05-09-2005
26-09-2005
03-10-2005
01-11-2005
07-11-2005
28-11-2005
05-12-2005

Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen.
Na de pauze lezing over vleermuizen door Theo Douma.
Werkgroep R.O. Inforuimte SBB. 20.00 uur.
Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen.
Spreker nog niet bekend.
Coördinatorenvergadering werkgroepen. Inforuimte SBB.
20.00 uur.
Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen.
Na de pauze lezing Polenreis.
Werkgroep R.O. Inforuimte SBB. 20.00 uur.
Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen.
Spreker nog niet bekend.

JEUGDAGENDA 2005
vanaf 16 april

8 uur inforuimte SBB Start nestkastcontrole, vanaf deze
datum iedere week zolang het nodig is.
17 september Busreis 8.30 uur op het marktplein van Staphorst
15 oktober
Heidezuivering
19 november 2 uur inforuimte SBB. Braakballen uitpluizen + een spel
2006:
14 januari

nieuwjaarsbijeenkomst met o.a. dia’s van het jaar 2005
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DE FIETSTOCHT

JEUGD-

HOEKJE

Op zaterdag 11 juni zijn we met 23 kinderen naar het bezoekerscentrum
Dwingelerveld in Ruinen geﬁetst.
Als extra begeleiding gingen Jan Tromp, Geesje en Femmie Hooikammer
mee.
Fijn dat er mensen zijn die zich spontaan aanbieden om mee te ﬁetsen.
Evenals vorig jaar droegen we onze veiligheidsvesten, zodat iedereen kon
zien dat wij een groep waren. Het oversteken van een drukke weg wordt
daardoor een stuk gemakkelijker.
Het verslag van de ﬁetstocht is dit keer door de kinderen zelf gemaakt.
Ronald was zo enthousiast, een half uur na thuiskomst kwam het al via de
mail binnen.
DE FIETSTOCHT
We zijn vanuit De Wijk vertrokken richting Koekange. Vanuit daar gingen
we naar het Ruinerbos. We reden over het Woldenpad, dat is een heel lang
ﬁetspad.
Toen gingen we de bebouwde kom van Ruinen in. Daar reden we nog een
extra rondje. We reden de bebouwde kom aan de andere kant weer uit.
Daarna gingen we naar het bezoekerscentrum en brachten daar een bezoek.
Er was een winkeltje dus kon je wat kopen. Je kon er ook drinken kopen, dus
je hoefde niet te verdorsten.
We hebben ook nog een speurtocht gedaan, maar dat liep een beetje uit de
hand, want het regende. We hebben toen de vragen eerst gemaakt, er zaten
er namelijk een paar bij, die je ook binnen kon doen. Later werd het droog
en kon de speurtocht beginnen.
Toen we klaar waren zijn we weer op de ﬁets gestapt. We zijn door Ruinen
terug gegaan, vervolgens door Echten, toen Echten weer uit. En toen we
Echten weer uit waren gingen we Koekange weer in en toen waren we weer
in De Wijk.
Hè, hè bijna weer thuis. Het was een gezellige dag zonder bandenpech!!!!!!!!!!!!

Hallo beste lezers; Wij Lydia Boldewijn en Jinny Coster hebben een verslag
gemaakt van de ﬁetstocht naar en in Dwingelerveld.
We moesten al vroeg uit bed, want we moesten om 8.15 al op het marktplein
zijn of om 8.45 bij de Respersweg in IJhorst. We kwamen elkaar tegen bij het
zwembad in De Wijk en zijn samen richting Koekange door het Ruiner bos en
door Ruinen naar het bezoekerscentrum Dwingelerveld gegaan.
Toen we daar aankwamen konden we binnen veel leuke en interessante
dingen bekijken en luisteren. Je kon er leren hoe vogels, planten, dieren en
bomen er uitzien. Toen we daar een tijdje hadden gekeken zijn we buiten in
de frisse wind gaan eten. Na een tijdje waren we klaar en hebben toen nog
een klein speeltuintje ontdekt. Toen we daar even hadden gespeeld wilden
we onze speur/puzzeltocht beginnen, maar het begon opeens te regenen.
Toen het wat minder regende zijn we om de vijf minuten vertrokken en gingen
op weg.
Wat moesten we doen? We leggen een paar opdrachten uit. Eerst naar de
kruidentuin, daar moesten we een spelletje doen: ik zie, ik zie wat jij niet ziet
en de kleur is? Vervolgens moesten we naar de schaapsweide lopen en in
schapenpas lopen. Je moest elkaar bij de schouders vastpakken en in elkaars
voetstappen lopen, want schapen lopen ook in een rijtje achter elkaar aan.
Bij de volgende opdracht moesten we drie minuten stil zijn en luisteren wat
voor geluiden we hoorden. En zo waren er nog veel meer opdrachten. We
kwamen weer uit in bezoekerscentrum Dwingelerveld. De eersten waren er al
toen de laatsten nog moesten vertrekken. Toen iedereen er weer was keken
we nog even rond. Toen weer op de ﬁets gestapt en richting Koekange weer
naar De Wijk. De terugweg hebben we een andere route genomen, want
anders werd het misschien wel een beetje saai. Bij het zwembad in De Wijk
zijn we weer gesplitst. Ongeveer om vier uur waren we weer thuis. We hebben
ongeveer 60 kilometer geﬁetst. We vonden het een geslaagde dag en hebben er ook wat van geleerd, zoals wat voor soorten gras er zijn en wat voor
geluiden maakt een vogel en nog veel meer leuke dingetjes om te weten.
We hopen dat iedereen het een leuke dag vond.
Ronald, Lydia en Jinny bedankt voor de prachtige verslagen.
Wij als leiding wensen jullie allemaal een hele ﬁjn vakantie.
Na de vakantie zien we elkaar weer op zaterdag 17 september.
We komen dan om 8.30 op het marktplein in Staphorst samen om vervolgens
met de bus naar de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg te gaan.
’s Middags brengen we een bezoek aan dierenpark “de Wissel” in Epe.

Groetjes van Ronald Coster
2
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Tot slot volgt hieronder nog een verslag van Jette Talsma uit IJhorst.
VERSLAG NESTKASTEN KIJKEN
Wij groep 5 van de O.B.S. de Iekmulder uit IJhorst gingen vrijdagmiddag 20
mei op de ﬁets naar school. We gingen met mensen van de Natuurbescherming naar het Staatsbos ﬁetsen. Op een plek werden we gesplitst in twee
groepjes.
Ik zat samen met meneer Blaauw en meester Siepel in een groepje met nog
zes kinderen uit mijn groep. Het andere groepje zat samen met juf Roelie en
nog twee meneren van de Natuurbescherming in een groep.
Ons groepje kreeg een papier waar opstond of de vogelnestkastjes leeg
waren of niet en of het nest in het begin vol was, het aantal eieren, het aantal
jongen, of ze verstoord waren of niet en twee opmerkingen.
Bij vier nestkastjes mochten we de jonge vogeltjes vasthouden. Meneer
Blaauw ging de jonge vogels die groot genoeg waren om geringd te worden
ringen. Op het laatst vroeg hij aan ons hoeveel jonge vogeltjes hij in zijn hele
leven ooit geringd had.
Het antwoord was; één miljoen. En toen gingen we weer naar de plek waar
we afgesproken hadden om te verzamelen. Toen moesten we weer naar
school ﬁetsen, want het was alweer half drie.
Einde verslag geschreven door:
Jette Talsma.

Uiterste data voor
het inleveren van kopij:

8 sept. - 10 nov. 2005
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VELDWAARNEMINGEN

Hierna volgen weer de vele waarnemingen, die ik mocht ontvangen. Hartelijk
dank daarvoor.
Vogels:
Buizerd
22-04-2005
Bosuil
30-04-2005

Wulp
01-03-2005
06-03-2005

1 nest, Ruinerwold, Wold A. Waarnemer E. Meekhof.
3 kuikens (1 in boomholte, 1 op 1 meter hoogte en 1 op de
grond). Boswachterij Staphorst, Oude Vijver. Waarnemers
Evert Rolleman, Harry van Wijk en groep jonge nestkastcontroleurs.
1 ex. Staphorst, Scholenland bij Turfsloot Waarnemer Evert
Padberg.
1 ex. Staphorst, Scholenland tussen 30 à 40 cm hoge sneeuwwallen. Waarnemer Evert Padberg.

Zwarte specht
21-04-2005
1 ex. IJhorst, Buldersbos. Waarnemer Harm Bloemhof.
Groene specht
06-04-2005
1 ex. Dickninge. Waarnemer Albert Dragt.
Kleine bonte specht
11-04-2005
1 ex. Balkbrug, Haardennen. Waarnemer Harm Bloemhof.
Zanglijster
03-03-2005
1 ex. IJhorst, zong al een paar dagen bij mij in de tuin. Tevens
geringd. Waarnemer L. Blaauw.
Koperwiek
04-03-2005
1 ex. IJhorst, in de tuin op voerplaats.
Waarnemer L. Blaauw.
Kwartel
20-05-2005
1 ex. IJhorst, gehoord in Reestdal achter boerderij van Van
de Linde. Waarnemer Roelie Bloemhof.
Pestvogel
02-04-2005
4 ex. Nieuwleusen, in de tuin op de zaden van de Klimop.
Waarnemer Willem de Weerd.
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Koekoek
01-05-2005
Nachtegaal
24-04-2005
Goudvink
03-03-2005
17-03-2005

1 ex. Meppel, Koedijkslanden. Waarnemer Albert Dragt.
1 ex. Staphorst, Veerslootlanden. Waarnemer Berend Witte.

1 ex. IJhorst, in de tuin. Waarnemer L. Blaauw.
1 paartje IJhorst, in de tuin bij voedertafel. Waarnemer Henk
Stegeman.
Zwarte roodstaart
28-03-2005
1 ex. Nieuwleusen, in de tuin. Waarnemer Willem de Weerd.
Sprinkhaanrietzanger
28-05-2005
(en 29-05) 1 ex. gehoord Dickninge achter de duiventil.
Waarnemer Hans Waldeck.
Braamsluiper
24-04-2005
1 ex. Staphorst, Lankhorst Reeststouwe. Waarnemer Jan
Paasman.
Gierzwaluw
24-04-2005
1 ex. Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
28-04-2005
1 ex. Meppel. Waarnemer Albert Dragt.
Huiszwaluw
16-04-2005
1 ex. Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Bonte vliegenvanger
15-04-2005
1 ex. Boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Vlinders:
Klein koolwitje
09-04-2005
1 ex. Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Dagpauwoog
11-04-2005
1 ex. Boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Boomblauwtje
11-04-2005
1 ex. Boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Oranjetipje
18-04-2005
1 ex. Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Bont zandoogje
20-04-2005
1 ex. Boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Landkaartje
24-04-2005
1 ex. Wanneperveen, Kierse Wiede. Waarnemer Berend
Witte.

Meidoorn
28-04-2005
Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Brem
30-04-2005
Boswachterij Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Dotterbloem
04-04-2005
Lankhorst. Waarnemer Berend Witte.
Echte koekoeksbloem
24-04-2005
Wanneperveen, Kierse Wiede. Waarnemer Berend Witte.
Fluitekruid
20-04-2005
Staphorst. Waarnemer Berend Witte.
Rode klaver
24-04-2005
Wanneperveen, Kierse Wiede. Waarnemer Berend Witte.
Rozenkransje
01-06-2005
Havelte tegenover Johannes Postkazerne. 3 plekken met
resp. 112, 56 en 14 bloemen. Deze plant komt behalve in
de duinen alleen op deze plaats voor. Waarnemers Plantenwerkgroep.
Witte dovenetel
24-04-2005
Wanneperveen, Kierse Wiede. Waarnemer Berend Witte.
Reptielen:
Zandhagedis
22-04-2005
2 ex. Boswachterij Staphorst, Zoere Grachten. Vanaf 1 meter,
zeer goed bekeken met vergelijkbaar materiaal!!! Waarnemer
Anton Schuring.
Graag ontvang ik weer veel waarnemingen.
Jan Paasman, Iepenlaan 7, 7707 BB Balkbrug, tel.: 0523 – 657371 e-mail:
jan_janny_paasman@hotmail.com.

Planten (bloeiend):
Gewone vogelkers
24-04-2005
de Wijk bij de Reest. Waarnemer Jan Paasman. Reeds doorgegeven aan www.natuurkalender.nl.
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EEN KRUIDIG BOEKETJE

Ereprijs

8

Klein hoefblad helpt tegen de hoest,
Kamille maakt je kalm en koest.
Speenkruid bevat vitamine C,
Duizendblad geeft goede thee.
Smeerwortel werkt tegen reumatiek,
Klein kruiskruid is sterk en uniek.
Boerenwormkruid is werkelijk prachtig,
Sint-janskruid heilzaam en geneeskrachtig.
Moerasspirea gaf haar naam aan aspirine,
De brandnetel bevat veel vitamine.
Akkerdistel is een boerenplaag,
Engelwortel goed voor darm en maag.
Bitterzoet verjaagt kwade geesten,
Madelieven lusten de beesten.
De klaproos heeft een prachtige kleur,
En marjolein een heerlijke geur.
Aan wilgenroosje heb ik mijn hart verloren,
De dovenetel zal het niet”horen”.
Veldzuring maakt pittig en zuur,
De ereprijs verdient de natuur.
Paardebloem is goed te eten,
Weegbree verzacht de wespensteken.
Het is allemaal leuk om te weten.
Zal ik morgen toch maar spinazie eten?

Kamille

Koekoeksbloem

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE
GERINGDE VOGELS UIT DE REGIO

Madeliefje

RIETGORS met nr. STAVANGER 3E.
28905, geringd op 31.08.2003 als
1e kj. vrouw te NES, BJUGN, Sor
Trondelag. Noorwegen.

op 12.07.2004 vak 28, bosw. Staphorst in braakbal van Sperwer aangetroffen.

KOOLMEES nr. Arnhem AH 76.326,
geringd als pull bosw. Staphorst nk.
50, vak 2 op 25.05.2004.

op 09.01.2005 gecontroleerd door
ringer G.J. Gerritsen te ZWOLLE,
afstand 17 km.

BOOMKLEVER V.232621, geringd
op 14.05.2004 in nk. VOORWIJK als
pull.

op 12.01.2005 gecontroleerd door
ringer G.J. Gerritsen te ZWOLLE, 23
km, een vrouwtje.

TORENVALK nr. 3.606.936, geringd
als pull te RUINERWOLD, Larijweg in
kraaiennest achter Henk Brand op
24.06.2003.

op 09.01.2005 verkeersslachtoffer te
ROUVEEN. Afstand 15 km. Melder
Alwin Hut uit Eelde-Paterswolde.

KERKUIL nr. Arnhem 5.379.177, geringd op 04.06.2004 als pull in kast
Oldematen, bij v.d. Berg.

op 08.02.05 ziek/gewond te HOGE
HEXEL, Overijssel. Vogel op krachten
gekomen in asiel en 13.02.05 weer
gezond en los. Melder Henk v.d. Aa,
te Hoge Hexel, afstand 42 km.

ZWARTE MEES nr. A.626675, geringd als pull op 10 JULI 1984 bosw.
Staphorst, vak 26c nestkast 126,
route 5.

op 25.12.2004 te VEENHUIZEN Dr.
gecontroleerd door niet-ringer, was
tegen glas gevlogen en is weer los.
Afstand 47 km. Verstreken tijd 7473
dagen. Dit was ongelooﬂijk, een heel
oude, 20 JAAR. Niet eerder gemeten. Melder D. Maat, Stoomweg 2
Veenhuizen.
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STEENUIL nr. 3.624.806, geringd als
pull op 03.06.2004 te DEN OOSTERHUIS, kast Roelofs.

op 14.05.2005 gecontroleerd in kast
te HOLTHEME, Overijssel door nietringer Kees van Kleef te Hardenberg.
Afstand 18 km. De vogel was een
man en is weer vrij.

TORENVALK nr. 3.624.810, geringd
op 03.06.2004 als pull in kast van
Hummelen, Ommerkanaal.

op 19.04.2005 verkeersslachtoffer op
de A.7, km-paal 156,9 bij BEETSTERZWAAG, Friesl. Melder: W. Debreczeny te Drachten. Afstand 57 km.

TORENVALK nr. 3.606.927,geringd
op 23.06.2003 als pull in kast DEN
WESTERHUIS bij A. Dragt.

op 30.04.2005 gecontroleerd door
ringer Van Dijk te ZWOLLE, Boerweg.
Was broedende. Afstand 17 km.

KERKUIL nr. 5.351.752, geringd als
pull op 07.06.2001 in kast bij H. Pol.
Zuideropgaande 141, HOLLANDSCHEVELD.

op 08.03.2005 te BORGER dood gevonden, was verhongerd of verzwakt.
Afstand 31 km. Melder: C.W.V. de
Hondsrug, Borger.

K E R K U I L n r. 5 . 3 8 3 . 0 6 4 , g e ringd als pull op 09.06.2004 te
ROUVEEN, Kast J. Koppers,
Rechterensweg 11.

op 15.03.2005 levend gecontroleerd
in nestkast in Bongerskooi te HASSELT. Afstand 9 km. Melder: K.W.
Biezepol.

KERKUIL nr. 5.385.350, geringd
als pull op 02.07.2004 in kast bij T.
Tammeling, van Helomaweg 25 te
HAVELTE.

op 02.04.2005 verkeersslachtoffer te
SCHILDWOLDE, Hoofdweg. Afstand
63 km. Melder Marijn Kostermans.

KERKUIL nr. 5.387.120, geringd op
27.09.2004 als pull in nestkast bij
Dijkgraaf te RUINERWOLD, Havelterweg 71.

op 13.03.2005 dood gevonden te
EEMDIJK (Utrecht) door Henk Jurrien.
Afstand 80 km.

K E R K U I L n r. 5 . 3 8 5 . 3 1 1 , g e ringd op 24.06.04 als pull in
nestkast G. ten Kate, De KAAT
nr.3. DEN OOSTERHUIS.

op 06.03.05 te EEXT Dr. gedood
door roofvogel. Afstand 49 km. Melder Han Schuiling, Eext.
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KERKUIL nr. 5.385.352, geringd
op 02.07.04 als pull in nestkast te
HAVELTE, Marktgenotenweg 1 (Buivenga)

op 05.03.2005 gedood door weersomstandigheden te APPELSCHA.
Afstand 17 km. Melder R. Popken,
Dieverbrug.

KERKUIL nr. 5.385.438, geringd op
21.07.04 als pull in kast bij H.H. Veldman, Reindersweg te PESSE.

op 06.03.05 tegen gebouw gevlogen
te DWINGELOO. Afstand 11 km. Melder N.G. Klaassen te Schellinkhout.

KERKUIL nr. 5.379.122, geringd op
18.07.03 als pull in kast te WAPSERVEEN, Westeinde 224, (fam. H.
Hofman)

op 08.03.2005 gedood door hagel
en storm te SNIKZWAAG, Friesland.
Afstand 34 km. Melder J. de Grijs te
Broek.

KERKUIL nr. 5.383.081, geringd op
12.06.2004 als pull in kast J. v. Spijkeren ROUVEEN (kastnr. 029)

op 12.04.2005 dood gevonden te
ZUIDVEEN. Afstand 17 km. Melder
W. Engelsman Steenwijk.

KERKUIL nr. 5.379.004, geringd op
28.06.2003, als pull in nestkast te
TIENDEVEEN, Siberie 1b. (E. Driessen) .

op 06.04.2005 verkeersslachtoffer
A28-N48 HOOGEVEEN. Afstand 7
km. Melder J.H. Denee uit Harderwijk.

KERKUIL nr. 5.379.007, geringd op
28.06.03 als pull in kast G. Olthof te
STUIFZAND.

op 08.02.2005 verkeersslachtoffer te
WIERINGERWERF, OOSTERTERPWEG, N.H. Afstand 100 km. Melder:
B. v.d. Molen te DEN OEVER.

KERKUIL nr. 5.379.198, geringd op
05.06.04 (als pull in kast 003 bij R.
Bouwman aan Dekkerweg te STAPHORST.

op 17-02-05 verkeersslachtoffer te
HOLLANDSCHEVELD. Afstand 28
km. Melder Hans Roersma uit PETTEN.

KERKUIL nr. 5.383.063 geringd op
09.06.2004 als nestjong in kast nr. 70
bij J. Koppers, Rechterensweg 11 te
ROUVEEN.

op 07.03.2005 verkeersslachtoffer te
MEPPEL. Afstand 4 km. Melder J.S.
Rypkema.

KERKUIL nr. 5.387.152, geringd op
11.09.2004 als nestjong in kast nr.
139 bij H. v.d. Horst, Baldersmaatweg 1, STAPHORST.

op 10.03.2005 dood gevonden, verhongerd of verzwakt gevonden te
MEPPEL. Afstand 10 km. Melder J.G.
Rypkema, Meppel.
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BUIZERD nr. 6.107.690,geringd op
28.05.2004 als pull te ROUVEEN,
Bisschopsschans.

op 10.02.2005 treinslachtoffer te
STAPHORST. Afstand 11 km. Melder
E.J. Snel uit Heino.

ZWARTE MEES nr. AC 91.578, ger.
op 22.06-2000 als pull in nk. 938a,
vak 53, route 21, bosw. Staphorst.

op 02.06.05 broed. in nk. 611a, vak
14, route 17, bosw. Staphorst.

BONTE VL.VANGER nr. AH.79.551,
geringd als pull op 28.05.04 in nestkast 1063, vak 45, route 18.

op 02.05.2005 gedood in gevecht
met Koolmees in nk. 10, HAARDENNEN, Balkbrug. (J. v. Buren, mevr.
v.d. Woude).

STEENUIL nr. 3.624.826, geringd op
04.06.04 in kast Wiersma, Wijkveld
(219,3-530,4-16.48.54)

op 18.06.05 broed. in nk. H. Albers,
Engeland, Ruinen. (217,8-531,7-1741-42)

PIMPELMEES nr. AG.48.344, geringd op 14.05.04 als broed. wijfje na
1 kj. in Nk.H.116 HAARDENNEN.

werd daar op 06.05.05 wederom in
hetzelfde nestkastje broedend aangetroffen. (Judith Schmidt)

SPERWER Ringnr. Helsinki S.100173,
geringd als 1kj. te Hoytiaisen, Suisto
Kuopio, Finland op 21.08.1994.

op 19.05.2000 gewond gevonden
te HOUTINGEHAGE. Friesl. Afstand
1736 km. Melder J.A. de Vries.

BONTE VL.VANGER nr. AH 80.234,
ger. op 01.06.04 als pull. in nk 5a,
DICKNINGE-Buiten.

op 02.05.05 dood gevonden bij
G.Koster, OOSTERBOER. Melder
Henk Brand.

KOKMEEUW Nr. Helsinki ST 198097,
op 09.08.1998 als nestjong te Rovaniemi, Lapland, Finland.

op 18.12.2000 dood gevonden te
DRACHTEN. Afstand 1836 km. Melder J.A. de Vries.

SPREEUW nr. L.158.884,
geringd als na 1kj. man
op 01.02.2003 Dennenlaan 3 IJHORST.

werd op 30.04.05 dood gevonden in
weiland langs struinroute te IJHORST.
Melder Jan Polman.

GELE KWIKSTAART, 2 expl., waargenomen door Anton Schuring op
bouwland aan de Sterkensweg in
Nieuwleusen op wo. 1-06-05 om
14.50

BONTE VL.VANGER nr. AG 46.432,
ger. op 29.05.03 als pull in nestk. 16b,
Carstenven, IJHORST.

op 29.04.05 raamslachtoffer bij D.
Palsma, Poeleweg 4, IJHORST.

Tot zover de binnengekomen meldingen
Namens Ringstation Go8 Blaauw,

STEENUILTJE nr.3.624.835, geringd
op 07.06.04 aIs pull in kast bij G. Bakker, Oshaarseweg 24, KOEKANGE.

op 30.03.2005 aangetroffen in
St.uilkast bij R. Remmelts, Oosteinde
62, RUINERWOLD (v. Vemden)

STEENUILTJE nr. 3.624.817, geringd
als pull op 04.06.04 in st.uilkast bij
Nyzing, HEES nr 32.

op 18.05.05 aangetroffen in st. uilkast
bij B.Broek te VEENINGEN.

BONTE VL.VANGER nr. AF.18.775
ger. op 03.06.02 in nk. 1137, vak 44,
route 17, Bosw. Staphorst.

op 25.05.05 wijfje op kleine pulli in nk.
423, route 8, bosw. Staphorst.

BONTE VL.VANGER nr. AH80.425,
ger. op 02.06.04 als pull in nk. 234a,
vak 30, route 10, Bosw. Staphorst.

op 31.05.05 broed. in nk. 1303, vak
59, route 6, bosw. Staphorst.
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De coördinator Jac.Mussche

‘HET DRENTSE LANDSCHAP NODIGT U UIT’
Verwelkomd door een zonovergoten aanblik op Havixhorst, gekwaak van
kikkers, geklepper van ooievaars en zwevende libellen, verzamelen zich een
aantal natuurliefhebbers op het parkeerterrein aan de Schiphorsterweg. Het
is zaterdag 28 mei 2005. Om 10.30 uur staat een achttiental personen geschaard om de excursieleider Albert Dragt. Aandacht wordt gevraagd voor
het landschappelijk karakter rondom de Reest. Een wandeling van ruim vijf
uren maakt duidelijk hoe uniek het gebied rondom het grensriviertje tussen
Drenthe en Overijssel is.
De tocht leidt via Havixhorst, Dickninge, Voorwijk, de klokkenstoel van de
IJhorster kerk annex de grafkelder van de familie De Vos van Steenwijk naar
de Pauwhoeve om vandaar langs de kortste route te arriveren op de parkeerplaats voor het landgoed Havixhorst.
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Enkele historische gegevens:
Voor het eerst lezen we over Havixhorst in 1371. Sindsdien is de naam van
familie van den Clooster tweeënhalve eeuw aan deze vestiging verbonden,
vervolgens dertig jaar aan familie van Munster en tenslotte van 1658 tot 1956
aan familie De Vos van Steenwijk. In 1981 koopt de Stichting Het Drentse
Landschap het gebouw aan, waarna het huis en de koetshuizen geheel worden gerestaureerd. Havixhorst wordt nu geëxploiteerd als hotel-restaurant.
Inmiddels heeft het huis het predikaat ‘kasteelhotel’ gekregen. Een archief
vermeldt dat in 1458 Reynolt van den Clooster een overeenkomst tekent met
de abt van Dickninge over het visrecht in de Reest. Er stond toen een groot
aantal palingfuiken in dit meanderende grensriviertje.
Dickninge. Met de verhuizing in 1325 van kloosterlingen uit Ruinen begint
de stichting van een dubbelklooster, waar zowel monniken als nonnen de
kloostergemeenschap Dickninge hebben gevormd. Een ‘eenzame en droefgeestige’ plaats geschikt voor het kloosterleven. Het heeft tot in de zestiende
eeuw als klooster gefunctioneerd. Daarna is er sprake van een ‘jufferenstift’,
een communiteit van adellijke ongetrouwde dames. In 1652 verlaat de laatste
non het klooster. De abdij wordt opgeheven. De gebouwen waren niet riant.
In 1633 wordt besloten tot afbraak van de kerk met uitzondering van de
toren. Een tekening van Cornelis Pronk uit 1732 laat van het oude complex
Dickninge de toren met enkele restanten van de kerk en een huis met een
bijgebouw zien. In 1790 koopt Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk
landgoed Dickninge voor ƒ 33.970. Hij laat alles afbreken en in 1831 wordt
de huidige herenwoning voltooid.
Huize Voorwijk vinden we in De Wijk. Een herenhuis met aan beide zijden
koetshuizen. Dit bouwwerk dateert uit 1789. Ook deze woning komt tijdens
de negentiende eeuw in handen van de familie De Vos van Steenwijk. Op
dit moment woont hier baron G.W. de Vos van Steenwijk, voormalig ambassadeur in Hongarije, Indonesië, Canada en Rusland.
De IJhorster kerk. Een oorkonde uit 1292 meldt dat dominus Johannes pastoor is in IJhorst. Echter de huidige kerk dateert uit 1823. In de westergevel
staat het volgende: ‘Jan Arend Godard de Vos van Steenwijk tot Dickninge,
oud 4 ½ jaar, heeft den eersten steen gelegd 14 april 1823’. Deze kerk is in
1974 geheel gerestaureerd. Wat opvalt is de klokkenstoel, soms ‘gewaardeerd’ als klok der armen.
De Pauwhoeve. Een theeschenkerij, een unieke plek in het Reestdal, een
oude boerderij aan de rand van de Boswachterij Staphorst. Vanaf het sfeervolle terras geniet je daar van een schitterend uitzicht over natuurgebied De
Vledders. Je kunt daar niet alleen genieten van de natuur, maar ook van één
van de twintig soorten kruidenthee.
Al met al een boeiend landschap!
Boeiend ook vanwege de begroeiing. Let op het oud-Drentse bostype met
statige beuken en eiken, met een ondergroei van hulst, stekelvaren, rankende
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helmbloem, salomonszegel, lelie der dalen, dalkruid enz. Uitzicht over
een akker met rogge.
Het zwartkopje zingt zijn
hoogste lied. Wat te denken van het zeldzame
moeraskartelblad met
zijn purperen kleuren. Het
wandelpad loopt langs
koekoeksbloemen(echte),
muizenoortjes, leeuwentanden, enz. Een opmerkende deelnemer aan de
excursie kon nog ergens van genieten: het enthousiasme van de leider Albert Dragt. Degene die weet dat hij op Rabbinge is geboren, proeft iets van
chauvinisme: het mooie Drentse landschap. Waardering!
Herman van Arnhem

CONCEPT-CIRCULAIRE BEGRIPPEN EN REIKWIJDTE VERBODSBEPALINGEN FLORA- EN FAUNAWET
(vervolg)
Roeken vormen binnen type 3 een buitencategorie. Roeken zijn koloniebroeders die jaar in jaar uit terugkeren naar dezelfde plaats om te broeden. Ze zijn
zeer plaatstrouw. Oude nesten worden hersteld of er worden nieuwe gemaakt.
De bo(o)m(en) waarin de kolonie broedt is de vaste rust- en verblijfplaats
van de soort. Kolonies van roeken kunnen in de bebouwde kom, door het
grote aantal vogels op een beperkte oppervlakte, voor overlast zorgen. Het
is mogelijk om onthefﬁng te verkrijgen voor het blijvend ongeschikt maken
van de kolonieplaats. Vanwege de zorgplicht kan dit alleen als elders een
nieuwe geschikte kolonieplaats wordt aangeboden.
Type 4 valt buiten het broedseizoen onder de deﬁnitie van ‘vaste rust- of
verblijfplaatsen’ in artikel 11. Deze nesten zijn, voor zover ze niet permanent
verlaten zijn, jaarrond beschermd. (zie ook ‘vaste rust- en verblijfplaatsen’)
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Voorbeelden type 4:
• nest van kerkuil
• nest van steenuil
• nest van bosuil
• nest van groene specht
• nest van zwarte specht
• nest van grote bonte specht
• nest van ekster
• nest van roek
• nest van raaf
Vaste rust- en verblijfplaatsen
Tot vaste rust- en verblijfplaatsen behoren holen en nesten en andere locaties
die jaarrond in gebruik zijn (zie ook ‘nesten’).
Hiertoe behoren ook holen en andere locaties die jaar in jaar uit voor een deel
van het jaar in gebruik zijn en waarvoor in de nabije omgeving geen natuurlijke
en duurzame alternatieven bestaan. Een plaats waarvan de individuen van
een soort slechts kortstondig en tijdelijk gebruik maken wordt niet beschouwd
als een vaste rust- of verblijfplaats.
Voorbeelden (niet vallend onder artikel 11):
• spouwmuur van een huis in een woonwijk, waarin op een jaar een kraamkolonie van dwergvleermuizen zit.
• hangplaatsen waar individuele vleermuizen zich tijdelijk ophouden.
• leger van een haas.
Voorbeelden (wel vallend onder artikel 11):
• kerktoren waarin elk jaar een populatie …vleermuizen overwintert.
• dassenburcht.
• mierenhoop.
• de poel of dode rivierarm, waarin amﬁbieën zich voortplanten.
• beek, waarin rivierkreeft zich voortplant.
Tot de vaste rust- en verblijfplaatsen behoren ook die landschapselementen
die van essentieel belang zijn voor dieren om gebruik te kunnen maken van
de vaste rust- of verblijfplaats.
Voorbeelden:
• rij bomen die als aanvliegroute fungeren voor vleermuizen om vanuit de
kraamkolonie bij hun fourageergebied te komen en vice versa.
• de vaste aanlooproutes van dassen van en naar hun burcht.

16

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, …, te zoeken, te rapen, uit
het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Doel van deze verbodsbepaling is de bescherming van legsels en daarmee
bescherming tegen aantasting van het voortplantingssucces.
Dit artikel beschermt zowel eieren van vogels als van mieren (zijn feitelijk
poppen van mieren) en van reptielen en amﬁbieën.
Opmerking: De wet- en regelgeving is onophoudelijk aan verandering onderhevig. Aan dit artikel kunnen géén rechten worden ontleend.
Voor meer informatie over wet- en regelgeving zie www.aidgroendesk.nl

BIRDPIX.NL: DÉ SITE VOOR IEDERE VOGEL- EN NATUURLIEFHEBBER
Door Hans Bossenbroek
Een successtory. Zo kun je de
geschiedenis van Birdpix.nl wel
omschrijven. Inmiddels plaatsen
dagelijks tientallen natuurfotografen
hun opnames op dé site om vandaag
de dag je natuurplaten op te zetten.
En die te bekijken. Over dat laatste
gesproken: deze maand komt het
eerste fotojaarboek van Birdpix uit,
het beste van 2004 op een rijtje.
,,Het begon allemaal ongeveer twee jaar geleden,’’ vertelt oprichter Daan
Schoonhoven. ,,Ik wilde graag mijn digitale vogelfoto’s kwijt op een eigen
site. Toen ik aan mijn broer Jan Willem – een uitstekende websitebouwer
- vroeg of hij dat wilde doen, reageerde hij: wie komt er nu op zo’n site? Je
moet er een forum van maken!’’
Juist dát bleek de succesformule, vertelt Schoonhoven. ,,Bovendien is Birdpix heel efﬁciënt gemaakt. Zo is er geen overbodige opmaak en is het forum
volledig geïntegreerd. Vooral dat laatste maakt de site zo aantrekkelijk. Het
is denk ik de sleutel voor het succes geweest.’’
Volgens de Hilversumse grondlegger zijn er meer factoren aan te wijzen die
Birdpix tot een succes maken. ,,Wat de site populair maakt is dat er vele tientallen foto’s per dag op verschijnen en minstens zoveel keer ververst wordt.
Een team van gemotiveerde moderators waarborgt de kwaliteit van de foto’s.
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Elke foto die wordt aangeboden, keuren zij. Een andere, niet onbelangrijke,
verklaring van het grote bezoekersaantal is dat internetgebruikers de site
gratis kunnen bezoeken.’’
De kale cijfers zeggen ook veel over de kwaliteit van Birdpix. Een momentopname van half februari bewijst het. Bijna 800 gebruikers, gemiddeld 1500
unieke bezoekers per dag en eveneens dagelijks meer dan 100 commentaren.
Tel daar nog eens de tientallen foto’s bij op en je hebt genoeg argumenten
in handen om het overweldigende succes aan te tonen.
,,Deze vogelcommunity heeft diverse doelen,’’ vertelt Schoonhoven. ,,Wij willen fotografen de kans geven om hun foto’s aan een breed publiek te tonen.
Daarnaast kunnen we zo het plezier in onze hobby delen.’’ Ook dient de site
volgens de oprichter om kennis over natuurfotograﬁe te delen. ,,Zo proberen
we het niveau naar een hoger plan te tillen.’’
,,Birdpix wil ook de schoonheid en veelkleurigheid van de schepping laten
zien. Als bezoekers daarvan onder de indruk komen, vormt dat dé basis voor
natuurbescherming.
Andere vogelsites ziet Schoonhoven niet als concurrentie. ,,Het bewijs is op
de site zelf te vinden. Ik plaats bijvoorbeeld banners van Dutch Birding, Het
Vogeljaar en Waarneming.nl. We vullen elkaar juist aan. Tussen de webmasters
onderling is er een goede sfeer. En zo moet het ook.’’
Bekende namen
Het fotograferende publiek van Birdpix bestaat uit diverse gerenommeerde
fotografen. ,,Bekende namen als Hans Gebuis, Jan Smit, Ran Schols, Chris
van Rijswijk, Martijn de Jonge en Chris Schenk plaatsten op Birdpix hun schitterende foto’s,’’ zegt Schoonhoven trots. ,,Minder bekende anderen zijn er
eveneens op te vinden. Dat geeft goed aan dat de site een platform is voor
iedere natuurfotograaf. Iedereen is welkom. Fotograaf of niet.’’
Voor Schoonhoven maakt dat niet uit. ,,Juist ook niet-fotografen zijn welkom.
Birdpix is ook een online vogelgids. Een goed voorbeeld daarvan zijn de vele
meeuwenfoto’s op de site. Zo ontstaat er een digitale kenmerkengids voor
meeuwensoorten. Altijd handig. Zeker met technologische ontwikkelingen
van komende jaren in het achterhoofd.’’
,,Daarnaast: net als de fotografen kunnen ook de gewone bezoekers commentaar geven op de geplaatste foto’s. Iedereen kan ook door middel van
een ratingssysteem elke natuurfoto een cijfer geven. Trouwens, het is niet
verboden om de site alleen maar te bezoeken om louter te genieten van de
schitterende foto’s.’’
Professioneel
Niet alleen Schoonhoven zelf is dik tevreden over Birdpix. Navraag bij fotografen leert dat zij eveneens in hun nopjes zijn. De Terschellingse vogel18

fotograaf Arie Ouwerkerk, vorig jaar winnaar van de vogelfotocompetitie,
plaatste tot nu toe bijna tweehonderd foto’s. ,,Ik plaats nu regelmatig foto’s,
dat komt omdat ik momenteel ook veel foto’s maak. Over een poosje krijg ik
waarschijnlijk minder tijd en zullen mijn bijdragen minder frequent worden.
Maar ik blijf insturen.’’
Ook Harvey van Diek, in het dagelijks leven werkzaam bij SOVON Vogelonderzoek Nederland, plaatst – overigens op persoonlijke titel – ‘een paar
keer per week’ digitale platen op Birdpix. Evenals Ouwerkerk heeft hij een
positief oordeel. ,,Al zit ik er net op en moet ik mijn weg er nog een beetje
op vinden, ik vind het een erg goede site. Alles ziet er zeer professioneel uit,
is zeer gebruiksvriendelijk en er worden dagelijks nieuwe foto’s ge-upload.
Het is in korte tijd dé site geworden waarop je allerlei vogelfoto’s kunt zien
die anders alleen maar op allerlei computers of dia-dozen zouden staan
‘wegstoffen’.’’
Natuurliefhebbers die de site bezoeken om alleen de foto’s te bekijken zijn
eveneens enthousiast over Birdpix. Bijvoorbeeld Hendrik-Jan van Dijk, een
vogelaar uit de Alblasserwaard. Hij surft minstens drie keer per week naar
Birdpix. ,,Elke keer ben ik wéér benieuwd naar de nieuwste foto’s. Daar ben
ik zeer te spreken over, want ze vaak zijn van zeer hoge kwaliteit. Andere
natuurliefhebbers moeten dan zeker ook eens een bezoek brengen.’’ Van Dijk
is zelf geen fotograaf, maar hij bezoekt hij de site graag. Of de Giessenburger
zelf nog eens foto’s gaat plaatsen, weet hij nog niet. ,,Als ik de juiste apparatuur ooit nog eens in bezit krijg, denk ik dat het er nog wel van komt. Mijn
beste foto’s zal ik dan zeker aan de andere gebruikers laten zien.’’
Stuk voor stuk topfoto’s
Wie eens echt goed kennis wil
maken met Birdpix moet eigenlijk gewoon het net van de pers
gerolde fotojaarboek van 2004
‘Birdpix.nl’ kopen. ,,Daar staan
de beste foto’s van 2004 in,’’ laat
Schoonhoven weten. ,,Echt een
aanrader. Bijna zeventig schitterende vogelfoto’s erin, bijna allemaal
gemaakt in Nederland en België.
Zo kan men genieten van fraaie
platen van Haakbek, Ross’Meeuw,
Zwarte Zeekoet, Noordse Pijlstormvogel en Bladkoning. Maar ook gewonere
vogelsoorten komen aan bod. Wat te denken van die prachtige foto’s van
Klapekster, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Gierzwaluw en Velduil? Stuk
voor stuk topfoto’s. Allemaal in een kwalitatief hoogstaande uitgave – harde
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kaft, gebonden en zwaar papier - van Flevodruk uit Harderwijk en ook nog eens voor een
aantrekkelijke prijs. Zowel Vogelbescherming
Nederland als Vogelbescherming Vlaanderen
zijn ontzettend enthousiast over dit project
en geven hun steun en medewerking aan het
boek’’.
Ook beide fotografen zijn te spreken over het
boek. Ouwerkerk: ‘Het jaarboek vind ik een erg
goed idee, ik hoop dat het een traditie wordt.’
Ook Van Diek denkt er zo over. ‘Het is een
uitstekend idee, al besef ik me dat de markt
voor zo’n boek (nog) wel beperkt is. Ook moet
het boek nog een beetje aan bekendheid winnen. Als de prijs zo laag blijft,
ben ik er van overtuigd dat het goed verkoopt.’
Het boek moet een ﬂinke impuls geven aan de site, legt Schoonhoven uit.
,,Birdpix moet blijven bestaan en ik weet wel zeker dat iedere gebruiker
hetzelfde wil. Het is een hobby, uit de hand gelopen weliswaar, en het moet
ook een hobby blijven.
,,In de toekomst verwacht ik een forse groei van bezoekersaantallen, het
aantal foto’s en een nog betere kwaliteit daarvan. Er worden binnenkort ook
nieuwe dingen aan de site toegevoegd. Zo komt er een maandopdracht,
waarbij de fotograferende bezoekers een opdracht krijgen. Bijvoorbeeld het
fotograferen van een bekende soort of om twee vogelsoorten op een plaat
te krijgen.’’
Om het voortbestaan van Birdpix te garanderen, gaat er in de toekomst
waarschijnlijk nog wel wat veranderen. ,,Een optie is om een betaalvariant
te introduceren. Ook is het nodig dat meer sponsoren aanhaken.’’ Onlangs
vond er al een verandering plaats, vertelt Schoonhoven. ,,We hebben een
derde server geïnstalleerd, zodat we nu meer dan honderd mensen online
kunnen hebben zonder dat de site traag wordt.’’
,,Tot slot: ik had nooit verwacht
dat de site zo’n succes zou worden. Het is zó specialistisch en
toch zijn er duizenden mensen
geïnteresseerd. Zonder hen zou
Birdpix nooit geworden zijn, wat
het nu is: hét internetadres om je
natuurplaten op te plaatsen.’’
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