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VOORWOORD 

 

Ook dit jaar heeft de redactie weer een prachtige omslag voor De Scharrelaar. 

De keus is dit jaar gevallen op de Wilde Narcis. Dit om zo ook de aandacht te 

vestigen op de plantenwerkgroep, zij hebben in het verleden hier veel  

aandacht aan besteed. 

 

In de december uitgave van de Scharrelaar heb je al kunnen lezen dat de 

opengevallen plek in het bestuur op de jaarvergadering weer ingevuld kan 

worden, we zijn hier erg blij mee . 

 

Ook wil ik in de eerste Scharrelaar van 2015 alle vrijwilligers bedanken voor 

hun inzet voor de natuur en de vereniging in 2014 . En ik hoop dat dat ook het 

komende jaar weer zo zal zijn. Er is nog genoeg te doen voor de natuur. 

 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een uur voor de vergadering de financiële  

stukken in te zien, zodat je tijdens de vergadering een extra duidelijk beeld 

hebt. 

 

In deze scharrelaar staat ook het programma van de jeugd voor het komende 

jaar weer vermeld. Ik hoop dat deze werkgroep ook weer veel kinderen mag 

verwelkomen bij hun activiteiten. 

 

Jan Vos, voorzitter  
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02-03-2015 Algemene ledenvergadering met lezing over vogel/dier van 

het jaar 

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

IJhorst 

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

IJhorst (met 2 min. stilte om 20.00 uur) 

25-05-2015 Fietstocht 

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

ledencontactvergadering 

05-09-2015 Vrijwilligersdag 

19-09-2015 Heidezuivering 

 

 

JEUGDAGENDA 

 

14-02-15  Inleiding over uilen en 

daarna gaan we uilen 

timmeren.   

Inforuimte SBB aan 

de Vijverweg. 

Aanvang 13.30 uur. 

Niet leden betalen  € 

1. 

21-03-15 Landelijke 

schoonmaakdag. 

Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 09.00 uur. 

11-04-15 Begin nestkastcontrole Verzamelen bij de inforuimte SBB aan 

de Vijverweg. Aanvang 8 uur. 

27-06-15 Busreis naar het nationale park “De Hoge Veluwe”. 

   We vertrekken om 8.30 uur van het marktterrein in Staphorst. 

Kosten leden € 10.00, niet leden € 15,00.  

Opgeven voor 11-04-15. 
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22-08-15 Waterbeestjes zoeken. Aanvang 13.30 uur. Plaats wordt nog 

bekend gemaakt. Niet leden betalen  € 1. 

19-09-15 Heidezuivering. Aanvang 9 uur. Plaats wordt nog bekend 

gemaakt. 

10-10-15 Paddestoelenexcursie en daarna gaan we broodjes bakken bij 

de vuurkorf. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 

uur. Niet leden betalen  € 1. 

07-11-15 Landelijke natuurwerkdag. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. 

Aanvang 09.00 uur. 

21-11-15 Timmermiddag. Inforuimte SBB. aan de Vijverweg. 

Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen  € 2,50 

09-01-16 Spel en film. Uitdelen programma 2016. Inforuimte SBB aan 

de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen  € 1 

 

 

 

 

 

 

JEUGDHOEKJE 

 

 

 

 

Nestkastjes timmeren zat .22-11-‘14 

 

Zaterdag 22 nov. waren er 17 kinderen naar de werkplaats van Jan Nijboer 

gekomen om te gaan timmeren. Een aantal vrijwilligers hadden het hout 

verzameld en de nodige spullen op maat gemaakt. De kinderen mochten 

allemaal twee nestkastjes timmeren. Als deze klaar waren mochten ze deze 

kastjes versieren met schors, berkenstammetjes of plakjes hout. 

Enthousiast waren ze aan het timmeren en versieren. Sommige jongens 

maakten nog extra kastjes voor de nestkastroutes. Het resultaat was erg leuk 

om te zien. Aan het eind van de middag koos een ouder de leukste/mooiste 

kastjes uit en de kinderen werden beloond met een prijsje. Een leuke 

timmermiddag met veel lawaai. We bedankten Jan Nijboer voor het gebruik 

van zijn schuur.  

 

Marry v.d. Berg-Timmerman  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  

D.D. 2 MAART 2015 AANVANG 19.30 UUR 

 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken  
 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 2 februari 2015 
 

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

Scharrelaar Dec.) 
 

5. Mededelingen 
 

6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 
 

7. Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting 

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

8. Verslag kascommissie 
 

9. De kascommissie 

Jan Nijboer  en Hans Voortman.    Reservelid Miriam Fagel  

Aftredend: Jan Nijboer 

Zittend: Hans Voortman en Miriam Fagel 

Benoeming: Reservelid. 
 

10. Vaststelling contributie 
 

11. Bestuursverkiezing 

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

herkiesbaar gesteld volgens art.9.2 van de statuten) 

Kandidaat: Miriam Fagel 

Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot 

een week voor de algemene ledenvergadering melden bij de 

voorzitter. 
 

12. Werkgroepen 
 

13. Wat komen gaat 
 

14. Rondvraag 
 

15. Pauze 
 

16. 20.45 uur: Presentatie 
 

17. Sluiting 
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING, GEHOUDEN OP MAANDAG 3 

MAART 2014 BIJ KROKO MULTIPUNT, HEERENWEG 42 TE IJHORST. 

 

In de vorige scharrelaar stond niet het juiste verslag van de jaarvergadering 

maar van de vergadering van 2013 dus hier het verslag van de vergadering 

van maart 2014. 

 

Aanwezig:  32 personen 

Afwezig met kennisgeving: Hans Voortman  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom, in het bijzonder Niek Gosker, als aspirant bestuurslid, die toch 

aanwezig kan zijn. 

Peter van den Brandhof wordt verwelkomd op het moment dat hij arriveert. 

  

2).  Ingekomen stukken: 

Brief Landschap Overijssel als reactie op onze brief over suggesties voor het 

weidevogelbeheer in het Reestdal. Wij komen hierop nog terug. 

Nieuwe uitgave - Stadsrand Meppel Reestdal 

Overlijdensbericht van Bertus Zomer 

 

3). Notulen, d.d. 3 februari 2014  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4). Notulen, d.d. 4 maart 2013 (jaarvergadering) 

De notulen, die in de Scharrelaar van februari waren opgenomen, worden 

goedgekeurd. 

 

5). Mededelingen:  

Punt 7 (goedkeuring begroting) van de agenda zal bij punt 10 behandeld 

worden. 

 

6). Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar februari 2014) 

Dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering, waarmee tevens het 

beleid van het bestuur over 2013 wordt goedgekeurd. 

 

7). Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting 

Goedkeuring begroting naar punt 10. 

 

De penningmeester licht een aantal posten toe.  
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Met name de afschrijving op de PR-artikelen, jubileumboeken etc. is nieuw. 

Deze artikelen zullen in 5 jaar worden afgeschreven. Hierdoor is een groter 

negatief resultaat ontstaan. 

De kosten voor de Scharrelaar leveren een discussie op, waarbij voorgesteld 

wordt om terug te gaan naar 3 Scharrelaars per jaar. Ook zou gekeken 

kunnen worden wie de Scharrelaar digitaal wil ontvangen. Dit zou overigens 

geen groot voordeel opleveren. De redactie en de voorzitter pleiten ervoor om 

de Scharrelaar op 4x per jaar te houden. Vanuit de leden wordt opgemerkt, 

dat de Scharrelaar het visitekaartje van onze vereniging is. Er kan ook 

geprobeerd worden om de advertentie-inkomsten te verhogen, door hiervoor 1 

persoon verantwoordelijk te stellen.  

 

8). Verslag kascommissie 

Jan Nijboer deelt als woordvoerder van de kascommissie mee dat de kas in 

orde wordt bevonden en dat aan de penningmeester décharge wordt 

verleend. De leden gaan hiermee akkoord. Mart van de Jagt en Jan Nijboer 

worden bedankt door de voorzitter.  

 

9). Benoeming lid kascommissie:  

Mart van de Jagt is aftredend lid van de kascommissie en hij wordt opgevolgd 

door reservelid Hans Voortman. Als nieuw reservelid meldt Miriam Fagel zich. 

 

10). Vaststelling contributie 

De vergadering besluit tot handhaving van de hoogte van de contributie.  

Bij stemming blijkt, dat de meerderheid voor behoud van 4 Scharrelaars per 

jaar is. 

 

Daarna wordt de begroting behandeld.  

De penningmeester licht een aantal posten toe. 

Voor de gestolen vangnetten is een gedeeltelijke vervanging in de begroting 

opgenomen. 

Jan Nijboer vraagt of het niet mogelijk is om meer geld te genereren uit het 

kapitaal, b.v. door te beleggen of bij een andere bank geld weg te zetten. De 

penningmeester geeft aan dat dit wel vaker is geprobeerd, maar niet gelukt. 

Ook beleggen wordt niet als positief ervaren. Ook geeft de penningmeester 

aan dat nu van het coöperatiefonds van de Rabobank regelmatig geld wordt 

ontvangen, voor projecten van de vereniging, zoals voor de GPS-ontvangers. 

Wanneer we geen klant meer zijn bij de Rabobank, dan zal dit ook stoppen. 

Deze bijdrage levert meer op dat wat extra rente. 

 

De kosten voor de Scharrelaar blijven dus op € 5.200 begroot. De begroting 

van het negatieve resultaat blijft hierdoor € 2.762,--.  
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Omdat het voortbestaan van het coöperatiefonds onzeker is, zal in ieder geval 

voor 2014 weer een aanvraag gedaan worden. 

 

Er wordt nog voorgesteld om de Scharrelaar digitaal te versturen voor 

diegenen die dit willen. Dit zal echter niet zoveel besparen. Zeker niet mbt de 

portokosten, omdat de meeste Scharrelaars door vrijwilligers worden bezorgd, 

waarvoor deze vrijwilligers bij dezen nog worden bedankt. 

Harm Bloemhof vraagt of de Scharrelaar gedrukt of geprint wordt. Dit weten 

we niet. Dit wordt in een volgende vergadering beantwoord. 

De begroting en het financieel beleid van afgelopen jaar worden goedgekeurd 

door de leden. 

 

11). Bestuursverkiezing 

Er zijn 2 aftredende en 1 nieuw bestuurlid. Na ontvangst van de stembriefjes 

zijn deze bestuursleden, zijnde Roelof Talen en Greetje Kroonenburg, beiden 

herkozen. Ook Niek Gosker wordt gekozen tot lid van het bestuur.  

We nemen daarna afscheid van 2 bestuursleden. Geertje Zwiers wordt 

bedankt voor haar inzet in het bestuur vanaf 2006. Gerard van den Berg is 

actief in het bestuur sinds 2008 en wordt daarvoor bedankt. Hij zal als lid tot 

de Werkgroep Ruimtelijke Ordening toetreden. 

 

De voorzitter vraagt nog om 1 minuut stilte voor alle leden die ons afgelopen 

jaar zijn ontvallen.  

 

12). Werkgroepen: 

Jeugd: Bij de lezing van Arnold Lassche waren 24 kinderen aanwezig. Arnold 

wordt nogmaals bedankt voor de geslaagde middag. Op 15 maart wordt de 

schoonmaakdag gehouden, waarvoor ook volwassenen gevraagd worden 

voor de begeleiding. Op 5 april gaat de boswachter met de jeugd het bos in 

om te kijken naar het voorjaar.  

Planten: op 13 februari 2014 bloeiden op Dickninge 14 soorten. Op 22 

februari zijn Jan Paasman en Jenny Koers naar de Drentse Floradag in 

Zuidlaren geweest. Op 13 maart 2014 naar Dickninge gaat niet door. Wel gaat 

de werkgroep naar IJhorst op zoek naar de wilde narcis. Mogelijk gaan ze 20 

maart wel naar Dickninge. 

Nestkastonderzoek: De nestkastcontrole start op 12 april. Volgende week 

dinsdag 11 maart is de vergadering van de controleurs. Jan Nijboer vraagt 

hulp voor het maken van nestkasten, maar het blijkt dat bij Berend Witte nog 

zo’n 60 kasten staan, die geschikt zijn voor het bos. 
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Ringonderzoek:  

Harry van Wijk meldt dat de nieuwe ringvergunningen zijn ontvangen. Harry is 

nu coördinator van deze werkgroep. Harm Bloemhof stelt voor om een 

advertentie te plaatsen in het blad Vinkentouw, waarin om overtollige netten 

gevraagd wordt. Vraag over een dode vogel met ring: deze moet naar Harry 

van Wijk. 

Vlinders: Er zijn al citroenvlinders gezien en een kleine vos. 

Zoogdieren: Harm Bloemhof meldt dat er veertjes van de pimpelmees en 

honingraten in een marterkast gevonden zijn. 

Redactie: Er is een nieuwe omslag om de Scharrelaar. Volgende keer wordt 

de acceptgiro meegestuurd. 

Natuurreizen: Het programma is bijna rond. Er komt nog een bijeenkomst 

voor de 22 deelnemers. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 

 

Overige werkgroepen: geen bijzonderheden. 

 

13). Wat komen gaat: 

03-03-2014 Algemene Ledenvergadering met na de pauze een 

presentatie door Peter van de Brandhof over 

weidevogelbeheer in het Staphorsterveld. 

15-03-2014 Schoonmaakdag 

07-04-2014 LCV: presentatie over de vogel van het jaar (de spreeuw) 

12-04-2014 Start nestkastcontrole 

05-05-2014 LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de 

moerasnatuur in de Wieden en Weerribben. 

17-05-2014 Bestuursuitje naar Vogeleiland  

23 t/m  

31-05-2014 Natuurreis naar Hongarije 

02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten 

09-06-2014 Fietsen op 2
e
 Pinksterdag 

06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte 

13-09-2014 Heidezuivering 

11-10-2014 Heidezuivering 

01-11-2014 Landelijke natuurwerkdag 

 

14). Rondvraag:  

Hiltje Velde stelt voor om deze jaarvergadering een half uur eerder te 

beginnen.  

 

15). en 16). Pauze en lezing: 

Na de pauze houdt Peter van den Brandhof een lezing over weidevogelbeheer 

in het Staphorsterveld. 
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17). Sluiting: 

De voorzitter bedankt Peter van den Brandhof voor zijn lezing. Hierna sluit de 

voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 7 april 2014. 

 

de voorzitter Jan Vos    de notulist Janny Niehoff 

 

 

JAARVERSLAG 2014 

 

Bestuursvergaderingen. 

In januari en februari heeft het bestuur vergaderd bij Gerard van de Berg aan 

de Kerkweg in IJhorst. Omdat Gerard zijn bestuurlijke periode in maart 

beëindigde gaan we op zoek naar een andere vergaderlocatie. Gerard en 

natuurlijk ook zijn eega worden hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en 

natuurlijk ook voor de prima verzorging, inclusief de lekkere koek. We kunnen 

in het vervolg gelukkig terecht bij “Kroko” in IJhorst. De resterende maanden 

van het jaar zijn we hier goed ontvangen. In de maanden juni en juli werd er 

niet vergaderd.  

 

Ledencontactvergaderingen. 

Er wordt maandelijks vergaderd bij “Kroko” in IJhorst , waar Erik en Greetje 

met assistentie van Jaap ons prima ontvangen. Er is altijd wel wat lekkers bij 

de koffie. Het gemiddelde bezoek op de ledencontactavonden ligt op 26 

personen.  

6 januari:  

Hendrikje Vos zorgt ook deze keer voor de gebruikelijk 

“nieuwjaarsknieperties”. 

Twente naar Drenthe’. Hij doet dit weer met prachtige afbeeldingen. 

3 februari: 

Albert Lassche verzorgt een presentatie van de vogeltrek over Zweden. Hij 

laat foto’s zien van geweldig grote hoeveelheden verschillende vogelsoorten 

die de overtrek maken. 

3 maart: 

De jaarlijks algemene ledenvergadering vindt plaats. De bestuursleden 

dhr.R.Talen en  

mevr. G.Kroonenburg zijn aftredend en herkiesbaar. Zij zijn beide herkozen. 

Dhr G.v.d.Berg is aftredend en niet herkiesbaar. 

Mevr.G.Zwiers is aftredend op eigen verzoek. 

Dhr. N.Gosker is gekozen. 
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De kascommissie bestaande uit dhr.M.v.d.Jagt en dhr J.Nijboer hebben alles 

in goede orde bevonden.  

Na de pauze geeft Peter van de Brandhof een boeiende presentatie over het 

weidevogelbeheer in het Staphorsterveld. 

7 april:  

Pieter van de Berg verzorgt een presentatie over de 

spreeuw, de vogel van het jaar. Van een gewone 

vogel valt toch veel te vertellen en te zien.  

5 mei:  

Veel weet Ronald Messemaker te vertellen over de 

moerasnatuur van de Wieden en de Weerribben. Hij 

laat hierbij prachtige afbeeldingen zien. 

2 juni:  

Er is net als vorig jaar een excursie bij de familie P. 

van de Berg in Zwartewaterklooster. Deze wordt 

verzorgd door dhr. Jeroen Bredenbeek van 

Staatsbosbeheer. We maken deze avond een 

wandeling naar het nieuwe “eco-aquaduct”. 

1 september: 

Albert Kerssies vertelt met enthousiasme over de heide en alles wat daar mee 

te maken heeft ondersteund met prachtige beelden.  

6 oktober:  

Ingo Jansen weet alles van ringslangen en reptielen. Hij laat ons delen in zijn 

kennis en geeft hierover een interessante presentatie.  

3 november:  

Geert de Vries laat ons veel zien over de ecologie van kleine 

landschapselementen zoals poelen en houtwallen. 

1 december:  

Jeroen de Visser houdt het dicht bij huis. Zijn presentatie over het Beekdal 

van de Reest levert interessante informatie op. 

 

Ledental. 

Per 31 december 2014 telt de vereniging 90 jeugd- en 570 volwassen leden. 

Dat zijn er 30 minder dan in 2013.  

Voor zover bekend zijn in 2014 de volgende leden overleden. 

Dhr. G.W.Beute  Wanneperveen 

Dhr. L.Zomer  IJhorst 

Dhr. A.Knol  De Wijk 

Dhr. K.Donker  IJhorst 

Dhr. G.Haakmeester IJhorst 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
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Samenwerking.  

Met verschillende instanties en organisaties wordt  informatie uitgewisseld o.a. 

door middel van de verenigingsbladen. Dat er veel gedaan wordt achter de 

schermen blijkt uit de afzonderlijke verslagen van de diverse werkgroepen. 

Op bestuurlijk niveau wordt er overleg gepleegd om op een lijn te komen met 

o.a. de verschillende natuurbeschermingsverenigingen in de omgeving, de 

gemeente Staphorst, Staatsbosbeheer, de agrarische natuurvereniging Horst 

en Maten en de rentmeester van Dickninghe.  

 

Website. 

De vereniging beschikt over een eigen website:  

www.natuurbeschermingsvereniging.nl  opgezet en beheerd door Harry Vos.   

Op deze website wordt in het kort de doelstelling van de vereniging 

weergegeven. Er is zoal informatie te vinden over het bestuur, de 

werkgroepen en de agenda. Verder is er een fotopagina en is ‘De Scharrelaar’ 

als pdf file te lezen. 

Het verslag van de maandelijks ledencontactvergadering wordt ook op deze 

site geplaatst. Het bestuur ziet graag dat de werkgroepen actuele informatie 

en foto’s aanleveren. Op deze manier ontstaat een website die steeds 

verandert en zo wordt het nog interessanter om de site te bezoeken.  

 

Schoonmaakactie. 

 

Op zaterdag 15 maart wordt 

het startschot voor de 

landelijke schoonmaakdag 

gegeven door burgemeester 

J.Alssema bij de oude 

inforuimte van SBB aan de 

vijverweg. De organisatie ligt 

bij onze vereniging in 

samenwerking met SBB en de 

gemeente Staphorst. De opkomst met 30 kinderen en 13 volwassenen is 

hoger dan vorig jaar. Inmiddels mag verwacht worden dat iedereen het eigen 

afval meeneemt. Toch werd er een tandemasser vol afval bij elkaar gezocht 

op de tien routes die uitgezet waren in en om het Staatsbos. Namens 

Staatsbosbeheer was Nico Arkes aanwezig. Hij bedankte de kinderen na 

afloop uitvoerig en gaf ze namens Staatsbosbeheer een presentje mee. Naast 

de kinderen van onze jeugdwerkgroep ‘Weer of geen weer’ waren er kinderen 

van de Maarten Lutherschool uit Punthorst. 

Jaap Padding verzorgt na afloop lekkere broodjes en drinken. 
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Heidezuivering.  

Ook dit jaar hebben we weer twee heidezuiveringen georganiseerd. De eerste 

heidezuivering vindt plaats op zaterdag 13 september 2014 op de locatie net 

voor de “Zwarte Venen”. Dat is het bekende schaatsven. Daarbij zijn 15 

volwassenen en 5 kinderen aanwezig. Staatsbosbeheer is ditmaal niet 

vertegenwoordigd. Wegens groot succes bij voorgaande heidezuiveringen 

wordt Dhr. Gosker wederom gevraagd om met zijn kleine pony’s te komen 

helpen. Omdat er niet zoveel grotere bomen af te voeren zijn worden de 

ponypaardjes alleen ingezet voor de rondritten, dit tot groot plezier van de 

kinderen. 

De tweede heidezuivering 

wordt gehouden op 11 oktober 

met een grote opkomst van 25 

volwassenen en 20 kinderen. 

Deze keer wordt het 

heideterrein aan de andere 

kant van de “Zwarte Venen” 

aangepakt. Door ieders grote 

inzet is het nu weer een groot 

open heidegebied waar we de 

komende tijd weer volop van 

kunnen genieten. 

Ook nu toont burgemeester J.Alssema zijn belangstelling door zijn 

aanwezigheid. 

Koffie, drinken en koeken worden weer uitstekend verzorgd door Jaap 

Padding. 

Beide keren is er weer na afloop de lekkere snert, aangevuld met roggebrood 

en spek, gemaakt door Hendrikje Vos.  

Iedereen, die op welke manier dan ook meegeholpen heeft, wordt hartelijk 

bedankt. 

 

Vrijwilligersreis: 

Er zijn 23 deelnemers. 

‘s Morgens vertrekken we van het marktplein in Staphorst naar het 

Dwingelderveld, waar we een rondleiding krijgen van Dhr. Albert Kersies. 

Daarna gaan we naar de vlindertuin in Havelte, waarna we een diner krijgen in 

het theehuis van Havelte. 

 

Werkgroepen. 

De volgende verslagen van de werkgroepen zijn aangeleverd door de 

coördinatoren van de werkgroepen, hiervoor hartelijk dank. 
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Fietstocht.  2
e
 PINKSTERDAG 

Dit jaar gingen we eens een heel andere kant op en wel richting het noorden. 

Waar wij onze fietstochten nog nooit een keer hadden uitgezet. en toch voor 

de verandering langs leuke plaatsen konden leiden. We vertrokken weer vanaf 

het Marktplein in Staphorst. Het weer was droog al dreigde er wel een bui .We 

gingen eerst richting Meppel, via de Stationsweg en Blankensteinsweg over 

de A32 en door een fietstunneltje. Daarna langs het “Gat van Blijdenstein” 

richting Ruinerwold. Over smal paadje en langs de Wold-AA fietsen we naar 

Weerwille. Van hieruit naar Koekange [onderweg even aanwippen bij Pits en 

Puts voor een drankje] en weer verder. Enkele fietsers voelden hier nog een 

paar spatjes regen maar dat stelde gelukkig niks voor. Via de” Hoge Linthorst” 

[ waar ik nog enkele fietssters vroeg naar de tocht en zij deze als heel mooi 

ervaarden ] ging het richting buurtschap De Stapel waar men het monument 

TEGEN ZINLOOS GEWELD kon aandoen en op het daar aanwezige terras 

van het restaurant een natje of droogje kon nuttigen. Daarna maar weer op de 

pedalen richting 

De Wijk via de Respersweg  over het Reestbruggetje weer in Overijssel. Einde 

weg op de Heerenweg ging het weer naar de IJhorst nog even bij Multipunt 

KROKO aan en dan richting Halfweg via de Schotsweg [hier kon je links van 

de weg de aangelegde oeverzwaluwwand op het land van Roorda zien 

liggen]. Dan Schotsdwarsweg, Zwarteveensweg en Portiekstraatje [waar je 

twee pasgeboren pony’s kon zien en aaien] ging het naar de Berkenstouwe en 

over de Gemeenteweg [De DIEK] weer terug naar het eindpunt,”het 

Marktplein. Het aantal deelnemers was [ondanks meerdere fietstochten ] toch 

161 personen.Van verschillende deelnemers werd deze tocht weer zeer 

gewaardeerd  en wij hopen dus ook het volgende jaar weer een tocht uit te 

zetten langs mooie en misschien we onbekende plekken in 2015. 

Jan Dunnink en Roelof Talen. 

 

Jeugd “Weer of geen weer”.  
zat.11 jan. 

We begonnen het nieuwe jaar met een film en quiz middag, aanwezig 23 

kinderen. Klaas Visscher begon de middag met een quiz over de natuur die de 

kinderen mochten maken. Hij had een powerpoint presentatie gemaakt met 

foto’s/vragen. 

Hierna gingen we een film over de natuur in Afrika kijken van de DVD Earth 

Flight. 

Ondertussen werden de vragen van de quiz nagekeken .De prijsjes werden 

uitgedeeld aan de beste spelers, ze konden kiezen uit een pet of een shirt. 

Aan het eind van de middag werd het jeugdprogramma 2014 uitgereikt met de 

nieuwe activiteiten. 
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zat. 8 febr. 

Arnold Lassche, van de werkgroep roofvogels, kwam ons deze middag 

hierover wat vertellen, aanwezig 21 kinderen. Het verhaal ging over de manier 

van vliegen van roofvogels ,de silhouetten ,het vliegen/zweven van de vogels, 

vaak op de thermiek in de lucht. Voor het overwinteren leggen deze vogels 

soms duizenden kilometers af .Veel informatie werd ons verteld. Hierna 

gingen de kinderen vragen beantwoorden van een stencil wat Arnold gemaakt 

had, wat voor sommigen best nog wel lastig was. Het laatste half uur waren 

de kinderen bezig met het uitknippen van vogelsilhouetten op ware grootte. 

Deze konden ze daarna kleuren/intekenen of beplakken met allerlei 

vogelplaatjes.  

zat.15 maart 

Aan de landelijke schoonmaakdag heeft een hele groep kinderen en 

volwassenen meegewerkt. 

zat. 5 april 

Ruud Jonker van SBB was aanwezig bij ons om ons wat te laten zien en 

horen over vogels. Voor de pauze liet hij ons genieten van zijn samengestelde 

serie zeer bijzondere vogels. Foto’s samengesteld uit 2 vogels zodat je de 

meest bijzondere afbeeldingen kon zien. Er was dan ook veel te raden. Op 

deze manier kwamen de kernmerken van de verschillende vogels mede door 

de uitleg van Ruud  goed naar voren. Na een korte pauze gingen we naar 

buiten om de echte vogels te zien en te horen.Een kleine opsomming van wat 

er waar te nemen was : boomklever ,vuurgoudhaantje. appelvink, zwarte 

mees , tjiftjaf , pimpelmees, roodborstje en een vink. 

Op het eind van de middag nadat Ruud Jonker bedankt was ging ieder weer 

tevreden naar huis met weer een beetje meer vogelkennis. 

zat.12 april 

De nestkastcontrole is weer begonnen waar ook een aantal kinderen aan 

meedoen. 

zat.14 juni 

De excursie naar de vlindertuin in Havelte is niet doorgegaan omdat er te 

weinig belangstelling voor was. 

zat. 23 aug. 

Ons jaarlijkse reisje ging dit keer naar de Dutch Bird Fair in De 

Oostvaardersplassen. Vanwege het geringe aantal kinderen (15) gingen we 

met auto’s daar naar toe. De Dutch Bird Fair is het grootste natuurevenement  

van Nederland. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud o.a. lezingen, 

excursies, workshops, ecokar excursies, fiets- en ring excursies enz. 

’s Morgens namen we in twee groepen deel aan twee excursies en ‘s middags 

ook weer, nl. de onderwaterwereldexcursie, de excursie “grote grazers”, de 

“ontdek de natuur” excursie en de excursie “Fotograferen in de natuur”. Eén 

van de kinderen heeft nog een prijs gewonnen met het fotograferen in de 
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natuur. Verder was er tussendoor nog van alles te doen voor de kinderen o.a. 

een klimwand, in een boom klimmen (met tuig), blote voetenpad, waterdiertjes 

vangen enz. Het was een leuke actieve dag met een goed gevuld programma. 

zat.13 sept. 

De heidezuivering, waar weer hard gewerkt is door jeugd en volwassenen. En 

na afloop was er weer de heerlijke snert van Hendrikje Vos. 

zat.20 sept. 

Om kwart voor tien vertrekt er een groep wadlopers (38 personen klein en 

groot) uit Staphorst richting Usquert. Deze fanatieke wadlopers zijn jongeren 

van de Natuurbeschermingsvereniging met een aantal ouders als vrijwilligers 

die meegaan en welke zorgen voor het vervoer. Om half 12 arriveert de groep 

op zijn bestemming. Na wat gegeten te hebben vertrekt de groep met 3 gidsen 

richting het Wad. Ze gaan 10km zwerven over het wad, lopen over glibberige 

klei, waden door het ondiepe water, rollen, springen en kruipen door modder. 

De gidsen genieten ervan om hun kennis te delen en vertellen dan ook veel 

over wat er allemaal leeft op het wad. Het laatste stukje gaan we door 

slibslootjes, waar sommige tot de knieën in de modder staan, erg vies komen 

ze weer terug. Maar gelukkig kunnen ze een duik nemen in het meertje aan 

de andere kant van de dijk. 

Al met al was het een gezellige, zonnige en leerzame dag! 

zat.11 okt. 

Nogmaals heidezuivering door jeugd en volwassenen. 

zat.25 okt. 

Voor de speurtocht in het bos was vrij veel belangstelling (24 kinderen). De 

speurtocht was uitgezet in het bos met als start- en eindpunt de schuur. 

Onderweg waren er nog een aantal controleposten. Ook waren er letters, 

foto’s, vragen en opdrachten opgehangen. Van de 17 gevonden letters moest 

bij terugkomst een zin of een woord gemaakt worden. Geen enkel groepje had 

helemaal de goede zin gevonden mede door een “strikvraag” die in de route 

zat. De zin was “de nacht van de nacht”. 

zat. 22 nov. 

Zaterdag 22 nov. waren er 17 kinderen naar de werkplaats van Jan Nijboer 

gekomen om te gaan timmeren. Een aantal vrijwilligers hadden het hout 

verzameld en de nodige spullen op maat gemaakt. De kinderen mochten 

allemaal twee nestkastjes timmeren. Als deze klaar waren mochten ze deze 

kastjes versieren met schors, berkenstammetjes of plakjes hout. Sommige 

jongens maakten nog extra kastjes voor de nestkastroutes. Het resultaat was 

erg leuk om te zien. Aan het eind van de middag koos een ouder de 

leukste/mooiste kastjes uit en de kinderen werden beloond met een prijsje. 

Een leuke timmermiddag met veel lawaai. We bedankten Jan Nijboer voor het 

gebruik van zijn schuur. 
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De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten blijft wat wisselend. 

De opkomst is eigenlijk vergelijkbaar met het jaar 2013. Alleen het jaarlijkse 

reisje trok dit keer wat minder kinderen dan vorige jaren. Maar over het 

algemeen zijn het enthousiaste kinderen die meedoen aan de activiteiten. 

Een extra vrijwilliger is nog steeds welkom bij onze jeugd werkgroep. Nog een 

woord van dank aan alle vrijwilligers die assisteren en allerlei hand- en 

spandiensten verrichten bij onze activiteiten. 

Namens de Jeugdwerkgroep: Marry van den Berg-Timmerman 

 

Nestkasten.  

Deze werkgroep doet verschillende werkzaamheden. Zoals; een aantal doet 

nestkastcontrole. En een ander deel doet nestkast controle maar neemt elke 

week ook een groepje jeugd mee het bos in om gezamenlijk de vorderingen in 

de kastjes te bekijken. Om zo gelijk de jeugd een beetje van het mooie van de 

natuur en in het bijzonder van het vogelleven te laten zien . De jeugd was hier 

ook weer erg actief mee bezig met wel een iets lagere opkomst dan vorig jaar. 

Een drietal van de controleurs gaat ook tevens nog weer bij de kastjes langs 

voor het ringwerk. 

Ook zijn er door enkele controleurs nog veel nieuwe kastjes getimmerd zodat 

de vogels een degelijk huisje kunnen krijgen. 

Hierna komt er voor een tweetal onderzoekers nog veel thuiswerk om de zo 

genoteerde gegevens te verwerken. 

Deze zijn ook doorgestuurd naar Nestkast. 

Een korte opsomming van deze cijfertjes zie je hier. Bezettingspercentage dit 

jaar 70.2% in 2013 was dat 64.5% wat inhoud dat er dit jaar 160 meer 

broedsels waren, er 1070 meer vogels uitgevlogen zijn. Dat is 26% meer dan 

in 2013. Hier enkele gegevens van de broedsels; Koolmees 375, Pimpelmees 

205, Zwarte mees 69, Glanskop 8, Bonte vliegenvanger 208, Boomklever 17, 

Gekraagde roodstaart 9, roodborst 5, Ringmus 2. 

Opmerkelijk dat het een erg slecht jaar voor de Bonte vliegenvanger was, 

deze had in 2013 nog 307 broedsels dus een teruggang van 99 broedsels. 

Nog wel veel beginnende nesten maar die gingen niet verder. Volgens de 

cijfertjes deden de trekvogels het slecht in het algemeen. 

Wat wel opvallend was dat een route met allemaal nieuwe kastjes een 

bezetting van 92 % haalde: 46 van de 50 kasten . 

Alles overzien was het toch wel een van de goede broedjaren van de 

afgelopen 56 jaren . 

Om de verschillende verstoringen tegen te gaan zijn er ook dit jaar weer  

verschillende beschermingen uitgeprobeerd met wisselende succesen, bij 

enkele pogingen moet er nog wat aangepast worden.  
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Met het vastleggen van de kastjes met het GPS zijn er flinke vorderingen 

gemaakt. Zodat het ringen hierdoor wel wat makkelijker wordt voor degene die 

dit doen. 

Namens de werkgroep Jan Vos . 

 

Zoogdieren. 

In het afgelopen jaar heeft de zoogdierenwerkgroep weer een aantal 

activiteiten uitgevoerd.  

Uiteraard hebben we afgelopen jaar met de controle van de vleermuiskasten 

doorgewerkt. Er begint een aardig beeld te ontstaan van de dieren die we in 

de kasten hebben. Hoewel: het lijkt alsof de rosse vleermuis in het Staatsbos 

een steeds groter aandeel in het totaal aantal dieren vormt en alsof hij de 

grootoorvleermuis en de ruige dwergvleermuis aan het verdringen is. Er zijn 

nog geen jonge rosse vleermuizen in de kasten waargenomen, maar dat 

gebeurt ook niet zo vaak. Wellicht hebben ze teveel andere plekken waar ze 

waar de klimatologische omstandigheden nog beter zijn, zodat ze daar liever 

een kraamkolonie vormen en daar hun jongen krijgen. Niet bekend dus. 

Dit jaar hebben we meegewerkt met een project van Aleksandra Krawczykic. 

Dit is een Poolse studente die op de universiteit van Amsterdam onderzoek 

doet naar het voorkomen van pathogenen op ectoparasieten die op 

vleermuizen leven. Je moet dan denken aan teken, mijten, vlooien, e.d. Deze 

parasieten kunnen ziektverwekkers bevatten en zij doet daar genetisch 

onderzoek naar. 

Rosse vleermuis met ectoparasieten 

 

Het komt er in het kort op neer dat we zoveel mogelijk dieren met parasieten 

in de hand hebben gehad en alle parasieten verwijderd. Ook werden er veel 

parasieten uit de kasten en van het deksel gehaald. 

Op deze parasieten wordt later een DNA-analyse losgelaten en op die manier 

kan Aleksandra bepalen welke ziekteverwekkers er op welke parasiet zitten. 
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Door op verschillende plaatsen te vangen kan er eveneens bepaald worden of 

er verwantschap tussen de verschillende ziekteverwekkers is. 

Kortom: een interessant project. Er is op het moment van schrijven nog niet 

bekend wat het onderzoek heeft opgeleverd, maar we zijn benieuwd wat er uit 

gaat komen. 

 

Verder heeft ondergetekende een klein muizenproject uitgevoerd in de buurt 

van de Reest mbv live-traps. Doel was om te kijken of, en zo ja, waar de 

waterspitsmuis daar voorkomt. De schedels van dit diertje worden wel in 

braakballen van 

kerkuilen aangetroffen, 

maar hij is lastig te 

vangen. Tijdens de 

eerste vangsessie ving ik 

alleen maar bosmuizen. 

Ook een mooi diertje, 

maar daar was ik niet 

speciaal naar op zoek. 

Bedoeling is hier komend 

jaar meer werk van te 

maken. 

 

    Bosmuis 

Voor het komende seizoen hebben we natuurlijk al weer een heleboel 

plannen. Wanneer je zin hebt om mee te doen, ben je van harte welkom. 

Mede namens Harm Bloemhof, 

Theo Douma 

 

Roofvogels.  

(zie ook uitgebreid verslag in de december Scharrelaar) 

Het beloofde een goed jaar te worden. De verwachting dat er dit jaar veel 

muizen zouden zijn is volledig uitgekomen. Daardoor waren er dit jaar weer 4 

tweede broedsels van de Kerkuil en 15 eerste broedsels van deze soort. In 

totaal zijn 81 jonge Kerkuilen geringd. 

De Steenuil heeft 26 kasten bezet. Van deze soort werden 68 jonge vogels en 

4 adulte vogels geringd. 

In de Boswachterij werden van de Bosuil bij 3 nesten 10 jongen geringd. 

De Torenvalk bezette 19 kasten en van deze soort werden 62 jongen geringd. 

Van Buizerd, Havik en Sperwer werden geen jongen geringd. Van de Buizerd 

werd 1 broedgeval vastgesteld. Hier vloog 1 jong uit. Van de Havik werden 3 

broedgevallen vastgesteld (7 uitgevlogen jongen) en van de Sperwer geen 

enkel broedgeval. 
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We kijken met spanning uit naar 2015! 

Namens de werkgroep roofvogels en uilen, Arnold Lassche  

 

Ringwerk.  
Er werden dit jaar door de 4 ringers 2456 vogels van een ring voorzien, terwijl 

er 128 vogels werden terug gevangen/terug gemeld, verdeeld over 20 

soorten. 

Een groot aantal minder dan in 2013 toen er 2835 werden geringd en 239 

werden terug gemeld/terug gevangen. 

 

Vogelsoort    Geringd Teruggemeld 

Bonte Vliegenvanger       1238  15 

Boomklever      145  10 

Bosuil        10  --- 

Ekster          1  --- 

Gekraagde Roodstaart      22  --- 

Gierzwaluw       ---    1 

Glanskop       81  --- 

Grauwe Vliegenvanger       4  --- 

Heggemus        3  --- 

Huismus      22    2 

Kerkuil       91    7 

Koolmees      61  10 

Onbekend (in braakbal)     ---    5 

Merel         1  --- 

Ooievaar      ---    1 

Pimpelmees      41      14 

Ransuil         4  --- 

Roodborst      16  --- 

Steenuil      84    4 

Torenvalk      68  --- 

Zwarte mees           564                  59 

Totaal:              2456                128 

 

Het RAS-project Zwarte Mees loopt goed met 59 terug vangsten terwijl het 

RAS-project  Boomklever wat achterblijft. Er werden slechts 10 geringde 

vogels terug gevangen.  

Het doel van het R(etrapping A(dults) for S(urvival) project is om terugvangst 

gegevens te verzamelen, die het mogelijk maken om de overlevingskansen te 

berekenen. Het is de bedoeling dat je gedurende het broedseizoen minimaal 

20, uit voorgaande jaren geringde vogels terug vangt. Voor de Zwarte Mees 

lukt dat ruimschoots ieder jaar, voor de Boomklever nog steeds niet. 
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Ook de terug vangsten van de bonte vliegenvanger viel tegen dit jaar. Door 

het slechte weer in mei (koud en nat) vonden we het niet verantwoord om de 

vogels van het nest te pakken. 

De roofvogels en uilen die in nestkasten broedden deden het een stuk beter 

door de overvloed aan muizen.  

Jan Dunnink is namens de ringwerkgroep naar de ringersdag in Wageningen 

geweest op 13 december. 

Namens de ringwerkgroep VRS Blaauw 

Harry van Wijk 

 

Planten.  

Het verslag van de plantenwerkgroep heeft in het december nummer 2014 

van de Scharrelaar gestaan. 

Namens de plantenwerkgroep Jan Paasman 

 

Ruimtelijke Ordening.  

2014 was voor de vereniging relatief een rustig jaar. Inmiddels is de 

ruil/herverkaveling Staphorst/IJhorst in volle gang , maar vergt wel de nodige 

aandacht. Wij doelen op de bestaande en in te richten elsensingels ten 

noorden en oosten van Staphorst. In 2011 is het Landschapsplan door de 

gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn begin 2013 de 

uitgangpunten voor de verkaveling bekrachtigd. In de politiek gaan thans 

stemmen op die uitspreken dat bij de vaststelling van het Landschapsplan in 

2011 fouten zijn gemaakt: eerst de ruilverkaveling voor de landbouw, daarna 

houtsingellandschap wil één politieke partij. Hierop voortbordurend zien wij 

een groot, kaal openlandschap ontstaan waar nog weinig plaats meer is voor 

onze niet economische medeschepselen. Wij denken aan de patrijs die in het 

verleden in onze gemeente veelvuldig voortkwam. Ondanks de inspanning 

van de vereniging en de gemeente Staphorst is de vogel nagenoeg 

verdwenen. Ook de weidevogels hebben in de loop der tijd in dit gebied het 

veld moeten ruimen. Ook zij horen er allemaal bij, ze hebben een taak in het 

ecosysteem, maar helaas… 

 

Aalstal 

Mede door de inspanning van de vereniging is in oud-IJhorst de van 

oorsprong aanwezige aalstal in de Reest verwezenlijkt: een historische 

verrijking van het unieke dal tussen Drenthe en Overijssel. 

 

Agrarisch natuurbeheer vereniging (anv) 

Er wordt hard gewerkt aan de invoering van een nieuw stelsel voor 

natuurbeheer in 2016. 
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Inleverdata kopij: 

 

13 mei 

3 september  

5 november. 
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!! 

 

Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro. 

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

 

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

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

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

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

 
 

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

activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermings-

vereniging. 

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

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

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

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

per jaar. 

 

 

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

 

Dit formulier graag zenden of mailen naar: 

Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."  

p/a M.G. Kroonenburg-Kolk  

Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst  

E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl 
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Onze vereniging heeft ideeën bij de anv Horst en Maten en bij de provincie 

ingebracht over de landbouwgebieden die in aanmerking moeten kunnen 

komen voor agrarisch natuurbeheer. 

Ook hebben wij voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van de natuur- en 

landschapspakketten. De vereniging hoopt dat veel agrariërs van de regeling 

gebruik zullen maken.  

Namens de werkgroep Ruimtelijke Ordening:  Harm Bloemhof. 

 

Werkgroep projecten: zwaluwtil, oeverzwaluwen, bijeneters, patrijzen en 

de aalstal. 

Bij onze bijeneterwal hebben wij deze zomer helaas geen beweging 

waargenomen en ook  in ons werkgebied zijn zo wij weten geen bijeneters 

gesignaleerd .Jammer, maar ik denk dat ze dit jaar niet zover naar het 

noorden zijn getrokken., dus wat zuidelijker zijn gebleven.  

Dan         maar hopen dat we volgend jaar meer succes hebben. 

De aalstal in de Reest bij de kerk in IJhorst is voltooid en is een prachtig stukje 

nostalgie en cultureel erfstuk geworden met een funktionele waarde. Dit 

dankzij alle instellingen die hier financieel aan hebben bijgedragen. Een 

geweldig en mooi project geworden. 

De zwaluwtil in IJhorst heeft dit jaar ook nog geen resultaat op geleverd, maar 

wij wachten rustig het volgend seizoen af en hopen dat ze dan wel de til 

bezoeken. 

De patrijzen in onze Staphorster dreven hebben zich nog niet zo massaal 

aangekondigd. Naar ons ter ore is gekomen zouden er zo’n stuk of zes zijn 

waargenomen ten zuiden van de spoorlijn, Gorterlaan, maar dit is nog niet bij 

ons gemeld onder Waarneming ondanks de oproep in de Scharrelaar. Er zijn 

dit jaar enige bermranden ingezaaid en een enige stroken aan de Gorterlaan 

West maar dat heeft ook nog niet tot resultaat geleid. Dus maar afwachten  

en, dat het in het volgend seizoen beter gaat met deze toch mooie vogels. 

De oeverzwaluwwand bij Roorda aan de Heerenweg heeft dit jaar ook geen 

succes opgeleverd. Terwijl het toch op een prachtige lokatie is gelegen, 

misschien vinden ze de wand het volgend jaar. Dus maar even afwachten. 

De oeverzwaluwwand aan de A28/Industrieterrein De Esch heeft dit jaar zich 

mogen verheugen in een grote schare zwaluwen waar wij natuurlijk heel blij 

mee zijn. Het was een drukte van belang en mooi om te zien. Bij een telling is 

het moeilijk waar te nemen hoeveel er zijn .Maar we nemen aan dat er zo’n 

vijftien broedgevallen toch minstens zijn geweest. .Wij zijn na het 

broedseizoen met een endoscoop in de gaten wezen kijken en hebben er nog 

wel enige oude nestresten in aangetroffen. We gaan straks de gaten weer 

opvullen met zand zodat als ze terugkomen weer een nieuwe nestholte 

kunnen graven en gaan broeden .Maar zover is het nog niet. Laten we eerst 

maar afwachten of ze ook terugkomen want dat is niet altijd zeker. 
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Dus wij wachten rustig af.  

Namens de werkgroep Projecten Roelof Talen 

 

Redactie. 

In het jaar 2014 is ons verenigingsblad De Scharrelaar weer 4 maal in de bus 

gevallen. In totaal waren dat 148 bladzijden en dat zijn 32 bladzijden meer dan 

in 2013. Een aardige toename; iets wat alleen mogelijk is als meerdere 

personen zich inspannen om een bijdrage te leveren. De redactie bedankt dan 

ook een ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. We hopen het 

komende jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Op de voorkant van het blad 

was een foto te zien van de door ons aangelegde bijeneterwal. Helaas is hij 

nog niet bewoond. Dit jaar waren er trouwens geen meldingen van deze soort 

in ons werkgebied. Doordat een groot aantal Scharrelaars wordt bezorgd door 

vrijwilligers kunnen we behoorlijk besparen op de bezorgkosten. We hebben 

er alle vertrouwen in dat dit ook het volgend jaar weer gebeurt. 

Jan Huls 

 

Natuurreizen.  
Eens per 2 jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een, 

voor natuurliefhebbers, interessant gebied. Dit jaar, voor de 11
e 

 keer, hebben 

we in de week van Hemelvaart van 23 tot en met 31 mei een reis naar West-

Hongarije gemaakt. In dit gebied, nabij de grens met Oostenrijk en Slovenië, 

ligt het Nationaal Park Őrségi. Dit gebied is sinds 2002 nationaal park en valt 

tevens onder Natura-2000.  Vrijdagmorgen 23 mei stapten 22 personen in de 

luxe Gebo touringcar, waar Aaldert de Lange aan het stuur zit en ons de 

komende 9 dagen op onze reis zal begeleiden. Na een overnachting in Zuid-

Duitsland brengen we de 2
e
 dag een bezoek aan het voormalige 

concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. Iedereen is hiervan onder de 

indruk. Aan het eind van deze dag arriveren we bij hotel Denis in Lenti, waar 

we deze week zullen verblijven en worden bijzonder hartelijk welkom geheten. 

Het bleek bijzonder goed toeven in dit hotel met goede kamers en een 

uitgebreid ontbijt. Ook kregen we elke dag een uitgebreid lunchpakket mee. 

En na een lange dag natuur en cultuur snuiven genoten we ’s avonds van een 

lekker 3-gangendiner. Op het programma stonden een bezoek aan de regio 

van Szalafő, waar ook het Pityerszer openluchtmuseum vlakbij is. Dit is 

eigenlijk een bestaand dorp, waar de laatste inwoner in 1974 is overleden. 

Verder gingen we naar een groeve, waar zich bijeneters hadden gevestigd, 

die zich goed lieten bekijken. Vlakbij de bus bleek nog een grauwe klauwier in 

een struik te poseren. Er werd een aantal wandelingen gemaakt waarbij 

bijzondere planten konden worden bewonderd, zoals de hemerocallis 

asphodelus (gele daglelie), melittis melissophyllum (bijenblad), melampyrum 

nemerosum (paarse hengel), doronicum austriacum etc. Ook zijn veel vlinders 
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gezien, vooral blauwtjes en parelmoervlinders. Dit gebied, met name 

Magyarszombatfa, staat ook bekend om de vele pottenbakkers. We 

bezochten het museum en een nog werkzame pottenbakker, waar natuurlijk 

souvenirtjes werden aangeschaft. Tegen de Oostenrijkse grens ligt nog het 

plaatsje Kőszeg met z’n 154 historisch gebouwen, waarmee het op de 5
e
 

plaats van de monumentenlijst in Hongarije staat. Aan het gelijknamige 

landschapspark brengen we een bezoek met 2 gidsen, die ons ook wat over 

de historie vertellen van dit grensgebied met het voormalige Oostblok. Op weg 

naar Kőszeg bezochten we ook nog de prachtige Romaanse Sint Joriskerk in 

Ják, gebouwd tussen 1214 en 1256. Het is de oudste kerk van Hongarije. 

Vanuit Lenti gingen we, samen met gehuurde fietsen, ook nog met een treintje 

op de smalspoorbaan. Daarna fietsten we naar Szécsisziget, waar bij een 

watermolen een museum is gevestigd. Hierbij was ook nog een 

buffelreservaat. Onze lunch werd hier gebracht door Renáta met 

medewerkers van hotel Denis: echte Hongaarse goulashsoep. Tijdens het 

grootste deel van ons bezoek aan Hongarije was Zsófia, ranger bij Nationaal 

Park Őrségi, onze capabele en altijd vriendelijke gids. Dit is slechts een kleine 

greep uit onze belevenissen van deze week. Het gehele reisverslag, met een 

opsomming van de waargenomen planten en vogels, is te lezen in de 

Scharrelaar van oktober 2014, nr. 198. 

Namens werkgroep natuurreizen Janny Niehoff. 

 

Public Relation. 

Janny Niehoff heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat er regelmatig stukjes in 

de krant en op de website kwamen. Hierdoor waren we meerdere keren in het 

nieuws. 

We stonden ook dit jaar met een stand op de jaarmarkt in Staphorst. 

Met de fietsvierdaagse was er een stand in Meppel. 

 

Ten slotte. 

Het jaar 2014 heeft weer diverse successen opgeleverd: uit het jaarverslag 

blijkt dat het er echt toe doet als we ons gezamenlijk voor de natuur inspannen 

en dat we dan tot een positief  resultaat kunnen komen. Alle werkzaamheden 

kunnen alleen slagen dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.  

Het bestuur wil een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen daarom hartelijk 

bedanken en hoopt dat de vereniging ook in het komende jaar een beroep op 

u allen kan blijven doen. 

 

Secretaris  

Evert Rolleman  
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VELDWAARNEMINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels    

21-11-2014 Bosuil ( 2 exempl) Bosw. Staphorst, 

vlogen uit 

verschillende holtes 

Jan Dunnink 

23-12-2014 Blauwe Kiekendief Staphorst, 

Gorterlaan nabij 

zwembad 

Jan Dunnink 

 

29-11-2014 Watersnip ( 4 

exempl) 

Staphorst, Weth. 

Buitenhuisstraat t.o. 

Bébé Jou 

Àndre en Klaasje 

Huls 

20-12-2014 Grote Zilverreiger     

(10 exempl.) 

Rouveen, omgeving 

Kloosterkooi 

Harm Bloemhof 

29-12-2014 Goudvink 4 ♂ + 1 Staphorst, Jan Huls 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

♀ Schemperserf 

31-12-2014 Kraanvogel 15 

exempl. 

overvliegend 

Staphorst, 

Gorterlaan 

(spoorwegovergang) 

 

10-01-2015 Houtsnip Bosw. Staphorst, 

vak 60 

Harry van Wijk 

16-01-2015 Wintertaling 

(paartje) 

Kuifeend 3 

exempl. 

Raaf 

Bosw. Staphorst, 

Koolhaar 

Jan Dunnink 

17-01-2015 IJsvogel Staphorst. 

Achthoevenweg 

t.h.v. de nieuwe 

brug 

Fam. Van Lubek 

18-01-2015 Groene Specht IJhorst, hoek 

Heerenweg / 

Bakkerslaan 

Jaap Padding 

Harry van Wijk 

Zoogdieren:    

november Bunzing IJhorst Bert Bernardus 

 

Door een computerstoring kunnen er een  aantal veldwaarnemingen verloren 

zijn gegaan, mijn excuses hiervoor. 

 

Harry van Wijk 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

2487 14-06-05 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Meppel, Hoogeveense-

weg 26-27

Nvt

2487 14-06-05 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Meppel, Hoogeveense-

weg 26-27

Nvt

2487 14-06-05 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Meppel, Hoogeveense-

weg 26-27

Nvt

5456119 13-05-14 1 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Ruinerwold, Haakswold 

47

onbekend

5456150 29-07-14 1 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Dalfsen, Kring-sloot 

West 9

onbekend

AS 52597 06-05-10 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 28  Nk 106 - 

1258

Paul Siepel

AS 52666 16-05-10 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24  Nk. 106 - 

1292

K.W. Van 

de Berg / 

N. Otten

AS 52671 16-05-10 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 25   Nk. 106 - 

1290

K.W. Van 

de Berg / 

N. Otten

AS 52840 19-05-10 5 Zwarte Mees M 2e kj. BWS, vak 21 Nk 007 - 

0162

Egbert Tuin

AS 55690 02-06-10 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 008 - 

1382

Jan Com-

pagner

AT 56190 25-06-10 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 04  Nk. 

AT 56230 26-03-11 5 Heggemus M > 1 kj IJhorst, Dennenlaan 3

AT 56242 6-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24  Nk. 106 - 

1278

Harry     van  

Wijk

AT 56347 12-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 59   Nk. 006 - 

1305

Thijs Tuin

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

15-06-13 P O Ring afgelezen 

in het veld

Roderwolde, 

Sandebuur 19

J. Miske 56 16 2923

21-10-13 P O Ring afgelezen 

in het veld

Roderwolde, 

Hoofdweg 1

H.J. van 

Huffelen

57 17 3051

01-01-14 P O Ring afgelezen 

in het veld

Roderwolde, 

Hoofdstraat 50

H.J. van 

Huffelen

56 18 3123

06-11-14 P O Verkeers-

slachtoffer

Steenwijk, A 32 telefonische 

melding

11 329 175

21-11-14 P O Dood, < 1 week. 

In schuur.

Een, Amerika 7 

Noordenveld

Louwerse 60 4 114

12-06-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 34    Nk. 

022 -0966

Witte / Timmer 1 127 1133

27-05-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS. Vak 32      Nk. 

008 - 1391

Jan 

Compagner

1 119 1107

27-05-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 59       Nk. 

006 - 1317

Thijs Tuin - 42 1107

29-05-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 31      Nk. 

009 - 0547

Padding / Van 

Wijk

- 45 1106

13-06-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 01    Nk. 

007 - 0180

Egbert Tuin - 252 1107

19-05-11 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 60       Nk. 

020 - 0895

Fam.       Van 

Lubek

2 59 328

28-10-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, Dennenlaan 

3

- - 947

28-05-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 18       Nk. 

017 - 0639

Jan Nijboer 1 141 753

18-06-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 49      Nk. 

009 - 0516

Padding / Van 

Wijk

- 138 768

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AT 56413 14-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 34  Nk. 022 - 

0963

Witte / 

Timmer

AT 56429 14-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 34  Nk. 022 -

0960 

Witte / 

Timmer

AT 56598 22-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 52 Nk. 006 - 

1334

Thijs Tuin

AT 58057 2-05-12 2 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 46 Nk. 

AT 58066 2-05-12 2 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 45 Nk 018 - 

1030

Roelof 

Talen

AT 58126 4-05-12 2 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24   Nk. 003 - 

0136

Mark 

Meulman

AT 58130 4-05-12 2 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 24 Nk.003 - 

0136

Mark 

Meulman

AT 58656 1-06-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 26 Nk. 021 - 

1180

Klaas 

Koobs

AT 58758 4-06-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 27  Nk 005 - 

0804

Jan Vos

AT 58818 5-06-12 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 56  Nk. 012 - 

0457

Klaas 

Hoeve

AT 59082 28-05-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 25   Nk. 106 - 

1289

Harry     van  

Wijk

AT 59823 18-06-11 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 59   Nk. 006 - 

1305

Thijs Tuin

AT 59961 1-05-12 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 008 - 

1382

Jan 

Compag-

ner

AV 78080 7-05-12 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 59   Nk. 006 - 

1350

Thijs Tuin

AV 78113 7-05-12 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 34  Nk. 022 - 

0960

Witte / 

Timmer

AV 78188 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 78778 30-05-12 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 21 Nk 007 - 

0166

Egbert Tuin

AX 16246 12-06-12 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 008 - 

1382

Jan Com-

pagner

AX 16247 12-06-12 5 Zwarte Mees O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 33 Nk. 008 - 

1382

Jan Com-

pagner

AX 16474 20-05-13 5 Glanskop O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Plaggenborgh 

nk 033 - 0004

Arnold 

Lassche

RINGGEGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

28-05-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 49      Nk. 

009 - 0539

Padding / Van 

Wijk

- 308 745

4-06-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 32    Nk. 

008 - 1395

Jan 

Compagner

1 299 752

18-06-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 49      Nk. 

009 - 0516

Padding / Van 

Wijk

1 131 758

04-06-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 32    Nk. 

008 - 1395

Jan 

Compagner

- 280 398

31-05-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 16     Nk. 

017 - 0630

Jan Nijboer 1 235 394

31-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 51      Nk. 

006 - 1342

Thijs Tuin - 38 392

12-06-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 21      Nk. 

007 - 0163

Egbert Tuin 1 136 402

27-05-13 5 V Na 1e kj. 

Broedend 

aangetroffen

BWS, vak 60        Nk. 

009 - 0502

Padding / Van 

Wijk

1 87 360

6-06-13 P M 2 kj. Levend los 

door ringer

Echten, Ruinerweg 

12

Chr. Both 13 40 368

06-06-14 P M > 2 kj. In nk. 

Levend los door 

ringer

Diever, Dieverzand Chr. Both 25 9 731

28-05-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 20    Nk. 

052 - 0654

Klaas Visscher 1 141 731

31-05-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 51      Nk. 

006 - 1342

Thijs Tuin - 4 713

28-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 20    Nk. 

052 - 0651

Klaas Visscher - 254 392

12-06-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 34    Nk. 

022 -0966

Witte / Timmer 2 140 401

27-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 32     Nk. 

008 - 1380

Jan 

Compagner

- 277 385

27-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 24   Nk. 

106 - 1300

Harry        van 

Wijk

- 338 382

27-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 32     Nk. 

008 - 1391

Jan 

Compagner

- 82 381

14-06-13 5 O Verkeers-

slachtoffer

BWS, vak 

50/51Vijverweg

Harry        van 

Wijk

1 343 380

31-05-13 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 20      Nk. 

052 - 0654

Klaas Visscher - 253 353

28-05-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS, vak 20    Nk. 

052 - 0651

Klaas Visscher - 254 350

26-11-13 5 O 1 kj. Levend los 

door ringer

IJhorst, Dennenlaan 

3.    In klepkooi

Nvt 1 342 190

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AX 17233 29-08-12 2 Koolmees V 1 kj. Levend 

los door 

ringer.

BWS, vak 10  (mistnet) nvt

BB 04550 12-06-13 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 57 Nk. 011 - 

0372

Henk 

Dunnink

V 404202 19-05-11 2 Boomklever V Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 46 Nk. 018 - 

1015

Roelof 

Talen

V 404272 12-05-12 2 Boomklever V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 06 Nk. 019 - 

0721

Berend 

Witte

V 453010 1-03-11 5 Koolmees V 2 kj. Levend 

los door 

ringer. 

IJhorst, Dennenlaan 3. 

In klepkooi

nvt

V 453267 09-05-12 5 Boomklever V Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Heuvellaan 2 Fam.    Van 

Lubek

V 453341 22-05-12 5 Boomklever M > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 12  Nk. 007 - 

0174

Egbert Tuin

V 453342 22-05-12 5 Boomklever V > 1 kj. Levend 

los door 

ringer

BWS, vak 12 Nk. 007 - 

0174

Egbert Tuin

V 453355 23-05-12 5 Koolmees O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Carstenbos - 

Zuid             Nk. 024 -

0014

Paul Siepel

RINGGEGEVENS
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VREEMDE VOGELNAMEN 

 

Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en 

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

land genoemd worden. 

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

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

afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

De redactie 

 

 

 

 

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

9-04-14 5 O Dood in nk. 

Onbekend hoe 

lang

BWS, vak 59       Nk. 

006 - 1331

Thijs Tuin 1 9 586

4-08-14 P O Dood, onbekend 

hoe lang al. 

IJhorst, 

Vleddersweg. In 

nestkast

Sonja Tissingh 4 45 419

11-06-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 60        Nk. 

009 - 0525

Padding / Van 

Wijk

1 312 754

03-06-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 13      Nk. 

017 - 0602

Jan Nijboer 2 111 387

03-12-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, Dennenlaan 

3.    In klepkooi

nvt - - 1008

30-05-13 5 V 2 kj. Levend los 

door ringer

IJhorst, Carstenbos-

Zuid Nk 024 - 0032

Paul Siepel 1 199 386

3-06-13 5 M > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 12      Nk. 

007 - 0174

Egbert Tuin - - 377

6-06-13 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 12      Nk. 

007 - 0174

Egbert Tuin - - 380

16-11-13 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, Dennenlaan 

3.    In klepkooi

nvt 2 10 543

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Nederlandse naam  maar heet ook 

Visdief Fiskefanger 

 

Grote Venkraai 

 

Ikstern 

 

Kobus 

 

Middelstar 

 

Skotstirns 

 

Tarre mieeuw 

  Zwarte stern Blauwe mieeuw 

 
Blauwjan 

 Blauwstar 

 
Jantje 

 
Moeraszwaluw 

 
Putspreeuw 

 
Rietzwaluw 

 
Skierstirns 

 
Venkraai 

 
Wettersweal 

 
Zwarte Ikstern 

 
Zeezwaluw 

  Houtduif Bosduif 

 Houtkropper 

 
Koolduif 

 
Schor 

 
Spechte 

 
Veldduif 

 
Veldklad 

 
Woudduif 

 

 Turkse Tortel Antenne doevie 

 
Antenne douve 

 
Buutnlander 
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Nederlandse naam  maar heet ook 

Holenduif Blauwe bosduif 

 
Blauwe duuf (Texel) 

 
Kleine bosduif 

 
Lytse Houtdou 

 
Steenduif 

  

Zomertortel Darteldou 

 
Kleine houtduif 

 
Koerduif 

 
Tortelduif 

 

VOGELS VAN DE RODE LIJST 

 

Dat het niet goed gaat met broedvogels de Rode Lijst is logisch: anders 

stonden ze daar ook niet op. Maar sinds de publicatie van de laatste Rode 

Lijst in 2004 gebaseerd op cijfers van rond de eeuwwisseling, werd de situatie 

gemiddeld alleen nog maar slechter. Korhoen en kuifleeuwerik staan op het 

punt te verdwijnen. Grauwe gors, zomertortel. patrijs en ransuil namen het 

afgelopen decennium met meer dan 10% per jaar af. 

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel onder de Rode Lijst soorten. De 

landelijke stand van de huiszwaluw bereikte een dieptepunt in 2002/03, toen 

minder dan een kwart van de aantallen van eind jaren zestig over was. 

Sindsdien heeft een (zeer) bescheiden herstel ingezet. De opleving valt vooral 

op in de kleigebieden van Noord-Nederland en, in iets mindere mate, op de 

hoge zandgronden. Met bijna de helft van de telgegevens binnen. lijkt ook 

2014 een vrij goed jaar te zijn geweest (2% toename t.o.v. 2013). 

De boerenzwaluw is sinds midden jaren negentig met een voorzichtig herstel 

bezig in delen van Nederland, daarbij geholpen door de opkomst van 

paardenstallen in het 

buitengebied.  

Het CBS berichtte onlangs 

dat, als er nu een Rode Lijst 

gemaakt zou worden. deze 

iets korter zou zijn dan die van 

tien jaar geleden. Dat geldt 

niet alleen voor vogels: over 

zeven diergroepen samen is 

per saldo het aantal bedreigde 

soorten licht afgenomen. 
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VOGELJAAR 2014 NADER BEKEKEN 

 

Kwakkelwinter 

Sommige zangvogels roepen vooral medelijden op als je ze ‘s winters 

tegenkomt. Het gaat om insecteneters die niet kunnen overschakelen op 

zaden en dus eigenlijk niet zijn toegerust voor ons winterweer. Denk aan 

tjiftjaf, zwarte roodstaart, witte kwikstaart en roodborsttapuit. 

Normaal gesproken overwinteren ze daarom ten zuiden van ons land. Het 

Punt-Transect-Tellingen project wijst uit dat hun december-aantallen 

samenhangen met de strengheid van de voorgaande winter. Dit suggereert 

dat ze alleen echt ‘zachte’ winters overleven, normale winters al bijna niet 

meer en strenge winters helemaal niet. Ook na zachte winters zit er overigens 

nog een behoorlijke variatie in de decemberaantallen van jaar tot jaar. Dit lijkt 

samen te hangen met de temperaturen in de periode september-november. 

Mogelijk zetten lage najaarstemperaturen de vogels ertoe aan om weg te 

trekken. Goede kansen dus op veel tjiftjaffen in de komende decembermaand: 

de winter van 2013/14 was immers de op één na zachtste van de afgelopen 

drie eeuwen en ook dit najaar begon erg warm. 

 

Start eileg naar vroegterecord 

In de vorige Vogelbalans berichtten we dat kool- en pimpelmees in de laatste 

25 jaar nog nooit zo laat met de eileg waren begonnen. als reactie op de 

koude winter- en vooral voorjaarsmaanden van 2013. Het contrast kan niet 

groter zijn. want het voorjaar van 2014 zal als ander extreem de boeken 

ingaan: kool- en pimpelmees begonnen gemiddeld nooit eerder zo vroeg met 

de eileg. Het verschil tussen 2013 en 2014 bedraagt daardoor liefst drie 

weken! Dit patroon 

was ook 

waarneembaar bij 

veel andere 

standvogels.  

Voor een Afrika-

trekker als de bonte 

vliegenvanger is de 

jaarlijkse variatie in 

gemiddeld legbegin 

veel kleiner. Tussen 

2013 en 2014 

verschilde het 

bijvoorbeeld maar 

vier dagen. 
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Voorlopige indexcijfers broedseizoen 2014 

Dankzij de snelheid van digitale verwerking van telgegevens is het mogelijk 

om nu al globale uitspraken te doen over de aantallen broedvogels in 2014. 

Met een slag om de arm, want gebaseerd op een kwart van het aantal BMP-

telgebieden (530). Enkele wintergevoelige soorten profiteerden van de 

kwakkelwinter en hebben zich hersteld van de relatief lage stand van de 

laatste jaren. Blauwe reiger, waterral, heggenmus, winterkoning en waterhoen 

zijn ten opzichte van 2013 met 20% of meer toegenomen. Winterkoning en 

heggenmus zitten daarmee weer rond het niveau van 2009. Zeker voor 

waterhoen is het herstel goed nieuws, gezien de negatieve trend op de lange 

termijn. Afrikatrekkers laten een gevarieerd beeld zien. Spotvogel en fitis 

namen, na enkele jaren van voorzichtig herstel, weer met minstens 10% af. 

De stand van de blauwborst bleef min of meer stabiel, terwijl de rietzanger in 

2014 weer een goed jaar beleefde. De voorlopige cijfers bevestigen de 

positieve veldindrukken die ons al bereikten van een andere Sahel-

overwinteraar, de zomertaling. Die lijkt. in ieder geval regionaal behoorlijk 

toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Opvallend. want de 

neerslagcijfers in de Sahel lagen wat onder het langjarig gemiddelde. 

Bron: Sovon, Vogelbalans 2014 

 

UITZONDERLIJK JAAR VAN DE SPREEUW  

 

De stand van de spreeuw is ten opzichte van de jaren 80 met meer dan 60% 

afgenomen. Een recente analyse van ringgegevens door het vogeltrekstation 

wijst uit dat de toegenomen sterfte van jonge spreeuwen in hun eerste 

levensjaar voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor deze afname. 

Over veranderingen in broedsucces weten echter weinig. Jaarlijks worden van 

maar zo'n 50 nesten bruikbare gegevens ingestuurd. Reden daar in 2014, het 

jaar van de spreeuw, extra aandacht aan te besteden. In samenwerking met 

vogelbescherming werden met webcams uitgeruste nestkasten verspreid en 

werd een online invoermodule gelanceerd voor het doorgeven van 

nestgegevens: het resultaat is er naar: inmiddels zijn er meer dan 480 nesten 

doorgegeven, en de teller loopt door.  

Ook spreeuwen begonnen in 2014 heel vroeg met de eileg, twaalf dagen 

eerder dan gemiddeld sinds 2000. De vroegste paren startten zelfs al in de 

laatste week van maart. Het aantal uitgevlogen jongen per nest (3,6) was 

vergelijkbaar met het langjarig gemiddelde. Het meest opvallend was het 

optreden van een tweede broedgolf, een fenomeen dat we uit eerdere jaren 

nauwelijks kenden. Ongeveer 35% van de doorgegeven nesten had 

betrekking op tweede broedsels, in eerdere jaren was dat minder dan 10%. 

Dat tikt aan voor de totale jongerenproductie over het hele broedseizoen. 

Bron: Sovon, Vogelbalans 2014 
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TERUGKIEKEN 

 

Bij het opruimen door de verbouwing kwam ik het volgende artikel tegen van 

onze toenmalige voorzitter. Toen was bij het 30-jarig jubileum. Kees van der 

Weide was toen voorzitter en hij keek terug naar de viering van het 10-jarig 

bestaan. Nu bestaan wij 58 jaar " De tijden zijn erg veranderd, we zijn met de 

tijd meegegaan gelukkig. Maar het is helaas nog steeds nodig om de natuur te 

beschermen .We zijn nog niet voldoende zuinig op de schepping, hoewel er 

gelukkig wel lichtpunten zijn. Er wordt weer terrein prijsgegeven aan de 

natuur. Laten we hopen dat hier ook in de toekomst verstandig mee 

omgegaan wordt. En dat we over 2 jaar bij ons 60 jarig bestaan kunnen 

zeggen: de eerste 60 jaar zijn niet tevergeefs geweest. 

 

Jan Vos 

 

Bij ons dertig jarig jubileum 

Toen ik enige tijd geleden stukken uit de beginperiode van onze vereniging 

inzag, kwam ik de uitnodiging voor de viering van het 10-jarig bestaan van 

onze vereniging tegen. Aan dit jubileum werd toen aandacht geschonken door 

het draaien van een natuurfllm in het zaaltje van het afgebrande paviloen "De 

Witte Bergen”. Leden en sympatisanten werden hiertoe uitgenodigd. Ik heb mij 

laten vertellen dat er tijdens deze samenkomst geen stoel onbezet was. 

De tijden veranderen en gelukkig is onze vereniging met zijn tijd meegegaan. 

Zij biedt een veelheid van mogelijkheden waarin een natuurliefhebber zich 

vinden kan. Daarnaast leven er uiteraard ook nog wensen die wij graag in 

vervulling zien gaan. Te denken valt aan een sectie weidevogels. Gezien de 

achteruitgang van deze populatie is het hard nodig om ook hen een 

bescherming te gaan bieden. 

Beschermen betekent veilig stellen. Het is eigenlijk een beetje dwaas dat de 

mens zich moet gaan bundelen om maatregelen te nemen de schepping te 

behouden. Feitelijk zou dit niet nodig moeten zijn, Een aspect van de natuur is 

dat het een wondere wereld is die wij als het erop aankomt niet kunnen 

definiëren. 

Dat betekent dat zij een onschatbare grote waarde heeft waarover wij als 

mens het beheer mogen hebben. Dat moet een grote eer voor ons zijn. 

Vanuit de vereniging is het hoofddoel een ieder die het maar weten wil deze 

waarde bij te brengen, niemand uitgesloten. 

De ontwikkelingen rondom ons geven aan dat wij voort moeten gaan met ons 

werk. Helaas is het bittere noodzaak. Een jubileum is een mijlpaal en dat mag 

gevierd worden. Dit hopen wij te doen in de vorm van een expositie en de 

tentoonstellingsruimte van de Staphorster-museumboerderij. 



39 

Wij zijn Burgemeester en wethouders van Staphorst dankbaar dat wij juist in 

ons kroonjaar deze ruimte ter beschikking hebben gekregen. Bij een feest 

hoort een presentje. 

Het bestuur heeft gemeend u deze te moeten aanbieden in de vorm van 2 

gratis toegangsbewijzen voor de tentoonstelling en de nieuwe sticker die 

uiteraard. bij u. een plaatsje zal krijgen, zodat een ieder onze herkenning zal 

opvallen. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Iedere scholier in het werkgebied 

van de vereniging tussen 8 en 12 Jaar krijgt de gelegenheid mee te doen aan 

een kleurwedstrijd en kwis. 

Nog even terug naar de toegangsbewijzen. Per 1 april a.s. gaat de 

tentoonstelling officieel open. Maak gebruik van deze gelegenheid en neem 

andere geïnteresseerden mee naar onze expositie en andere activiteiten van 

onze vereniging. 

 

U bent van harte welkom. 

 

Uw voorzitter, K. van der Weide 
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