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VOORWOORD 
 

Bij het schrijven van het voorwoord van de December-uitgave van de 

Scharrelaar wil ik beginnen met vooruit te kijken. 

Want 2017 is een belangrijk jaar voor onze vereniging. We gaan dan ons 60-

jarig bestaan als Natuurbeschermingsvereniging vieren in een heel andere 

situatie dan in 1957, toen de vereniging opgericht is, maar ook nu nog erg 

noodzakelijk helaas.  

Je zult in deze Scharrelaar dan ook het nodige kunnen lezen over de plannen 

voor volgend jaar. 

Hier springen er twee datums uit en dit zijn 6 maart en 5 juni. Maar ook in de 

rest van het jaar is er veel te doen in de vereniging. Ik hoop, dat ook veel 

leden de schouders hier extra onder zetten, zodat we volgend jaar om deze 

tijd kunnen terugzien op een goed verlopen jubileumjaar. 

Zoals je ook kunt zien, is de jaarvergadering hierdoor een maand 

opgeschoven. Gelukkig hebben de aftredende bestuursleden zich weer 

beschikbaar gesteld voor de volgende periode in het bestuur. 

Ook kunnen we terugzien op een druk jaar in de vereniging met vele 

activiteiten. Er was een extra uitstapje naar de kraanvogels in Duitsland, 

succesvol georganiseerd door Jan Dunnink en Gerard Oldeman. Alle 

deelnemers hebben hier erg van genoten: bedankt!!! 

De verschillende werkgroepen kunnen denk ik ook wel terugzien op een 

succesvol jaar. 

 

Ik  wil iedereen  een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2017 

toewensen. En wie in 2016 met tegenslag te maken heeft gehad, wil ik nog 

heeft veel sterkte toewensen. 

Ook wil ik iedereen bedanken, die in het afgelopen jaar weer het nodige voor 

de natuur en de vereniging gedaan heeft. 

 

Tot ziens op de contactavonden of één van de activiteiten. 

 

 

 

Jan Vos, voorzitter  
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02-01-2017 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst. Presentatie Jan van Marle.  

06-02-2017 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 

IJhorst. 

11-02-2017 Fotokijkavond Tsjechië reis 2016 bij Kroko Multipunt, 

Heerenweg 42 IJhorst. 
06-03-2017 Ledencontactvergadering bij Zaal Spoorzicht. 

“Jubileumavond”.  

03-04-2017 Algemene ledenvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 

42, IJhorst. 

02-05-2017 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst. 

05-06-2017 2e Pinksterdag Fietstocht en Natuurbeleefdag in de 

boswachterij Staphorst i.v.m. 60 jarig jubileum. 

04 tot 12-05-2018 Natuurreis 

 

 

JEUGDAGENDA 
 

14-01-2017 Kwis, spel of een natuur film. Uitdelen nieuwe programma’s. 

Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30. Niet leden 

betalen € 1 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  
D.D. 3 APRIL 2017 AANVANG 20.00 UUR 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken  
 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2017 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016 (zie Scharrelaar Dec.) 
 

5. Mededelingen 
 

6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 
 

7. Jaarverslag penningmeester   

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

8. Verslag kascommissie 
 

9. De kascommissie 

Mart van de Jagt en Jaap Padding    Reserve Jan Dunnink. 

Aftredend: Mart van de Jagt 
 

Jaap Padding en Jan Dunnink 

Benoeming: Reservelid. 
 

10. Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Greetje Kroonenburg, Roelof Talen en Niek Gosker. 

(Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld, Roelof volgens art. 9.2 van de 

statuten) 

Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot een 

week voor de algemene ledenvergadering melden bij de voorzitter. 
 

12. Wijzigingen huishoudelijk regelement ( zie Scharrelaar februari ) 
 

13. Werkgroepen 
 

14. Wat komen gaat 
 

15. Rondvraag 
 

16. Pauze 
 

17. 21.00 uur: Presentatie ?? 
 

18. Sluiting 
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
gehouden op 7 maart 2016 bij KroKo Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 23 personen. 

Afwezig met kennisgeving: Janny Niehoff. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er wordt 

stilgestaan bij het overlijden van diegenen die ons zijn ontvallen door één 

minuut stilte te houden. Daarna bedankt de voorzitter allen die zich het 

afgelopen jaar hebben ingezet voor de natuur en de vereniging. 

 

2. Ingekomen stukken  

Natuurwerkgroep “de Reest”  - Reestinfo febr.2016 

Museum Schoonewelle    - Uitnodiging expositie Siegfried Woldhek 

Stichting Welzijn Staphorst - Info- Vrijwilligerspluim 

Advocaat Carabain Klomp - oproep voor lid stuurgroep Café “Aan de   

Reest” 

 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 1 februari 2016 

Deze worden goed bevonden. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2015 (Deze zijn 

vermeld in de Scharrelaar van december 2015) 

Deze worden goed bevonden.  

 

5. Mededelingen 

De voorzitter vermeldt dat het huishoudelijk reglement enige onjuistheden 

bevat. Een jurist heeft hiernaar gekeken en aanbevelingen gedaan. Deze 

worden de volgende algemene ledenvergadering  in 2017 ingebracht. Tijdens 

deze vergadering kan goedkeuring verleend worden. 

 

6. Jaarverslag secretaris (Deze is vermeld in de Scharrelaar van februari 

2016.) 

Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. Ook wordt het beleid van het 

bestuur over 2015 goed bevonden. 

 

7. Jaarverslag penningmeester   

De financiële stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. De 

penningmeester toont het verslag digitaal op een groot scherm, waarbij een 

aantal posten wordt toegelicht. 
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Opmerking door dhr. Hans Voortman: Hij stelt dat de uitgaven door de 

vereniging te hoog zijn. Reactie van de voorzitter: Het bestuur gaat uit van een 

spaartegoed van €10.000,-. 

Opmerking door dhr. Hans Voorman: Hij deelt mee dat de naam “Jeugd 

Natuurwacht” niet voorkomt in het jaarverslag, maar wel genoemd wordt in het 

financiële verslag. 

Reactie van de secretaris: De officiële naam is “Werkgroep jeugd Weer of 

geen weer”. 

De juiste naam zal gehanteerd worden en gewijzigd in het financiële verslag. 

 

8. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Hans Voortman en Mart van de 

Jagt, heeft per brief verklaard dat de kas door hen in orde is bevonden. Zij 

geven de aanbeveling om in het vervolg met een declaratieformulier te 

werken. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden. 

Het bestuur neemt dit ter harte. 

Aan de penningmeester wordt décharge verleend. Dit wordt goed bevonden 

door de leden. 

De kascommissie en de penningmeester worden bedankt.  
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9. De kascommissie 

Dhr. Hans Voortman is aftredend en wordt bedankt voor zijn betrokkenheid. 

Hij wordt opgevolgd door dhr. Jaap Padding. Dhr. Mart van de Jagt tekent een 

jaar bij. Als reserve lid heeft dhr. Jan Dunnink zich beschikbaar gesteld. 

 

10. Goedkeuring begroting en vaststelling contributie 

De leden keuren de begroting voor 2016 goed. 

De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. 

De leden stemmen hiermee in. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Binnen het bestuur zijn aftredend dhr. Pieter v/d Berg, mevr. Janny Niehoff en 

dhr. Evert Rolleman. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. 

Alle drie personen hebben zich herkiesbaar gesteld volgens art. 9.2 van de 

statuten en worden herkozen. 

Dhr. Hans Voortman merkt op dat het voor de transparantie goed is te 

vermelden hoeveel termijnen de bestuursleden zitting hebben.  

 

12. Werkgroepen 

Werkgroep Jeugd: Op zaterdag 12-03-2016 wordt een presentatie gehouden 

over vleermuizen door dhr. Theo Douma. 

Werkgroep Nestkastonderzoek: Op 15-03-2016 vergaderen de 

nestkastcontroleurs. 

Werkgroep Ringonderzoek: Dhr. Harry van Wijk vermeldt een terugmelding 

van een dode buizerd, die in 1988 door dhr. Bert Blaauw is geringd. De 

buizerd heeft een uitzonderlijk hoge leeftijd bereikt van 27 jaar. 

Werkgroep Weidevogels: De eerste wulpen zijn gesignaleerd. 

Werkgroep Natuurreizen: Zesentwintig deelnemers hebben zich aangemeld. 

Werkgroep Projecten: De nestgaten van de oeverzwaluw zijn schoongemaakt 

en hersteld. 

Werkgroep Planten: Bij telling op Dickninge zijn op 18-02-2016 zestien 

bloeiende soorten waargenomen. (In 2015 waren het er negen.) Op 17-03-

2016 wordt opnieuw een telling gedaan. Dhr. Jan Paasman merkt op dat er in 

het tijdschrift “Natuurlijk Overijssel” een artikel staat over de wilde narcis te 

Rouveen. De werkgroep heeft zich hier de afgelopen jaren mee bezig 

gehouden. 

 

13. Wat komen gaat 

15-03-2016  Nestkastcontroleursvergadering 

19-03-2016  Schoonmaakactie. 

04-04-2016  LCV Presentatie Zwartewaterklooster door dhr.Gerrit 

de Jonge en dhr. Tony Valk.  
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16-04-2016  Start nestkastcontrole: 8.00 uur 

29-04-2016 t/m 07-05-2016 Natuurreis Tsjechië  

09-05-2016 LCV Presentatie Landschapselementen door dhr. 

Robert Pater van Landschap Overijssel. 

16-05-2016  (2
e
 Pinksterdag) Fietstocht. 

04-06 of 11-06-2016  “Vlinderommetje” Joop Verburg.  

06-06-2016 LCV Excursie Wildenberg Rabbinge door dhr. Jan van 

Marle en dhr. Jan Paasman. Aansluitend een LCV 

vergadering in de Wheem. 

09-09-2016  Gastles en 1
e
 heidezuivering met de CNS. 

10-09-2016 Vrijwilligersuitje naar een biologische 

schapenboerderij bij Zwolle.  

16-09-2016  Gastles en 2
e
 heidezuivering met de CNS. 

15-10-2016  Heidezuivering.  

03-10-2016 LCV Presentatie Duinlandschap Noord Holland door 

dhr. Evert Jan Woudsma. 

05-11-2016  Landelijke natuurwerkdag 

07 -11-2016 LCV Presentatie Geluidsopnamen amfibieën en 

andere dieren door dhr. Marc Schils. 

05 -12-2016  LCV Presentatie door Staatsbosbeheer.  

02 -01-2017   LCV Presentatie door dhr. Jan van Marle. 

06 -02-2017  LCV Presentatie door dhr. Arnold Lassche. 

 

14. Rondvraag 

Dhr. Jaap Padding: Is er contact opgenomen met Jan Spijkerman van SBB 

over toestemming om een gedeelte van de schuur te kunnen gebruiken voor 

gereedschapsstalling? Dhr. Jan Vos regelt dit. 

Dhr. Henk Poolman: Wordt er door de vereniging onderhoud gepleegd aan de 

ijsvogelwand op de begraafplaats in Rouveen? Deze is aangelegd door de 

Gemeente Staphorst. Er wordt geopperd hier in het jubileumjaar 2017 extra 

aandacht aan te geven. 

 

15. Pauze 

 

16. Presentatie “diverse natuurreizen”  

Dhr. Jan Vos geeft een presentatie over voorgaande natuurreizen. 

 

17. Sluiting. 

 

Voorzitter: Jan Vos   Notulist: Evert Rolleman 
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JEUGDHOEKJE 
 

 

 

 

Speurtocht 

Zaterdag 8 oktober was het weer zover. De jaarlijks terugkerende speurtocht 

en broodjes bakken voor de jeugd. 

De Jeugdwerkgroep “Weer of geen Weer” had weer een mooie puzzeltocht 

bedacht dit jaar. Er was nu gekozen voor de rode route (de Punthorst route). 

Onderweg waren diverse vragen en opdrachten en letters te vinden, die 

allemaal te maken hadden met wat daar ter plekke in het bos was. 

Dat was voor een aantal kinderen nog wel moeilijk, maar ze vonden het wel 

leuk en spannend. Er waren ook enkele prijsjes te verdienen. De prijzen 

bestonden uit natuurboekjes en kompassen. 

Er deden 39 kinderen mee aan de speurtocht. Bij terugkomst konden ze door 

nog enkele vragen goed te beantwoorden letters verdienen. Hierna konden ze 

op een vuurtje lekkere broodjes bakken. Dit viel ook bijzonder in de smaak. 

Het was dan ook gezellig rond het vuur, zoals de ouders die langs kwamen 

konden zien. De jeugd en begeleiding kan terugzien op een leuke en 

leerzame middag. 

 

Verslag timmermiddag egelhotel 19 november 2016 

Zaterdagmiddag meldden zich 46 kinderen bij de schuur van 

Staatsbosbeheer, wat een opkomst! 

Er was extra begeleiding opgetrommeld om de kinderen te helpen. 

Jan en Jaap hadden al veel zaagwerk gedaan in de voorbereiding, hierbij 

geholpen door Roelof Talen en Niek Gosker die ook voor een groot deel voor 

het hout gezorgd heeft. En ze hadden daarna  50 pakketjes klaargemaakt met 

gezaagde plankjes voor het egelhotel. Bedankt heren voor al het werk! 

Gelukkig was het goed weer zodat de kinderen buiten konden timmeren. Na 

de uitleg gingen de kinderen enthousiast aan de slag, het was een lawaai van 

jewelste. Hulp was soms wel nodig, want het viel nog niet mee om het hotel 

recht in elkaar te timmeren. Maar de resultaten waren erg leuk. 

Voldaan ging een ieder naar huis en we kijken terug op een druk bezochte en 

erg leuke actieve middag. 

 

Marry van den Berg-Timmerman 
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BELANGRIJKE E-MAILADRESSEN  
nog een keer op een rij gezet. 

 

De nieuwe e-mailadressen voor bestuur, coördinatoren van werkgroepen etc. 

zijn: 

 

J. Vos:    voorzitter@nbvijs.nl 

nestkast@nbvijs.nl 

natuurreizen@nbvijs.nl 

P. van den Berg:  voorzitter2@nbvijs.nl 

E. Rolleman:   secretaris1@nbvijs.nl 

M.G. Kroonenburg-Kolk: penningmeester@nbvijs.nl 

J.A. Niehoff    Secretaris2@nbvijs.nl  

PR@nbvijs.nl  

N. Gosker:   lid1@nbvijs.nl 

R. Talen:   Lid2@nbvijs.nl  

projecten@nbvijs.nl  

H. van Wijk:   lid3@nbvijs.nl 

ringonderzoek@nbvijs.nl  

veldwaarneming@nbvijs.nl  

M. Fagel:   Lid4@nbvijs.nl 

J. Huls:    redactie@nbvijs.nl 

J. Padding:   materiaal@nbvijs.nl 

H. Bloemhof:   ro@nbvijs.nl 

A. Lassche:   roofvogels@nbvijs.nl 

J. Paasman:   planten@nbvijs.nl 

H. Vos-Tuin:   jeugd1@nbvijs.nl  

M. van den Berg-Timmerman:  jeugd2@nbvijs.nl 

T. Douma   zoogdieren@nbvijs.nl 

M. Poolman:   vlinders@nbvijs.nl 

F. Willeboordse-Vos:  typewerk@nbvijs.nl 
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VELDWAARNEMINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

11-05-2016 Nachtegaal 

(zingend) 

Rouveen, Conradsweg / 

Postweg 

Peter Hulst en 

echtgen. 

08-06-2016 Grutto ± 100 

exempl. 

Tureluur ± 10 

exempl 

Rouveen, Dekkersland / 

Rienkskanaal 

Peter Hulst 

 

16-06-2016 Visdief (2 exempl.) Staphorst, Dekkersland / 

Rienkskanaal 

Peter Hulst 

16-06-2016 Wulp (18 exempl.) Staphorst, Dekkersland / 

Rienkskanaal 

Peter Hulst 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

19-08-2016 Boeren- en 

Huiszwaluw ± 50 

ex.(spelend met 

buizerd) 

Rouveen, Postweg Peter Hulst 

24-09-2016 IJsvogel IJhorst, Heerenweg 18a Fam. Muller 

27-09-2016 Raaf ( 3 exempl.) IJhorst, zwevend boven 

volkstuin 

Evert Rolleman 

10+15-10-16 IJsvogel IJhorst, in tuin Hwg 42 Greetje 

Kroonenburg 

11-10-2016 

19-10-2016 

Goudhaan op 

terras 

Goudhaan tegen 

raam gevlogen. 

Levend 

IJhorst, Heerenweg 18a Fam. Muller 

24-10-2016 Zwartkop ♂ 

Raamslachtoffer 

IJhorst, Heerenweg  Fam. v.d. Jagt 

30-10-2016 Groene Specht 2 

exempl. 

overvliegend 

IJhorst, Dennenlaan 3 Jaap Padding 

12-11-2016 een koperwiek en 

een goudhaantje 

In tuin bij Oude Rijksweg 

167 in Staphorst 

Henk en 

Germa 

Veldman 

13-11-2016  Grote Zilverreiger IJhorst, Streitenvaart Harry van Wijk 

    

Zoogdieren:    

16-06-2016 Vos Rouveen, Postweg Peter Hulst 

27-09-2016 Eekhoorn Dickninge Roelof Talen 

10-10-2016 

17-10-2016 

Eekhoorn ♀ 

Eekhoorn ♂ 

IJhorst, Heerenweg 18a 

Verkeersslachtoffer 

Harm Bloemhof 

14-10-2016 Franjestaartvleer-

muis, dood 

aangetroffen 

IJhorst, Heerenweg 18a Harm Bloemhof 

 

  



12 

EXCURSIE NAAR DE KRAANVOGELS  
IN DIEPHOLZ, DUITLAND 
 

Op zaterdag 22 oktober organiseerden Jan Dunnink en Gerard Oldeman een 

excursie naar Diepholz en omgeving. Daar komen kraanvogels in het najaar in 

groten getale langs in hun trektocht van Scandinavië naar Spanje en Afrika. 

Dit is zo’n geliefde plek voor de kraanvogels omdat hier een goede combinatie 

is van gemaaide maïsvelden, waar kraanvogels kunnen foerageren, met  

moerasgebieden waar ze een prima overnachtingsplaats kunnen vinden. ’s 

Morgens even na 9.00 uur vertrekken 16 liefhebbers vanaf het marktplein van 

Staphorst richting Duitsland. Over de A37 rijden we richting Duitsland en even 

wordt de lucht helemaal 

blauw en het lijkt 

prachtig weer te 

worden. Helaas een 

kwartier later is de 

blauwe lucht verdwenen 

en is alles weer grijs. 

Om 10.30 uur houden 

we een koffiestop in Haselünne. Daarna weer verder en we komen rond het 

middaguur (sommigen iets later, omdat ze het laatste stukje de weg een 

beetje kwijt waren) op de plaats aan waar we de kraanvogels hopen te zien 

foerageren. De verrekijkers komen voor de dag en zelfs een telescoop. En ja 

hoor, in de verte zien we de kraanvogels over de velden stappen. Nog veel te 

ver weg om foto’s te maken. Een inwoner van dit gebied vertelt ons dat 

verderop duizenden kraanvogels op de velden zitten. Ondertussen worden de 

meegenomen broodjes met smaak opgegeten. We moeten wel zorgen dat we 

geen koude handen krijgen, want het is hier maar een graad of 6, dus wel een 

paar graden kouder dan in Nederland en er staat een stevig briesje. Maar het 

blijft nog steeds droog, ondanks de donker overzeilende wolken. Wanneer we 

compleet zijn, rijden we verder het gebied in, met gedoofde koplampen. 

Misschien worden we dan niet zó snel gezien door oplettende 

kraanvogelogen. Na een paar kilometer zien we inderdaad grote groepen 

kraanvogels en horen we ze al roepend over vliegen. Dat geluid alleen al is zo 

mooi. Toch moet je wel een aardige zoomlens hebben om goede foto’s te 

kunnen maken. Heel rustig rijden we de landbouwweggetjes over en blijven 

hier en daar staan. Wanneer je te dichtbij komt, gaan er soms hele groepen 

op de wieken, met of zonder brandende koplampen. Soms kun je ze van 

redelijk dichtbij bewonderen en wordt het foto’s maken steeds leuker. Ook zie 

je dan dat het ouders met jongen zijn. Het verschil kun je duidelijk zien, want 

de jongen hebben geen zwart-witte kop, maar deze is bruin en ze hebben nog 

geen mooie staartveren. Met een mooi zonnetje op de vogels en als 
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achtergrond zeer dreigende luchten kunnen nog een paar mooie plaatjes 

geschoten worden. Rond 14.15 uur vertrekken we naar het Haus im Moor bij 

Goldenstedt, het bezoekerscentrum voor het omliggende moerasgebied. Hier 

kun je zelfs met een treintje het “Moorgebiet” door. Deze rijdt voor ons te laat, 

maar we hebben wel tijd voor een lekker kopje koffie of thee met cake en dat 

gaat er bij iedereen wel in. Tijdens een wandelingetje over het vlonderpad in 

het moerasgebied worden nog foto’s gemaakt met mooie herfsttinten. En dan 

is het alweer tijd om naar de rustplaats van de kraanvogels te gaan. We rijden 

naar de Moordamm in het Rehdener Geestmoor, waar het zicht op de 

invallende kraanvogels goed moet zijn. Sommigen gaan de uitzichttoren op en 

anderen blijven op de weg. Adviezen van “professionele” fotografen met giga-

telelenzen over de beste plaats om de kraanvogels te observeren, werden 

opgevolgd danwel in de wind geslagen. Regelmatig vliegen groepjes 

kraanvogels, met hun kenmerkende roep, over om in de omringende 

moerassen te overnachten, waar het water ze beschermt tegen hun vijanden. 

Verderop zien we wel grote groepen naar de rustplaatsen vliegen. Toch blijft 

een massale inval van kraanvogels vandaag op deze plek achterwege, zoals 

andere dagen wel is gebeurd, zo horen we van meerdere kanten. Dat blijft de 

natuur, waar we niets over te vertellen hebben. Maar het was zeker zeer de 

moeite waard om in dit mooie gebied een dag te vertoeven en grote 

hoeveelheden kraanvogels te observeren. Om 17.30 uur aanvaarden we de 

terugreis en stoppen weer in Haselünne, waar we bij Raststätte Eltern een 

zeer goede en “preiswerte” maaltijd krijgen geserveerd.  De drankjes laten 

soms even op zich wachten, maar dat komt omdat bier hier nog met zorg 

wordt getapt. Om 21.00 uur rijden we weer richting Staphorst, na een 

prachtige dag, waarbij geen drup regen is gevallen. 

 

Janny Niehoff 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

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

vliegvlug

BWS, vak 10 Nk. 003 - 

0116

Mark 

Meulman

AS 50912 3-06-11 2 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 5  Nk.001 - 

0026

Jan Tromp

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

vliegvlug

BWS, vak 24  Nk. 106 - 

1279

Harry van 

Wijk

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

vliegvlug

BWS, vak 12 Nk. 010 - 

0209-

Evert 

Rolleman

AV 78204 11-05-12 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 32  Nk. 008 - 

1378 

Jan Com-

pagner   

AV 78396 24-05-12 5 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 24  Nk. 106 - 

1297

Dominé cs.

AX 16453 20-05-13 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 59 Nk. 006 - 

1307 

Thijs Tuin

AX 16498 27-05-13 5 Zwarte mees V 2 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 59 Nk. 006 - 

1317 

Thijs Tuin

AX 16618 26-05-13 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 16 Nk. 017 - 

0630

Jan Nijboer

AX 16648 27-05-13 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 49  Nk. 009 - 

0510

Harry van 

Wijk

AX 17000 11-06-13 5 Zwarte mees V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 14  Nk. 017 - 

0616

Jan nijboer

AX 17276 24-05-13 2 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 53  Nk. 021 - 

1167

Klaas 

Koobs

AX 17277 24-05-13 2 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 27 Nk. 012 -

0413

Klaas 

Hoeve

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

25-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 50    Nk. 

009 - 0566

Harry van Wjik 1 33 1461

31-05-15 5 O Dood, <1 wk 

verkeers-

slachtoffer

BWS, Vijverweg Gerrit Jan 

Timmer

1 50 1458

22-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 30   Nk. 

117 - 1205

Gerrit Jan 

Timmer

0 72 1461

26-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 48     Nk. 

008 - 1360

Jan 

Compagner

1 64 1142

23-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 32    Nk. 

008 - 1370

Jan 

Compagner

0 57 1107

27-05-15 5 V Dood,<1 wk 

gepakt door 

soortgenoot

IJhorst, Tissingbos        

Nk. 028 - 0010

Paul Siepel 1 28 1098

31-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 48   Nk. 

008 - 1354

Jan 

Compagner

1 144 741

17-06-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 59   

Nk.006 - 1306

Thijs Tuin 0 163 752

22-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 30   Nk. 

117 - 1207

Gerrit Jan 

Timmer

2 326 726

14-06-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 21    Nk. 

007 - 0159

Egbert Tuin 1 203 748

21-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 14    Nk. 

017 - 0616

Arjan Veijer 0 89 710

20-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 24   Nk. 

106 - 1285

Dominé cs. 1 195 727

24-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 33    Nk. 

008 - 1384

Jan 

Compagner

3 109 730

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AX 17407 29-05-13 2 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 46 Nk. 018 - 

1050

Ingrid de 

Mos

BB 04174 07-06-13 2 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 53 Nk. 021 - 

1160

Klaas 

Koobs

BB 04630 4-07-13 2 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 53 Nk. 021 - 

1159

Klaas 

Koobs

BB 05406 2-06-14 2 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 8  Nk. 002 - 

0076

Roel 

Akkerman

BB 07611 2-07-13 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 32  Nk. 008 - 

1368 

Jan Com-

pagner   

BB 07805 30-04-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 60 Nk. 020 - 

0874

Fam. Van 

Lubek

BB 07857 05-05-

204

5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 21  Nk. 007 - 

165

Egbert Tuin

BB 07861 5-05-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 21  Nk. 007 - 

165

Egbert Tuin

BB 07880 6-05-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 50 Nk. 009 - 

0569

Padding / 

Van Wijk

BB 07887 6-05-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 22  Nk. 106 - 

1297

Harry van 

Wijk

BB 07893 7-05-14 5 Zwarte mees M 2 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 24 Nk. 106 - 

1297

Harry van 

Wijk

BB 08360 1-06-14 5 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 60 Nk. 020 - 

0859

Fam. Van 

Lubek

BB 08372 01-06-14 5 Bonvli O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 60 Nk. 020 - 

0870

Fam. Van 

Lubek

BB 08709 12-06-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 34  Nk. 022 - 

0961

Witte / 

Timmer

BB 08720 16-06-14 5 Zwarte mees V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 34  Nk. 022 - 

0961

Witte / 

Timmer

BB08776 22-06-14 5 Zwarte mees O Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 48 Nk. 008 - 

1364

Jan Com-

pagner   

V 452955 26-05-10 5 Boomklever V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 15 Jan Nijboer

V 453364 24-05-12 5 Boomklever M Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 46 Nk. 022 - 

0955

Witte / 

Timmer

V 453382 15-10-12 5 Koolmees M 1 kj. Levend 

los door 

ringer

IJhorst, Dennenlaan 3 Padding / 

Van Wijk

V 455591 10-05-15 5 Boomklever M > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

IJhorst, Bomertswijk 

Nk. 133 - 0027

Harry van 

Wijk

RINGGEGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

24-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 34   Nk. 

022 - 0958

Witte / Timmer 1 149 725

1-06-15 5 V > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 28   Nk. 

106 - 1257

Paul Siepel 1 81 724

20-07-15 5 M > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 33    Nk. 

022 - 0975 

Witte / Timmer 2 143 746

25-05-15 5 V > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 50    Nk. 

009 - 0571

Harry van Wjik 1 102 357

14-06-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 21    Nk. 

007 - 0159

Egbert Tuin 0 246 712

26-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 48     Nk. 

009 - 0538

Harry van Wjik 0 171 392

17-05-15 5 M 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 1      Nk. 

007 - 0182

Egbert Tuin 0 224 377

26-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 33     Nk. 

008 - 1384

Jan 

Compagner

0 96 386

24-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 32   Nk. 

008 - 1370

Jan 

Compagner

0 139 383

24-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 34   Nk. 

022 - 0958

Witte / Timmer 2 114 383

24-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 24    Nk. 

106 - 1300

Dominé cs. 0 118 382

8-06-15 5 V > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 60    Nk. 

020 - 0861

Fam. Van 

Lubek

0 105 372

25-05-15 5 V > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 60  Nk. 

009 - 05

Jan 

Compagner

0 116 358

22-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 24   Nk. 

106 - 1300

Dominé cs. 2 293 344

17-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 34   Nk. 

022 - 0961

Witte / Timmer 0 0 335

18-05-15 5 V 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 59    Nk. 

006 - 1329 

Thijs Tuin 1 323 330

03-06-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 15     Nk. 

017 - 0627

Arjan Veijer 0 38 1834

03-06-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 15     Nk. 

017 - 0627

Arjan Veijer 1 234 1105

26-05-15 5 M > 1 kj Levend los 

door ringer

IJhorst, Dennenlaan 

3.

Padding / Van 

Wijk

0 0 953

17-05-15 5 M > 2 kj Levend los 

door ringer

IJhorst, Bomertswijk     

Nk. 133 - 0027

Harry van Wjik 0 0 373

MELDGEGEVENS INFORMATIE



18 

 

 

  

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

V 455612 16-05-14 5 Koolmees V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

IJhorst, De 

Vossenburcht nk. 029 - 

0038

Padding / 

Van Wijk

V 455620 17-05-14 5 Boomklever M Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 14  Nk. 017 - 

0608

Jan Nijboer

V 455632 21-05-14 5 Boomklever M Nestjong niet 

vliegvlug

BWS, vak 13  Nk. 017 - 

0602

Jan Nijboer

RINGGEGEVENS
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SIERLIJKE WITSNUITLIBEL: 
NU OOK IN STAPHORST! 
 

In mei en juni kijk ik regelmatig bij de Oude Vijver in de boswachterij Staphorst 

naar libellen. De bijzondere waterkwaliteit (door opwellend grondwater) en de 

rijke onderwatervegetatie (van met name vederkruiden) zorgen hier voor een 

rijke libellenfauna (zo planten onder andere Vuurlibel en Plasrombout zich er 

voort). Begin juni vond ik hier zelfs diverse prachtige Sierlijke witsnuitlibellen, 

een landelijk zeldzame soort en een indicator van een goede (mesotrofe) 

waterkwaliteit. Een mooie opsteker voor de beheerder! In Nederland komt de 

soort vrijwel uitsluitend voor in de Wieden en Weerribben. De dieren die ik zag 

zijn de eerste voor Staphorst! Ik heb uitsluitend mannetjes gezien, volgend 

jaar ga ik kijken of er ook voortplanting plaatsvindt in de vijver, door te zoeken 

naar vrouwtjes, uitsluipende of eiafzettende dieren en/of tandems. Als dit 

bevestigd kan worden, heeft beheerder Staatsbosbeheer er een belangrijke 

taak bij gekregen: zorgen dat deze libel hier blijft. De soort is namelijk strikt 

beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn (en de nieuwe Wet 

Natuurbescherming). Ik ben benieuwd wat volgend jaar hier brengt! 

 

Martijn Bunskoek, Punthorst 

 

 

 

 

 

 

 
Een territoriaal mannetje Sierlijke 

witsnuitlibel bij de Oude Vijver in 

Boswachterij Staphorst, juni 2016 

(Foto: Martijn Bunskoek) 

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

22-05-15 5 V > 2 kj Levend los 

door ringer

IJhorst, De 

Vossenburcht  Nk. 

029 - 0038

Harry van Wjik 0 0 372

17-09-15 2 M > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 57, 

Schotsweg 10 

vangst klepkooi

Jan Dunnink 4 344 488

26-05-15 5 M > 1 kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 1          Nk. 

007 - 0188

Egbert Tuin 0 253 370

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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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: penningmeester@nbvijs.nl 

 

  

mailto:penningmeester@nbvijs.nl
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CONCEPT: 
DE WILDE NARCIS IN DE GEMEENTE STAPHORST 
Help mee dit unieke bolwerk te behouden! 

 

Inleiding 

Misschien realiseert u het zich niet, maar een deel van de narcissen in de 

tuinen in Rouveen, Staphorst, Lankhorst en IJhorst betreft echte Nederlandse 

Wilde narcissen (Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus), een 

erg zeldzame verschijning ons land. Deze narcissoort hoort hier thuis en 

bepaalt ieder voorjaar mede het karakteristieke gezicht van de streek. Het 

gaat de soort echter niet voor de wind en als we niet oppassen verdwijnt deze 

bijzondere plant ongemerkt uit beeld. Daar willen we iets aan doen en 

daarvoor vragen we uw hulp. 

 

Staphorst: een bolwerk voor de soort 

De Wilde narcis is een bolgewas dat met zijn karakteristieke lichtgele bloemen 

in het vroege voorjaar kleur geeft aan veel erven, boomgaarden en bermen in 

de gemeente Staphorst. Van oorsprong groeide de Wilde narcis in heel 

Noordwest-Overijssel, in vochtige graslanden in beekdalen en aan de randen 

van veengebieden. De soort werd vanwege haar mooie en vroege bloei in het 

verleden vaak uitgestoken om vervolgens in de tuin te worden uitgeplant. Dit 

werd ook gedaan omdat de plant giftig is voor het vee. Op de oorspronkelijke 

groeiplaatsen is de soort helaas al lang verdwenen, maar door het veelvuldig 

overplanten naar erven en tuinen komt de Wilde narcis hier gelukkig nog 

steeds voor. 

Het veelvuldige voorkomen van de Wilde narcis in de gemeente is binnen 

Overijssel uniek: de soort komt binnen de provincie bijna nergens anders voor. 

In kleine delen van Friesland en Drenthe groeit de Wilde narcis, net als in 

Staphorst, op erven en in bermen.  Zo massaal als ze op sommige plaatsen in 

de gemeente Staphorst staan zie je bijna nergens anders! De enige plek in 

Nederland waar de Wilde narcis nog echt in het wild staat is in Zuid-Limburg. 

 

Hoe herken ik die? 

De Wilde narcis lijkt op het eerste gezicht sterk op de Trompetnarcis, een van 

de meest gekweekte varianten van narcis, die we veel in veel tuinen 

aantreffen. Toch zijn er een paar kenmerken die maken dat de Wilde narcis in 

de meeste gevallen goed te onderscheiden is van deze gekweekte vorm: 

 De Wilde narcis is een vroegbloeiende soort die vaak als eerste 

narcissoort in bloei staat; 

 De bloem is tweekleurig met lichter gekleurde, gele bloemdekslippen 

en een donkerder trompet; 
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 De bloem van de Wilde narcis is knikkend tot recht afstaand, die van 

de Trompetnarcis schuin omhoog- tot afstaand; 

 De bladeren zijn grijsgroen, terwijl die van de Trompetnarcis frisser 

grasgroen zijn; 

 De Wilde narcis blijft in de meeste gevallen duidelijk kleiner en lager 

dan de Trompetnarcis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinonderhoud: sleutel voor behoud 

Herinrichting, modernisering en intensiever onderhoud van tuinen en erven 

zijn de belangrijkste redenen van de huidige achteruitgang van de soort. De 

Wilde narcis is niet kritisch op haar groeiplaats, maar kan niet tegen vroeg 

maaien, omdat dan geen goede zaden gevormd worden en bovendien te 

weinig voedingsstoffen naar de bol afgevoerd worden. Heeft u de soort in het 

gazon staan, zorg dan dat de plant de tijd krijgt om deze voedingsstoffen uit 

de bovengrondse delen naar de bol te transporteren vóór u gaat maaien. Zo 

zorgt u ervoor dat de bol groot en vitaal genoeg de winter ingaat en het 

volgend jaar weer zo mooi vroeg zal bloeien.  

Belangrijke tip: Na de bloei zal de bloem verwelken, maar als de bloem door 

een hommel of een bij bevrucht is zal de bloem in de weken daarna 

veranderen in een groene vrucht met zwarte zaden. Gewoonlijk worden die 

zaden dan door mieren verspreid, maar u kunt dat ook zelf doen door de 

zaden vóór het maaien over uw gazon te verspreiden.  Zo voorkomt u dat de 

zaden verloren gaan en in de grasmaaier worden beschadigd en afgevoerd.  

 

Herinrichting van uw tuin? denk aan onze bollenbank 

Om te voorkomen dat de Wilde narcis over 10 jaar is verdwenen hebben 

Landschap Overijssel en de Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst 

e.o.” een bollenbank opgezet. In deze bank kunnen bollen, die vrijkomen bij 

herinrichting van tuinen, worden opgenomen, om te voorkomen dat ze 
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verloren gaan. Er wordt vervolgens geprobeerd deze bollen weer een goede 

plek in de streek te geven. Als u bollen heeft, geef ons dan a.u.b. een seintje. 

Ook als u Wilde narcissen in uw tuin heeft en meer informatie wil over wat u 

voor deze bijzondere soort kunt doen, kunt u contact met ons opnemen.  

 

Contact  

Denkt u Wilde narcissen in uw tuin te hebben, gaat u uw tuin herinrichten of 

woont u in de gemeente Staphorst en wilt u de Wilde narcis een plek in uw 

tuin geven? Neem dan contact op met de Natuurbeschermingsvereniging 

“IJhorst-Staphorst e.o.” of Landschap Overijssel.  

 

Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”: 

Dhr. Jan Paasman (beheerder bollenbank), tel. 0523 - 657371 of  

planten@nbvijs.nl 
 

Landschap Overijssel: 

Dhr. Michiel Poolman, tel 0529 – 401731 of  

michiel.poolman@landschapoverijssel.nl.  

 

Voorstel foto voorkant (Foto: Michiel Poolman, Een grote groeiplaats van de Wilde narcis in Rouveen) 

 

mailto:planten@nbvijs.nl
mailto:michiel.poolman@landschapoverijssel.nl
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WERKGROEP ROOFVOGELS EN UILEN 
 

Resultaten 2016  

Uiteraard begin ik gewoontegetrouw met het bedanken van de controleurs van 

de Werkgroep roofvogels en uilen. Zonder hun inzet kan ik dit overzicht niet 

maken! 

Ieder jaar kijken we weer uit naar het broedseizoen. Hoeveel kasten en 

horsten zullen er dit jaar bezet worden? En met wat voor broedresultaten 

worden we geconfronteerd? Hieronder per soort een korte weergave van het 

afgelopen broedseizoen. 

 

Havik 

Dit jaar alle bekende nesten van de Havik in de boswachterij Staphorst twee 

keer bezocht (mei en juni). In totaal bleken drie nesten bezet door een Havik. 

Slechts bij één nest is met zekerheid vastgesteld dat er 1 jong is uitgevlogen. 

Van de andere twee nesten is het broedsucces onduidelijk.  

Op mijn eigen nestkastroute 

in het Carstenbos was de 

Havik wederom succesvol. 

Op 21 juni trof ik twee 

takkelingen in de nabijheid 

van het nest. 

 

 

 

 

Juveniele Havik bij het nest 

(Plaggenborg 21 juni 2016) (foto 

Arnold Lassche) 

 

Buizerd 

In de boswachterij Staphorst waren negen bij ons bekende nesten bezet door 

een Buizerd. Bij een tweede controle in juni werd bij vier nesten 1 volgroeid 

jong waargenomen. Van de overige nesten hebben wij het broedsucces niet 

vast kunnen stellen.  

  

Torenvalk 

In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen jaar 39 kasten en 42 

melkbussen. In totaal werden 15 nestplaatsen bezet (18 %, 5 kasten en 10 

melkbussen). Er waren 11 succesvolle broedsels. Vier broedsels zijn mislukt 

(3 in de ei fase en 1 in de jongen fase). Het aantal uitgevlogen jongen per 
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succesvol broedsel bedroeg 4,4 (N=11), gelijk aan het langjarig gemiddelde 

over de jaren 1989-2016 (N=569, spreiding 3,0 tot 5,3). 

In totaal werden 44 jonge Torenvalken geringd (vorig jaar 87!). Van één nest 

konden de vier jongen niet geringd worden. 

 

Bosuil 

In de boswachterij Staphorst 

hangen 5 nestkasten voor de 

Bosuil. Hiervan was er dit jaar 1 

bezet. In deze kast werden op 2 

mei 5 jonge bosuilen geringd.  

 

 

 

 

Controle van een Bosuilenkast door 

Berend Witte (foto Patricia Wezel) 

 

Steenuil 

We hadden het afgelopen jaar 104 kasten voor de Steenuil in ons gebied 

hangen. In totaal werden 33 kasten (33 %) bezet door een Steenuil. 

Daarnaast waren er in ieder geval 3 paar Steenuilen die onder dakpannen of 

in een schuurtje hebben gebroed. Hiervan is het broedsucces niet bekend. 

Van de 33 broedsels in een kast waren er 26 succesvol (= minimaal 1 

uitgevlogen jong). Zes broedsels hiervan mislukten in de ei fase. 

Vermeldenswaard is dat één van deze zes mislukte broedsels een nestkast in 

Nieuwleusen betrof. De kast hangt al 10 jaar op dit adres en was dit jaar voor 

het eerst bezet. Tijdens de tweede controle op 18 mei werd het adulte 

vrouwtje dood in de kast aangetroffen, de kop was eraf gebeten. En ook in de 

vier eieren zaten gaatjes. We denken aan predatie door een Steenmarter, 

maar misschien moeten we niet te snel conclusies trekken.   

Tegenover deze teleurstelling stond de vreugde van een andere eigenaar van 

een nestkast. Deze nestkast was tot 2006 jaarlijks bezet door een Steenuil. 

Daarna niet meer, totdat we dit jaar hier weer vier jongen konden ringen. 

Terug van weggeweest zullen we maar zeggen. 

Van 1 broedsel in een nestkast is het broedsucces onduidelijk.  

Het gemiddeld aantal eieren per succesvol broedsel bedroeg 3,8. Het 

gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 3,1, 

overeenkomstig het langjarig gemiddelde vanaf 1989 van in totaal 353 

broedsels. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel 

bedroeg 2,5.  
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In totaal werden 77 jonge Steenuilen geringd (vorig jaar 68). Een van deze 

jongen werd ongeveer een maand later dood teruggevonden op een afstand 

van ongeveer 600 m van de nestkast. Daarnaast werd nog 1 adult vrouwtje 

geringd. 

 

Kerkuil 

Het afgelopen jaar werden van deze soort 79 kasten gecontroleerd. Hiervan 

waren er 27 (34 %) bezet. In totaal waren 24 broedsels succesvol (minimaal 1 

uitgevlogen jong). Drie broedsels zijn al in de ei fase mislukt. Het gemiddeld 

aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 3,7 (N=24). 

Ten opzichte van vorig jaar waren de broedresultaten iets beter, maar om nu 

te spreken van een goed jaar voor de Kerkuil? 

Een terugblik in de cijfers van de afgelopen jaren levert het volgende op. Het 

langjarig gemiddelde van het aantal uitgevlogen jongen per succesvol 

broedsel in de periode 1988-2016 bedraagt 3,8 (N=387). Voor de topjaren 

1993, 2007 en 2014 bedroeg het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per 

succesvol broedsel 5,2. 

Over het gemiddelde aantal eieren per gestart of succesvol broedsel valt niet 

iets met enige betrouwbaarheid te zeggen. Dat komt omdat uit voorzorg 

zoveel mogelijk in de jongen fase wordt gecontroleerd.  

In totaal zijn 93 jonge kerkuilen geringd (43 meer dan vorig jaar!), waarvan er 

twee later weer dood werden teruggevonden. In totaal zes jonge kerkuilen 

vliegen momenteel rond zonder ring omdat ze vroegtijdig uitgevlogen waren of 

te klein om te ringen. Het is niet anders! 

Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van Steenuil, Kerkuil, Bosuil en Torenvalk (2016) 
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Steenuil 104 33 26 6 3,1 2,5 77(1) 

Kerkuil  79 27 24 3 3,7  3,6 93 

Bosuil 5 1 1 0 - - 5 

Torenvalk 39+42 15 11 4 4,4 3,2 44 
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Tot slot, naast deze droge cijfers levert ieder jaar weer de nodige genoeglijke 

velduren op. Het is altijd weer een genot om de mensen te bezoeken om ‘hun’ 

Kerkuil, Steenuil of Torenvalk te controleren. Mensen leven  bijna altijd mee 

met het broedsucces van de Kerkuil, Steenuil of Torenvalk op hun erf. 

Sommigen plaatsen zelfs een camera of sturen via Whatsapp een filmpje van 

de jongen met de mededeling dat ze geringd kunnen worden. 

En als het maar enigszins mogelijk is betrekken we ook de jeugd bij dit 

fantastische werk. 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels en uilen 

Arnold Lassche 

roofvogels@nbvijs.nl 

 

 

VAN JEUGDLID TOT BOA 
 

BOA ZIJN IS EEN VAK 
Evert-Jan Woudsma van PWN, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland: 

 

“Tijdig aangeven wat je doet en hoe je het doet, 

voorkomt onbegrip en verhoogt de betrokkenheid” 
 

Van onbekendheid met de term boa tot het niet voor vol worden aangezien en 

onbegrip van collega’s. Het zijn zaken waar de buitengewoon 

opsporingsambtenaar in zijn of haar werk dagelijks tegenaan loopt. Daarnaast 

zijn er nog de discussies over taken en bevoegdheden, over de uitstraling en 

professionalisering; de boa valt vaak tussen wal en schip. Met het ontstaan 

van de Politiewet in 

1994 werd ook de 

functie van boa in het 

leven geroepen. We 

zijn een twintig jaar 

verder. Hoe is het om 

buitengewoon 

opsporingsambtenaar 

te zijn in 2016? 
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“Lang geleden, ergens tussen weilanden, bos en beek, leefde een kleine 

jongen. Iedere dag speelde hij buiten, bouwde hutten, ging vissen, zocht naar 

vogelnesten en speelde verstoppertje. Hij mijmerde over hoe hij later 

boswachter zou worden en in zo’n klein boswachtershuisje zou gaan wonen 

met witte muren, rode dakpannen en groene luiken. Geen bel bij de voordeur. 

Als je hem nodig had riep je gewoon maar ‘Volluuuuuk!’ En dan kon je zo naar 

binnen en aanschuiven aan de donderbruine keukentafel die uitzicht bood op 

de vogels die vrij af en aan vlogen: bonte specht, kuifmees, merel, koolmees 

en winterkoning. En dan ineens komt vanuit de bosrand een ree met haar 

kalfje aanlopen. Het zonnetje maakt er een euforisch Bambimoment van. 

Precies op dat moment klinkt er een harde knal! Ik schrik wakker, klik het licht 

aan en zit rechtop in mijn bed. Een bloempot ligt in gruzelementen op de 

vloer. Erachter wapperen de gordijnen voor het open raam. Ik kijk op de klok. 

Ik kan net zo goed opstaan, dan kan ik me nog even voorbereiden op mijn 

examen. Ik zet mezelf aan mijn doorleefde keukentafel en begin te lezen over 

de combibon invulinstructie, oftewel het schrijven en verwerken van een 

bekeuring. Belangrijk is dat ik op het examen de cruciale punten niet vergeet 

in te vullen. Gewoon een kwestie van afstrepen: naam, geboorteplaats, 

woonplaats, postcode en natuurlijk het feit waarop bekeurd wordt. 

Vooraf een toneelstukje om het bekeuren te oefenen. ‘Goedemorgen, ik ben 

buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Amersfoort en ik zie 

dat u een blikje op de grond gooit. U krijgt daarvoor een bekeuring. Mag ik uw 

identiteitsbewijs even inzien?’ Dat stukje zit er wel ingestampt. 

Het examen duurt 35 minuten. En zowaar, de acteur komt binnen lopen en 

gooit een blikje achteloos op de grond, terwijl in het kleine kantoortje ook een 

prullenbak staat. Nu komt het er op aan. Resoluut steek ik mijn hand uit en 

zeg: “Goedemiddag, mijn naam is Evert-Jan Woudsma. Ik ben buitengewoon 

opsporingsambtenaar van de gemeente Amersfoort.” Ook de rest van het 

examen gaat goed en vijf dagen later krijg ik de verlossende voldoende. Ik 

ben gediplomeerd buitengewoon opsporingsambtenaar. 

Terug in het duin gaat alles gewoon door. Bomen zagen. Onderhoud wegen 

en paden. En natuurlijk ook de rondjes toezicht. Die zondag is het gezellig 

druk in het duin. Mensen houden zich keurig aan de regels en zo blijft het 

sfeertje dat we graag zien, lekker ontspannen een frisse neus halen in de 

natuur, aanwezig op deze zonnige zondag. 

Helaas is er toch iemand die zich daar niet zoveel van aan lijkt te trekken. Met 

de riem in zijn hand en de hond die er aan vast hoort struint hij ergens in het 

open duin. Resoluut loop ik er op af en zeg: “Goedemiddag, ik ben de 

boswachter van de gemeente Amersfoort…?!.” Ach, gelukkig kan ik me te 

allen tijde legitimeren! 

Tijdens het avondeten staar ik naar buiten en zie de grote bonte specht 

genieten van het vogelparadijsje in mijn tuin. Moe, maar voldaan besluit ik 
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lekker op tijd mijn nest in te duiken. Eerst nog even het handboek voor de 

buitengewoon opsporingsambtenaar onder mijn kussen vandaan halen. Want 

morgen ben ik weer gewoon boswachter.” 

 

Al surfend over de website van PWN (drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in 

Noord-Holland) kom ik via het ‘Boswachtersblog’ bovengenoemde tekst van 

boswachter Evert-Jan Woudsma tegen. Voor onze rubriek “Boa zijn is een 

vak” mag ik een dag optrekken met deze boswachter en ik moet zeggen dat 

de door Evert-Jan op zijn blog geschreven verhalen perfect aangeven dat ik 

niet alleen te maken heb met een gepassioneerde en deskundige boswachter, 

maar ook met een enthousiast verhalenverteller. We hebben afgesproken in 

het bezoekerscentrum ‘De Hoep’ van PWN aan de Johannisweg te Castricum. 

Het is al een aantal dagen bloedheet en vandaag is de verwachting dat de 30 

gradengrens wederom wordt gehaald. Afijn, luchtig gekleed en voorzien van 

m’n vaste uitrusting, zoals fototoestel en pen en papier ga ik op pad, richting 

de Noordzee. Ik zal vandaag wel niet de enige zijn, maar ik hoop wel dat 

lange files richting de kust mij bespaard blijven. 

 

Drinkwaterbedrijf PWN 

PWN is het drinkwaterbedrijf van de provincie Noord-Holland en draagt, 

behalve voor de levering van voldoende zuiver drinkwater, in opdracht van de 

provincie Noord-Holland ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het 

Noordhollands Duinreservaat en een deel van Nationaal Park Zuid-

Kennemerland met de daarbij passende vormen van recreatie. 

Deze laatste taak is niet onlogisch, als je je bedenkt dat het Noord-Hollandse 

duingebied een onmisbare schakel vormt in het zowel kwalitatief als 

kwantitatief borgen van de productie van drinkwater. 

Door dit causaal verband tussen levering van voldoende schoon drinkwater en 

beheer van het duingebied, is het voor PWN noodzakelijk om zorg te dragen 

voor een gezond duingebied en uit te stralen en erop toe te zien dat we zuinig 

(moeten) zijn op de rijkdom van flora en fauna in het duin. 

PWN heeft in totaal circa 7400 hectare aan natuurgebieden in beheer, zoals 

het Noordhollands Duinreservaat, dat zich uitstrekt tussen Wijk aan Zee en 

Bergen; de Kennemerduinen en het Kraansvlak, in het Nationaal Park Zuid 

Kennemerland, dat zich uitstrekt tussen IJmuiden en Zandvoort en het 

landgoed Marquette bij Heemskerk. In het Noordhollands Duinreservaat dat ik 

vandaag ga bezoeken geldt een ‘duinkaartplicht’. Dat wil zeggen dat 

bezoekers ouder dan 18 jaar voor een bezoek aan het gebied een duinkaart 

moeten kopen. Kinderen hebben gratis toegang. Een dagkaart kost €1,80, 

maar er zijn ook week- en jaarkaarten te koop. Op deze wijze dragen de 

bezoekers bij aan de kosten van natuurbeheer. 
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Bezoekerscentrum De Hoep 

Na een autorit van zo’n drie uur, waarbij mijn vrees om met mijn auto verzeild 

te raken in een lange file wonderwel niet wordt bewaarheid, is de verleiding 

zeer groot om het bezoekerscentrum letterlijk links te laten liggen, door te 

rijden naar het Noordzeestrand en net als al die andere honderden badgasten 

verkoeling te zoeken in dat heerlijke Noordzeewater. Maar dat gevoel is gelijk 

verdwenen als ik 

de lommerrijke 

parkeerplaats van 

“De Hoep” oprij. Ik 

verheug me op het 

gesprek met 

Evert-Jan en ben 

heel erg benieuwd 

naar het gebied 

dat aan zijn zorg is 

toevertrouwd. 

Bezoekerscentrum 

De Hoep ligt aan 

de weg richting Castricum aan Zee. Het bezoekerscentrum bestaat uit een 

ruime parkeerplaats en een futuristisch ogend gebouw, prachtig gelegen 

midden in de duinen en hét vertrekpunt voor een bezoek aan het 

Noordhollands Duinreservaat. Ik word joviaal begroet door Evert-Jan en voel 

me direct op m’n gemak. Zeg maar, thuis onder collega’s. Onder het genot 

van een bak koffie maken we kennis met elkaar en daarna laat Evert-Jan mij 

De Hoep zien. 

Sedert enkele jaren zijn de boswachters en een aantal deskundige 

medewerkers/ onderzoekers, zoals biologen en ecologen, ondergebracht in 

een apart gedeelte van De Hoep. Hier kunnen ze met hun laptop aanlanden 

op een flexibele werkplek en elkaar treffen en overleggen in een gezamenlijke 

ruimte. In de publieke ruimte van De Hoep is een voorlichtings- annex 

educatieplek ingericht. Hier ervaart de bezoeker waar PWN voor staat: 

drinkwater en natuurbeheer in Noord-Holland. 

Een vaste expositie laat zien hoe PWN ervoor zorgt dat elke dag weer schoon 

en lekker drinkwater uit de kraan komt, en hoe PWN met verstuiving, 

begrazing en vernatting het duin beheert. In een speciaal aangelegde 

Hoeptuin kan het publiek zien hoe het duinlandschap is ontstaan, met zijn 

bijzondere diersoorten en unieke bomen- en plantengroei. Verder is er een 

winkel waar allerhande natuur- en drinkwatergerelateerde hebbedingetjes te 

koop zijn. Ook zijn daar de gebiedskaarten te koop voor het uitstippelen van 

een mooie wandel-, fiets- of ruitertocht langs bijzondere plekjes in de duinen, 

zoals de vogelkijkhut en de waterbel. Maar daarover straks meer. 
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Tenslotte toont Evert-Jan mij het vergadercentrum van De Hoep. Hier kunnen 

‘derden’ van hun vergadering of training een ‘duindag’ maken. Vijf 

afgeschermde vergaderzalen, met een inspirerend uitzicht op de duinen, en 

een congres- en filmtheater, dat plaats biedt aan 114 personen, al dan niet 

voorzien van catering, maken De Hoep samen met het publieke en 

werkgedeelte tot een multifunctioneel gebouw, waarbinnen alle mogelijkheden 

optimaal zijn benut. 

 

 

Boswachter Evert-Jan Woudsma 

Evert-Jan Woudsma (46) is 11 jaar werkzaam bij PWN als boswachter. 

Daarvoor was hij als boswachter werkzaam bij de Vereniging 

Natuurmonumenten te Loenen op de Veluwe. Hij maakt deel uit van een team 

van 16 boswachters (11 mannen en 5 vrouwen) voor het Noordhollands 

Duinreservaat. Alle boswachters zijn boa domein II. Het duinreservaat is 

ingedeeld in zeven deelgebieden. Als de boswachter voor zo’n deelgebied 

wordt ingeroosterd is hij verantwoordelijk voor het toezicht binnen dat 

deelgebied. Behalve het uitoefenen van de reguliere toezichtstaak en de 

handhaving van relevante wet- en regelgeving zijn er teampjes van twee 

boswachters gevormd met een specifieke portefeuille. Zo vormt Evert-Jan 

samen met zijn collega boswachter Cora Schipma een team dat als specifieke 

extra taak ‘gastheerschap’ heeft. Zoals gebruikelijk is voor het beheersgebied 

van PWN ook specifieke wet- en regelgeving van kracht. Evert-Jan en Cora 

zorgen dat nieuwe en/of vernieuwde regelgeving bij hun collega’s op een 

adequate wijze wordt geïmplementeerd. Verder moeten alle ‘rechten en 

plichten’ die in het gebied gelden duidelijk onder de aandacht van het publiek 

gebracht worden. Verder is Evert-Jan samen met zijn collega boswachter 

Kees Zonneveld belast met de taak ‘Voorlichting, communicatie en educatie’. 

Als er een bepaalde maatregel genomen moet worden, zoals bijvoorbeeld het 

kappen van een bosperceeltje, dan wordt ver voor het moment van kappen 

daarover gecommuniceerd met het publiek. Dat gaat dan bijvoorbeeld via de 

nieuwsbrief of website van PWN, maar ook vaak via social media waarbinnen 

de boswachters actief zijn. Op die manier creëer je zowel draagvlak als 

betrokkenheid. Vroegtijdig aangeven wat je doet en hoe je het doet voorkomt 

onbegrip en sociale onrust, die zich doorgaans uiten door langdurige 

discussies op social media en reacties naar de media. Sterker, het levert 

goede reacties en sympathie op, de betrokkenheid wordt zelfs vergroot. Dat 

zie je terug in het aantal meldingen dat we via de mail, telefoon en social 

media van het publiek krijgen. 
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Scooterverbod 

Van die betrokkenheid krijg ik direct nadat we vanaf De Hoep het 

duinreservaat inrijden een voorbeeld te zien. Evert-Jan vertelt dat er een 

algeheel toegangsverbod is voor voertuigen, aangedreven door een motor, 

hetzij op brandstof of elektrisch. Uiteraard zijn daar uitzonderingen op zoals 

voor degenen die werkzaamheden moeten verrichten binnen het gebied, 

elektrische fietsen en scootmobielen. Ondanks het verbod rijden er regelmatig 

scooters in het gebied rond. We rijden naar een parkeerplaats voor fietsers, 

nabij een strandopgang. Hier stapt Evert-Jan uit om te kijken of er ook 

scooters geparkeerd 

staan. Om hier te komen 

hebben ze namelijk een 

behoorlijk deel door het 

duinreservaat moeten 

rijden. Het terrein is al 

aardig gevuld met 

fietsen, maar scooters 

treffen we niet aan. We 

zijn nog maar koud 

weggereden van de 

parkeerplaats of Evert-

Jan krijgt een bericht 

van een bezoeker dat er gisteren diverse scooters in het gebied hadden 

gereden en waarom daar niet op wordt toegezien. We moeten er wel om 

lachen. “Deze melder toont z’n betrokkenheid, maar weet schijnbaar niet dat 

we er dagelijks op toezien. Het bewijs is net geleverd, maar het blijft natuurlijk 

altijd een toevalstreffer om ze ook daadwerkelijk te betrappen”. 

 

Overige toegangsregels duingebieden 

Al rijdend vertelt Evert-Jan dat de boswachters toezien op de naleving van 

een aantal toegangsregels door het publiek. “De duinen zijn een mooi maar 

kwetsbaar gebied. Dit maakt het noodzakelijk dat we haar beschermen, 

bijvoorbeeld door het toegangsverbod voor gemotoriseerd verkeer waarover 

we het zojuist hadden. Een andere regel is dat in het grootste deel van het 

Noordhollands Duinreservaat honden kort aangelijnd dienen te zijn. De duinen 

zijn rustgebieden voor vogels en zoogdieren. Honden zorgen er voor 

verstoring en zelfs gevaar. Ook bezoekers kunnen last van hebben van 

loslopende honden. Sommige mensen zijn er bang voor. 
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In het gehele duinreservaat is een 

zogenaamde fietsregeling van kracht. 

Dit houdt in dat je alleen mag fietsen 

op de aangewezen verharde 

fietspaden en op onverharde 

fietspaden tot 10.30 uur. Diverse 

onverharde paden zijn voorzien van 

een inrijverbod voor fietsen. Prioriteit 

voor ons heeft het toezicht op illegaal 

gemotoriseerd verkeer, het niet hebben 

van een geldige duintoegangskaart en 

loslopende honden. Bij het vaststellen 

van dit soort overtredingen volgt in 

principe een proces-verbaal”. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal en middelen 

PWN voert een ruimhartig beleid om haar medewerkers optimaal opgeleid te 

krijgen voor een adequate uitvoering van hun taken. Er kan wat dat betreft 

heel veel. Evert-Jan prijst PWN voor haar beleid ten aanzien van (bij)scholing 

en volgen van cursussen. Zo zijn alle boswachters in het bezit van een EHBO-

diploma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Evert-Jan: “Wij rijden nu in een 

opvallende dienstauto, maar meestal gaan wij boswachters per fiets het 

gebied in. Bij toerbeurt hebben we storingswachtdienst. Dat is een 24-uurs 

bereikbaarheidsdienst voor het gehele duingebied ingeval van een calamiteit. 

De eerste verantwoordelijkheid ligt dan bij de dienstdoende boswachter. 

Tijdens deze storingswachtdienst verplaatst de boswachter zich in principe in 

een dienstauto. Zo kan hij/zij snel ter plaatse zijn, daar waar een calamiteit 

zich voordoet. 

Onder het zadel van mijn ‘dienstfiets’ heb ik een EHBO-tasje hangen, dat ik in 

voorkomende gevallen in het veld kan gebruiken. Zo trof ik op een dag een 

mountainbiker die blijkbaar tegen een paaltje was gereden en daarbij een 

hevig bloedende voet had opgelopen. Ik zag dat de nagel van zijn grote teen 

was gescheurd en dat veroorzaakte het hevige bloeden. Ik kon dus direct 

eerste hulp gaan toepassen. Ik dekte de wond af en adviseerde de 

mountainbiker om zo snel mogelijk een arts te consulteren. Een dame die de 

betreffende mountainbiker begeleidde assisteerde mij door het aangeven van 
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de door mij gevraagde spullen uit m’n EHBO-tasje. Daar de mountainbiker 

nogal nonchalant reageerde op het gebeuren heb ik hem nogmaals op het 

hart gedrukt direct zijn huisarts op te zoeken. Hij antwoordde dat hij daar 

voorlopig niet heen ging – en als hij er echt een nodig had, dan stond er nu al 

een achter mij. Bleek dat die dame zijn echtgenote was en huisarts was. Gaf 

mij dus alleen maar netjes m’n spulletjes aan! Dat was wel grappig, want ze 

liet mij in feite volledig in m’n rol”. 

 

De bezoekers 

Terwijl we zo door het gebied rijden valt het me op dat het best druk is met 

veel fietsers en wandelaars. “Ach”, merkt Evert-Jan op, “het valt vandaag nog 

wel mee”. Hieruit kan ik alleen maar concluderen dat het Noordhollands 

Duinreservaat een zeer populair natuurgebied is en dat het publiek, ondanks 

dat je voor een bezoek moet betalen, het gebied in grote getalen bezoekt. In 

het gebied liggen een tweetal ‘grote’ campings en een aantal 

boerencampings. Dit soort recreanten levert ook extra druk op voor het 

gebied.  

We zien twee kinderen, met hoogstwaarschijnlijk hun moeder, aan de zijkant 

van de weg staan. Evert-Jan stopt en stapt uit: “Even kijken met wat voor 

diertje die kinderen aan het spelen zijn”. Evert-Jan raapt een grote rups van 

de bodem op. Waarschijnlijk daarmee voorkomend dat deze rups, die bij die 

kinderen het nodige 

respect afdwingt, 

een zekere dood 

tegemoet gaat. Ze 

durven het beestje 

niet met de hand 

aan te pakken en 

maken gebruik van 

een stokje om ‘m 

voort te bewegen. 

Evert-Jan laat het 

beestje vanuit een 

veilige positie in zijn 

hand van alle kanten 

bekijken en legt daarbij uit dat het de rups van de walstropijlstaart is. Een in 

Nederland tamelijk zeldzame vlindersoort, die met name in het duingebied 

voorkomt. Daarna wordt het dier weer veilig terug gezet in het struikgewas. 

Een fraai staaltje van bescherming van de natuur, educatie en voorlichting 

ineen. 

Verder valt het me op dat er diverse mensen in de begroeiing buiten de paden 

bessen of iets dergelijks aan het plukken zijn. Evert-Jan legt me uit dat deze 
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mensen zogenaamde dauwbramen – in de volksmond ook wel duinbramen 

genoemd – aan het plukken zijn. In de gehele maand augustus mag het 

publiek zich buiten de paden begeven om deze, overigens heerlijke, bramen 

te plukken. In vergelijking met de mij bekende bosbraam is de dauwbraam iets 

kleiner, sappiger en iets minder zoet, waardoor de smaak wat frisser is. 

 

De waterbel 

Vervolgens rijden we naar het zowel letterlijke als figuurlijke hart van het 

duinreservaat, namelijk de ‘waterbel’. Nou ja, niet zo zeer de waterbel, wat in 

feite het in de bodem van de duinen gelegen waterreservaat is, maar meer z’n 

kleine broertje. Namelijk de plek in de duinen waar via een 

voorzuiveringsproces en een ondergronds buizensysteem het uit het 

IJsselmeer en de Lek aangevoerde water aan de oppervlakte komt.  

Vanuit deze kleine ‘waterbel’ stroomt het water naar de irrigatiekanalen, 

waarna het infiltreert in de ondergrond. Daar verblijft het circa 3 à 4 weken om 

een laatste bacteriologische zuiveringsstap te ondergaan. Daarna wordt het 

weer opgepompt en is het geschikt om geleverd te worden aan de gebruikers. 

Dit deel van het duingebied noemen ze ook wel ICAS (Infiltratiegebied 

Castricum). Het is een bijzonder en mooi gezicht om het water uit de ‘bron’ te 

zien opwellen en het richting de kanalen te zien stromen. Deze plek is met 

een hek afgezet en het publiek kan ter plaatse even verpozen. Op een 

infobord staat aangegeven welke weg het hier opgepompte water heeft 
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afgelegd en welke weg het nog te gaan heeft. Net als ik kijken een opa met 

z’n kleinzoon, zittend op het bankje, gefascineerd naar dit unieke schouwspel. 

 

Flora en fauna 

In het Noordhollands Duinreservaat bevinden zich hooguit een stuk of vier 

reeën, aldus Evert-Jan. Bijzonder is dat deze dieren pas sedert zo’n vier jaar 

hier rondlopen. Beheer van deze diersoort is dus nog geen issue. Het valt me 

op dat ik geen konijnen in het duinlandschap zie rondlopen. Evert-Jan vertelt 

dat het konijnenbestand behoorlijk heeft geleden onder een epidemie. 

Vogels die we veel in het gebied aantreffen zijn de graspieper, de nachtegaal 

en de roodborsttapuit. Verder wordt het gebied, met name ook door de 

aanwezigheid van meertjes en kanalen, aangedaan door veel trekvogels. In 

het infiltratiegebied bevindt zich een aalscholverkolonie van zo’n 800 nesten. 

Grote delen van het Noordhollands Duinreservaat zijn de afgelopen jaren in 

begrazing genomen. Er lopen Schotse Hooglanders, Koniks (paarden), 

Exmoor pony's en plaatselijk ook schapen en Hollandse landgeiten. De 

landgeiten worden speciaal ingezet om 

dichtgroeien van het duin met struiken 

te voorkomen. Tijdens onze rondrit 

door het gebied komen we een kudde 

Schotse Hooglanders tegen. De kudde 

laat zich door onze aanwezigheid 

absoluut niet storen en graast en luiert 

rustig door. Aandoenlijk zijn de twee 

kalfjes die heerlijk liggen te zonnen.  

Evert-Jan vertelt dat het een heel 



38 

relaxte kudde is. Toch wordt het publiek geadviseerd om minimaal 25 meter 

afstand tot de dieren in acht te nemen, want het blijven natuurlijk wel ‘wilde’ 

dieren. 

Even een 'uitstapje' naar het zeeduin. Dit is het meeste westelijk gelegen duin, 

direct aan zee en strand. Enorme gaten zijn hier ontstaan. De wind heeft vrij 

spel. Geen zorgen voor het hoge water, vertelt Evert-Jan, verderop zijn de 

duinen hoog genoeg. De aanvoer van het verse zand is als koren op de molen 

voor een echt pionier: ‘Helm’. Op de meeste plekken in het duin staat deze 

plant te kwarren. Maar hier staat ze op haar natuurlijke groeiplaats en komt ze 

zelfs tot bloei. Het dynamisch duin zoals we het graag zien is hier in volle 

glorie aanwezig.  

Daarna laat Evert-Jan mij een tot vleermuizenkelder omgebouwde 

oorlogsbunker zien. De in het gebied nog veel voorkomende bunkers worden 

in principe niet meer geruimd, maar omgebouwd tot onderkomens voor 

vleermuizen. “De 

kosten van het slopen 

van die bunkers kan 

PWN zich besparen en 

het nieuwe gebruik 

komt ten goede aan de 

natuur. Het is wel 

grappig dat als de 

nieuwe behuizing 

wordt ‘opgeleverd’ er 

heel snel daarna al 

vleermuizen in gaan 

huizen.” 

 

 

 

Ook in het duingebied is plastic een probleem 

Helaas neemt de wind ook zaken mee uit het heden: plastic. Overal tussen 

het zand vind je kleine en grote stukken en zelfs hele flessen. Al lopend door 

het zeeduin pikt Evert-Jan moeiteloos de stukjes aangewaaid plastic uit het 

zand. De plastic soep in oceanen is inmiddels een begrip en heeft veel media-

aandacht gekregen. Het grootste deel van het plastic in ons milieu is 

afkomstig van landbronnen en rivieren spelen een belangrijke rol bij het 

transport ervan naar zee. PWN wil samen met andere bedrijven en 

instellingen naar dit soort maatschappelijke problemen kijken en zoeken naar 

oplossingen. 
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Veel voorkomende overtredingen 

“De meest voorkomende overtredingen in het duingebied zijn de loslopende 

honden, het fietsen in strijd met de fietsmaatregel, bezoekers buiten de 

aangewezen wegen en paden en gemotoriseerd verkeer in het gebied. Het 

storten van afval en vandalisme komen ook wel voor, maar in vergelijking met 

elders minder. Dit komt door het intensieve toezicht dat we hier met het team 

van boswachters uitvoeren”. “Zo kwam ik onlangs een mountainbiker in het 

veld tegen. Hij bevond zich op dat moment buiten de daarvoor aangewezen 

wegen en paden. Ik hield die man staande en stelde vast dat hij zich in het 

gebied bevond in strijd met de fietsregeling, in casu na 10.30 uur en dat hij 

niet in het bezit was van een geldige duinkaart. Drie overtredingen dus. Ik 

wilde de man niet te onredelijk behandelen en vertelde hem dat hij, ondanks 

dat hij drie overtredingen had gepleegd, van mij maar één bekeuring zou 

krijgen. De mountainbiker bleef toch moeilijk doen en gaf mij bij herhaling een 

grote mond. Ik had ook de indruk dat hij mij een valse nam opgaf. Vervolgens 

fietste hij plotseling weg, zonder dat ik mijn werk had kunnen afmaken. Ik ben 

toen achter hem aangereden en toen ik zag welke uitgang hij zou gaan nemen 

heb ik contact opgenomen met de 

politie. Toevallig was er een patrouille in 

de buurt en die hebben hem bij de 

uitgang kunnen opvangen. Uiteindelijk 

kon ik deze verbalisering op een 

normale manier afronden. Dit was wel 

een mooi voorbeeld van een goede 

samenwerking met de collega’s van de 

politie”. 
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Tot slot 

Wat een schitterend gebied. Ik kan me goed voorstellen dat Evert-Jan het als 

een ‘lot uit de loterij’ beschouwt om hier te mogen werken. Het bezoek 

vandaag aan het Noordhollands Duinreservaat was bepaald geen straf en ik 

begrijp nu waarom het zo’n druk bezocht natuurgebied is, ondanks dat je voor 

de toegang moet betalen. Evert-Jan toonde zich een voortreffelijk gastheer. 

Niet alleen ten opzichte van mij, maar zeker naar het publiek toe, zo heb ik 

vandaag mogen vaststellen. Zijn open houding en geduld nodigde mensen uit 

om hem, ook tijdens onze lunch op het terras van de idyllisch tegen een 

paraboolduin gelegen gasterij De Kruisberg, aan te spreken en vragen te 

stellen over het gebied. Ik kan na vandaag concluderen dat het met die 

portefeuille ‘gastheerschap’ bij Evert-Jan wel goed zit. 

Evert-Jan, bedankt voor deze prachtige dag en deskundige rondleiding. 

Succes met je werk en hopelijk tot een volgende keer. 

 

Tekst en foto’s: Dick Nijhof 

Overgenomen uit: Politie Dier en Milieu nummer 2016/5 
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