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Voorwoord

Het is zoals je ziet goed te merken dat het midden zomer is en de werk
groepen en leden drukker zijn met hun werkzaamheden dan met artikelen 
en verslagen te schrijven.
Maar als ik terugkijk op de afgelopen maanden is het ook wel een actieve 
periode geweest.
De nestkasten zijn vele malen door de controleurs en de jeugd gecontroleerd; 
hierdoor konden de ringers weer volop aan het werk.
De jeugd heeft ook weer hun jaarlijkse busreis gehad. Ik denk dat de leiding 
en kinderen kunnen terug zien op een geslaagde dag bij de zeehonden en 
op en langs het wad.
Voor meer gelijkheid hebben ze ook hun naam enigszins aangepast. Het is 
nu Werkgroep Jeugd “Weer of geen Weer”. 
De werkgroep natuurreizen kan denk ik ook terugzien op een leuke reis naar 
Polen. Dit heeft ook weer een paar nieuwe leden opgeleverd. Ik hoop dat 
ze zich thuis zullen voelen in de vereniging en waar mogelijk ook aansluiting 
zullen vinden bij andere werkgroepen.
Op 2e Pinksterdag werden we verrast met een mooie fietstocht, uitgezet door 
twee actieve leden. De komende tijd zijn er nog een paar avondexcursies. Ik 
hoop dat hier ook voldoende deelname voor is. 
Zoals je dus ziet voldoende activiteit. Verder hoop ik dat ieder een goede 
vakantie heeft en daarna weer vol goede moed met de activiteiten verder 
gaat. Tot ziens op de eerstvolgende contactavond.

J. Vos
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AgendA

04092006  Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. Na 
de pauze lezing over roofvogels.

02�02006  Ledencontacvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. Na 
de pauze Albert Greveling over de natuur rond Zwartsluis. 

zaterdag  Excursie omgeving Ede/ Lunteren waar we burlende herten 
07�02006  hopen te zien. Vertrek �6 uur vanaf het marktplein.

JeugdAgendA

Programma 2006
9 sept.  Fietstocht naar de Wheem in Oud Avereest. Van hieruit een 

excursie. De fietstocht gaat verder richting Zuidwolde en 
omgeving. Vertrek 9 uur marktterrein Staphorst.

23 sept. Heidezuivering plaats en tijd nog niet bekend.
�4 okt.  Herfstbakjes maken (meisjes) voederhuisjes (jongens), jonge 

en oudere jeugd. �4 uur inforuimte SBB
�8 nov. Speurtocht �4 uur. inforuimte SBB

2007
�3 jan.  Nieuwjaarsvisite met dia’s, film, quiz ??? en het nieuwe 

programma wordt weer uitgedeeld.�4 uur inforuimte SBB.
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Jeugd-	 hoekJe

Op zaterdag �0 juni vertrokken we met 36 kinderen in de bus richting het 
noorden van ons land. Eerst naar de zeehondencrèche van Lenie ’t Hart in 
Pieterburen en ’s middags een zwerftocht over het wad onder leiding van 
Chris en Jan Krasker en Meina Wouda.
Hieronder volgt het verslag van deze dag geschreven door Jinny Coster.

Hallo allemaal,

Wij hadden zaterdag �0 juni een reisje van de natuurbescherming naar de 
zeehondencrèche in Pieterburen.
Wij moesten om 9 uur op het marktplein in Staphorst zijn. Na anderhalf uur 
rijden in de bus komen we aan in de zeehondencrèche. We mochten wat 
rondkijken in de crèche en konden de zeehonden bekijken. Dat moest wel 
achter glas, want de zeehonden moeten in rust kunnen herstellen. Er waren 
twee jonge zeehondjes en nog wel zo’n twintig oudere zeehonden. De jonge 
zeehondjes die hun moeder zijn kwijtgeraakt noem je huilers. Ze zijn haar 
kwijtgeraakt door bijv. zeilers of overvliegende vliegtuigen. De moeder zwemt 
dan weg en de huilers kunnen niet meekomen. Ze worden opgevangen door 
de zeehondencrèche.
De zeehondencrèche is opgericht in �97�. De familie Wentzel in Uithuizen had 
al meer dan �0 zeehondjes opgevangen, maar ze moesten er mee stoppen.
Lenie heeft het toen overgenomen en zo is het begonnen.
Er leven twee soorten zeehonden; de gewone zeehond, waarvan de jongen in 
juni, juli worden geboren en de grijze zeehond, die haar jongen in november, 
december krijgt. Deze grijze zeehondjes hebben een dikke witte vacht en 
kunnen pas na een paar dagen zwemmen. De gewone zeehond kan meteen 
zwemmen, hij heeft een gladde vacht.
De zeehond eet wel zo’n 5 kilo vis per dag. Als de vissen in de buurt zijn 
beweegt het water en dat voelt hij met zijn snorharen en zo kan hij dan de 
vis vangen.
De zeehond kon eerst wel 4045 jaar oud worden, maar nu niet meer vanwege 
de vervuiling in de rivieren. Het vuil komt in de vissen en de vissen worden 
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gegeten door de zeehonden. Dus de zeehonden gaan er ook aan dood als 
ze al die stoffen binnen krijgen.
Een mannetjeszeehond is na 6 jaar volwassen. Een vrouwtjeszeehond al na 
3 jaar. De dieren zijn dan ongeveer �.70 m lang en wegen 70 tot 90 kilo. De 
oudste zeehond die gevonden is, was 40 jaar oud. De leeftijd kan bepaald 
worden aan de hand van het gebit. Elk jaar krijgen de tanden een nieuw 
laagje erbij. Vergelijk het maar met een boom, die steeds een nieuwe jaar
ring krijgt.
We hebben na het rondkijken nog een film gezien over het leven en verzorgen 
van de zeehonden.
Toen we dat hadden gezien, gingen we verder met de bus naar de wadden 
om te gaan wadlopen. De ene helft ging voor een excursie langs het wad en 
de rest ging wadlopen. We begonnen op het droge te lopen, maar toen we 
verder liepen kwam er steeds meer water. We moesten door een soort slootje 
en gingen tot aan de knieën in het water. Later op de terugweg naar de bus 
waren we met een klein groepje langs de andere kant gelopen. Eerst was er 
weinig water, maar hoe dichter we bij de sloot kwamen hoe meer modder er 
was. We liepen eerst door de sloot en later weer aan de kant en daar zakten 
we tot over onze knieën in de modder. Daarna nog door kleine modderige 
slootjes en zo kwamen we na 6 km wadlopen weer bij de bus aan.
We moesten ons wassen in een grote vijver en mochten nog even zwemmen, 
want we waren toch al vies.
Om half vijf zaten we weer in de bus en om kwart voor zes waren we weer 
op het marktplein.

Groetjes,
Jinny Koster.

Een verslag waar ik weinig aan toe te voegen heb. Jinny bedankt.
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Onze volgende activiteit is de fietstocht op zaterdag 9 september.
We vertrekken om 9 uur vanaf het marktplein in Staphorst.
De kinderen van de v. Wijngaardenstraat, Hoofdweg en De Maat moeten om 
9.30 bij de fam. Naarding aan de Groot Oeverweg zijn.
We brengen dan een bezoek aan Natuurinformatiecentrum De Wheem in 
Balkbrug. We kunnen een nagemaakte dassenburcht bekijken en we doen  
een belevingstocht in de omgeving van de Wheem. Daarna fietsen we over 
het bruggetje van Bartje naar Zuidwolde.
We hopen om �6.00 weer terug te zijn in Staphorst.
Wil je graag mee en je hebt je nog niet opgegeven, dan kan dat nog 
steeds.
Even bellen met Hendrikje 052244�858 of Annie 0523649304.

Tot slot wensen wij jullie allemaal een fijne zomer en een hele mooie vakantie 
toe.

FAunAonderzoek	reestdAl	2005

Inleiding
Begin 2005 zijn ca. 40 leden van de Natuurwerkgroep De Reest, de Na
tuurbeschermingsvereniging “IJhorstStaphorst e.o.”, de Natuurvereniging 
Zuidwolde en Libellenwerkgroep Overijssel samen begonnen aan een om
vangrijk vlakdekkend onderzoek naar de aanwezige fauna op de terreinen van 
Landschap Overijssel in het Reestdal. De vele uren in het veld zijn niet voor 
niets geweest en er is een schat aan informatie verzameld! Alle informatie is 
verwerkt in een rapportage, waarin per soort informatie is gegeven over de 
verspreiding van de soorten en eventuele bijzonderheden. Daarnaast zijn alle 
gegevens ook ingevoerd in het computerprogramma NELIS van Landschap 
Overijssel. Op deze wijze kan Landschap Overijssel op perceelsniveau zien 
waar kritische soorten voorkomen en kan hiermee rekening worden gehou
den bij uit te voeren beheermaatregelen en natuurherstel en natuurontwik
kelingsprojecten. 
Ook zijn diverse adviezen gegeven om het beheer ten gunste van de aan
wezige fauna te verbeteren. Om een indruk te geven van alle bijzondere 
waarnemingen en de aangereikte adviezen volgt hieronder een korte sa
menvatting. 

Resultaten en adviezen
Uit het onderzoek is gebleken dat in het Reestdal geen populaties van kri
tische soorten zijn vastgesteld die nationaal van groot belang zijn. Wel zijn 
de terreinen van Landschap Overijssel in het Reestdal voor veel soorten één 
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van de weinige plekken in de regio waar ze nog voorkomen. Bijzonder is het 
(talrijke) voorkomen van o.a. Graspieper, Groene specht, Poelkikker, Adder, 
Noordse winterjuffer en Moerassprinkhaan.

Graspieper is met ruim 80 broedparen de meest algemeen voorkomende 
vogelsoort van de Rode Lijst op de terreinen van Landschap Overijssel in 
het Reestdal en is op vrijwel elk graslandperceel aangetroffen. Ook Wulp en 
Kwartel zijn in 2005 veel aangetroffen. Weidevogels die meer eisen aan hun 
omgeving stellen als Grutto, Tureluur en Watersnip zijn weinig tot niet aanwe
zig. Omdat hervestiging niet te verwachten is, is het af te raden om nog veel 
energie te steken in gericht beheer voor deze kritische weidevogels.
Rode Lijstsoort Groene specht heeft zich pas recent gevestigd in de Haar
dennen. Naar verwachting heeft het beheer van de bossen door Landschap 
Overijssel  o.a. omvorming naaldbos naar loofbos en het laten staan van dood 
hout – Groene specht gestimuleerd om zich in het gebied te vestigen.

Poelkikker is in vrijwel elke waterhoudende sloot in het Reestdal waargeno
men, terwijl de soort tot voor kort maar op een paar plekken bekend was. 
Landschap Overijssel zal binnenkort een groot aantal poelen aanleggen aan 
de Overijsselse zijde van het Reestdal. Hopelijk zal de aanleg van poelen 
zorgen voor de terugkeer van Boomkikker die sinds de jaren ‘80 niet meer 
aan de Overijsselse zijde van het Reestdal is waargenomen. Sowieso zullen 
zowel Poelkikker en Heikikker kunnen profiteren: beide soorten maken ook 
nu al gebruik van reeds aangelegde poelen. 

De afgelopen jaren werd nog maar sporadisch een Adder gemeld in de 
Haardennen. Dit jaar is de soort toch nog op twee plaatsen waargenomen. 
Waarschijnlijk bevindt zich op tenminste één locatie nog een kleine populatie 
Adders. Ook zijn op vrijwel alle heideterreinen Levendbarende hagedissen 
aangetroffen. De populaties van beide soorten lopen gevaar. Door het dicht
groeien van heide raken steeds meer heideterreinen geïsoleerd, waardoor 
uitwisseling tussen de verschillende kleine populaties steeds moeilijker wordt. 
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Het is daarom belangrijk dat de aanwezige heideterreinen vergroot worden 
d.m.v. het kappen van bos. Ook kunnen op bepaalde plaatsen nieuwe hei
deterreinen worden aangelegd.

Dagvlinders van de Rode Lijst zijn nauwelijks aangetroffen. Op dit moment 
zijn maar weinig plekken aanwezig die voldoen aan de specifieke eisen die 
veel vlindersoorten van de Rode Lijst stellen. Een aangepast maaibeheer 
(later maaien en stroken vegetatie laten staan) en het ontwikkelen van over
gangen (b.v. tussen grasland en bos) kan veel meerwaarde voor dagvlinders 
opleveren. 

Noordse winterjuffer plant zich doorgaans voort in de natuurgebieden 
Weerribben en Kuinderplas, maar overwintert op de hogere zandgronden in 
Drenthe, Friesland en Overijssel. De waarneming van Noordse winterjuffer 
in de Haardennen is de meest zuidoostelijke waarneming tot nu toe. Het 
Faunaonderzoek Reestdal 2005 heeft trouwens gezorgd voor een goed 
beeld van het  tot op heden onvolledige  verspreidingsbeeld van veel libel
lensoorten. Volgens oude gegevens van de European Invertebrate Survey 
(EIS) zou er maar één Rode Lijstsoort voorkomen, terwijl er in 2004/2005 
zes zijn aangetroffen!

Het wijd verspreide voorkomen van Moerassprinkhaan was echt een open
baring. Terwijl vorig jaar in de Haardennen nog specifieke maatregelen voor 
de ‘zeldzame’ Moerassprinkhaan werden getroffen, blijkt de soort in vrijwel 
het gehele Reestdal voor te komen. De soort werd vooral gezien op onge
maaide percelen of in slootranden in de directe nabijheid van ongemaaide 
percelen. Ook deze soort lijkt sterk te kunnen profiteren van het laten staan 
van stroken grasland, een maatregel waarmee Landschap Overijssel al op 
kleine schaal experimenteert. 

Toekomst
Dit jaar gaat Landschap Overijssel bezig met het opstellen van een moni
toringsplan voor al haar terreinen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van 
subsidieverleners en overheidsinstanties zullen de terreinen waarschijnlijk 
minimaal eens in de zes jaar vlakdekkend onderzocht worden op alle soort
groepen. 

Voor Landschap Overijssel is het echter zeer waardevol dat de bepaalde 
gegevens actueel blijven, vooral van een aantal bijzondere soorten. Op deze 
wijze kan tussentijds actie worden ondernomen als het minder met soorten 
gaat. Ook kunnen bepaalde maatregelen op grotere schaal toegepast worden 
als hun waarde is gebleken. Daarom zal binnenkort al een opzet gemaakt 
worden voor een jaarlijks terugkerend faunaonderzoek in het Reestdal.
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Indien u beschikt over internet is het rapport ‘Faunonderzoek Reestdal 2005’ 
te downloaden op de site van EcoGroen Advies (www.ecogroen.nl), de sa
mensteller van het rapport. Het is een vrij groot bestand, waardoor het enige 
tijd kan duren voordat het rapport geheel gedownload is. Meer informatie kan 
opgevraagd worden bij Marco van der Sluis (m.vandersluis@ecogroen.nl).

OveRzIchT van TeRuggemelde 
geRIngde vOgels

KOOLMEES nr. AF.2�.685 geringd 
op �5�22002 als �kjaars vrouwtje 
te IJhorst Dennenlaan 3. 

BONTE VLIEGENVANGER nr. 
AF.3�.228, geringd op 0�062003 
als nestj. te Markelo, De Borkeld door 
ringer B.G. Nyeboer uit Rijssen.

BONTE VLIEGENVANGER nr. AF 
9�.�88, geringd op 0�062004 als 
nestj. in nestkast te Friezenberg door 
B.G. Nyeboer uit Rijssen. 

PIMPELMEES nr. AG.48.760 geringd 
als nestjong op �7052004, bosw.
Staphorst, nestk. 0�7.0445.

PIMPELMEES nr. AH.82.7o2,geringd 
op 2�052005 als nestjong in nest
kast 60, Carstenbos, IJhorst.

werd op 24042006 dood aangetrof
fen in nestkast te Vries,Boerhoorn. 
Afstand 48 km. Melder D. v.d. Woude, 
Vries. 

werd op �9052006 broedend aan
getroffen in nestk.nr.02���38, Klaas 
Koobs. .Afstand 44 km. 

werd op �5052006 broedend 
aangetroffen in nestk.nr. 023�46�, 
Jacob Mussche. Afstand 48 km. 

op �6042006 dood, gepakt door een 
kat, te Kievitshaar, Balkbrug. Me�der  
H.F..J. Wüste, Kievitshaar 6a. Afstand 
2 km. 

op �2022006 gecontro�eerd door 
ringer G.J. Gerritsen te Zwolle. Af
stand 22 km.
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BONTE VLIEGENVANGER nr. 
AK.87.862 geringd op 3�052005 
als nestjong in nestkast nr.792, route 
�9, B. Witte/Timmer, boswachterij 
Staphorst.

BONTE VLIEGENVANGER nr. 
AK.93.9�6, geringd op 0�062005 
als nestjong in nestkast 5a Dickninge
buiten (ref. J. Bisschop).

HUISMUS nr. V.26.6�6,geringd als 
�kj.vrouw broedend te Nieuwleusen, 
De Meele op 2007�998.

BOOMKLEVER nr. V.273.037 geringd 
op �90505 als nestjong in nestkast 
24, Haardennen, Balkbrug.

R INGMUS nr.  B ruxe l les  47V 
333l�,geringd op 26�02004 te 
Amay, Dordogne, geboortedatum 
onbekend, ouder dan pullus.

TORENVALK nr. 3.577.997, geringd 
op �007200� in TVkast 28 te Stap
horst/Meppel als vrouw, nestjong.

KERKUIL nr. 5.304..702 geringd op 
0�07�995 als nestjong in kast E. 
Smit, Hollandseveld. 

op 240406 eveneens gepakt en 
gedood door een kat te Kievitshaar, 
Staphorst. Melder H.F.J. Wüste voor
noemd. Afstand 6 km.

op 20042006 dood gevonden te 
Lemele, Zonnebloemweg door H. 
Zelle. Afstand 25 km. 

op 06042006 gepakt en gedood 
door kat te Sevenum, Limburg!! Af
stand �33 km. 

op �9 maart 2006 dood gevonden 
te Roden, Sterrebos. Afstand 59 km. 
Melder:C.J. Koelewjjn, Roden. 

op �2 mei 2005 broedend wijfje in 
nestkast te IJhorst, Tissingbos. Af
stand 243 km. Ref. Henk Stegeman. 

op �3 maart 2006 levend gecontro
leerd door ringer P. Das te Garijp, 
Stinswei, Friesl. Afstand 58 km.

op �9042006 dood gevonden als 
verkeersslachtoffer op Rijksweg te 
Zwinderen. Afstand �� km. Melder 
Jan Klooster, Schoonoord. 
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KERKUIL nr. 5.336.69� geringd op 
0206�999 als nestjong (7 stuks) 
in kast G. de Boer te Wapserveen, 
Midden 5�.

KERKUIL nr. 5.355.075 geringd op 
�206200� als nestjong (nest van 5) 
in kast te Weperpolder, Friesland door 
ringer Joh. de Jong.

KERKUIL nr. 5.356.004 geringd op 
2�06200� als nestjong door ringer 
D. Langwerden, te Lintelo, Cas
perstraat, Gld. 

KERKUIL nr. 5.375.659 geringd op 
30062004 als nestjong te Emst, 
Vossenbroek door ringer K. Terp
stra.

KERKUIL nr. 5.383975, geringd 
op 08092004 op als nestjong te 
Zwartsluis, Beukers door op J.G. 
Rypkema.

KERKUIL nr. 5.383.996, geringd op 
�5062005 als nestjong te Nije
veense Bovenboer door op J.G. 
Rypkema.

KERKUIL nr. 5.385.308, geringd 
op 22062004 als nestjong in kast  
L. Bijker, Larijweg �09, Ruinerwold.

KERKUIL nr. 5.385.398, geringd op 
�3072004 als nestjong in kast W. 
Stapel, Schiphorsterweg 2, De Wijk 
(J. Bisschop)

KERKUIL nr. 5.385.423, geringd 
op 2�072004 als nestjong in kast  
B. Fieten te Echten. 

op 20 maart 2006 dood gevonden 
te Schiermonnikoog, Banckspolder. 
Melder C.A.. v.d. Wal, Schiermon
nikoog. Afstand 72 km. 

op 0�022002 verkeersslachtoffer 
op A28, afslag Zuidwolde. Afstand 37 
km. Melder J. Dunnink, RWstaat.

op �70�2002 verkeersslachtoffer 
A28 Lichtmis, Rouveen. Melder J. 
Dunnink, RWstaat. Afstand 79 km. 

op �90�2005 verkeersslachtoffer 
A28, IJsselbrug, Zwolle. Afstand �9 
km. Melder J. Dunnink RWStaat. 

op �2��2004 verkeersslachtoffer 
op A32 Meppelnoord. Afstand 9 km. 
Melder J. Dunnink, RWStaat.

op �4092005 verkeersslachtoffer 
op A32 Meppelnoord. Afstand 6 km. 
Melder J. Dunnink, RWStaat.

op �3062006 gecontr. als broedend 
wijfje in kast Dijkgraaf, Havelterweg 
7�, Ruinerwold.

op �2 maart 2006 raamslachtoffer 
te Hoogersmilde, Dr. Afstand 29 
km. Melder Johny Breuer, Hoo
gersmjlde.

op 26—042006 verkeersslachtoffer 
op A28, HMpaal �45,9, Drenthe. 
Afstand 5 km. Melder J. Dunnink, 
RWSt.
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KERKUIL nr. 5.387.�22, geringd 
op 27092004 als nestjong in kast 
Dijkgraaf, Havelterweg nr.7�, Rui
nerwold.

KERKUIL nr. 5.392.069, geringd op 
�2072005 als nestjong te Nije
veen.

BUIZERD nr. 6.082.538, geringd op 
0507�995 als pull te Rouveen
Conrad.

BUIZERD nr. 6.�45.77�, geringd op 
06062005 als nestjong te Den Ham, 
Zandstuwe door ringer J. Bouman uit 
Beerzerveld.

GLANSKOPMEES nr. AK.9�.809, 
geringd op 24052005 als pull in 
nestkast �8 Bomertswijk, IJhorst, 
route �33.

STEENUIL nr. 3.624.826, geringd 
op 04062004 op in St.kast bij  
J. Wiersma, Wijkveld 4, Ansen.

KERKUIL nr. 5.325.273, geringd als 
pull in kast C.A. Pol, Rijksweg NZ �8, 
Havelte op 27—06�998.

KERKUIL nr. 5.37�.044, geringd 
op 08072002 als pull in nestkast  
J. Schiphorst, Veendijk 26, Havelte.

op �20�2005 verkeersslachtoffer 
op A32 Meppelnoord (J. Dunnink, 
RWS).

op 26�02005 verkeersslachtoffer 
op Buitenhuizerweg 8. Melder Cor 
Boxem, Oosteinde. Afstand 3 km.

op 25042006 dood gevonden te 
Geesbrug. Afstand 3� km. Melder 
Jody van Homoet, Dalen.

op 03022006 verkeersslachtoffer 
op A50 Hattemerbroek/Kampen, 
43 km afstand. Melder J. Dunnink, 
RWStaat.

op 22052006 broed. wijfje in IJhorst, 
nk. 52, Dunninghe (J. Bisschop)

op �0062006 wijfje bij pulli in St.kast 
Alberts, Engeland 3, Ruinen.

op �5062006 wijfje bij uitk. pulli in 
kast G. Veurman, Oldehave nr. �7, 
Ruinen.

op �2062005 verkeerslachtoffer 
A32, Havelterberg. Melder J. Dun
nink, RWStaat.
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KOOLMEES nr. V.202.433, geringd op 
08��2005 als volgroeid wijfje te Het 
Zwarte Meer door ringstation Zwarte 
Meer, J. Nap. 

op 240�2006 raamslachtoffer bij 
H.Kakes, Berken 43, Koekange 
(melder Paul Mentink, Koekange). 
Afstand 30 km.

Tot zover onze binnengekomen ‘oogst’. 
Graag tot de volgende vlucht... 

VRS GO 8 Blaauw. 
coördinator Jac. Mussche. 

VeldwAArneMIngen

Al weer veel meldingen deze keer. Zo veel dat ik ze allemaal niet kan opne
men. Zo heb ik niet alle algemene (niet zijnde de �e meldingen) opgenomen. 
Geweldig! Ik vraag jullie speciaal uit te kijken naar de Veldleeuwerik, maar 
natuurlijk ook naar andere vogels, vlinders, insecten en zoogdieren. 
Allereerst een correctie: De dode bunzing was door de gemeente niet aan 
Jan Bisschop, maar aan Jan Nijboer doorgegeven. Waarvan acte.
Van drie personen kreeg ik op de contactavond van �2 juni de vraag waarom 
hun waarnemingen niet waren opgenomen. Ik heb mijn papieren doorgeno
men, maar ze (nog) niet kunnen vinden. Mijn excuses daarvoor. Mocht ik ze 
alsnog vinden, dan zal ik ze zeker later opnemen.

Planten (bloeiend):
Bosanemoon
�6042006  massaal aan Schiphorsterweg, De Schiphorst. Waarnemer 

Harry van Wijk.
Paardebloem
�3042006  � ex. Dunninge, de Wijk. Waarnemer Bert Blaauw.



�3

Kievitsbloem
0�052006  8, 7 en � ex. Reestdal Lankhorst. Waarnemers Harm Bloemhof 

en Hans Dijkstra (Landschap Overijssel.
04052006  9, 2 en � ex. (+ � nietbloeiend) Reestdal Lankhorst. Waar

nemer Jan Paasman.

Vogels:
Rode wouw
04052006  � ex. boven eendenkooi Haasjes, Klinkerweg. Hasselt. Miste 

2 armpennen, nog in de rui. Waarnemers Jan Dunnink en 
Aaldert Kreeft.

05052006  � ex. overtrekkend van oost naar west, Heerenweg, IJhorst. 
Waarnemer W.J. Haaijer.

havik
06052006  � ex. boven bos t.o. Prakken, IJhorst. Waarnemer Jan Dun

nink.
Ransuil
27052006  2 ex. in Grove den vlak aan de Klaas Kloosterweg , Rouveen. 

Waarnemers Peter Hulst en zoon.
grote zaagbek
�5042006  2 dode ex. ( en ) Oude vijver, boswachterij Staphorst. 

Gepakt door een roofvogel/roofdier. Waarnemers Evert Rol
leman en 8 jeugdleden tijdens nestkastonderzoek.

Roerdomp
03032006  � ex. Postweg, Rouveen. Waarnemer C.J. Hulst.

Wintertaling
�4042006  2 ex. (( en ) Zwarte veentje, boswachterij Staphorst. 

Waarneemster Loes Esselbrugge.
visdiefje
03052006  3 ex. Oeverlandenweg, Staphorst. Waarnemer Harry van 

Wijk.
groene specht
�6042006  � ex. Bulders bos, IJhorst. Waarnemer Arend Muller.

Kleine bonte specht
09042006  � ex. () Kievitshaar, boswachterij Staphorst. Waarneemster 

Loes Esselbrugge.
draaihals
09052006  � ex. in de tuin Heerenweg, IJhorst. Waarneemster Ursula 

Muller (melding via Harm Bloemhof).
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Wulp
�7042006  grote groep bij de Wold A, Ruinerwold. Waarnemers Geertje 

Zwiers en Ep Meekhof.
nachtzwaluw
09062006  � ex. boswachterij Staphorst. Waarnemer Harm Bloemhof.

Patrijs
03052006  � paartje bij zandafgraving aan Heerenweg, IJhorst. Waar

nemer Harm Bloemhof.
Kwartel
begin 062006  � ex. gehoord in de Vledders, IJhorst. Waarnemer Harm 

Bloemhof.
idem   � ex. achter v.d. Linde, IJhorst. Waarnemer Harm Bloem

hof.
��062006  � ex. de Vledders, IJhorst. Waarneemster Vrouwkje Muller.

Koekoek
23042006  � ex. gehoord in de Wieden. Waarnemer Harry van Wijk.
02052006  � ex. gehoord in het Reestdal, IJhorst. Waarnemer Harm 

Bloemhof.
Wielewaal
05052006  � ex. Witte Bergen, IJhorst. Waarnemer Rieks van Lubek.
06062006  � ex. de Vledders, IJhorst. Waarnemer Arend Muller.

Beflijster
23042006  � ex. Callenfelsweg, IJhorst, bij vijver in de tuin. Waarnemer 

R. Roo.
07052006  � ex. in de tuin Heerenweg, IJhorst. Waarneemster Ursula 

Muller (melding via Harm Bloemhof).
Tapuit
�6042006  � ex. () Garsteweg, Staphorsterveld. Waarnemer Harry van 

Wijk.
04052006  � paar de Vledders, IJhorst. Waarnemer Harm Bloemhof.
06052006  � ex. ()de Vledders, IJhorst. Waarnemer Harm Bloemhof.

Roodborsttapuit
�4042006  � ex. () Vierbergen, boswachterij Staphorst. Waarnemer 

Berend Witte.
gierzwaluw
24042006  � ex. Staphorst, kern Noord. Waarnemer Berend Witte.
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Boerenzwaluw
02042006  � ex. Heuvellaan, IJhorst. Waarnemers fam. Rieks van Lu

bek.
Oeverzwaluw
26042006  kolonie (50 tot 60 ex.) nestgaten makend in hoop zand Kl. 

Kloosterweg W./Conradkanaal, Rouveen. Waarnemer Peter 
Hulst.

gele kwikstaart
�4042006  ± �0 ex. Kloosterkooi, Scholenland, Rouveen in het weiland. 

Waarnemer C.J. Hulst.
25052006  � ex. Heerenweg, IJhorsterveld. Waarnemer Jan Paasman.

appelvink
04052006  � paar bos t.o. Prakken, IJhorst. Waarnemer Jan Dunnink.
�8052006  2 ex. boswachterij Staphorst, vak 59. Waarnemer Harry van 

Wijk.
graspieper
��042006  4 ex. Keppelweg, Punthorst. Waarneemster Loes Essel

brugge.
�2042006  meerdere ex. Oeverlandenweg, Staphorst. Waarnemer Harry 

van Wijk.
geelgors
�5042006  � ex. boswachterij Staphorst, atlasblok 2�284�. Waarneem

ster Loes Esselbrugge.
�7042006  � ex. Ruinerweide. Waarnemers Geertje Zwiers en Ep Meek

hof.
Boompieper
�5052006  � ex. boswachterij Staphorst, atlasblok 2�284�. Waarneem

ster Loes Esselbrugge.
zwartkopje
�8042006  � ex. Meppel, atlasblok 2��6�5. Waarneemster Loes Es

selbrugge.
23042006  2 ex. raamslachtoffers Callenfelsweg, IJhorst.  had Belgi

sche ring 94828�8,  was ongeringd. Waarnemer R. Roo.

Witgesternde blauwborst
�7052006  � ex. Postweg, Oldematen, Rou

veen. Waarnemer Peter Hulst.
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Bonte vliegenvanger
�4042006  � ex. () in vak 5 boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend 

Witte.
�7042006  � ex. () in vak 50 boswachterij Staphorst. Waarnemer Harry 

van Wijk.
�8042006  � ex. in eigen tuin de Wijk. Waarnemer Jan Tinhout.

glanskop
24042006  �e broed, Carstensbos IJhorst. Waarnemer Bert Blaauw.

zwarte mees
24042006  �e broed boswachterij Staphorst, vak �6. Waarnemer Bert 

Blaauw.
Vlinders:
gehakkelde aurelia
�7042006  � ex. in eigen tuin de Wijk. Waarnemer Jan Tinhout.

Boomblauwtje
22042006  � ex. in de tuin Heerenweg, IJhorst. Waarnemer Harry van 

Wijk.

Oranjetipje
2�042006  2 ex. Postweg, Rouveen. 
  Waarnemer Peter Hulst.
Kleine vos
�9042006  � ex. Dunninghe, de Wijk. Waarnemer Bert Blaauw.

Reptielen:
adder
07052006  � ex. van 40 cm. lang op fietspad Kampweg Vierbergen, 

boswachterij Staphorst. Waarnemer Harm Bloemhof.

Zoogdieren:
steenmarter
08062006  � ex. in de tuin Sparrenlaan, IJhorst. Waarnemer Ben Verheul. 

(melding via Harm Bloemhof).
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Interessante waarnemingen buiten de regio:

Vogels:
Pestvogel
04042006  2 ex. in een boom op de parkeerplaats in Ermelo. Henk Dun

nink.
��042006  28 ex. in de zelfde boom en er onder in de struiken. Waar

nemers Henk en Peter Dunnink.
grote gele kwikstaart
04062006  2 ex. Den Ham op de plek waar de Linderbeek in de Regge 

stroomt.
geelgors
�6052006  � ex. Benderse, Dwingelderveld. Waarneemsters Geertje 

Zwiers en Barbara Smit.
veldleeuwerik
�6052006  � ex. Benderseberg, Dwingelderveld. Waarneemsters Geertje 

Zwiers en Barbara Smit.
   Dit is de eerste waarneming die ik dit jaar ontvangen heb. 

Heb je deze soort ook gezien? Geef dit dan aan mij door (zie 
de vorige Scharrelaar).

Amfibieën:
Boomkikker
09062006  6 ex. ( gehoord Rabbinge, De Wolden. Waarneemster 

Vrouwkje Muller.

De hartelijke groeten, geef je ogen de kost en neem een notitieboekje mee 
als je het veld in gaat.
Jan Paasman, Iepenlaan 7, 7707 BB  Balkbrug, tel.: 0523 – 65737� email: 
jan_janny_paasman@hotmail.com.

nAtuurreIs	nAAr	Polen

Ook dit jaar heeft de werkgroep Natuurreizen, net zoals 2 jaar geleden, 
een reis georganiseerd. Dit keer was Noordwest Polen het reisdoel. Met 22 
deelnemers vertrok de bus, bestuurd door Hans Weyers, de buschauffeur 
van Lyon Cars, op zaterdag 20 mei jl. om 7.00 uur ’s morgens richting Polen. 
De reis verliep voorspoedig en om �8.00 uur was Stepnica, dat 50 km ten 
noorden van Stettin ligt, bereikt. Hier hebben we de hele week ons onder
komen gehad. Er zijn verschillende Nationale Parken bezocht, onder andere 
het Wollin Nationaal Park, dat aan de kust ligt. In het bijbehorende museum  
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werd uitleg gegeven over de manier van bescherming van bijvoorbeeld de 
stranddistel. Hier waren ook maquettes tentoongesteld van de kust met zijn 
specifieke vogels en planten. 
Tevens werd hier uitgelegd hoe de kust met de baai van Stettin in de loop 
van de eeuwen tot stand is gekomen. 
Ook het nieuwe (in oktober 2005 opgericht) Oder Delta Nationaal Park heb
ben we bezocht. Dit is met behulp van een aantal Nederlandse instanties, 
waaronder Natuurmonumenten, opgericht samen met Poolse particuliere 
instanties. Hier is gefietst op witte fietsen, die van het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe afkomstig waren. Het gebied werd begraasd door een groep 
Schotse Hooglanders. 
In de loop van de week hebben we veel kraanvogels gezien zowel in de lucht, 
als in weilanden. Ook hebben we een wild zwijn met 3 jongen gezien en vlakbij 
het pension zijn 3 spelende jonge vosjes op film en foto vastgelegd. 
Bij een wandeling langs de baai van Stettin (zie foto)  zijn onder andere rode 
wouw, zeearend en wielewaal waargenomen. Een aantal is zelfs mee geweest 
met een vissersboot de baai van Stettin op. De visser lokte zeearenden met 
vis, zodat deze van dichterbij gefotografeerd konden worden. 
Ook voor de plantenliefhebbers was er voldoende interessants te zien, zoals 
blaartrekkende boterbloem, Europese trollius, zevenster, dalkruid, waterviolier 
etc. Ook de culturele kant werd niet vergeten. Zo werd onder andere met een 
gids een bezoek gebracht aan Stettin.
De hele week is er deskundige begeleiding van medewerkers van het EUCC 
(de Poolse organisatie die zorgt voor de kustbescherming) geweest. Op 
zaterdag 27 mei is de groep om �7.00 uur weer veilig in Staphorst aange
komen, waar men ter afsluiting een heerlijke pannenkoek bij Beugelen heeft 
gegeten.
Een uitgebreid verslag van deze reis zal in één van de volgende Scharrelaars 
worden gepubliceerd.

Uiterste data voor 
het inleveren van kopij:

7 sept. - 9 nov.
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VIer	Jonge	dAssen	en	een	steenMArter

Vrijdag 24 juni maakte ik ’s avonds rond tienen een tochtje op de fietst door 
Carstenbos in IJhorst. Plotseling op de blauwe route kwam in de verte iets 
huppelend en rennend mij tegemoet. In een flits dacht ik: “wat loopt die kat 
raar” en stapte van mijn fiets. Mijn  tegenligger stopte ook, liep het bos in 
en herkende het dier als een jonge das. Voordat ik op de fiets stapte keek 
ik naar rechts, het vervolg van de blauwe route, en zag tot mijn verbazing 
op ca �5 meter afstand drie jonge dassen wegsprinten. Kennerlijk waren ze 
gezamenlijk de blauwe route aan het verkennen…
In de wetenschap dat gevestigde dassen vaak gebruik maken van de zelfde 
route (denk aan de dassentunnels) heb ik twee avonden later op de zelfde 
locatie en tijd, onder de wind, mij verdekt opgesteld om te zien of de situatie 
van twee avonden eerder zou worden herhaald, maar helaas…
Rond een uur of �� hoorde ik in mijn nabijheid het alarm ‘getik’ van een merel 
en draaide mijn hoofd richting het getik. Op de zelfde plaats waar twee avon
den daarvoor de jonge dassen wegsprinten stond op z’n �5 meter afstand 
van mij, op z’n achterpoten, een Steenmarter mij te bespieden.
Na het oogcontact draaide hij zich om en vervolgde nonchalant de blauwe 
route mij alleen in het donker alleen achter latend. Een toch wel heel bijzon
dere waarneming.

Harm Bloemhof
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Dit blad is bestemd voor een ieder die belangstelling heeft  
voor de Natuur en het behoud daarvan.


