nummer 

13, 2014). Helaas zijn uit slechts 1 nest 4 jongen uitgevlogen. De overige 

nesten zijn uitgemaaid of verloren gegaan door predatie. 

En hoe zat het met ‘onze’ roofvogels en uilen?  

 

Van de Havik, Buizerd en Sperwer zijn opnieuw weinig gegevens bekend. Ik 

blijf de hoop koesteren dat hierin verbetering komt en dat we net als jaren 

geleden van deze soort weer een beter beeld krijgen wat betreft aantallen en 

verspreiding. 

Zelf heb ik op mijn nestkastroute Plaggenborgh een succesvol broedgeval van 

Havik en Buizerd waargenomen. Beiden hebben 1 jong voortgebracht. 

Van Jan Dunnink en Klaas Koobs kreeg ik uit de boswachterij 2 Haviken met 

ieder 3 uitgevlogen jongen door. 

 

Dan nu onze nestkastbroeders. 

Allereerst een totaaloverzicht in onderstaande tabel. 

Tabel 1 Jaaroverzicht 2014 

* Eén 2e broedsel bevond zich tussen balen stro. 
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Steenuil 97 26 20 7 3,9 3,6 2,6 68(4) 

Kerkuil 1e 

broedsel 

76 15 14 1 6,4 5,5 5,1 63 

Kerkuil 2e 

broedsel 

76 4* 3 1 7,3 6,0 4,5 18 

Bosuil 5 3 3 0 5 5 1 5 5 1 5 5 1 10 

Torenvalk 80 19 16 3 5,3 4,2 3,5 62 
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Steenuil 

We hadden het afgelopen jaar 97 kasten in ons gebied hangen. Hiervan 

waren 27 kasten bezet door een Steenuil. In totaal waren er 20 succesvolle 

broedsels (=minimaal 1 jong uitgevlogen). Het aantal uitgevlogen jongen per 

succesvol broedsel bedroeg 3,6 (N=20). 

Het langjarig gemiddelde (1989-2014) 

van het aantal uitgevlogen jongen per 

succesvol broedsel bedraagt 3,1 

(N=304, spreiding 2,2 tot 3,8). Een 

behoorlijk aantal van 7 broedsels is al in 

de eierenfase mislukt. Bij 5 van deze 

broedsel werd bij een tweede controle 

het nest leeg aangetroffen. In één kast 

werd de vleugel van het adulte vrouwtje 

aangetroffen. Vermoedelijk is hier 

sprake van predatie.  

Foto 1 Steenuilkast ‘marterproof’ 

 

Om verstoring door de Steenmarter te voorkomen zijn bij verschillende kasten 

tussenschotjes geplaatst op soortgelijke wijze zoals op foto 1 van een kast 

van het Steenuilenoverleg (STONE) is te zien. 

 

Proefondervindelijk is bewezen dat 

de Steenmarter in zo’n situatie 

teveel bochten moet nemen om bij 

de broedkamer te komen. Dat wordt 

te moeilijk voor zo’n lang lichaam. 

 

 

In totaal 68 jonge Steenuilen 

werden van een ring voorzien. Vier 

adulte vrouwtjes ondergingen 

hetzelfde ‘lot’. 

Foto 2 Proef met Steenmarter 
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Figuur 1 Broedsucces van de Steenuil 1989-2014 

 

Figuur 2 Aantal broedsel van de Steenuil 1989-2014 

Kerkuil 

Voor de Kerkuil hingen er dit jaar 74 kasten. In 

totaal waren er 14 succesvolle eerste 

broedsels. Van een van deze broedsels is het 

aantal jongen niet bekend. De eigenaar van 

deze kast heeft wel waargenomen dat er 

jongen zijn uitgevlogen. Het aantal uitgevlogen 

jongen per succesvol broedsel bedroeg 5,5 

(N=13). Het hoogst genoteerde broedsucces in 

ons werkgebied tot nu toe! Het langjarig 

gemiddelde (1988-2014) van het aantal 

uitgevlogen jongen per succesvol broedsel 

bedraagt 3,9 (N=343, spreiding 2,6 tot 5,5). 

Een indicatie dat er dit jaar ruim voldoende 
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voedselaanbod was.  

Er werden 5 legsels met 8 eieren en ook 5 legsels met 7 eieren aangetroffen. 

Slechts 1 legsel is mislukt in de eierenfase. 

Een andere indicatie voor een goed muizenjaar vormden de 4 tweede 

broedsels. Een van deze 4 tweede broedsels bestond uit maar liefst 10 eieren. 

Helaas mislukte dit broedsel in de eierenfase. De oorzaak hiervan is niet 

bekend. Bij controle werden de eieren kapot in de kast aangetroffen. Dit 

kerkuilenpaar in het Zwartewaterklooster had in het eerste broedsel 8 eieren. 

Uit dit eerste broedsel vlogen uiteindelijk 3 jongen uit. Op ditzelfde adres zijn 

overigens in het topjaar 2007 maar liefst 3 broedsels (7,7 en 4 jongen) 

grootgebracht! 

Een tweede broedsel aan de Holrustweg had een merkwaardig verloop. Ik 

werd gebeld door de eigenaar van de kast dat er 2 jonge kerkuilen tussen de 

koeien in de stal lagen. Bij aankomst bleek dat bovenin de nok van de 

boerderij een erg krappe kast hing met nog eens 3 jongen. In de kast lag een 

dikke, natte laag stront. Kennelijk hebben de jongen vanwege de sterke 

ammoniaklucht het hazenpad gekozen. Dat wil zeggen dat ze eerst een meter 

of vijf naar beneden zijn gekukeld, op de hooizolder terechtkwamen en daarna 

nog een val ruim drie meter hebben gemaakt. Nadat we de kast hadden 

uitgemest hebben we de jongen teruggeplaatst. Na enige dagen kwam de 

melding dat de jongen andermaal uit de kast waren gevallen. Een van deze 

twee jongen heeft de trap van een koe niet overleefd. Uiteindelijk hebben we 

bij het ringen van de 4 overgebleven jongen een nieuwe grotere kast geplaatst 

op een lager plek in de boerderij. 

In totaal zijn 63 + 18 jonge Kerkuilen geringd. 

Figuur 3 Broedsucces van de Kerkuil 1988-2014 
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Figuur 4 Aantal broedsels van de Kerkuil 1988-2014 

 

Torenvalk 

In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen jaar 80 kasten en melkbussen. 

In totaal werden 19 nestplaatsen bezet. Hiervan waren 16 broedsels 

succesvol.  

Het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 4,2 (N=16). 

Het langjarig gemiddelde (1989-2014) van het aantal uitgevlogen jongen per 

succesvol broedsel bedraagt 4,4 (N=535, spreiding 3,0 tot 5,3). 

Dit broedsucces van de Torenvalk wijst in tegenstelling tot dat van de Kerkuil 

niet op een piekjaar wat betreft het voedselaanbod. 

Drie broedsels zijn in de eierenfase mislukt. In één geval was er sprake van 

verstoring door een Nijlgans. In deze melkbus lagen naast de 6 eieren van de 

Torenvalk ook 3 eieren van de Nijlgans. 
 

Figuur 5 Broedsucces van de Torenvalk 1989-2014 
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Figuur 6 Aantal broedsels van de Torenvalk 1968-2014 

Noot: alleen van de jaren 1988 tot en met 2014 zijn de gegevens volledig 

 

Bosuil 

In de boswachterij Staphorst hangen 5 nestkasten. Hiervan waren er dit jaar 3 

bezet. Er waren twee broedsels met 5 eieren en het derde bestond uit slechts 

1 ei. In totaal werden 10 jongen geringd. Eén jong was nog te klein om te 

ringen. 

 

 

Met dank aan alle controleurs van de Werkgroep Roofvogels en Uilen! 

 

Arnold Lassche 

alassche@hetnet.nl  

 

14
E
 EDITIE VAN DE OVERIJSSELSE VOGELAARSDAG  

 

Samen met Johan Hagens uit Vilsteren (oud inwoner van Staphorst en tevens 

preparateur) reisden we op zaterdag 8 november in alle vroegte af naar het 

Lutterzand in De Lutte (gemeente Losser). 

In het Restaurant Paviljoen ‘t Lutterzand werden we gastvrij ontvangen met 

koffie en een stuk krentenwegge. 

Wegens ziekte van Harry de Jong, voorzitter van de organiserende Twentse 

Vogelwerkgroep, nam  Harvey van Dick van SOVON de taak van 

dagvoorzitter op zich.  

We hebben genoten van de volgende boeiende lezingen: 

 

Twentse Vogelwerkgroep 50 jaar  

Bé van Kuik nam ons mee terug in de geschiedenis van de Twentse 

Vogelwerkgroep. We kregen foto’s voorgeschoteld van jeugdige mannen met 

lang haar. Een aantal van deze mannen zat nog in de zaal, het haar inmiddels 
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een stuk korter en beduidend grijzer. Zo gaat dat, ook in de wereld van 

vogelaars. De gemiddelde leeftijd onder vogelaars is behoorlijk hoog.  

 

Ontwikkeling Twentse vogelstand in relatie tot het Duitse grensgebied. 

Van Bonte vliegenvanger tot Dwerguil 

Harm Meek is al jaren actief als vogelaar in Twente. Hij is ook SOVON 

coördinator voor de inventarisaties in Twente. Harm liet ons aan de hand van 

mooie foto’s, grafieken en verspreidingskaarten de ontwikkelingen rond een 

aantal broedvogels in Twente zien. Hij legde hierbij een duidelijke link met de 

verspreiding van deze soorten in Duitsland. Broedvogel zoals de  Rode Wouw 

en Middelste bonte specht komen vanuit Duitsland naar ons land. Met name 

de Middelste bonte specht maakt vooral in Twente een spectaculaire opmars. 

De Rode wouw is een echte aaseter en het lukt deze soort maar mondjesmaat 

om in Nederland te broeden. In ‘Vogels in Overijssel’ worden 2 broedgevallen 

(Salland en Twente) van de Rode Wouw beschreven. 

  

Ontwikkeling en eerste resultaten Vogelatlas 

Harvey van Diek liet ons de eerste resultaten van de nieuwste vogelatlas die 

binnenkort zal verschijnen zien. Met een aantal vogelsoorten gaat het goed 

(Cettiszanger, Lepelaar en Grote zilverreiger), maar een aantal andere 

soorten staan helaas op het punt uit ons te land te verdwijnen. Het Korhoen is 

van deze laatste groep inmiddels een overbekend voorbeeld. Er zijn nog Atlas 

hokken waar dringend mensen voor gezocht worden! Men kan zich 

aanmelden op www.vogelatlas.nl. 

 

Beheer van akkerranden als foerageer- en broedplek voor vogels  

Jules Bos (Vogelbescherming) laat zien hoe we akkervogels als Gele 

Kwikstaart, Kneu, Frater, Patrijs en veel andere soorten een handje kunnen 

helpen. 

 

Waterschap Vechtstromen in vogelvlucht 

Arnold en zijn collega Jeannet van Schaik geven een inkijkje in het beheer en 

onderhoud van de watergangen en de projecten van het waterschap en de 

betekenis hiervan voor de avifauna.  

 

Boeren voor Natuur ( op natuur ontwikkeling en natuurbeheer gericht 

bedrijfsvoering) 

Fons Eysink (Stichting Boeren voor Natuur en Unie van Bosgroepen) laat zien 

hoe een Twentse boer in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met het 

gewijzigde waterbeheer. De percelen van deze boer grenzen aan de 

heringerichte Hagmolenbeek. Fons laat de opmerkelijke natuurwinst zien 

wanneer boeren op deze wijze het boerenbedrijf uitoefenen. 

http://www.vogelatlas.nl/
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Twence, toevluchtoord voor bijzondere vogels o.a. de Oehoe 

Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) vertelt over de broedvogels op het 

terrein van de vuilstortplaats Boeldershoek (Twence).  Een opmerkelijk aantal 

soorten broedvogels heeft z’n toevlucht gezocht op het terrein van deze 

regionale stortplaats. De opvallendste broedvogel daar was de Oehoe, die 

kans zag om in een opgehangen kist 4 jongen groot te brengen! Het mag 

geen verbazing wakken dat ratten het hoofdmenu van deze soort vormden.  

 

Verjaging meeuwen en kraaien m.b.v. een Robobird 

Nico Nijhuis (clear Flight Solutionds) presenteerde hoe met een Robobird  

meeuwen op de stortplaats werden verjaagd. Een Robobird is een kunstvalk 

met motor. Het geheel komt zo echt over dat vogels als meeuwen, maar ook 

andere soorten, zich eenvoudig  een bepaalde kant laten opdrijven. De 

Robobird kan ook worden ingezet om op vliegvelden ongewenste vogels te 

verjagen. Deze veruit jongste deelnemer (27 jaar) van de Overijsselse 

vogelaarsdag blikte ook al vooruit op de toekomstige mogelijkheden om vanuit 

de lucht met infrarood camera’s weidevogelinventarisaties uit te voeren. Dan 

hoeven we niet meer de nesten op de grond te zoeken, waarbij het risico van 

predatie naderhand wordt verlaagd. 

 

Presentatie ‘Vogels in Overijssel’, nummer 13, 2014 

Peter van de Akker & Gerrit Gerritsen verzorgden traditioneel de presentatie 

van de 13e uitgave  `Vogels in Overijssel`. Het is opnieuw een prachtig boekje 

geworden, vol met interessante artikelen en schitterende foto’s over 

waarnemingen en broedgevallen van vogels in Overijssel. Arend van Dijk uit 

Uffelte heeft een artikel geschreven over de broedvogels in de Otterskooi in 

Dwarsgracht (1948-2014.  Verder onder andere een artikel over een mislukt 

broedgeval van de Zwarte wouw bij Olst, een eerste broedpoging van de 

Kraanvogel in de Engbertsdijkvenen en een geslaagd broedgeval van de 

eerste Roodmus in Overijssel! Na het horen van het eerste “wiedje-wuudja-

wuij”, ook wel vertaald als ‘Please to meet you’ (welke taal dit werkelijk is moet 

nog uit gezocht worden!),  bij een waterplas in de omgeving van Zwolle werd 

de aanwezigheid van de Roodmus vastgesteld en kwam de bal aan het rollen. 

Jan van Dijk ving later in het seizoen in dezelfde omgeving 2 juveniele 

Roodmussen, waarmee het broedgeval overduidelijk was vastgesteld. 

Arnold heeft voor de verkoop een aantal exemplaren meegenomen. 

Belangstellenden kunnen het boekje voor de prijs van 12 euro kopen. Prachtig 

leesvoer voor bij de open haard, liefst met een goed glas wijn erbij! 

 



32 

Tijdens de pauze hebben 

wij genoten van de 

prachtige omgeving. Voor 

het paviljoen langs 

stroomt de Dinkel, die al 

slingerend z’n weg zoekt 

in de richting van de 

Vecht in Duitsland. Ter 

plaatse heeft dit riviertje in 

het dikke zandpakket een 

paar indrukwekkende 

bochten uitgesleten.  

Na afloop hebben wij onszelf getrakteerd op een terugtocht door het 

schitterende Twentse landschap.  

 

 

Jan Dunnink. 

Arnold Lassche 

 

 

 

 

 

 

VERVOLG DISCUSSIE OVER EEN PRENT 

 

Over deze foto zijn al diverse e-mails 

geschreven met de vraag van welk 

dier is deze pootafdruk?  

In de voorgaande Scharrelaars zijn 

verschllende meningen geplaatst. 

Ook nu is er weer een reactie 

binnengekomen die hier zal worden 

geplaatst. 

 

 

De reactie van Henk Dunnink op deze foto was: 

In de Scharrelaar zijn verschillende verklaringen gegeven over deze 

pootafdruk. Het zijn echter geen wilde varkens of andere dieren die 

aangedragen zijn. Het is de afdruk van een vluchtend ree. 
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JUBILEUMBOEK 

 

Op zoek naar een leuk december geschenk of  

wilt u 2015 goed beginnen ? 

 

Profiteer dan van deze voordelige actie en verras iemand met dit mooie 

document,  

vol met informatie en foto’s over 50 jaar geschiedenis van onze vereniging. 

Bent u actief in onze vereniging ? 

Grote kans dat u ook op een foto staat in het boek. 

Aanbieding  

In december en januari kunt u het boek kopen voor slechts € 10,-,  

dit is een korting van maar liefst € 2,50 (20%). 

En voor een 2
e
 boek betaald u zelfs maar € 7,50, dus 2 boeken voor € 17,50. 

Tevens in de verkoop; een mooie pet van de vereniging voor € 3,50. 

Verkoop via KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, 7955 PE  IJhorst. 
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VREEMDE VOGELNAMEN 

 

Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en 

wetenschappelijke naam. Veel leuker is het te weten hoe vogels door het hele 

land genoemd worden. 

Deze lijst van vogelnamen komt uit de verzameling van ons lid wijlen Freek 

Bult. Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende 

afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

De redactie 

 

Nederlandse naam  maar heet ook 

Wulp Alievogel 

 Druper 

 Greate Wylp 

 Heidetuter 

 Heitutter 

 Jodelaar 

 Keulder 

 Kliet 

 Kuilder 

 Muzikant 

 Regenfluiter 

 Pieperager (Texel) 

 Waterwulp 

 Zandtuter 

 

 Houtsnip Boomsnip 

 Bossnip 

 Wâldsnip 

 Woudsnip 

  

Kokmeeuw Kapmeeuw 

 Knaakmeeuwtje 

 Rauwweervogel 

 Vismeeuw 
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Nederlandse naam  maar heet ook 

Watersnip Bletterlampke (=blatend 

lammetje) 

 Hemelgeitje 

 Langsmoel 

 Ronnekemȇre 

 Trommelaar 

 Weerlam 

  Stormmeeuw Kleine zeemeeuw 

 Mieu 

 Sé-mieu 

 Unwearsfûgel 

 Wintermeeuw 

 Zeekob 

  

Zilvermeeuw Duif van de havenmeester 

 Kaab 

 Klieren (jonge vogels) 

 Kobbe 

 Sé-kob 

 Unwearsfügel 

 

LANDELIJKE ROOFVOGELDAG IN MEPPEL, 21 FEBRUARI 2015  

De 21de Landelijke Dag, jawel. De locatie is als vanouds: Stadsschouwburg 

Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. Komt allen! Let 

goed op: het programma presenteren we in de onderhavige Takkeling omdat 

Rob deze winter langdurig in Afrika zit en de februari-Takkeling niet op tijd kan 

afkrijgen vóór de Landelijke Dag. Houdt verder onze website in de gaten; 

mochten er eventueel nog wijzigingen optreden, dan zijn die daar te vinden 

(maar de dag staat sowieso vast). 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

9.30   Ontvangst met koffie, informatie en lunchbonnen bij de ingang 

10.00 Welkomstwoord door Hanneke Sevink 

10.10 Overzicht en duiding van de spectaculaire invasie van Velduilen in ons 

land in 2014, of: hoe oude tijden herleefden, door Romke Kleefstra 
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10.40 Hoe ging het met onze roofvogels in 2014, door Rob Bijlsma 

11.10 Prooikeuze van de Slechtvalken van Axel, door Henk Castelijns & 

Willy Vink. 

11.30 Resultaten van cameravallen bij buizerdnesten: voedsel en 

nestbezoekers, door Willem van Manen & Aaldrik Pot 

12.00   Een kort muzikaal optreden van Theo van Lent 

 

Direct aansluitend lunchpauze: gelegenheid tot eten, drinken, praten, vragen 

stellen, stands bekijken (WRN, SOVON, het Vogeljaar, vogels en kunst, 

tweedehands boeken, vogelgeluiden, Theo’s prachtige CD’s, afhalen 

nestkaarten, en meer). Grijp de kans om mensen aan te schieten, voorstellen 

te doen, neem ruiveren of prooiresten mee om leeftijden te laten 

bepalen/checken, schuifmaten om te ijken (of te leren hoe die te gebruiken bij 

het meten van eieren)… Niets is te gek! 

 

13.30 De Boomvalk in beeld, of juist niet? Over het moeizame 

inventariseren van Boomvalken in de vroege 21ste eeuw, door 

Hanneke Sevink 
14.00 Leven en dood van Wespendieven op de Sallandse Heuvelrug van 

nabij bekeken met camera en loggers, door Stef van Rijn 
14.45 Korte pauze 
15.15 Jagen Eleonora’s Valken alleen bij volle maan ’s nachts? Over 

nachtjagende valken in broed- en wintergebieden, door Ralph Buij 
16.00    Sluiting, gelegenheid tot napraten tot 16.30 uur 
 

We hopen met iets meer tijd per lezing, voor na de lunchpauze, meer ruimte te 

bieden voor vragen en opmerkingen. Dat schoot er soms bij in, tot verdriet van 

de mensen in de zaal. Verder: wie denkt een mooi verhaal te hebben, geef het 

door aan Hanneke of Rob, opdat we daar misschien de volgende Landelijke 

Dag ruimte voor kunnen vrijmaken. 

 

 

 

Redactie en bestuur wensen u 

goede kerstdagen 

en een gezond en natuurrijk 2015 

 

 


