20-10-2007
03-11-2007
05-11-2007
03-12-2007
07-01-08
04-02-08
04-03-08

Jubileumdag 50-jarig bestaan, zie raamposter.
Natuurwerkdag Landschap Overijssel.
Ledencontactvergadering Pannekoekhuis Beugelen.
20.00uur.
Na de pauze lezing Paul van Galen over de Wieden.
Ledencontactvergadering Pannekoekhuis Beugelen.
20.00uur. Na de pauze Midwinterhoorn blazen.
Ledencontasctvergadering,
met foto’s en video eigen vereniging.
Ledencontasctvergadering, na de pauze Lezing
van dhr. Teunissen over “vogels en vlinders”
Jaarvergadering.

Jeugdagenda
20 oktober
17 november
2008
19 januari

Jubileumdag i.v.m. 50 jarig bestaan van de vereniging.
Levend Ganzenbord. Inforuimte SBB. Aanvang 14.00 uur.
Quiz, dia’s, film en wat lekkers aan het begin
van het nieuwe jaar. Inforuimte SBB. Aanvang 14.00 uur



Jeugd-

hoekje

Woensdagavond 20 juni waren we te gast bij Jaap en Anneke Roorda
aan de Heerenweg in IJhorst.
Onder grote belangstelling van jong en oud werden er 6 kerkuilen geringd.
Jan Huls klom de ladder op en haalde in een boodschappentas de 6 uiltjes
naar beneden. Op een boerenwagen, zodat iedereen het goed kon zien,
werden ze door Jacob Mussche geringd. De kinderen mochten de slaperige
uiltjes vasthouden en lekker vertroetelen.Hierna klom Jan de ladder weer op
en mochten ze terug naar hun warme nest.
Wij keken nog even bij de koeien op stal en tot slot dronken we koffie en limonade met een plak heerlijke koek. Gezien het enthousiasme van de kinderen
hopen we dat we het komende jaar weer worden uitgenodigd.
Vrijdagavond 29 juni gingen we onder leiding van Maarten ’t Hart het
Reestdal in om wilde planten te bekijken.
Maarten liet ons niet alleen door een loep kijken, maar we moesten ook voelen
en zelfs proeven.
Onderstaand treft u aan wat we zoal
gezien hebben:
Bastaardklaver, blauw walstro, brunel, duizendblad, echte kamille,
reukloze kamille,echte valeriaan,
gekroeste melkdistel, havikskruid,
kropaar, moerasspirea, muizenoor,
ooiervaarsbek, pijlkruid, ratelpopulier, reuzen balsemien, scherpe
boterbloem, struisgras, voederwikke,
vogelwikke, waterkruiskoord, wilgenroosje, witbol en witte waterpest.



We waren met een klein, heel gemotiveerd groepje en ze vonden allemaal
dat we dit zeker nog eens moeten herhalen. Klaas Visscher heeft een hele
serie foto’s gemaakt waarvan U er drie ziet afgebeeld.
Na de vakantie kwamen we op 1 september weer bij elkaar en fietsten
naar het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten De Wieden in Sint
Jansklooster.
Hieronder het verslag van Carmen en Diede Hoxe.
Wij gingen vertrekken vanaf het marktplein. Er waren 10 kinderen die mee
fietsten. Wij zijn naar Sint Jansklooster geweest op de fiets. Het was een hele
mooie tocht, onderweg stopten we maar één keer. En naar het natuurcentrum,
en daar hebben we diertjes gevangen in het water. En op de terugweg hebben
we een ijsje gehad, en het ijs was heel lekker. Het was een gezellige dag.
Groetjes Carmen en Diede.
Fietstocht naar De Wieden
De opkomst was deze keer matig met maar 10 personen die zich voor de
fietstocht hadden opgegeven. Maar die er waren, waren ook erg geïnteresseerd. We kwamen om ongeveer half elf aan bij het bezoekerscentrum, waar
we eerst binnen rond mochten kijken. Om 11 uur zijn we naar de waterkant
gegaan. Iedereen kreeg een schepnet mee en gezamenlijk kregen we 1 informatiekist met daarin 4 loeppotjes, 4 kaarten met afbeeldingen van waterbeestjes en 4 witte bakken om de beestjes in te doen. En er kwam heel wat
in de bakken; kikkers, padden, larven o.a. van het lantaarntje, Amerikaanse
zoetwaterkreeft, geelgerande watertor, bootsmannetje, schaatsenrijder, watervlo en de rest waar we niet uitkwamen. Om ongeveer half 3 zijn we weer
op de fiets gestapt. Onderweg zagen we nog een aantal putters een zilverreiger en 2 purperreigers. Het was een geslaagde tocht ondanks dat er toch
een paar met natte voeten naar huis moesten
De jeugdleiding
   

Uiterste data voor
het inleveren van kopij:

6 november 2007


VELDWAARNEMINGEN

Vogels:
Appelvink
15-06-2007

1 ex. in eigen tuin
Gemeentew.406 Staphorst,
Halfweg.
Waarnemer Lisa Mussche.

Boerenzwaluw
10-04-2007
1 ex. Bomertswijk, IJhorst. Waarn. Harry van Wijk.
Bonte Vliegenvanger
28 april - 5 juni: paartje bonte vliegenvangers genesteld en legsel uitgebroed
in mezenkast, tuin Kerkweg; onbekend aantal uitgevlogen,
een jong dood op nest gebleven. Waarn. Evert Schoorl,
Kerkweg 4, IJhorst.
Bruine Kiekendief
26-07-2007
3 ex. pullis A28 / Dekkersweg, op een graanakker.
Waarn. Henk Dunnink.
Dodaars
07-06-2007
4 ex. ouder met 3 jongen. Bosw. Staphorst, Ganzeplas.
Waarn. Berend Witte.
Geelgors
16-07-2007
1 ex. Bosw. Staphorst Vier Bergen.
Waarn. Harry van Wijk.
18-07-2007
3 ex. Achthoevenweg/Gorterlaan,
Staphorst. Waarn. P. Hulst.
Gele Kwikstaart
07-07-2007
1 ex. Krodhoeksweg/Dekkersweg Waarn. Henk Dunnink.
05-08-2007
1 ex. in bouwland Nijeveenseweg, Meppel.
Waarn. Fam. A. Schuring.


Goudvink
20-05-2007

2 ex. f en c drinkend bij kikkerpoel Bosw. Staphorst, vak 31.
Waarn. Jan Compagner en Harry van Wijk.

Grauwe Vliegenvanger
14-05-2007
1 ex. Schuur SBB Vijverweg.
Heeft hier ook broedsel groot gebracht. Waarn. Harry van Wijk
Groene Specht
10-04-2007
1 ex. Bomertswijk, IJhorst.  
Waarn. Harry van Wijk
begin juli 2007 2 ex. nabij sportlokaal IJhorst.  
Waarn. Douwe Palsma
24-07-2007
1 ex. bij ons in de tuin,
Sparrenl. IJhorst.  Waarn. Freek Bult
Kleine Bonte Specht
07-07-2007
1 ex. doodgevlogen tegen glas,
Fam. Snijder, Stapelerweg 8,
De Stapel.
Kraanvogel
9-8-/10-8-2007 1 ex. nabij Kooi Haasjes,
Klinkerweg, Hasselt.
Waarn. H. Luten en
J. Dunnink.
Kruisbek
20-05-2007

6 ex. paartje met 4 jongen drinkend bij kikkerpoel. Bosw.
Staphorst, vak 31. Waarn. Jan Compagner en Harry van Wijk.

Middelste Bonte Specht
06-07-2007
2 ex. paartje in tuin Kamperfoeliestr. IJhorst.
Waarn. Henk Stegeman.
Lepelaar
10-07-2007
2 ex. De Vledders (afgegraven gebied) Waarnemers: Henri
Timmer, Balkbrug en Hans Dijkstra Landschap Overijssel.
Meerdere malen door verschillende mensen waargenomen.
19-08-2007
1 ex. Plas Viaduct Dekkersweg. Waarn. Henk Dunnink.
28-08-2007
2 ex. Natuurplas Dekkersweg, Staphorst. Waarn. P. Hulst.
Fouragerend met 2 ooievaars en blauwe reigers. Vogels
waren meerdere dagen aanwezig.
Week 34
1 ex., een enkele keer 2 ex. Gortelaan/Dekkersweg. Waarn.
H. Luten en J. Dunnink


Nachtzwaluw
29-08-2007
11-08-2007

1  ex. Bosw. Staphorst, Zoere Grachten. Waarn. Berend
Witte, Jeroen Bredenbeek en Anton Schuring.
1 ex. gehoord en gezien omstreeks 22.30 uur.
Bosw. Staphorst, Vier Bergen.
Waarn. Fam. J. Dunnink.

Oeverloper
23-07-2007
30-07-2007

4 ex. Plas to Baby You / A 28. Waarn. Henk Dunnink.
1 ex. Inlaatsloot Rienkskanaal. Waarn. Henk Dunnink.

Purperreiger
25-07-2007

1 ex. Oeverlandenweg, Staphorst. Waarn. Harry van Wijk.

Putter
10-08-2007

16-08-2007

Slechtvalk
24-07-2007
Wielewaal
11-06-2007
11-06-2007

20 ex. waren jonge vogels.
Industrieterrein De Es,
Staphorst
Waarn. J. Dunnink.
2 ex. Rienkskanaal /
Hamingerpad.
Waarn. Henk Dunnink.
1 ex. jonge vogel (op paal bij kievitprooi) Rechterensweg
nabij Conraad. Waarn. Henri Timmer Balkbrug.
1 ex. Vier Bergen, Bosw. Staphorst, vak 60b. Waarn. Harry
van Wijk/ Berend Witte.
1 ex. Gorterlaan, thv Defensie. Waarn. Berend Witte.

Witgesterde Blauwborst
08-06-2007
1 ex. in trekgat Postweg, Rouveen. Waarn. P. Hulst
IJsvogel
16-07-2007
11-08-2007
18-08-2007



1 ex. Conrad nabij de Hulpensteinweg.
Waarnemer Klaas Visscher
2 ex. Reestdal thv boerderij vd Linde, Heerenweg. Waarn.
Jaap Padding
1  ex. Rienkskan.Geerl.land/Dekkersweg. Waarn. Henk/
Harm Dunnink, A. Lier

Zwarte Ooievaar
25-07-2007
1  ex. tussen Rechterensweg en Postweg. Waarn. Henri
Timmer Balkbrug. Het betreft een jonge zwarte ooievaar.
30-08-2007
1 ex. Stenen Duiker, IJhorst. Waarn. Douwe Palsma.
02-09-2007
1 ex. Stenen Duiker, IJhorst. Waarn. Fam. Stegeman.
Opmerking L. Blaauw: In Friesland werden in augustus op diverse plaatsen
zwarte ooievaars gezien. Ze zijn op weg naar hun winterverblijf in Afrika. Het
gaat meest om 1e kalenderjaars vogels.

Vlinders:
Kolibrivlinder
02-07-2007
14-07-2007
21-07-2007

1 ex. tuin Dennenlaan, IJhorst. Waarn. Harry van Wijk.
1 ex. ORW 214a, Staphorst voor fuchsiabloem Waarn. P. Hulst.
1 ex. tuin Dennenlaan, IJhorst. Waarn. Harry van Wijk.

Reptielen/Amfibieën
Adder
07-06-2007
1  ex. op fietspad naast Ganzeplas, Bosw. Staphorst.
Waarn. Anton Schuring/Berend Witte.
25-07-2007
3 ex. Zoere Grachten, Bosw. Staphorst. Waarn. A. Schuring
18-08-2007
1 ex. Zoere Grachten, Bosw. Staphorst. Waarn. A. Schuring

Vanaf heden verzorg ik de rubriek “veldwaarnemingen”. Dus heeft u een leuke
waarneming geef deze door. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven
op onze maandelijkse contactavond of via email.
Mijn emailadres is harryvanwijk@natuurbescherming.nl
Met vriendelijke groet,
Harry van Wijk



JUBILEUM
Op onze receptie van 6 maart in Pannekoekhuis Beugelen i.v.m. het 50-jarig
jubileum wordt onze vereniging door Mevr. Roorda als volgt toegesproken,
dit omdat haar man op dat moment ziek was.
Voorzitter, bestuur, aanwezigen
50 jaar natuurbeschermingsvereniging IJhorst, Staphorst en omstreken,
voorwaar een gedenkwaardig moment. En daarmee wil ik U van harte feliciteren.
Een vereniging die louter en alleen werkt met onbezoldigde vrijwilligers, die
vanuit een bepaalde levensfilosofie gedreven en gemotiveerd zijn. Zelf ben
ik ongeveer 40 jaar bekend met deze vereniging. Een vereniging, die in het
begin van de jaren zeventig nogal eens, naar later bleek, ten onrechte de
“zwarte piet” kreeg toegespeeld, door meerdere agrarische ondernemers.
De planologische invulling die er van de overheid kwam t.a.v. de inrichting
van het “Reestdal” en het veenweide gebied “De Vledders” werd toentertijd
nogal eens mede toegeschreven aan de natuurbescherming.
Het voortschrijdend inzicht heeft ons echter wel geleerd, dat de natuurbescherming hierin geen actieve rol heeft gespeeld. Misschien waren er wel
enkele fanatici die dat wel zouden willen, maar de procedure was en is
anders.
Planologische invulling komt uit een andere koker.
Persoonlijk vind ik dat de meeste leden van uw vereniging, komende van
het platteland, heel goed weten hoe boeren samen met natuurbeschermers
er voor kunnen zorgen dat twee + twee vijf is, vooral t.a.v. van sommige natuurwaarden. Voor het behoud en goed functioneren van de flora en fauna
kunnen we elkaar in veel gevallen terzijde staan en elkaar ondersteunen.
Ik denk hierbij aan meerdere projecten zoals:
- Het weidevogelbeheer, leden van de natuurbescherming willen graag de
melkveehouder terzijde staan, om voor en tijdens het maaiseizoen de
weidevogelnesten op te sporen, en doormiddel van markering te beschermen.
- De kerkuilenstand, mede door goed overleg met de bewoners van de
boerderijen heeft de nest en broed gelegenheid voor de kerkuil een zeer
positieve wending gekregen.
- Ik denk aan de bescherming en tolerantie van onze vriend “Melis, Melis,”
of te wel de Das op particuliere gronden.
Het is nog altijd zo in het leven, dat met verboden en geboden niet altijd alle
doelen te bereiken zijn. Niet alles is te vangen middels opgelegde regeltjes


en bepalingen die vaak achter een bureau zijn uitgedacht.
Motivatie, begrip van beide kanten, en het geven van eigen verantwoordelijkheid, werkt het meest productief naar mijn mening. Een normaal denkende
boer zal nooit moedwillig nesten stuk maaien, reeën beschadigen of jonge
hazen of konijnen het leven ontnemen.
Veel agrarische ondernemers proberen een goed rentmeester te zijn over alles
wat leeft en groeit en bloeit en aan hem en anderen is toevertrouwd.
Kritiekpunten zullen er altijd zijn. Maar middels een goed gesprek door de
juiste persoon, met de juiste instelling, kan er dan veel opgelost worden.
Persoonlijk vraag ik mij wel eens af, of alle vormen van het creëren van nieuwe
natuur en natuurgebieden, soms bevolkt met vaak uitheemse diersoorten, de
juiste oplossing is voor een duurzaam en variërend natuurbeheer.
Tevens vraag ik mij af of alle struinroutes en hondenlosloopgebieden, wel altijd
het beoogde resultaat hebben. Dit vooral t.a.v. flora en fauna, bijvoorbeeld
door het verstoren van broedende vogels en het ongewild opjagen van de
reeën door de wandelaars.
Ook de gezondheid van o.a. de rundveestapel kan in het geding zijn, door
- Het niet goed afsluiten van hekken en afrasteringen en dus uitbraak van
vee met alle gevolgen van dien.
- De besmetting van de rundveestapel met neospora, die via de uitwerpselen van honden verspreid kan worden. Dit heeft tot gevolg dat drachtige
runderen vroegtijdig het ongeboren kalf gaan verwerpen.
Ondanks deze paar kritische punten, spreek ik de wens uit,dat het positieve
denken en doen van de natuurbescherming in onze regio, maar ook op ons
bedrijf, tot in lengte van jaren mag doorgaan. En dat diegene die na ons
komen, hier nog veel van mogen en kunnen genieten.
U allen wil ik daarin veel succes wensen, en denkende aan wat Fop I. Brouwer destijds in zijn radioprogramma van radio Noord zei:” Alles wat groeit en
bloeit en steeds ons weer boeit” dat dat mag blijven bestaan.

Dank voor uw aandacht
Jaap Roorda, melkveehouder te IJhorst.



Een Week Sauerland.
Sauerland, het land van de duizend Bergen wordt er wel eens gezegd. Nou
inderdaad bergen of beter gezegd heuvels (want met een maximale hoogte
van ongeveer 850 meter kun je toch moeilijk van bergen spreken) zijn hier
genoeg.
Als je de hoogste heuvel beklimt in een gebied heb je een prachtig uitzicht
over de omgeving. Heuvel na heuvel afgewisseld met dalen. Schitterend om
te zien.
Ook hier is het landschap wel veranderd de laatste 200 jaar. Het gaat om het
gebied tussen Winterberg en Medebach waar wij zaten. Een gebied van 20
km breed. Als je de kaart bekijkt van begin 1800 dan zie je alleen langs de
beken weidegrond, hogerop akkerbouw en op de toppen van de heuvels bos.
Daartussen zit dan de woeste grond, meest ingekleurd als heide in behoorlijk grote hoeveelheden aanwezig. Bekijk je de kaart van nu, dan is er nogal
wat veranderd. Het weidegebied is uitgebreid tot bijna aan de top of over
de top heen. Akkerbouw is minder geworden. De bossen zijn in oppervlakte
toegenomen, loofbos waaronder veel beuken en eiken en naaldbossen met
daarin veel lariksen. Het heidelandschap is nagenoeg verdwenen op een klein
stukje na. De vogelsoorten die we in de bossen tegenkwamen waren vooral
mezensoorten zoals kool- en pimpelmezen, verder de vink en de goudvink.
De grote bonte specht, de boomkruiper en de boomklever waren meerdere

keren te zien. Wie je ook vaak tegenkwam was de vlaamse gaai. Van de
roofvogels zagen we onder andere de torenvalk met jongen, de buizerd met
grote jongen en de havik met rondvliegende jongen. Een bijzonder gezicht
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als je op een heuvel staat en je kijkt bovenop de roofvogels die door het dal
zweven, meestal is het andersom.
In “ons” dorp waren opvallend veel zwaluwen aanwezig. Boeren zwaluwen
maar vooral huiszwaluwen. Het grote dakoverstek wat je daar ziet is natuurlijk ideaal. Wat ook een pluspunt is is dat je hier nog mesthopen ziet bij de
boerderijen, onmisbaar bij een stevige nestbouw. Bij ons in de regio hoor
je nog wel eens dat bij een droge, schrale oostenwind de nesten soms met
jongen naar beneden vallen. De oorzaak is dan vaak dat alleen modder is
gebruikt zonder mest .In het struikgewas langs de wegen zagen we nog de
grauwe klauwier, de insectenjager. Spreeuwen zag je daar veel minder dan
bij ons, ook de eksters waren schaarser.
De boer waar we bivakkeerden zei dat ze steeds meer last kregen van wasberen, die namen erg toe in aantal. Met vallen waren ze bijna niet te vangen.
Vallen van het type om levend te vangen in verband met katten. De val was
vaak wel dichtgeslagen maar geen dier erin. Het zijn lenigen snelle beesten
en als ze bij mij in de kersenboom zitten dicht tegen de stam gedrukt dan zie
je ze bijna niet volgens de boer. Verder zagen we de zoogdieren eekhoorn
en reeën en de mol, meestal als verkeersslachtoffer. Edelherten waren hier
niet, daarvoor zijn de bospercelen te klein zei de boer.
Als vertegenwoordiger van de reptielen zagen we een muurhagedis. Die zagen
we eigenlijk heel onverwachts. We waren met de kinderen bij een steenachtige helling. Ze waren bezig met stenen zoeken, de boel wat omkeren komt
er een beest te voorschijn: een hagedis. Bij nader onderzoek volgens ons
een muurhagedis. Volgens RAVON (reptielen, amfibieën en vissen onderzoek
Nederland) komt deze hagedis in Nederland alleen voor op enkele oude vestingwerken in het centrum van Maastricht. Hoewel op internet foto’s te zien
zijn uit Utrecht. Muurhagedissen komen voor op oude muren, stenige steile
zuidhellingen en rotswanden. De eieren worden afgezet tussen stenen of in
zand. De muurhagedis is een zeldzame rode lijst soort (status ernstig bedreigd). En staat vermeld als streng beschermd in de Europese Habitatlijn.
Van dit reptiel komen we op een amfibie. Op dezelfde helling vlak ernaast zien
we opeens een salamander als we een steen optillen. We krijgen de smaak te
pakken of de jachtkoorts zo u wilt. Na zo’n 5 minuten tilwerk komen we op drie
stuks. Na het nodige zoekwerk komen we erachter dat het vuursalamanders
zijn. Dit is een van de grootste soorten van de Europese salamander en kan
een lengte bereiken van 20 cm. Hij heeft een gedronge zwart lichaam met
daaropeen patroon van gele vlekken of strepen. Het is een opvallend dier,
niet te verwarren met een andere salamandersoort. De larven zijn bruinzwart
en krijgen als ze ouder worden al lichtgele vlekken. Op de poten zitten lichte
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vlekken bij de aanhechting aan de romp. In Nederland is dit de enige  voorkomende landsalamander. De verspreiding beperkt zich tot Zuid Limburg.
Verder zijn er meldingen uit het zuidoosten van Gelderland en het uiterste
noordoosten van Overijssel. Een heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen, doorsneden met bronbeekjes vormen het typische leefgebied van de
vuursalamander. Kalkrijke bodems, bronnen en een hoge bodemvochtigheid
lijken de belangrijkste biotoopeisen te zijn. Een ander belangrijk aspect van dit
schaduwrijke biotoop is de aanwezigheid van koele vochtige schuilplaatsen.
In dit geval was het de steenachtige helling, je kon zien dat de gangen verder
doorliepen, dieper de helling in. Bij oplopende buitentemperatuur kunnen ze
zich verder terugtrekken. De larven worden afgezet in het heldere zuurstofrijke

water van bronbeekjes, bronputten en bronpoelen. Het voedsel van de adulte
dieren bestaat vooral uit wormen en naaktslakken. De vuursalamander is een
zeer honkvaste soort. In de rode lijst heeft hij de status “bedreigd”. Net als
andere amfibieën is de soort beschermd volgend de flora en faunawet. Voor
ons waren dit twee bijzondere “veldwaarnemingen” als was het dan niet in
ons werkgebied. Soorten die je in Nederland nauwelijks tegenkomt. Mooie
herinneringen aan een geslaagde vakantie.
Jan Huls.
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Overzicht van teruggemelde
geringde vogels

GEKRAAGDE ROODSTAART geringd op 29-05-06 als pull in nk. 14,
Lindenhorst route 63.

op 22-05-07 bij kleine pulli in nkast
52, Carstenven, IJhorst, route 26.

BOOMKLEVER nr. V.232.668, geringd op 29-05-2004 nk. H.117,
Haardennen, Balkbrug als pull.

op 15-05-07 bij pulli in nk. 58, Ommerschans.

BOOMKLEVER nr. V.273.978, geringd als pull op 24-05-06 nk. 358,
route 11, bosw.Staphorst.

op 14-05-07 nestkast 30, Lindenhorst
bij 9 pulli route 63.

MEREL nr. L.119070, geringd op 0211-2005 als 1ste kj.vrouw te De Wijk,
Pr. Clauslaan nr.68.

op 22-06-07 dood in de tuin gevonden Julianaweg 5, De Wijk (fam.
Kienstra).

SPERWER nr. 1.417.447, geringd
op 17-06-2005 als pull. te Terwolde,
gem. Laren.

op 02-01-2007 binnengevlogen te
Ansen. Nog levend. Afstand 61 km.
Vogelwacht Uffelte.(Broekdijk 6,
Ansen)

TORENVALK nr.3.639.762, geringd
op 27-06-06 als pull kast Ger Boersma,
Driehoeksweg 14, Ommen.

op 22-04-07 dood gevonden boswachterij Exlo. 42 km afstand.

KERKUIL nr. 5.296.698, als pull op
01-07-1995 te Hollandseveld, kast
H. Pol.

op 12-05-2007 broedend aangetroffen in kast te Dalfsen. Afstand 28
km.

KERKUIL nr. 5.336.653, geringd als
pull op 27-05-1999 in kast J. v.d.
Bosch, Hoofdweg, Balkbrug.

op 11  mei 2007 verkeersslachtoffer
A28, Staphorst Afstand 9 km.
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KERKUIL nr. 5.359.095, geringd
als pulli op 20-06-2006 in kast te
Leeuwte (W.Engelsman).

op 06-01-07 verkeersslachtoffer bij
Meppel, afstand 12 km (Ria de Kleine,
Meppel).

KERKUIL nr. 5.379.049, geringd als
pull op 01-07-2003 in kast Wolters,
Geuzinge 5, Ruinen.

op 18-06-07 bij pulli in kast Scheltinga, Wapserveen, Oosteinde 13.

KERKUIL nr. 5.389.081, geringd op
06-07-05 als pull in kast 139, v.d.
Horst, Staphorst.

op 24-05-07 verkeersslachtoffer
A28,15.45 Beilen, afstand 25 km.

KERKUIL nr. 5.389.340, geringd
op 25-06-2006 als pull in kast B.
Mensink,Tottenhamstraat 21, Dedemsvaart.

op 11-04-2007 alleen poot met ring
gevonden te Gieten, Zandvoort. Afstand 49 km.

KERKUIL nr. 5.389.411, geringd op
06-07-06 als pull in kast G. ten Kate,
De Kaat 2.

op 06-06-07 bij pulli in kast Kort,
Noord Stegeren 36.

BUIZERD nr. 6.076221, geringd op
13-06-1994 als pull te Oldematen,
Staphorst.

op 09-04-2007dood gevonden te
Borkum (Duitsland). Afstand 112
km.

BUIZERD nr. 6.107.674, geringd op
13-06-2003 als pull te De Leyen,
Staphorst.

op 03-06-07 verkeersslachtoffer A28
De Wijk. Afstand 5 km

BUIZERD nr. 6.124.717, geringd op
08-03-2005 als na 1  kj man Klaas
Kloosterweg/Spoorlijn Staphorst.

op 01  mei 2007 verkeersslachtoffer
A28 Staphorst. Afstand 0 km.

KERKUIL nr. 5.390.618, geringd op
20-07-2006 als pull te Vriezenveen,
Westerveenweg. (Nyeboer, Rijssen)

op 04-01-2007 verkeersslachtoffer te
Veeningen. Vinder Smilde, Fortwijk 8.
Afstand 33 km.

SPREEUW met ring Bruxelles
17Z96529, geringd op 04 nov.1997
als 1e kj man te Overijse, Brabant,
België.

op 04 mei 1998 dood gevonden te
Staphorst, De Baarge. Afstand 239
km. Verstreken tijd 181 dagen.
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TORENVALK nr.3.639.766, geringd
op 27 juni 2006 kast Ger Boersma.
Drie-hoeksweg 14, Ommen als pull.

op 30 aug.2006 ziek of gewond
gevonden te Rheezerveen. Afstand
5 km.

KERKUIL nr. 5.262.721, geringd als
pull op 08 juni 1990 in kast 107, R.
Broekhuizen

op 27 jan.2004 verkeersslachtoffer
te Nieuwleusen. Is een oudje voor 15
kjaars. Afstand 9 km.

KERKUIL nr. 5.389247, geringd als
pull op 23 juni 2005 kast R. Lugtmeyer te Uffelte.

op 01-10-2005 verkeersslachtoffer te
Ruinen. Afstand 8 km. Melder Oudejans, Arrien.

KERKUIL  nr. 5.379056, geringd als
pull op 02-07-2003 kast Santinge,
Balkbrug.

op 20-11-2003 verkeersslachtoffer te
Nieuwleusen. Afstand 7 km.

KERKUIL  nr. 5.383045, geringd als
pull op 21-06-2004 kast te Ruinerwold.

op 20-11-2004 verhongerd of verzwakt te Ypecolsga, Friesland. Afstand 52 km.

KERKUIL nr. 5.371.114, geringd als
pull op 23-06-2003 kast B. Mensink,
Dedemsvaart.

op 13-10-2003 dood gevonden te
Rouveen. Afstand 20 km.

KERKUIL  nr. 5.387.101, geringd op
09-09-04 als pull De Wheem, Oud
Avereest.

op 04-01-2005 verkeersslachtoffer te
Hoonhorst Afstand 17 km.

KERKUIL  nr. 5.387199, geringd als
pull te Rouveen, kast 028, op 24-062005.

op 29-04-2006 dood gevonden te
IJhorst. Afstand 9 km.

KERKUIL  nr. 5.389.063, geringd als
pull op 20-06-2005 kast J. Roorda
te IJhorst

op 25-01-2006 draadslachtoffer te
Staphorst. Afstand 6 km.

KERKUIL nr. 5.403.692, geringd als
pull op 30-05-2007 in kast A. Dijkgraaf te Ruinerwold.

op 28-07-2007 dood, tegen glas gevlogen, te Eesveen. Afstand 11 km.

KERKUIL  nr. 5.400.330, geringd als
pull op 26-09-2006 in kast B. Luten
te Linde.

op 22-04-2007 vers dood gevonden
te Veenoord, Dr. Afstand 27 km.
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KERKUIL nr. 5.351.741, geringd als
pull op 07-06-2001 kast 50 te Dalerpeel (J. Smid)

op 09-05-2007 broedend aangetroffen in nestkast te Wasbuttel, Isenbuttel, Braunschweig, Duitsland. Afstand
268 km. Eerder gemeld.

KERKUIL  nr. 5.375.147, geringd als
pull op 19-06-2003 in kast te Lippenhuizen, Fr.

op 18-06-07 man aangetroffen in kast
Arends te Uffelte (v.d. Sluisweg 8).
Afstand 29 km.

KERKUIL  NR.5.389.244, op 23 juni
2005 als pull geringd in kast van Lubek, Rheebrug.

op 11  juni 2007 verkeersslachtoffer
te Ruinen. Afstand 6 km.

KERKUIL  nr. 5.329.222, geringd als
pull op 07-06-1999 te Lheebroek,
Dr.

op 18-06-2007 aangetroffen, levend,
in kast Wind te Uffelte. Afstand 7
km

KERKUIL   nr. 5.390.547, geringd
als pull op 29 juni 2006 te Wierden,
Hoge Hexel.

op 14-01-2007 verkeersslachtoffer
te Hankate, Ov. Gevonden door Frits
Schuurman Nw.Leusen. Afstand 10
km.

BUIZERD nr. 6.102.840, geringd
als pull op 10 juni 1999 te Rouveen,
Zuideindigerslag.

op 12 april 2005 verkeersslachtoffer
te Wijhe. Afstand 22 km.

BUIZERD nr. 6.107.685, geringd
als pull op 28 mei 2004 te Rouveen
(210.514).

op 27-01-2006 verwond gevonden te
Idskenhuizen, Fr. Afstand 49 km. Na
herstel verplaatst.

HAVIK nr. 6.078.994, geringd als pull
op 08-06-1996 te Wapserveense Aa,
Zuid Wapserlanden (man).

op 20 jan 2007 verkeersslachtoffer te
Wilhelminaoord. Afstand 8 km.

BONTE VLIEGENVANGER nr.
AF.20.121, geringd als pull in nestkast
080, route 23, bosw. Staphorst.

op 12 mei 2007 in nestkast te Markelo, Diependaal (vrouw). Afstand 46
km (B. Nyeboer).

KERKUIL nr.5.327.724, geringd als
pull op 23 juni 1998 te Oosterwolde,
Rijweg.

op 13 juni 2007 dood in kast J. Kruyer
te Wilhelminaoord. Afstand 18 km.
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BOOMKLEVER nr. V.316.118, geringd als pull op 30-05-2006 in nestkast 38, Carstenven, IJhorst

op 05 juli 2006 dood gevonden te
Staphorst. Afstand 6 km.

STEENUIL nr. 3.607.023, geringd als
pull op 16-06-2004 in kast 239, K.
Mussche, Polleweg, Staphorst.

op 23 juli 2004 dood gevonden te
Nieuwleusen korter dan een week.
Was misvormd. Afstand 8 km.

TORENVALK nr. 3.607.042, geringd
als pull op 19 juni 2004 in TVkast 270,
De Maat, Staphorst

op 27-11-2004 dood te Balkbrug
(gepakt door een andere roofvogel).
Afstand 0 km

TORENVALK nr. 3.639.641, geringd
als pull (5) op 12 juli 2006 in TVkast
209, Punthorst.

op 12-08-2006 dood, treinslachtoffer,
te Punthorst. Afstand 0 km.

KOOLMEES nr. AB.86.307, geringd
als pull op 20-05-2000 in nkast 754,
vak 5, route 19, boswachterij Staphorst.

op 14-02-2004 dood gevonden te
Rouveen. Afstand 3 km.

Tot zover de terugmeldingen en maar op die pootjes blijven letten.
Vogelringstation GO8 Blaauw.
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Nestkastonderzoek 2007
Object: Carstenven IJhorst, nr. 26.
Aantal Nestkasten: 70.
Vogelsoort

totaal aantal
legsels (1+2)

Controleurs:
K. Tissing en A. Muller.
Bewoond: 46 nestkasten
Onbewoond: 24 nestkasten
totaal aantal
succesvolle legsels

totaal aantal
1ste legsels

Koolmees
Pimpelmees
Bonte vl.vanger
Boomklever
Gekr.roodstaart
Winterkoning
Glanskopmees

10
11
19
2
2
1
1

9
11
17
2
2
1
1

10
11
19
2
2
1
1

Totaal

46

43

46

Nestkastonderzoek 2007
Object : Carstenbos, route 27.
Aantal nestkasten: 80
(incl. route 27a)

Controleurs:
H. Bloemhof en J. Dunnink.
Bewoond: 56
Onbewoond: 24

Vogelsoort

totaal aantal
legsels (1+2)

Koolmees
Pimpelmees
Zwarte mees
Bonte vl.vanger
Gekr.roodstaart
Glanskop

28
11
2
12
2
1

27
10
2
12
1
1

28
11
2
12
1
1

Totaal:

56

54

56
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totaal aantal
succesvolle legsels

totaal aantal
1ste legsels

Nestkastonderzoek 2007
Object : route 35,
Reindersveld, Echten
Aantal Nestkasten: 70.
Vogelsoort

totaal aantal
legsels (1+2)

Controleurs:
Fam. Reigersman.
Bewoond: 55
Onbewoond: 11
totaal aantal
succesvolle legsels

totaal aantal
1ste legsels

Koolmees
Pimpelmees
Bonte vl.vanger
Boomklever
Roodborst
Winterkoning

17
12
22
1
1
1

17
12
22
1
1
1

17
12
22
1
1
1

Totaal:

55

55

55

Vogelfestival Oostvaardersplassen.
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus werd door Vogelbescherming Nederland voor de vierde maal een vogelfestival georganiseerd.
Wegens positieve geluiden over het Vogelfestival 2006 werd door het bestuur
besloten hier wat extra aandacht aan te besteden binnen onze vereniging.
De data werden op de agenda geplaatst en ook op de website werd er aandacht aan geschonken. Verder waren een aantal bestuursleden van plan het
Vogelfestival in de Oostvaardersplassen te bezoeken.
Ons bestuurslid Geertje Zwiers bezocht samen met een aantal personen een
dag later het festival.
Uiteindelijk bleven Jan Vos en ondergetekende over. Tegen negenen vertrokken wij (Jan en Anneke Vos, Klaas Willem vd Berg en ik) richting de Flevopolder. Tegen half elf kwamen we aan en moesten een plekje voor de auto
zoeken. Het was al best druk, een groot gedeelte van de Knardijk stond al
vol met auto’s. Na betaling van entree, waarvan de helft ten goede komt aan
de bescherming van kustvogels in Suriname konden we naar binnen.
Op het terrein stonden heel veel stands opgesteld. Vooral reisorganisaties en
bedrijven die kijkers en telescopen verkochten waren in ruime mate aanwezig.
Je kon geen land bedenken of er was wel een natuurreis naar toe. We hebben
nog wat folders kunnen verzamelen voor onze werkgroep Natuurreizen.  Door
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het aanbod van de vele verrekijkers
en telescopen zag je door de bomen
het bos niet meer. Was allemaal erg
commercieel.
Daarnaast waren er ook een groot
aantal stands waar je veel informatie
kon krijgen, o.a. Ravon, Staatsbosbeheer, Werkgroep Roofvogels
Nederland, Gierzwaluwbescherming
Nederland, de Waddenvereniging,
het Vogeltrekstation, deVlinderstichting nog veel meer.
Bij de Vlinderstichting deden we nog
een leuk idee op voor onze jubileumdag op 20 oktober.
Ook was er een grote kunsthal waar
schilderijen, tekeningen en foto’s waren tentoongesteld. Verder waren er om
de tien minuten excursies in het gebied gepland. Er was een excursie naar de
vogelkijkhut de Zeearend, de Schollevaar en de Wigbel. Omdat ik op eigen
gelegenheid al een paar keer in de Zeearend was geweest, besloot ik met
de excursie naar de Schollevaar mee te gaan. Deze excursie ging naar een
gebied dat normaal niet toegankelijk is. Onderweg zagen we van vrij dichtbij
een visarend. Deze vogel heeft daar de hele dag gezeten en was tevens een
mooi object om de vele telescopen en verrekijkers uit te test. En nee, het was
geen opgezette vogel, die daar van te voren was neergezet.
Verder gingen we nog naar een kijkhut, van waaruit we honderden aalscholvers
van dichtbij konden waarnemen. Bij deze excursie was ook nog een korte
boottocht inbegrepen, maar jammer genoeg begaf de motor het onderweg.
We moesten dus weer te voet terug.
Ook waren er nog excursies per bus, fiets en bolderkar, maar deze waren
allemaal al volgeboekt.
Nico de Haan en Hans Dorrestijn zouden beide dagen aanwezig zijn, maar
ik heb ze niet gezien. Het is eigenlijk onmogelijk om alles in een dag te bekijken. Vooral als je ook nog wilt deelnemen aan een excursie, die ca. twee
uur duurt.
We hadden ook geen klagen over het weer want de zon scheen volop die
dag. Tegen vijven gingen we weer op Staphorst aan.
Ondanks het commerciële karakter van het Vogelfestival toch wel de moeite
waar om nog eens heen te gaan.
Harry van Wijk
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