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04-01-10 Ledencontactvergadering bij KroKo MultiPunt Heerenweg 42 
IJhorst. Presentatie werkgroep planten door Jan Paasman en 
Jan van Marle. 20.00 uur.

01-02-10 Ledencontactvergadering bij KroKo MultiPunt Heerenweg 42 
IJhorst. 20.00 uur.

25-02-10  Coördinatorenvergadering. Inforuimte SBB.

01-03-10  Jaarvergadering bij KroKo MultiPunt Heerenweg 42 IJhorst. 
20.00 uur.

11-03-10  Vergadering nestkastcontroleurs. Inforuimte SBB.

05-04-10  Ledencontactvergadering bij KroKo MultiPunt Heerenweg 42 
IJhorst. 20.00 uur.

 Historie van de Reest (door het Drents plateau)

24-04-10  Vrijwilligersreis.

07 of 08-05 t/m 15-05-2010  
 2-jaarlijkse excursiereis.

28-10-10  Coördinatorenvergadering. Inforuimte SBB.

Jeugdagenda

2010
16-01-2010 Natuurfilm met quiz of knutselactiviteit. 
 Aanvang 14 uur inforuimte SBB aan de Vijverweg. 
 Uitreiking nieuwe programma.
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Verslag Van de algemene ledenVergadering 
gehouden op maandag 2 maart 2009 
bij “de Witte Bergen” Landal Green Parcs te IJhorst.

Aanwezig: 36 personen.
Met kennisgeving afwezig:  Gerard van de Berg, Henk Poolman, 
 Arnold Lassche.

Mededelingen; Frank van t Ende wil proberen om toch de vlindergroep te 
coördineren. Frank zou dan graag de naam Dagvlinders en Libellenwerkgroep 
willen hanteren.
Draaiboek voor de schoonmaakdag van 21 maart a.s.
Oproep voor volwassenen om de jeugd te willen begeleiden.

Brief van vogelbescherming; 3 oktober a.s. is er opnieuw een vogelteldag.
De gebruikelijke periodieken die op de bestuurstafel ter inzage liggen.

Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van; Harm Bloemhof meldt de omslag van de Scharrelaar te 
kunnen waarderen, maar zou graag zien dat op de omslag de komma tussen 
IJhorst en Staphorst een streepje wordt. Hier zijn in het verleden al eerder 
opmerkingen over gemaakt.

Jaarverslag wordt goed gekeurd zonder op- of aanmerkingen ,de voorzitter 
bedankt de secretaris en de werkgroepen hiervoor.
Naar aanleiding van; Hr. Blaauw maakt de opmerking geen verslag over het 
ringwerk te hebben ontvangen, maar dit wordt in de scharrelaar vermeld.

Verslag penningmeester; hier wordt een toelichting gegeven.
J. Nijboer: vraagt om een toelichting omtrent kosten nestkasten, er is ma-
teriaal aangeschaft.
A. Muller: vraagt naar de kosten innen contributie, dit blijkt de aanmaak van 
giro’s te zijn.
J. Dunnink: vraagt of de verzekeringskosten ook bij S.B.B neergelegd zouden 
kunnen worden?
Vrijwilligers voor S.B.B. zijn daar ook verzekerd, maar het gaat ook om 
uitstapjes met de jeugd, en dan wordt er vanuit de vereniging herhaaldelijk 
aangedrongen op een goede verzekering. Er zal bij de gemeente geïnformeerd 
worden hoe het zit met verzekeringen  ten behoeve van vrijwilligers.
Ook zou er subsidie verstrekt worden op materiaal welke de roofvogelgroep 
gebruikt zoals ladders en nestkasten. Hier zal naar geïnformeerd worden.
Het voorstel om de contributie voor volwassenen met 2 euro te verhogen 
wordt met met algemene stemmen aangenomen.

agenda algemene ledenVergadering 
d.d. 1 maart 2010 aanVang 8.00 uur

  1.  Opening

  2.  Ingekomen stukken 

  3.  Notulen ledencontactvergadering d.d. 1 februari 2010

  4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2009 
 (zie Scharrelaar Dec.)

  5.  Mededelingen

  6.  Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)

  7.  Jaarverslag penningmeester 

  8.  Verslag kascommissie

  9. Benoeming lid kascommissie
 O.van der Ley (aftredend), J. Padding 
 reservelid Henk Kuiper

10. Vaststelling contributie

11. Bestuursverkiezing
 Aftredend: Pieter v/d Berg  (herkiesbaar)    
   Janny Niehoff en Evert Rolleman zijn herkiesbaar 
   volgens art.9.2 van de statuten.
 Tegen kandidaten kunnen zich tot een week voor de algemene 
 ledenvergadering melden bij de voorzitter.

12. Werkgroepen

13. Wat komen gaat

14. Rondvraag

15. Pauze

16. Lezing

17. Sluiting
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Kascommissie; heeft de kas gecontroleerd en in goede staat bevonden, de 
penningmeester wordt gecomplimenteerd dat het er keurig en overzichtelijk 
uitziet.
Er is een verkeerd kascommissielid benaderd dus Henk Kuiper mag nog een 
jaar blijven. Daarna wordt de penningmeester decharge verleend.

Harm Bloemhof vindt dat het bestuur ook op kosten van de vereniging uit eten 
zou moeten kunnen gaan bij het afscheid van bestuursleden. [in werkgroepen 
bestaat dit wel]. Hier wordt over gestemd en verworpen.

Bestuursverkiezingen: er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen en na 
stemming blijkt dat zowel Jan Vos en Harry van Wijk als Geertje Zwiers una-
niem zonder tegen stemmen opnieuw zijn herkozen. De voorzitter bedankt 
de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

Hierna komt een delegatie binnen van S.B.B. en wordt welkom geheten, zij 
zullen het gedeelte na de pauze verzorgen.

Werkgroepen;
Jeugd;  er is een bijeenkomst geweest waarop W. Troost uitleg over bijen 

heeft gegeven.
Planten;  op 19 maart is de volgende bijeenkomst bij “Dickninge” om 

10.00 uur.
Weidevogels en zoogdieren en natuurreizen g.b.
Roofvogels; er was een landelijke roofvogeldag in Ogterop –Meppel. De 

vereniging kan waarschijnlijk lid worden van deze organisatie. 
Hr. Blaauw beschikt over informatie hieromtrent.

Vlinders;  Frank van ‘t Ende is een een tijdje op non-actief geweest, maar 
nu er 5 geïnteresseerde mensen zijn zou hij graag willen pro-
beren om de werkgroep te herstartten. Begin April zou er een 
bijeenkomst kunnen zijn. De voorzitter biedt hier hulp van het 
bestuur bij aan. 

Nestkasten;  volgende week 12 maart is er een controleurs-vergadering.
Ringwerk;  Hr. Blaauw kondigt aan nog een jaar door te willen gaan. 7 maart 

is er bijeenkomst in Heteren waar ook Harry van Wijk aanwezig 
zal zijn.

Redactie; er wordt gevraagd of er ook iemand is die de scharrelaar in de 
Wijk wil bezorgen, het gaat om een gedeelte en kan in over-
leg.

Rondvraag; Naar aanleiding van een vraag van de heer van Lubek over 
nestkastverslag volgt er een levendige discussie omtrent het wel of niet 

verstoren van vogels bij de nestkastcontrole. J. Nijboer opperde het idee 
om de vogel van het nest te pakken om te kijken of en hoeveel eieren of 
jongen er aanwezig zijn. Heer van Lubek maakt zich hier boos over en vindt 
dat vogelbelang boven dat van cijfertjes gaat. Met instemming van meerdere 
nestkastcontroleurs.

Hr. Blaauw deelt mee dat er 270 exemplaren van zijn boek zijn verkocht. De 
mensen die hebben ingetekend op zijn boek en ook hebben betaald kun-
nen het boek afhalen. Het boek kan ook op internet besteld worden, en bij 
boekhandels in de omgeving.

Na de pauze geeft S.B.B. bij monde van de boswachters tekst en uitleg 
over het nieuwe plan, wat volgende week ook bij ‘Waanders’ toegelicht zal 
worden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergade-
ring.

De tweede secretaris, Geertje Zwiers  De voorzitter, Jan Vos   

Jeugdagenda

2010
16-01-2010 Natuurfilm met quiz of knutselactiviteit. 
 Aanvang 14 uur inforuimte SBB aan de Vijverweg. 
 Uitreiking nieuwe programma.
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graden zijn voor 10 tot 20 eieren. De code was LUTRA en op een computer 
in een holle boom in het infocentrum kwamen de kinderen er achter dat dit 
het Latijnse woord voor otter was. Het was inmiddels droog, de zon begon 
zelfs wat te schijnen, dus tijd voor een ijsje en voor de volwassenen een 
kopje koffie. De bus was inmiddels ook gearriveerd en om half 4 gingen we 
weer richting Staphorst.

Landelijke schoonmaakdag

Op zaterdag 7 november was de Landelijke Schoonmaakdag van het Staats-
bosbeheer.
Ook hier waren weer een flink aantal kinderen aanwezig om hun handen uit 
de mouwen te steken.
Jongelui bedankt voor de noeste arbeid, waarbij de natuur heel veel baat 
heeft.

Annie

Heidezuivering

Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer door de werkgroep “Weer of geen weer” 
in overleg met Evert Rolleman de gezamenlijke heidezuivering op zaterdag 
12 september. Het was vroeg dit jaar en gelukkig was het mooi weer.
Het was een prachtig gezicht op de heide, jong en oud in de gele hesjes druk 
bezig met schop, zaag en bijl om de hei weer van de jonge boompjes (zoals 
berk, den en braam) te ontdoen zodat de heideterreinen er weer mooi en 
natuurlijk bij liggen en niet langzaamaan dichtgroeien en bos worden.
Hard werken maar de koffie met koek en snert na afloop vergoeden veel en 
het is gezellig zo samen. Zwaar werk  vinden de vaders en moeders van de 
kinderen maar nuttig en gezond. Er wordt dan ook tijdens het koffiedrinken 
besloten om een 2e zaterdagmorgen nog meer heide van boompjes te 
ontdoen. Zaterdagmorgen 24 oktober was er weer een flinke groep jeugd 
en ouderen bezig.  Heel veel dezelfde gezichten met enkele nieuwkomers. 
Enkele kinderen die erg nat naar huis gingen omdat ze te dicht bij het water 
kwamen en wegzakten in de moerasgrond. Dat vonden ze niet zo erg, hier 
was de wasmachine goed voor. Rond 12 uur ging iedereen weer moe maar 
voldaan naar huis. 
Zo kan de vereniging terugzien op 2 nuttige zaterdagen. En het publiek in 
de bossen en de boswachter kunnen weer over een stukje prachtige heide 
kijken. Volgend jaar gaan we weer verder.

J. Vos

Jeugd- hoekJe

Zaterdag 10 oktober vertrokken 30 kinde-
ren en 4 begeleiders vanaf het marktplein 
in Staphorst met de bus voor een uitstapje 
naar Nationaal Park de Weerribben-Wieden 
in Ossenzijl.
Iedereen had er zin in en er werd heel wat afge-
kletst in de bus. Ook toen het al vrij snel begon 
te regenen was iedereen vol goede moed. We 
doen onze naam echt eer aan “Weer of geen 
weer”. Aangekomen in Ossenzijl konden ze in 
het Natuuractiviteitencentrum veel ontdekken 
over de Weerribben.
Om 11 uur werd er onder leiding van boswach-
ter Jaap een vaarexcursie gehouden door het 
unieke moeraslandschap van het Nationaal 
Park. Iedereen kreeg een moeras doe-boekje mee, want door de opdrachten 
te maken en goed om je heen te kijken leer je het moeras goed kennen.
Omdat het nog steeds regende gingen we onze boterhammen binnen in het 
activiteitencentrum opeten. 

‘s Middags gingen we in groepjes een 
speur-belevingstocht lopen, waarbij je 
onderweg allerlei letters moest zoeken 
voor de geheime code. 
We liepen door het bos, over trilveen 
en langs hooi-en rietlanden.
Onderweg kwamen we ook allerlei 
vragen en opdrachten tegen.
Zoals: Het riet dat wel 10 cm per dag 
groeit in juni en een roerdomp die je 
vanaf 3 km ver kunt horen. Ook leven 
er 11 verschillende soorten muizen in 
de Weerribben en in een broeihoop 
voor ringslangeieren moet het 25 tot 30 
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Voederhuisjes maken

Zaterdagmiddag 14 november was het zover. Bijna paniek bij de jeugdlei-
ding van Weer of geen Weer. Ze zouden de jeugd weer voederhuisjes laten 
timmeren, maar stonden wel even te kijken van de grote opkomst. Zijn er 
normaal zo’n 25 à 30 kinderen, nu waren er meer dan 60.
Gelukkig was er veel hulp en materiaal aanwezig, misschien een voorgevoel. 
Maar er moest toch nog wat materiaal bij komen voor dak en bodem. Ook 
bleven een aantal ouders, die het wel een gezellige drukte vonden spontaan 
even helpen. Het was dan ook een prachtig gezicht al die kinderen aan het 
timmeren en knutselen. Ze stonden te timmeren bij werkbank, zitbank, een 
boerenwagen, een zelf gemaakte werkbank van een paar dikke planken en 
sommige zaten zelfs op de grond. Ze konden de berkenstammetjes op maat 
laten zagen en zo een prachtig exclusief model voederhuisje in elkaar tim-
meren. Ook konden ze een voedertorentje maken van vetbollen, met maïs 
en appel erop. Tijdens het maken van de voederhuisjes kregen ze nog een 
versnapering. Zo gingen ze op eind van de middag tevreden en voldaan naar 
huis. De leiding kan terug zien op een geslaagde middag.

J. Vos

OVerzicHt VAn teruggeMeLde 
geringde VOgeLs uit de regiO

BOOMKLeVer nr. V.403.441, ge-
ringd op 21-05-08 pull, nk. 0190721 
B. Witte, bosw. Staphorst.

BOOMKLeVer nr. V.352.336, ge-
ringd op 19-05-07 pull, bosw. Stap-
horst, nk. 0110338, J. Hoeve.

BOOMKLeVer nr. V.403.267, ge-
ringd als broedend wijfje, bosw. Stap-
horst, nk. 0190704, B. Witte.

BOOMKLeVer nr. V.403.423, als 
broedend wijfje, nk. 012.0360a, 
bosw. Staphorst, B. van Nierop op 
20-05-08.

BOOMKLeVer nr. V.403.438, op 21-
05-08 als pull in nk. 0190721, bosw. 
Staphorst, B. Witte.

op 11-05-09 broedend wijfje in nk. 
0120442 KI. Hoeve, bosw. Stap-
horst.

op 14-05-09 broedend wijfje in nk. 
0231526 Jac. Mussche, ’t Schot, 
bosw. Staphorst.

op 15-05-09 wijfje na 1kj. in nk. 
0190704, bosw. Staphorst, B. Witte 
(hetzelfde nk.)

op 20-05-09 broedend in hetzelfde 
nk. als 20-05-08, A. van Nierop.

op 22-05-09 broedend in nk. 
0120369b, bosw. Staphorst, B. van 
Nierop.
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op 22-05-09 broedend in nk. 
01200482a, bosw. Staphorst, Bram 
van Nierop.

op 22-05-09 man op nest in nk. 
0120482a, bosw. Staphorst, Bram 
van Nierop.

op 25-05-09 broedend wijfje in nk. 
Jan Hoeve, nr. 0110316, bosw. 
Staphorst.

op 29-05-09 broedend in nk. 
011.0388, bosw. Staphorst, H. Dun-
nink.

op 11-05-09 broedend wijfje na 2 
kjaar nk. 050818, bosw. Staphorst, 
Jan Vos.

op 15-05-09 broedend vrouwtje na 
1 kj. bosw. Staphorst, nk. 021104, 
K. Koobs.

op 15-05-09 broedend vrouwtje na 2 
kj. in nk. 0040753, bosw. Staphorst, 
fam. Douma.

zWArte Mees nr. AL 75.965, als 
pull in nk. 021116, op 16-05-08 bosw. 
Staphorst, K. Koobs.

zWArte Mees nr. AL 75.483, als 
na 2kj vrouw in nk. 0211148, bosw. 
Staphorst, K. Koobs op 16-05-08.

zWArte Mees nr. AK 88506, als pull 
op 19-05-06 in nk. 020.0884, bosw. 
Staphorst (fam van Lubek).

zWArte Mees nr. AK 95.893, als 
pull in bosw. Staphorst op 17-05-06, 
Harry van Wijk.

zWArte Mees nr. AL 73820, als pull 
op 12-05-07 in bosw. Staphorst, nk. 
1171230, G.J. Timmer.

BOnte VL.VAnger nr. AL 75.637, 
op 05-05-08 als broedende vrouw na 
1kj. in bosw. Staphorst, nk. 019070 
(B. Witte).

BOnte VL.VAnger nr. AK 88022, 
op 04-06-05 pull in nk. 021.0911 Kl. 
Koobs, bosw. Staphorst.

BOnte VL.VAnger nr. AP 26.157, 
op 30-05-08 in bosw. Staphorst, nk. 
005 0813, J. Vos.

BOnte VL.VAnger nr. AK 42.189, 
op 31-05-05 als nestjong in nk. 
0020077, bosw. Staphorst, Carl Bis-
schop.

BOnte VL.VAnger nr. AN67.427, 
op 02-06-08 als nestjong in nk. 
0330049, Plaggenborgh.
 

op 16-05-09 man 2 kj. in nk. 021.1147, 
bosw. Staphorst, K. Koobs.

op 16-05-09 vrouw na 2 kj in nk. 
0120425, bosw. Staphorst, KI. Hoe-
ve.

op 16-05-09 vrouw broedend na 2e 
kj. in nk. 0181045, bosw. Staphorst 
(Bult/Talen).

op 16-05-09 man na 2e kj. in nk. 
004.0753, bosw. Staphorst (fam. 
Douma).

op 16-05-09 in nk. 0120403 broedend 
vrouwtje na 2 kj. bosw. Staphorst, 
KI. Hoeve.

op 04-05-09 in nk. 019.711, bosw. 
Staphorst broedend vrouwtje. B. 
Witte.

op 04-05-09 broedend vrouwtje na 
kj. in nk. 012.0429, bosw. Staphorst, 
Kl. Hoeve.

op 11-05-09 broedend wijfje nk. 
005.814, bosw. Staphorst, J. Vos.

op 11-05-09 vrouw na 1 kj in nk. 
005.0831, bosw. Staphorst, Jan 
Vos.

op 11-05-09 in nk. 021.1140, Kl. 
Koobs, bosw. Staphorst, broedend 
vrouwtje.

BOOMKLeVer nr. V.401050, A. v.d. 
Wijk op 13-05-08 in nk. 1330012, 
Bomertswijk, IJhorst.

BOOMKLeVer nr. V 403.237, op 
17-05-08 pull in nk. 019704, bosw. 
Staphorst, B. Witte.

BOOMKLeVer nr. V.353.370, in nk. 
0250020, als pull in Buldersbos, IJ-
horst, A. van Wijk.

BOOMKLeVer nr. V.403.688, als pull 
op 23-05-08 in nk. 011.0340, bosw. 
Staphorst. Jan Hoeve.

zWArte Mees nr. AL 70031, op 18-
05-06 als pull in nk. 002069, bosw. 
Staphorst, Carl Bisschop.

zWArte Mees nr. AL 75787, op 
13-05-08 als broedend vrouwtje in 
nk. 0040761, bosw. Staphorst. (fam. 
Douma).

zWArte Mees nr. AL 75.789, op 
13-05-08 als na 2kj vrouw broedend 
in nk. 0040757, bosw. Staphorst (fam. 
Douma).
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BOnte VL.VAnger nr. AL 75.078, 
op 21-05-07 als pull geringd in nk. 
012.0488, bosw. Staphorst (Bram 
van Nierop ).

BOnte VL.VAnger nr. AK 92.512, 
geringd op 03-06-2005, Vossen-
burcht, IJhorst (A. van Wijk) als pull 
in nk. 0290010.

BOnte VL.VAnger nr. AK88.277, 
op 15-05-06 bosw. Staphorst, 't 
Schot als broedend wijfje in nk. 
0231422 (Jac. Mussche).

BOnte VL.VAnger nr. AP 26678, 
op 31-05-08 als pull geringd in nk. 
0120458, bosw. Staphorst (B. van 
Nierop).

BOnte VL.VAnger nr. AL 77359, 
op 29-05-07 als pull in nk. 0630007, 
Lindenhorst, De Wijk (J. Bisschop).

BOnte VL.VAnger nr. AL 77412, 
op 29-05-07 als pull in nk. 030.0010, 
Dickninge-binnen (J. Bisschop).

BOnte VL.VAnger nr. AL 78 519, 
op 03-06-08 als nestjong in nk. 
27a0048, Carstenbos, IJhorst (B. 
Blaauw).

BOnte VL.VAnger nr. AD 26 
818, op 31-05-08 als pull in bosw. 
Staphorst in nk. 0120493 (Bram van 
Nierop).

BOnte VL.VAnger nr. AL 75.668, 
op 10-05-08 als broedende vrouw 
in nk. 0231495, ‘t Schot. (Jac Mus-
sche).

op 11-05-09 broedend in nk. 0110383, 
bosw. Staphorst (H. Dunnink).

op 11-05-09 nk. 0110358 bosw. 
Staphorst, broedend wijfje in nk. 
0110358.

op 14-05-09 broedend in nk. 
023.1418, ’t Schot, Jac. Mussche.

op 14-05-09 broedend wijfje ‘t Schot 
in nk. 0231434 (Jac. Mussche).

op 14-05-09 in nk. 0231527 ’t Schot, 
broedend wijfje (Jacob Mussche).

op 14-05-09 broedend in nk. 0231444, 
‘t Schot (Jacob Mussche).

op 14-05-09 broedend wijfje ’t Schot 
in nk. 0231538 (Jac. Mussche).

op 16-05-09 broedend wijfje in nk. 
021.1143, K. Koobs, bosw. Stap-
horst.

op 20-05-09 broedend vrouwtje in 
nk. 0120440, bosw. Staphorst (Jan 
Hoeve).

BOnte VL.VAnger nr. AN67.745, 
op 04-06-08 als pull in nk. 008.1397 
in bosw. Staphorst. J. Compagner.

BOnte VL.VAnger nr. AN 67574, 
geringd op 03-06-08 bosw. Stap-
horst, nk. 0200859 als pull (fam.van 
LUbek).

BOnte VL.VAnger nr. AP 26.402, 
geringd op 30-05-08 als nestjong 
in nk. 0231430, ’t Schot (Jac. Mus-
sche).

BOerenzWALuW Arnhem 
AJ81557, geringd op 24-
08-2007 door K. Terpstra 
bij Elburg, 1e kj. geslacht 
onbekend.

BOnte VL.VAnger LOndOn 
T.946054, op 07-04-2007 als 2e 
kj. vrouw geringd te Jews Gate, 
Gibraltar.

BOnte VL.VAnger nr. AK 94.395, 
op 04-06-05 geringd in bosw. Stap-
horst in nk. 015.0514, Henk Huls.

op 20-05-09 broedend vrouwtje in 
nk. 0120437, bosw. Staphorst (Klaas 
Hoeve).

op 22-05-09 broedend vrouwtje, 2kj. 
in bosw. Staphorst, ’t Schot, Jac. 
Mussche.

op 23-05-09 broedend in nk. 0050847, 
J. Vos, bosw. Staphorst.

op 10-06-2008 dood gevonden op 
het eiland Madeira. Volgens VT zijn 
er 2 terugmeldingen “op zee” uit die 
regio, waarschijnlijk dus op een schip, 
dit is de eerste terugmelding van een 
boerenzwaluw uit Madeira en het is 
ook meteen de meest westelijke (OHV 
nr. 114).

op 18-05-2008 als vrouwtje na 2 kj. 
geringd in boswachterij Staphorst in 
nk. 009.0547 H. van Wijk/Jaap Pad-
ding. Afstand 2047 km.

op 16-05-2008 als na 2e kj. in nk, 
vrouw te Warnsborn, Gld. gecontro-
leerd. Afstand 73 km.
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PiMPeLMees nr. AL 74.096, op 09-
05-07 geringd als pull (10p) bosw. 
Staphorst in nk. 012.0490 (Bram van 
Nierop).

steenuiL nr. 3.635.086, geringd op 
10-05-2005 als vrouw na 1 kj. in nk. 
fam. Huls aan de Zwarteveenweg 
onder Staphorst.

sPerWer nr. 3.646.613, geringd op 
15-06-2007 in bosw. Staphorst, vak 
56 ‘t Schot.

steenuiL nr. 3.665.677, op 26-05-
08 te Wittelte (kast WI 03) als pull.

steenuiL nr. 3.670.163, geringd op 
30-05-09 in nk. S.229 (209.514.21.37) 
fam. Groen, Oude Rijksweg (achter 
pastorie Herv. Kerk).

steenuiL nr. 3.665.828, op 30-05-
2008 geringd als vrouw na 1kj. met 
broedsel (achter pastorie Herv. Kerk) 
bij fam Groen in kast S229 (S.229-
209.514.21.37).

steenuiL nr. 3.675.355, op 15-06-
2009 als pull in nk. SU-147, fam. 
Bouwman, Leidijk 7, ref. P. Hulst.

steenuiL nr. 3.675.356, op 15 juni 
2009 als nestjong kast SU-147, fam. 
Bouwman (vh. Visscher).

tOrenVALK nr. 3.646815, op 03-06-
08 als pull te De Wijk (217.520).

op 18-10-08 gecontroleerd in nest-
kast te St Lauwrens, Zeeland. Vrouw 
na 1 kj. Afstand 243 km. (= Oost-
Vlaanderen, België). Op 21-11-2008 
idem.

op 12-06-2009 als vrouw na 1 kj. 
gecontroleerd met broedsel in nestk. 
S.223, E. Mussche, Lommertsteeg 3, 
Staphorst.

op 05-09-09 dood gevonden te 
Fochteloo, Friesland. Afstand 37 km. 
Melder J.A. de Vries, Sneek.

op 22-05-2009 gecontroleerd in kast 
te Hoge Hexel (Overijssel) door niet 
ringer Henk v.d. Aa. Afstand 54 km.

op 25-07-2009 verkeersslacht-
offer  Scholen land/Gorter laan 
(209514.21.37).

op 30-05-2009 aldaar weer gecontro-
leerd als vrouw met broedsel.

Op 19-08-09 verkeersslachtoffer op 
Dekkersweg te Staphorst. Melder E. 
Koopmans. Afstand 0 km.

op 12-08-2009 verkeersslachtoffer te 
Leidijk, Staphorst, ref. Arjan Huls.

op 31-07-2009 vers dood gevonden 
te Leeuwarden, bij Bullemolen. Af-
stand 69 km.

KerKuiL nr. 5.256.337, op 25-06-
2009 als pull (2p) route 050, Balkbrug 
(K. Dykman).

KerKuiL nr. 5.400.091, op 29-
05-2007 als pull (6p) te Staphorst, 
Dingstede, kast 158, H. Tippe, Oe-
verlandenweg 38.

KerKuiL nr. 5.403.707, op 07-06-
2007 als pull (5p) kast te Ansen, kast 
J. Drogt, Gierenplas.

KerKuiL nr. 5.409.909, op 27-06-
2009 als pull in kast nk. 018, KI. v.d. 
Berg, Zwartewater Kloosterweg on-
der Rouveen.

KerKuiL nr. 5.409.916, op 08-07-
2009 geringd als pull (3p) in kast 276, 
fam. Scheper, van Wijngaardenstraat 
58c, IJhorst.

KerKuiL nr. 5.409.920, op 13 juli 
2009 geringd als pull (3p) te Nieuw-
leusen, kast K266, A.C.M. v.d. Ven, 
Oosteinde 74.

KerKuiL nr. 5.437.920, op 14 juni 
2008 als pull (5p) in kast KU 096, fam. 
Hulsbergen, IJhorst.

KerKuiL nr. 5.438.298, op 16-06-
2009 route 37, kast H.J. Visser, Oos-
terboerweg 38, Meppel.

HAViK nr. 6.147.667, op 4 okt. 2007 
geringd als man 1e kj. te Staphorst 
aan de Uleveldslegeweg, wijngaard 
van Veijer. Ref. Harm Krale.

op 19 sept. 2009 dood gevonden te 
Balkbrug. Afstand 0 km. Meldster 
Jessica Bennink.

op 04-07-2009 gecontroleerd in kast 
te Dwingeloo,  Stroovledder. Afstand 
17 km (Erwin).

op 13-06-09 gecontroleerd in kast 
fam. Kok, Diever, Westerdrift 10. Af-
stand 6 km. Melder Erwin.

op 19-09-2009 verdronken in drink-
waterbak te Matsloot-Roderwolde. 
Afstand 68 km. Melder K. Vogt.

op 20 okt. 2009 dood gevonden 
te Peest (dood korter dan 1 week), 
Drenthe. Afstand 46 km. Melder 
Wilmink c. s.

op 04-08-2009 dood gevonden, 
korter dan 1 week te Nieuwleusen. 
Afstand 2 km. Melder A. v.d. Ven.

op 03-08-2009 verkeersslachtoffer 
te Muiderberg op A1, afslag Almere. 
Afstand 88 km. Melder D. Buitenhuis, 
‘s Graveland.

op 16 aug. 2009 dood gevonden te 
Oosteind, Ruinerwold. Afstand 3 km. 
Melder Florence Post.

op 2 okt. 2009 gevonden op het 
Schot bij de Koolhaar, boswachterij 
Staphorst (Mevr.Mussche).
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Tot de volgende “vlucht” De coördinator Ringstation GO8 Blaauw.

zWArte OOieVAAr nr. Arnhem 
9217, op 12 aug. 2008 geringd te De 
Wijk (de Lokkerij) als na 2kj. Ringer 
Mv. A. Enters, Emmen.

OOieVAAr nr. 9514, geringd op 27 
mei 2008 te Rouveen, Oude Rijksweg 
267a, fam. Prins (3p).

tOrenVALK nr. 3.574.281, geringd 
op 20 juni 2001 als nestjong te Uffelte, 
Ootmansdijk (4p).

steenuiL nr. 3.578.088, geringd op 
17 juni 2003 te Staphorst, Dekkers-
weg als pull (1p).

KerKuiL nr. 5.344.422, geringd als 
pull op 16 juni 2000 kast R.5, Ruiner-
wold, Larijweg 164 (van Erb).

KerKuiL nr. 5.379.100, geringd op 
14 juli 2003 als pull (2p) te Kerken-
veld.

KerKuiL nr. 5.344563, op 06 juni 
2000 als pull (3p) te Ommerschans, 
Kolonieboerderij. Ref. Jan van Bu-
ren.

Buizerd nr. 6.061.547, geringd op 
1 juni 1987 te Hardenberg, Rheezer-
veen als pull (2p).

Buizerd nr. 6.082566, geringd als 
pull (3p) op 10 juni 1996 te Stap-
horst.

op 02.febr. 2009 dood langs de weg 
gevonden te Ieper, West-Vlaanderen, 
België. Langer dood dan 1 week. 
Afstand 308 km.

op 20 sept.2008 geëlektrocuteerd te 
Pey, Landes, Frankrijk. Afstand 1140 
km, Melder Philip Ivanic.

op 05-04-2009 verkeersslachtoffer 
snelweg A7, middenberm, Friesland. 
Afstand 30 km. Melder J. Hooijsma.

op 23 mei 2009 gecontroleerd in 
nestkast te Kerkenveld. Afstand 18 
km. Melder W. Loovers.

op 04-07-2009 doodgevonden te 
Dwingeloo, Kuyer, Stroovledder 10, 
Dr. Afstand 4 km. Melder Erwin.

op 05-08-2009 dood gevonden te 
Schuinesloot. Afstand 11 km. Melder 
Peter Groote.

op 19 febr.2009 verkeersslachtoffer 
te Gramsbergen, dood korter dan 
1 week. Afstand 20 km. Melder J. 
Oosterhof.

op 01 mei 2009 dood korter dan 1 
week te Radewijk, Ov. Gedood door 
een machine. Afstand 11 km. Melder 
W. Snoeyink.

op 02-02-2009 verkeersslachtof-
fer tussen Eursinge en Beilen langs 
N381. Gewond, verpleegd en wordt 
weer losgelaten. Afstand 33km. Mel-
der A.A. Henckel, Staatsbosbeheer.

nestKAstOnderzOeK 2009
Carstenven, route 26 controleurs: 
 K. Tissing en Arend Muller
Aantal nestkasten: 73 Bewoond: 46
 Onbewoond: 27

Vogelsoort totaal aantal aantal aantal 
 legsels(1+2) succesv. legsels: 1e legsels:
Koolmees  19  17  19
Pimpelmees  11  9  11
Bonte Vl.vanger  11  9  11
Boomklever  1  1  1
Glanskopmees  1  1  1
Gekraagde roodstaart  3  2  2
Totaal  46  39  45

nestkastonderZoek 2009
Reindersveld, Echten, route 35 controleurs: fam. Reigersman  
Aantal nestkasten: 55 en Blaauw en Siepel
 Bewoond: 42
 Onbewoond: 13

Vogelsoort totaal aantal aantal aantal 
 legsels(1+2) succesv. legsels: 1e legsels:
Koolmees  15  14  15
Pimpelmees  1  1  1
Bonte Vl.vanger  26  26  26
totaal  42  41  42

nestkastonderZoek 2009
Tissingbos, route 28 controleur: P. Siepel
Aantal nestkasten: 25 Bewoond: 18
 Onbewoond: 7

Vogelsoort totaal aantal aantal aantal 
 legsels(1+2) succesv. legsels: 1e legsels:
Koolmees  2  1  2
Pimpelmees  4  3  4
Bonte Vl.vanger  11  11  11
Ringmus  1  1  1
totaal  18  16  18
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Een vakantieverhaal (juni 2009) van een zeer tevreden echtpaar uit Drenthe.

die müritZ

een fraai nationaal park, gelegen op grofweg ongeveer honderd kilometer 
ten noorden van Berlijn, in de voormalige ddr derhalve. een gebied dat 
bestaat uit veel bos, veel meren (het land van de 1000 meren wordt het 
ook wel genoemd), en veel akkers met graan, soms ook wat koppels 
zoogkoeien. Voor zover het landbouw is, is het veel minder intensief in 
gebruik dan in nederland.

Zo was de eerste snee gras half juni net gemaaid. En een tweede snee 
volgt dan nog in juli/augustus. En dan is het genoeg. Kom daar eens om in 
Nederland, daar worden percelen soms wel 5 keer gemaaid. Het laat zich 
raden wat dat allemaal betekent voor de flora en fauna! Op de slechtere ak-
kergronden staan roggevelden met korenbloem en/of klaproos. Soms nog 
een perceel haver. Op de wat betere gronden veel tarwe en ook wel kool-
zaad. Die was tijdens ons bezoek in juni overigens uitgebloeid, alhoewel... 
op een paar plaatsen waren juist deze percelen helemaal ROOD gekleurd 
van de klaproos, bunders aan één stuk, ongelooflijk. In het nationale park 
zelf liggen ook percelen bouwland en grasland. Een deel van deze land-
bouwpercelen ligt braak. Vaak zijn dat arme zandgronden, maar ze zijn wel 
mooi. Muizenoortje, schapenzuring, klaproos en korenbloem kleuren deze 
percelen. En de wilde zwijnen zorgen wel voor de nodige "grondbewerking", 
zodat de eenjarige soorten als klaproos en korenbloem elk jaar toch weer 
terug komen. Werkelijk een lust voor het oog om te zien. Op deze percelen 
zag je in juni vaak kraanvogels lopen. Zeker bij ons pension in Federow in de 
buurt. Als je zo door dit landschap rijdt, en je vertaalt dat naar Nederlandse 
omstandigheden, dan waan je je 50 jaar terug in de tijd. En het moet gezegd, 
extensief landbouwkundig gebruik levert hele mooie landschappen op, die 
rijk zijn aan plant en dier. En dat weten de ouderen onder ons ook nog wel 
van Nederland 50 jaar geleden of nog langer geleden. In Nederland zie ik 
dat zo maar niet terug komen. Maar in het nationaal park "Die Müritz” is 
dat nog realiteit. En laten we hopen dat dat nog lang zo zal zijn. Het zal wel 
duidelijk zijn dat al die variatie in het landschap, mede door het extensieve 
landbouwkundige gebruik, zijn weerslag vindt in de variatie aan plant en dier. 
Het natuurgebied op zich bestaat vooral uit bos en water. In het westelijk 
parkgebied veel grove dennenbossen. Wat eentonig, maar toch wel mooi. 
Langs de meren vaak elzen- en soms berkenbroekbossen. In het oostelijk 
parkgebied heel fraaie oude gemengde bossen. Maar ook fantastische beu-
kenbossen, bomen tot 45 meter hoog! De "Heilige Hallen" spant hierbij de 
kroon. Dit is een bosreservaat van meer dan 300 jaar oude beuken, die in 

nestKAstOnderzOeK 2009
Carstenbos, IJhorst, route 27 controleurs: H. Bloemhof 
   en J. Dunnink
Aantal nestkasten: 68 Bewoond: 56
 Onbewoond: 12

Vogelsoort totaal aantal aantal aantal 
 legsels(1+2) succesv. legsels: 1e legsels:
Koolmees  35  30  35
Pimpelmees  8  8  8
Bonte Vl.vanger  9  7  9
Zwarte mees  2  2  2
Roodborst  1  0  1
Glanskopmees  1  0  1
totaal  56  47  56

nestkastonderZoek 2009
Carstenbos-zuid, route 27a controleur: P.J. Siepel
Aantal nestkasten: 44 Bewoond: 28
 Onbewoond: 16

Vogelsoort totaal aantal aantal aantal 
 legsels(1+2) succesv. legsels: 1e legsels:
Koolmees  8  6  8
Pimpelmees  10  10  10
Bonte Vl.vanger  9  9  9
Boomklever  1  1  1
totaal  28  26  28
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de vervalfase verkeren. Veel oude bomen zijn al dood, maar staan of liggen 
nog in het bos. Inmiddels ook al veel jonge beuk. Bij Serrahn staan voor mij 
de mooiste bossen. Oude beuk, gemengd met grove den (tot een meter dik). 
Soms wat lariks en douglas en op de armere standplaatsen weer jongere 
grove den. Echt een pracht stuk bos. Ook dit wordt gedeeltelijk als reservaat 
beheert, m.a.w. niks-doen-beheer.

Tot zover iets over het gebied.

Nu de vogels, want dat is werkelijk ongehoord, althans voor Nederlandse 
begrippen. Ik noem even wat soorten: grote karekiet (bijna in alle meren, in 
de randzones staat vrijwel altijd wel riet), roerdomp, kraanvogels (veel gezien), 
zee-arend, visarend (met prooi gezien), raven, rode wouw (velen), grauwe 
kiekendief, grauwe klauwier, paapjes (ook veel gezien), krooneenden, bonte 
kraaien.

Voor ons zijn dat bijna allemaal zeldzaamheden, maar in "die Müritz" is 
het de gewoonste zaak van de wereld!
Bij Zarwitz en bij de Fischteichen krijg je bijna gegarandeerd de zee-arend 
en de visarend te zien. Zeker als je daar een uurtje blijft zitten. Ik zag er op 
enig moment 4 zee-arenden tegelijk. Met een beetje geluk zie je de visarend 
daar ook vis vangen. Wist u trouwens dat de visarend alleen maar vis eet, 
en geen enkele andere prooi? Wij overnachtten 5 dagen in een pension in 
Federow, tegenover één van de bezoekerscentra van het nationaal park. 
In dit centrum staat een groot “TV-scherm”, waar de verrichtingen van een 
visarend zijn te volgen. Hemelsbreed op ruim een kilometer afstand van dit 
centrum zit het nest van deze visarend. Op een hoogspanningsmast, de 
"broedboom" van de visarend in dit deel van Duitsland. Liefst 80% van de 
visarenden broeden op hoogspanningsmasten! Bij gebrek aan oude grove 
dennenbomen met een platte kroon, aldus een gids. De visarend moet vanaf 
zijn nest goed overzicht hebben over een gebied. En dat hebben ze dus op 
deze hoogspanningsmasten. Die in Duitsland een platte bovenkant hebben. 
In Nederland vaak (of altijd?) een spitse bovenkant... Ligt hier geen dankbare 
taak voor ons land? Op hoop van zegen, je weet maar nooit. Per slot van 
rekening komen er wel visarenden in Nederland. Vaak genoeg. En ze broe-
den ook dicht genoeg bij de grens, de sprong vanuit Duitsland zou zo maar 
gemaakt kunnen worden! Het logo van het nationaal park is dan ook de ... 
VISAREND! Op de landbouwpercelen, die in het nationaal park liggen zie je 
vaak en op veel plaatsen kraanvogels. In juni meerderen met al grote jongen. 
Vaak twee jongen per ouderpaar. Ook zie je wel kraanvogels zonder jongen, 
dan zijn het vaak individuele exemplaren, overigens wel in groepjes.
Er is genoeg te kijken, want naast de vogels zie je ook veel reeën en hazen. 
Ook daarvan zou ik zeggen "ouderwets veel”! En wroetsporen van het wilde 

zwijn zie je ook overal. Gezien hebben we ze hier niet, maar onze Neder-
landse pensionhouder, de heer Hoogendoorn vertelde ons dat hij een keer 
wilde zwijnen in de veestal aantrof toen hij 's morgens ging melken! Reeën 
liggen vlak achter de boerderij in hoge vegetatie en zelfs in een klein singeltje 
naast de sleufsilo.
Op een keer vond ik vlakbij de boerderij een dode ringslang op de verharde 
weg, bijna op het erf. Toen we even later zaten te eten op het terras van ons 
pension, vloog een paartje rode wouwen regelmatig langs. Ook de visarend 
zagen we een paar keer. Even later het gezin raaf, ouders met 3 jongen. Als 
je dan bedenkt dat even verderop de roerdomp broedt in het meertje naast 
het dorp en de grote karekiet, eigenlijk allemaal op gehoorafstand, ja dan 
mag je toch wel zeggen dat je in een eldorado vertoeft. Zo zag ik vanaf een 
uitkijktoren bijvoorbeeld ook nog dat een zee-arend verjaagd werd door een 
rode wouw. Vergelijkbaar met kraaien die bij ons nog wel eens een buizerd 
achterna zitten. Maar hier ging het dus om een zee-arend, achterna gezeten 
door een rode wouw!

"Die Müritz" is beslist een aanrader voor natuurliefhebbers. Zeker voor vo-
gelaars. Aardig om te weten is, dat het nationale parkgebied vóór de zgn. 
"Wende" privé jachtgebied was voor Erich Honecker. Met de nadruk op privé, 
want het gebied was toen gesloten voor alle publiek, alleen de mensen die er 
werkten hadden toegang tot het gebied. Deze volstrekte rust zal er zeker toe 
hebben bijgedragen dat het gebied zo rijk is aan vogels en zoogdieren. Net 
voor de "Wende" is het gebied, samen met een aantal andere gebieden nog 
snel als nationaal park aangewezen. Een goede zet mag ik wel zeggen.
Dan nog iets over de kraanvogels. Deze broeden hier volop, maar in het 
voorjaar en in de herfst, wordt het gebied door duizenden kraanvogels be-
zocht als tussenstop. Op weg naar de winterverblijven of op weg naar de 
broedgebieden noordelijker. Om weer wat op verhaal te komen. Ze fourageren 
dan vooral op de verlaten graanakkers. We hebben dit in juni natuurlijk niet 
gezien, maar het moet echt spectaculair zijn. Als slaapplaats wordt met name 
de Rederangsee, nabij Federow gebruikt. Op loopafstand van het pension! 
Ze schijnen er daar bij duizenden te slapen. Een reden te meer om er dan 
nog eens (of voor het eerst) te gaan kijken.

"Die Müritz", een prima plaats om je vakantie door te brengen. Federow, een 
uitstekende uitvalsbasis, om het gebied te verkennen. Het pension : "Die 
Bunte Kuh", een zeer geschikte locatie om een aantal dagen als thuisbasis 
te hebben. Familie Hoogendoorn, bedankt voor de goede zorgen! Het was 
goed toeven in Federow.

Beilen, 14 juli 2009, Piet Kerssies, Oud boswachter boswachterij Staphorst
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datum soort: Plaats: Waarnemer(s)
Vogels:
19-09-2009 IJsvogel Meppel, Oosterboer Jan Tinhout
12-10-2009 Dodaars Staphorst, 

Rienkskanaal / 
Dekkersland

Ep Meekhof
Jan Dunnink

12-10-2009 IJsvogel Staphorst, 
Rechterensweg

Jeanine Waanders

13-10-2009 IJsvogel, 
2 exempl.

Staphorst, 
Rienkskanaal t.h.v. 
Hamingerpad

Henk Dunnink

24-10-2009 IJsvogel, 
2 exempl.

Staphorst, 
Rienkskanaal 
nabij Dekkersland

Henk Dunnink, 
Sjoerd Koopmans 
en Alb. Lier

reptielen:
20-09-2009 Adder Wapserveen G. Zwiers / 

E. Meekhof

Vlinders:
25-09-2009 Windepijlstaart Rouveen, 

Scholenland
Evert Padberg

‘uit de oude doos’

Voor u gelezen door Freek Bult in de Meppeler courant van 16 juli 1948 
(letterlijk overgenomen).

Bewoonde ooievaarsnesten in Drenthe (en Staphorst (toevoeging schrij-
ver)).

Dank zij de welwillende houding van de redacties van verschillende in deze 
provincie en daarbuiten verschijnende dag- en weekbladen kwam het vorige 
jaar onze oproep om gegevens van bewoonde ooievaarsnesten onder de 
ogen van tal van lezers.

Vele belangstellende Drenthe hebben aan ons verzoek gehoor gegeven, terwijl 
ook uit de omringende provincies verschillende berichten binnen kwamen. Uit 
al die brieven, waarvoor ook op deze plaats hartelijke dank, blijkt dat vanouds 

Veldwaarnemingen

reislustige wulP

Onderstaand een leuk berichtje van Gerrit Gerritsen over één van ‘onze’ 
wulpen.

Ik kreeg half oktober bericht dat een van de jonge wulpen die ik met Rinus 
Goutbeek ringde in het Staphorsterveld momenteel verblijft aan de kust in 
het uiterste NW-puntje van Spanje. De verste terugmelding tot nu toe van 
een Staphorster wulp. De vogel werd herkend door de kleurringen die wij 
gebruiken.
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de ooievaar overal een geliefde vogel is, wiens komst in het voorjaar steeds 
met vreugde wordt begroet.

Men moet echter niet menen, dat de ooievaar een algemene vogel is West-
Europa is; in Engeland, België en Frakrijk broedt hij niet meer, en ook in 
enkele Nederlandse provincies (Limburg, Noord –Brabant) ontbreekt hij ge-
heel, terwijl bv. in 1939 in Noord-Holland en Utrecht maar enkele bewoonde 
nesten voorkwamen.

De eerste algemene telling, verricht onder leiding van Mr. Fr. Haverschmidt, 
wees uit, dat er in 1929 209 nesten in ons land waren, waarvan 35 in Drenthe. 
In 1934 waren deze cijfers 274 en 57 en in 1939 bedroeg het aantal nesten 
316, waarvan 72 in Drenthe, 70 in Friesland en 38 in Groningen. Het aantal 
jongen was toen 824, waarvan 183 in Drenthe werden geboren, dat is gemid-
deld 2,5 per nest.

Ook in 1940 was het aantal bewoonde nesten nog goed te noemen; In Noord-
West-Drenthe en langs de Hondsrug in Noord-Oost-Drenthe en Groningen 
telden we toen 24 nesten met 53 jongen.

Gedurende de oorlogstijd zijn waarschijnlijk veel ooievaars omgekomen 
tijdens hun trektochten van en naar het Zuiden; want het aantal, dat toen op 
hun oude nesten terugkeerde, was maar heel gering. Van de genoemde 24 
nesten waren er in 1941 niet minder dan 13 onbewoond.

Ook in de omgeving van Meppel en Ruinerwold – van oudsher bekend om 
de vele nesten – waren toen weinig bezet. En op de bezette nesten werd 
nagenoeg niet gebroed; van de 26 nesten rond Meppel bleven er in 1941 21 
zonder jongen.

In geheel Drenthe werden toen slechts 41 bewoonde nesten geteld. 1942 en 
1943 brachten niet veel verbetering. In 1944 en 1945 werd de toestand iets 
gunstiger; bv. in de 17 nesten van Noord-Drenthe en de Groninger gemeente 
Haren tezamen 43 jongen.

Uit de binnen gekomen gegevens over 1946 en 1947 kon de volgende lijst 
worden opgemaakt. Deze is echter ongetwijfeld nog niet geheel volledig. Helpt 
U ons alsnog deze gegevens te complementeren. Ook voor de gegevens 
over jaar houden wij ons weer ten zeerste aanbevolen. Elke melding, zowel 
positief als negatief, stellen wij op prijs.

Overzicht groningen, drenthe en Overijssel (deels):

Aantal uitgevlogen jongen 1946 1947
Anloo
Annen 3 4
Annerveen 4 0
De Hollen 4 2
Boonspolder 0 3

Borger
Scholten 0 0
Westdorp 3 3
Buinen 1 0
Nieuw-Buinen 0 0

Coevorden
Pikveld 0 0

Dalen
Wachtum 3 2
Dalerveen ? ?

Eelde
Paterswolde 0 0
Café Arends 0 0

Emmen
Dierenpark ? ?

Gieten
Pastorie 0 3
Veenhof 7 0
Eexsterveen 0 0
Eexsterzandvoort (Hollander) 0 0
Eexsterzandvoort (Torenbos) 3 2
Zandvoort 0 2
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Havelte
Veendijk 0 2

Meppel
Groeneveld 4 2
Oosterboer 3 2

Nijeveen
Veld 4 2
Kolderveen 0 0

Oosterhesselen
De Klencke 4 1

Odoorn
Exloërtippen 4 ?
Exloo 0 2
Exlo 0 2

Peize
Peize 2 2

Roden
Roderwolde ? ?

Ruinerwold
Kuik 0 0
Hakman 3 2
Kok 3 2
Tijmes 1 0
Haakswold 4 2

Zuidlaren
Bulthuis ? 4
Medendorp 0 0
Schuilingsoord (Offringa) 0 0
Boon 0 0
Zuidlaarderveen 0 0

Giethoorn
De Waterlelie 0 0

Grootegast
Venema ? 3

Haren
Huize Hemmen 3 3
Esser Eibershof 4 2
Glimmen 3 3
Onnen ? ?

Hoogkerk
Roderwolderdijk 0 0

Schildwolde 3 0

Staphorst
Jansen 0 0
Timmerman 0 0
Pastorie Rouveen 0 2
Werkhorst 3 4

Steenwijkerwold
Huize Bergstein 0 3
Gelderen 0 0
Eesveen 3 0
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nederlandse naam Monitoringsoort Frequentie rode Lijst
Paarse knoopzwam
Pijpestrootjesmoederkoorn
?Rostbruine? kogelzwam
Oranje dropzwam
Kleverig koraalzwammetje Indicatorsoort Algemeen
Schorsbreker
Blauwe kaaszwam
Bittere kaaszwam
Boompuist
Doolhofzwam
Roodporiehoutzwam
Grote sponszwam Indicatorsoort Vrij algemeen
Gele aardappelbovist Indicatorsoort Zeer algemeen
Grote stinkzwam Indicatorsoort Zeer algemeen
Vliegenzwam Indicatorsoort Zeer algemeen
Parelamaniet Indicatorsoort Zeer algemeen
? korrelhoed
Rodekoolzwam
Fopzwam
Eikebladzwammetje

Verslag Paddestoelenexcursie 17 oktober 2009 in de 
boswachteriJ staPhorst (kilometerhok 214.515)

Onder leiding van Jan van Marle en de Drentse expert Bernhard de Vries 
hadden wij onder prachtige weersomstandigheden een paddestoelenex-
cursie. Wij bezochten de vakken achter de info-ruimte. Maar liefst 18 leden 
en belangstellenden (van jong tot oud) waren aanwezig. Vooral de jeugdigen 
deden hun best en brachten allerlei soorten aan. Er werden maar liefst 56 
soorten gevonden, waarvan enkele in het terrein niet precies op naam konden 
worden gebracht. Deze zijn aangegeven met een ?.
Bernhard de Vries liet eerst aan de hand van grote tekeningen en platen zien 
wat nu paddestoelen zijn en welke hoofdgroepen onderscheiden kunnen 
worden. Daarna gingen we het bos in. Dat de excursiegangers het interes-
sant vonden, blijkt wel uit bijgaande foto’s.
We troffen de volgende soorten aan:
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Sparrestinktaailing Bedreigd
Muizestaartzwam
Oranjegeel trechtertje
Helmmycena
Papilmycena
Kleefsteelmycena
Graskleefsteelmycena
Palingsteelmycena Selectieve 

aandachtsoort
Vrij zeldzaam Bedreigd

Sparrekegelzwam
Rimpelende melkzwam
Smakelijke melkzwam Kwetsbaar
Grijsgroene melkzwam
Leverzwam Indicatorsoort Algemeen
Rossige melkzwam Indicatorsoort Algemeen
Beukenrussula Indicatorsoort Algemeen
Braakrussula
Stevige braakrussula
Zwartrode russula
Vissige russula
Geelwitte russula Indicatorsoort Zeer algemeen
Sterspoorsatijnzwam
Gewone hertezwam
? gordijnzwam
Dennevlamhoed
Gewoon donsvoetje
Gewone zwavelkop
Rode zwavelkop
Witsteelfranjehoed
Groene schelpzwam Indicatorsoort Algemeen
Wit oorzwammetje
Valse hanekam Indicatorsoort Zeer algemeen
Gewone krulzoom Indicatorsoort Zeer algemeen
Kastanjeboleet Indicatorsoort Zeer algemeen
Holsteelboleet Selectieve

aandachtsoort
Vrij zeldzaam Bedreigd

Bonte berkeboleeet
Gele ringboleet Selectieve 

aandachtsoort
Vrij zeldzaam Kwetsbaar

beZemkruiskruid

Tijdens de maandelijkse inventarisatie door de plantenwerkgroep op 15 
oktober '09 van nog of reeds bloeiende wilde planten, troffen we op Dick-
ninge iets bijzonders aan: Een composiet, volop in bloei, gedetermineerd als 
bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), een vaste plant, die bloeit van juni 
t.m. december. Bijzonder omdat deze plant met wolbalen uit Zuid-Afrika is 
ingevoerd en vanaf 1903 in Europa groeit en zich daar sterk uitbreidt.
Sedert 1975 worden er exemplaren in België en Nederland gevonden. De 
plant groeit hier in wegbermen, ruderale terreinen en vooral op spoorweg-
emplacementen. 
De vraag blijft hoe dat ene exemplaar op Dickninge terecht kwam. 
Bronnen: 
Atlas van de Drentse Flora.
A. Koster: Vademecum wilde planten, 5e druk 1999. 
Heimans, Heinsius en Thijsse 's Geïllustreerde Flora van Nederland, België 
en Luxemburg, 23ste druk 1994.

Jan Tinhout

Na afloop bedankte voorzitter Jan Vos de beide excursieleiders en roemde 
vooral de inzet van de jongeren. Hij zei voorts dat het zeker voor herhaling 
vatbaar is. Hij wenste vervolgens iedereen wel thuis.

Noot van ondergetekende: De expert werkt zelf voornamelijk met Latijnse namen. Ik heb gepro-

beerd de Nederlandse namen te noteren, maar soms kwamen ze met aarzeling uit de mond van de 

heer De Vries. Later bleek enkele namen niet te vinden door mij (onvoldoende kennis). Daarom heb 

ik soms namen gekozen die er op leken. Bijv. door de heer De Vries genoemde naam Meerkleurige 

berkenboleet heb ik gewijzigd in Bonte berkenboleet, Groene beukenmelkzwam in Grijsgroene 

melkzwam, Donsvoetje in Gewoon donsvoetje en Moederkoren in Pijpestrootjesmoederkoorn.

 

Literatuur: Paddestoelen Encyclopedie, Gerrit J. Keizer, 1997.

Gids voor de paddestoelen in het meetnet, 

Eef Arnolds en Mirjam Veerkamp, 1999.

Diverse artikelen en afbeeldingen op internet.

Jan Paasman
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Politiek tweestromenland in het reestdal

De drie natuurbeschermingsverenigingen,die in het Reestdal actief zijn ma-
ken zich zorgen over een aantal ontwikkelingen binnen het beekdal van de 
Reest. In overleg is een brief opgesteld,die naar beide provincies is gestuurd. 
Hieronder treft u de brief aan. 

In een volgende Reestinfo hopen we de eerste reacties van de provincies te 
kunnen publiceren. 

Aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel (drenthe)
Betreft: Visie m.b.t. inrichting en beheer van het reestdal
6 april 2009

Geachte Colleges,

De natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o., de Vereniging voor 
Natuurbescherming Zuidwolde en de Natuurwerkgroep De Reest maken zich 
zorgen over de bestemming, inrichting en beheer van het Reestdal

Wij stellen vast dat de visies van de twee provincies t.a.v. dit gebied niet 
congrueren.

In het ontwerp omgevingsbeleid van de provincie Drenthe heeft het Reest-
dal de bestemming Natuur; de provincie Overijssel sluit daar niet op aan en 
is niet duidelijk waar het met dit gebied naar toe moet en spreekt van een 
mixlandschap. Drenthe geeft aan dat het gebied een verdrogingsprobleem 
heeft en vindt dat om dit probleem op te lossen het gebied moet worden 
aangewezen als een zogenaamd TOP-gebied. Overijssel doet dat niet; deze 
provincie vermeldt ook niet dat het Reestdal in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water door het waterschap Reest en Wieden als waterlichaam is aangewe-
zen. De verschillende visies hebben consequenties voor inrichting en beheer. 
Het Reestdal wordt aan Drentse kant in belangrijke mate beheerd door het 
Drentse Landschap; aan de Overijsselse kant door Landschap Overijssel. 
Beide organisaties beheren binnen de kaders die de provincies stellen. En 
omdat die kaders van elkaar verschillen zijn er ook verschillen tussen inrichting 
en beheer tussen de twee natuurorganisaties.

Is dit erg? Ja dat vinden wij als lokale natuur- en landschaporganisaties erg. 
Onverantwoord zelfs.

Het Reestdal is één landschappelijk, ecologisch en waterhuishoudkundig 
systeem dat integraal en duurzaam moet worden ingericht en beheerd.
Maar als kaders verschillen kan het gebied niet integraal en duurzaam worden 
beheerd. Wij roepen beide provincies op om een gezamenlijke visie voor het 
Reestdal te ontwikkelen die een integrale en duurzame inrichting en beheer 
mogelijk maakt. Wij vinden dat dat tot uw verantwoordelijkheid behoort.

De drie verenigingen maken zich zorgen over de (ongebreidelde) ontwikkeling 
van het recreatieve en toeristische gebruik van het Reestdal. Het plaatselijk 
nog zeer fraaie Reestdal en de aanwezige natuur hebben een grote recreatieve 
en toeristische aantrekkingskracht. 
Daar zijn wij blij mee; daarover geen misverstand. Maar wij moeten ons 
realiseren dat het Reestdal een beperkte omvang heeft (in feite een relatief 
smalle landsstrook langs de Reest over zo’n 35 km) en een beperkte op-
vangcapaciteit. Te hoge recreatieve druk zal onvermijdelijk leiden tot verlies 
van natuur- en landschapwaarden; waarden die nu juist de aantrekkelijkheid 
bepalen.

Wij verzoeken u er op toe te zien dat recreatie zich richt op rustige vormen van 
recreatie als wandelen, fietsen en paardrijden waarbij gebruik wordt gemaakt 
van bestaande voorzieningen en zeer terughoudend te zijn waar het gaat om 
uitbreiding van die voorzieningen. En waar dat nodig mocht blijken schade 
aan natuur en landschap te vermijden dan wel te compenseren.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het passeerbaar maken van stuwen 
en andere barrières in de Reest voor vissen maar ook voor bijvoorbeeld de 
visotter (i.k.v. de Flora en Faunawet behorend tot de categorie die het zwaarst 
moet worden beschermd!). 

Met name de kruising van de Reest met de Hoogeveense Vaart en de A28 is 
een belangrijk knelpunt. Het waterschap Reest en Wieden heeft in het kader 
van de Kaderrichtlijn Water plannen om deze knelpunten op te lossen. Wij 
verzoeken u daarin het waterschap te ondersteunen.

In dit kader willen wij u ook attenderen op de problematische migratie van 
de gidssoort visotter van het het Natura 2000 gebied de Olde Maten naar de 
Reest en daarmee naar het achterland van beide provincies (en nog verder 
naar het Duitse grensgebied).

De A32, A28 en de spoorbaan (knooppunt Lankhorst) vormen nu nog be-
langrijke knelpunten.
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Recentelijk zijn hier 2 doodgereden otters aangetroffen. Bij het achterwege 
blijven van gepaste maatregelen (tunnels) zal dit bloedbad tot in lengte van 
jaren voortduren.

Onze organisaties zijn graag bereid onze plaatselijke kennis van natuur en 
landschap bij het oplossen van bovenvermelde knelpunten in te brengen.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Mede namens
Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o.,
J. Verburg, voorzitter,

Natuurwerkgroep De Reest (Balkbrug-Dedemsvaart),
J. Dijkema, voorzitter,

J. Vos, voorzitter
Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.

Redactie en bestuur wensen 
iedereen een voorspoedig 2010

nieuwe leden geVraagd!!!

Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro. 
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad ‘De Scharrelaar’.

0 Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro. 
Hij/zij ontvangt 5x per jaar het verenigingsblad ‘De Scharrelaar’.

 En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuur-
wacht ‘Weer of geen weer’. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkast-
controle.

 
 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.

 
0 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 naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging 
“IJhorst-Staphorst e.o.”
p/a K. Compagner Boslaan 33
7951 CB Staphorst 0522 - 465050
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Dit blad is bestemd voor een ieder die belangstelling heeft
voor de Natuur en het behoud daarvan.


