2008
03-11-2008
01-12-2008
                	
2009
08-01-2009
02-02-2009
02-03-2009

Ledencontactvergadering. Locatie De Witte Bergen
(Landal Green Parks).
Ledencontactvergadering. Locatie De Witte Bergen
(Landal Green Parks).
Lezing Egbert Beens SBB over de visotter.
Ledencontactvergadering. Locatie De Witte Bergen
(Landal Green Parks).
Ledencontactvergadering. Locatie De Witte Bergen
(Landal Green Parks). Harry van Wijk en Evert Rolleman lezing
over nestkasten en ringwerk.
Jaarvergadering.

Jeugdagenda
2008
25 oktober

Excursie paddestoelen door Jan van Marle.
Inforuimte 14.00 uur.
22 november Boswachter Johan Dammers over wat er zoal in het bos leeft.
Bij goed weer een excursie door het bos. Aanvang 14.00 uur.
2009
17 januari:

Presentatie foto’s e.d. van het afgelopen jaar door de oudere
jeugd. Uitreiking nieuwe programma’s en iets lekkers.

1

Jeugd-

hoekje

Op zaterdag 23 augustus kwamen we voor het eerst weer bij elkaar na de
vakantie. Deze middag brachten we een bezoek aan “Kooi Haasjes” aan de
Klinkerweg te Hasselt. We vertrokken om 13.00 uur per fiets vanaf het marktplein in Staphorst. Bij de Vijverhoeve stond Hiltje met nog vier kinderen op ons
te wachten, zodat we uiteindelijk met 16 kinderen bij de Kooi aankwamen.
Hier werden we verwelkomd door Henk Luten en Jan Westra. Henk, gediplomeerd ringer, vertelde ons dat in de Kooi een Vogelringstation is gevestigd.
Men houdt zich bezig met het ringen en gegevens vastleggen van het in
het wild levende vogels voor het vogeltrekstation in Heteren. Aan de wand
hingen kleine zakjes met vogeltjes die ze in een speciaal daarvoor bestemd
net hadden gevangen. Elk half uur worden de netten gecontroleerd, zodat
de vogels er niet te lang in zitten. Het eerste zakje werd geopend en het
zwartkopje wat er in zat werd geringd, de vleugels werden gemeten en in
een koker werd het gewogen. Het buikje was vleeskleurig, wat betekent dat
het geen vet heeft. Zou het wel vet hebben dan is het geel van kleur, maar
dat is meestal pas wanneer ze gaan trekken. Verder werden er nog een paar
koolmeesjes, pimpelmezen en een winterkoning geringd. Onder leiding van
Jan Westra gingen we vervolgens naar buiten om een kijkje in de eendenkooi
te nemen. Jan vertelde dat ze met een ploeg vrijwilligers de eendenkooi weer
gerestaureerd hadden. In het verleden werden de eenden hier gevangen om
de pot in te gaan. Een gevangen eend vanuit een kooi bracht meer geld op
dan een geschoten exemplaar, er zaten immers geen hagelkorrels in.
De eendenkooi werd rond 1400 uitgevonden door een Nederlander. Vroeger
waren en ongeveer 1100 kooien, nu nog 200 à 300. De eenden, die nu gevangen worden in de kooi worden niet de nek omgedraaid maar voorzien van
een ring en weer losgelaten. Nadat alle vragen waren beantwoord dronken
we nog iets en fietsten we weer richting Vijverhoeve, waar de ene helft van
de kinderen met Hendrikje richting Staphorst fietsten en de andere helft met
Hiltje en Annie richting Nieuwleusen. Het fietsen terug verliep niet helemaal
probleemloos. Als wij gaan fietsen willen we graag dat jullie de veiligheidsvesten dragen en dat de leiding de richting bepaalt. Niet omdat wij het beter
weten, maar wij willen graag dat iedereen weer veilig thuis komt.
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Onze volgende activiteit is zaterdag 20 september, dan gaan we bij de vier
bergen de heide weer boomvrij maken.
Herhaalde oproep: de dikste eikenboom van Staphorst.
Op dit moment is er nog maar 1 melding binnen. De bedoeling is dat je de
boom meet op 1 meter hoogte. De omtrek opmeten en doorgeven aan een
van de leden van de werkgroep jeugd. Dit kan nog tot 31 december 2008.
Hendrikje Vos
0522 – 441858
Marry van de Berg 0522 – 443224
Hiltje Velde
0529 – 482181
Annie Troost
0523 – 649304
Degene die de dikste boom heeft gevonden wordt beloond met een prijs.
Annie

50 jaar Werkgroep Jeugd
In het jubileumjaar van de Werkgroep Jeugd wil ik eens vertellen hoe het
er vroeger aan toe ging. Toen heette het nog “Weer of geen weer” en deze
is opgericht in 1958. Omdat ik de eerste jaren nog geen lid was i.v.m. het
voetballen, kan ik daar niets over vertellen.
In een notulenschrift, dat ik bezit, heb van 1960 en 1961 het volgende gevonden:
Zondag 21 februari 1960.
2 leiders (L. Blaauw en K. Nijstad) en 19 jongens.
Bestuursverkiezing.
Voorzitter:
H. Luten
Vice-voorzitter:
oud-voorzitter J. Veneman
Penningmeester:
oud-penningmeester G. v.d. Berg
Secretaris:
J.Paasman
Vice-secretaris:
oud-secretaris J. Rooze
Tevens werd A. Knol voor wintervoedering gekozen en A. Kuiper werd als
verzorger van de nestkastjes gekozen.
Nestkastjes schoongemaakt en gerepareerd in het Staatsbos.
Zondag 6 maart 1960.
2 leiders en 19 jongens.
Nestkastenschoonmaak en –reparatie in het Staatsbos.
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Zaterdag 18 maart 1960.
We zijn met zijn allen op de foto gekomen bij P. de Weert. Eerst de hele groep
en later een groepje met vliegenvangers-houtbetonkastjes en torenvalkkast.
Daarna zijn we naar het Staatsbos gegaan. We hebben ongeveer 40 nestkastjes opgehangen
Er waren 23 jongens en 2 leiders met Hidding en P. Inberg.
Zondag 3 april 1960.
16 jongens en 3 leiders.
Zwerftocht door het Staatsbos gemaakt. Een paar kastjes opgehangen.
Verder werden op 17 april, 24 april, 1 mei, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5
juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli, 10 juli en 17 juli nestkastcontroles in het Staatsbos gehouden. Op 12 juni zijn we met 2 journalisten uit Amsterdam naar de
meeuwenkolonie in het Nolderveld gegaan. We zijn daar rondgeleid door de
heer R. Dolfsma, jachtopziener in het Staatsbos, die er vlak bij woont.
In 1961 werden nestkastcontroles in het Staatsbos gehouden op 26 maart,
31 maart, 9 april, 16 april, 23 april, 30 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4
juni, 11 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli.
Op 26 maart 1961 werd er tevens een bestuursverkiezing gehouden.
Gekozen werden:
H. Luten:
voorzitter
J. Paasman: secretaris
H. Eissen:
penningmeester
(later afgetreden en vervangen door B. v.d. Belt)
A. Guichelaar: penningmeester voor De Wijk
A. Kuiper:
vogelverzorgingsdienst
Leden:
J. Veneman en A. Toersen
Op 29 juli 1961 werd een oriënteringstocht gehouden per fiets. Start en
finish bij café Het Vergulde Ros.
Uitslag: 1. koppel H. Zanting en H. Wolting
2. koppel G. Blaauw en J. v.d. Linde
3. koppel K. v.d. Linde en A. Wittink
Allen met 0 strafpunten.
Op 14 augustus 1961 werd een excursie naar Friesland gemaakt. Leider
L. Blaauw.
Deelnemers: H. Luten, J. Paasman, J. Roze, B. Blaauw, A. Kuiper, W. v.d.
Linde, J.R. Lubberink, A. Zwolle, W. v.d. Woude, J. Oosterhuis, K. Kooiker,
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D. Toersen, H.J. Toersen, A. Toersen, R. Kremer, R. Bloembergen, H.J. v.d.
Belt, B. v.d. Belt, H. Eissen, H. Kuik en G. v.d. Berg. Dus totaal 21 jongens.
’s Morgens zijn om 7 uur op de fiets naar Meppel gegaan. De rijwielen werden
bij het station gestald. Na de stalling zijn we met de trein naar Leeuwarden
gereisd. Aldaar aangekomen maakten we een wandeling door de stad.
Om 10 uur bezochten we het Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden, waar
vele interessante dingen op natuurgebied te zien waren en waar we wel een
dag zoek konden brengen. Vooral de panorama van een Fries weidelandschap was prachtig nagebootst.
Na ons bezoek aan het museum was het inmiddels etenstijd geworden.
We zochten daarom een gezellige bar op waar we de inwendige mens wat
versterkten.
Vervolgens gingen we ’s middags op 2 uur per boot de Friese wateren op. We
deden het met een mooie salonboot. Eerst voeren we door de stad, waar we
verschillende bruggen moesten passeren, daarna achter de strafgevangenis langs en passeerden vervolgens verschillende grote fabrieken en een rij
pakhuizen en ontwaarden tenslotte het wijde frisse Friese landschap voor
ons. Alhoewel het op het water wel wat aan de frisse kant was, maakten we
een mooie vaartocht. Wij gingen over het water genaamd het Lange Deel,
passeerden achtereenvolgens de plaatsjes Wartiens (met een klein kerkje),
Wartena om zo via Rogsloot, Graft, Rommertsmeer, Biggemeer naar de watersportplaats Grouw te stevenen. Aldaar werd de boot aangelegd en konden
wij aan wal in een hotel onze dorst wat lessen. Wij hadden een half uur rust
daar. De terugtocht ging via een nog mooier natuurgebied, namelijk de Saiter
Petten, het Princenhof, Eernewoude, Langesloot en zo terug naar Leeuwarden. Wij zagen onderweg vele vogels, vooral meerkoeten, waterhoentjes en
futen. Deze laatste vogels komen hier bij ons niet of heel weinig voor. Toen we
in Leeuwarden in de haven aan de kade waren gemeerd, was het inmiddels
ruim 7 uur geworden. Wij waren dus
van 2 tot 7 uur op het water geweest.
Zo aanvaardden we de terugreis per
trein naar Meppel, waar we in een
druilerige regen aankwamen. Het was
inmiddels al donker geworden toen
we weer, met een nat pak, in onze
woonplaatsen arriveerden.
Wij konden terugzien op een mooie
en leerzame dag. Een dag die we
zeker nog wel eens willen herhalen.
(Verslag overgeschreven van het
door L. Blaauw opgestelde verslag.
J. Paasman)
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Op 15, 16, 17 en 18 oktober 1961 werd in café Stapel te IJhorst een
tentoonstelling op natuurgebied gehouden door de Jeugdgroepen
IJhorst en Werkhorst, waaraan tevens een wedstrijd met herfstbakjes
verbondenwas.
Er kwamen 13 inzendingen binnen. De jury bestond uit de dames mevrouw
Dijkstra en mevrouw Sierdsma. Er waren zeer mooie bakjes bij, zodat de jury
het niet gemakkelijk had.
De uitslag was:
1e prijs:
A. Kuiper
2e prijs:
A. Zwolle
3e prijs:
A. Toersen en H. Kuik
4e prijs:
B. Blaauw
5e prijs:
J. Veneman
6e prijs:
H. Wolting
7e prijs:
H. J. v.d. Belt
8e prijs:
Chr. Nieuwenhuis
9e prijs:
B. v.d. Belt
10e prijs: K. Kooiker
11e prijs: B. Nijstad
12e prijs: R. Been
Op de tentoonstelling waren ca. 70 boeken op natuurgebied,opgezette vogels en dieren, gedroogde planten en bloemen, verzamelingen van schelpen,
vogelpoten en vleugels, steensoorten.
Als bijzonderheid een voorwereldlijke kies van een wolharige neushoorn van
duizenden jaren oud (ds. v.d. Linde.)
Voor deze tentoonstelling bestond grote belangstelling, vooral de eerste
dag. Er zijn ongeveer 150 bezoekers geweest, ondanks dat we er weinig
bekendmaking van hadden gemaakt. (Verslag overgeschreven van het door
L. Blaauw opgestelde verslag. J. Paasman)

Deze ring werd door onze vereniging opgezonden, waarop bericht ontvangen
werd, dat de vogel was geringd op 12-12-1960 aan de monding van de Rhône
in Zuid-Frankrijk in het bekende natuurreservaat Camarque.
Op 24 september 1961 hadden we ledenvergadering in café Stapel ter
bespreking van herfsttentoonstelling en papieraktie.
Papieraktie. In het najaar 1961 is met deze aktie gestart. De belangstelling
werd echter steeds minder wat betreft die van de jeugdleden.
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In 1961 werden maar liefst 705 vogels geringd. De zwarte mees werd het
meest geringd met op de tweede plaats de bonte vliegenvanger.
Op 31 maart 1961 waren in nestkast nr. 122 reeds 3 eitjes van een zwarte
mees. In nestkast nr. 51 1 eitje, in nestkast nr. 87 2 eitjes, in nestkast nr. 118 1
eitje van de zwarte mees, in nestkast nr. 121 1 eitje van een zwarte mees.
Tevens werd op het Schot bij Molderink nog 2 steenuilen gezien. (Deze hebben er dit jaar gebroed, de jongen zijn geringd.)
In 1961 waren de volgende jeugdleden op de excursies aanwezig (15x)
J. Paasman 14x
J. Veneman 12x
H. Luten 11x
B. Nijstad 10x
R. Kremer 9x
B. v.d. Belt en A. Toersen 8x
B. Blaauw, A. Guichelaar en B. Bosman 6x
G. v.d. Berg en N. Guichelaar 5x
H. Kuik, G. Stapel en A. Zwolle 4x
K. Kooiker, A. Kuipker, J.R. Lubberink, Chr. Nieuwenhuis, H.J. Toersen en
H. Wolting 3x
R. Bloembergen, F. Diederich, B. Dunning, H. Eissen, A. Knol, W. v.d. Linde,
J. Oosterhuis en M. Thalen 2x
H.J. v.d. Belt 1x
Op 26 maart waren 19 jongens aanwezig. Op 31 maart 6, op 9 april 16, op
16 april 13, op 23 april 11, op 30 april 12, op 7 mei 12, op 14 mei 11, op 21
mei 5, op 28 mei 8, op 4 juni 9, op 11 juni 9, op 25 juni 4, op 2 juli 6 en op
9 juli 4 jongens.
Op 23 april werd nog een troepje kramsvogels gezien in de lucht bij nestkastje
nr. 135 (J. Paasman). Op 30 april werd de grauwe vliegenvanger bij de Schuur
gesignaleerd (jeugdgroep).
Opvallend is het kleine aantal deelnemers aan de nestkastcontroles. Ook zijn
slechts enkelen nog actief binnen onze vereniging (het huidige bestuurslid
Gerard van de Berg en ondergetekende).
Er komen bekende namen voorbij maar ook namen die mij niets meer zeggen.
Met natuurgroeten,
Jan Paasman
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Planten op Tiengemeten
Tijdens de busreis van 24 mei 2008 naar
Tiengemeten werden de volgende plantensoorten door mij waargenomen, plus nog
enkele vlinders en een paddenstoel. Er is mij
gevraagd om door te geven wat ik gezien
had. Zonder plantenboek en zonder op te
schrijven kan ik mij de volgende soorten
herinneren.
Planten:
Echte kruisdistel
Gewone melkdistel
Gewone smeerwortel
Gewoon biggekruid
Harig wilgenroosje
Madeliefje
Mierik
Riet
Rode klaver (opvallende ronde pollen met
helder paarsrode bloemen in weilanden bij
de Oostpunt)
Rood guichelheil
Waterranonkel (soort niet bekend)
Vlinders:
Hooibeestje (1 ex.)
Icarusblauwtje
(meerdere ex. op Madeliefjes)
Paddenstoel:
Parelstuifzwam
(volgens paddenstoelenkenner Jan van Marle)

Jan Paasman
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De Plantenwerkgroep gaat door
Tijdens de excursie van 4 september jl. hebben wij besloten om in beperkte
mate door te gaan. Het is de bedoeling om elke 3e donderdagmorgen van
de maand het zelfde traject op Dickninge te lopen en te noteren welke planten dan nog of al bloeien. De data zijn 16 oktober 2008, 20 november, 18
december 2008, 15 januari 2009, 19 februari 2009 en 19 maart 2009. In april
2009 beginnen wij dan weer met ons gewone programma.
Plaats van samenkomst bij het witte hek op Dickninge om 10 uur.
Wijzigingen voorbehouden!
Voor de internetbezitters: zie ook de website van de vereniging:
www.natuurbeschermingsvereniging.nl.
Contactpersoon:
Jan Paasman, Iepenlaan 7
7707 BB Balkbrug
tel.: 0523 – 65 73 71
e-mail: plantenwerkgroep@natuurbeschermingsvereniging.nl

VELDWAARNEMINGEN

Beste Lezers,
Hier de veldwaarnemingen van de afgelopen tijd. Als aparte bijlage de
waarnemingen van Michiel Poolman bijgevoegd. Vond het te tijdrovend om
dit een één overzicht te zetten. Hebt u een leuke waarneming uit de natuur,
of het nu een vogel, plant, zoogdier etc. is, geeft deze melding door op de
contactavond of via email.
Het emailadres is: h.vanwijk@natuurbeschermingsvereniging.nl.
Met vriendelijke groeten
Harry van Wijk
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Datum
Soort:
Plaats:
Vogels:			
16-06-2008 Zwarte Specht
Bosw. Staphorst,
		
vak 48
05-07-2008 Putter 2 exempl. Staphorst, Zanddepot
		
Weth. Buitenhuisstr
05-07-2008 Bruine Kiekendief Staphort, De Esch
		
dagelijks
05-07-2008 Boomvalk
Bosw. Staphorst
		
Ganzeplas, tot eind
		
augustus regelmatig
		
waargenomen.
05-07-2008 Kuifeend met
Bosw. Staphorst
drie jongen
Ganzeplas
Juli 2008
Groene Specht
De Wijk, Dorpsstraat
3 juv.
13-07-2008 IJsvogel
Bosw. Staphorst,
		
Zwarte Veen
14-07-2008 Kneu
Staphorst, Industrie		
terrrein Benzinepomp
		
Redder
23-07-2008 Boomklever
Staphorst, Venneland 3,
2 exempl.
op voerplank
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Waarnemer(s)
Harry van Wijk
Henk Dunnink		
Henk Dunnink
Berend Witte

Berend Witte
René Winter
Ursula Muller
Henk Dunnink
H. van Arnhem

Datum
Soort:
Plaats:
Waarnemer(s)
Vogels:
23-07-2008 IJsvogel
Bosw. Staphorst,
Berend Witte
		
Oude vijver
14-08-2008 Grote Zilver Reiger Staphorst, Hooidijk/
Henk Dunnink
		
Heidehoogte
15-08-2008 Boomklever
Op stam inlandse eik,
H. van Arnhem
		
Venneland 3
16-08-2008 IJsvogel
Wachthaven
Henk Dunnink
		
Meppelerdiep
16-08-2008 Bruine Kiekendief Wachthaven
Henk Dunnink
		
Meppelerdiep
28-08-2008 Zwarte Ooievaar
IJhorst, Van WijnEvert Rolleman
		
gaarden-straat
			
Zoogdieren:			
13-06-2008 Otter 
Staphorst, A-32 hm 6.1 Ep Meekhof
		
verkeersslachtoffer
13-06-2008 Vos met jongen
Bosw. Staphorst, vak 14 Harry van Wijk
17-06-2008 Wasbeer, gevangen en overgebracht
Melding via
naar Stichten AAP Bloemberg
Harm Bloemhof
21-06-2008 Wasbeer, gevangen en overgebracht
Melding via
naar Stichten AAP Lutten Oever 1
Harm Bloemhof
15-08-2008 Eekhoorn
RW 32, Steenwijkerland, Geertje Zwiers
		
verkeersslachtoffer
			
Reptielen:			
20-06-2008 Adder
Bosw. Staphorst, vak 57 Harry van Wijk
01-07-2008 Adder
Bosw. Staphorst,
Henk en Roel
		
bij boom Olde Reint
Dunnink
27-08-2008 Adder
Bosw. Staphorst,
Berend Witte en
		
Zoere Grachten.
Harry van Wijk
05-09-2008 Adder 3 exempl.
Bosw. Staphorst
Harry van Wijk
		
Vier Bergen
			
Paddestoelen:			
30-07-2008 Cantharel
Boswachterij Staphorst Jan Paasman
33 exempl.
			
Vlinders:			
06-09-2008 Kolibrivlinder
IJhorst,
Jaap Padding en
		
tuin Dennenlaan
Harry van Wijk
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Waarnemingen Michiel Poolman:
Datum
Aantal
Soort
16-01-2008 1 v.
Slechtvalk
			
17-01-2008 1 m.
Houtduif
28-01-2008 1 m.
Spreeuw
28-01-2008 1 m.
Merel
07-02-2008 1 rups
Agaatvlinder
			
08-02-2008 1 m.
Grote Lijster
08-02-2008 3 m.
Glanskop
08-02-2008 honderden
Rode Bosmier
			
			
08-02-2008 1 ex.
Grote Zilverreiger
			
09-02-2008 honderden
Wulp
12-02-2008 1 m.
Groenling
15-02-2008 20 ex.
Goudplevier
23-02-2008 30 ex.
Grutto
26-02-2008 4 ex.
Veldleeuwerik
			
08-03-2008 5 ex. bloeiend Veenpluis
			
08-03-2008 10 roepend
Heikikker
			
13-03-2008 Ampex
Gewone Pad
			
15-03-2008 2 ex.
Roodborsttapuit
			
19-03-2008 1 m. zingend Tjiftjaf
15-03-2008 1 ex.
Citroenvlinder
31-03-2008 10 bloeiend
Pinksterbloem
31-03-2008 1 ex.
Poelkikker
			
31-03-2008 1 m. zingend Blauwborst
31-03-2008 14 ex.
Adder
			
01-04-2008 3 m. zingend Fitis
			
01-04-2008 2 m. zingend Kneu
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Plaats
Scholenland, nabij
Veerslootslanden
Rouveen
Boswachterij Staphorst
Rouveen
Boswachterij StaphorstKievitshaar
Boswachterij Staphorst
Boswachterij Staphorst
Boswachterij StaphorstKievitshaar (in de zon bij
het nest, druk in de weer)
Rouveen-Stadsgaten-		
Rechterensweg
Veldiger Buitenlanden
Rouveen
Rouveen-Lichtmis
Veldiger Buitenlanden
Staphorsterveld (Helaas
Doortrekkers)
Boswachterij StaphorstVier Bergen
Boswachterij StaphorstVier Bergen
Boswachterij StaphorstNieuwe Vijver
Boswachterij StaphorstVier Bergen
Rouveen (Gracht)
Rouveen
Punthorst
Boswachterij StaphorstGanzeplas (lekker vroeg)
Stadsgaten
Bosw. Staphorst 		
(Overwinteringsplaats)
Boswachterij StaphorstVier Bergen
Boswachterij StaphorstVier Bergen

01-04-2008 1 ex.
Boerenzwaluw
			
04-04-2008 1 opvliegend Roerdomp
			
21-04-2008 1 m. zingend Zwartkop
			
21-04-2008 2 m. zingend Braamsluiper
			
21-04-2008 3 m. zingend Sprinkhaanzanger
22-04-2008 1 m. rustend Smelleken
22-04-2008 3 m.
Oranjetipje
25-04-2008 1 m. zingend Grasmus
26-04-2008 2 overvliegend Gierzwaluw
26-04-2008 1 m. zingend Koekoek
26-04-2008 1 m. zingend Kleine Karekiet
03-05-2008 1 bloeiend
Meidoorn
04-05-2008 1 bloeiend
Lijsterbes
08-05-2008 1 ex.
Koninginnepage
		

Boswachterij StaphorstOude Vijver
StaphorsterveldVeerslootslanden
StaphorsterveldVeerslootslanden
StaphorsterveldVeerslootslanden
Staphorsterveld
Staphorsterveld
Staphorsterveld
Meppel
Rouveen
Olde Maten-Postweg
Staphorsterveld
Staphorst
Rouveen
Olde MatenRechterensweg

10-05-2008 1 m. zingend Spotvogel
			
10-05-2008 1 bloeiend
Rietorchis
21-05-2008 3 ex.
Roodpootvalk
21-05-2008 1 m. zingend Nachtzwaluw
22-05-2008 1 m. zingend Kwartel
			
23-05-2008 1 overvliegend Wespendief
			
27-05-2008 1 overvliegend Zwarte Wouw
31-05-2008 1 m. zingend Nachtegaal
07-06-2008 1 m.
Weidebeekjuffer
			
24-06-2008 2 juv.
Purperreiger
			

StaphorsterveldVeerslootslanden
Staphorsterveld
Doosje-Wieden
Boswachterij Staphorst
Staphorsterveld-		
Matenweg
StaphorsterveldVeerslootslanden
Rouveen-ORW
Olde Maten-Postweg
Staphorsterveld Turfsloot
Staphorsterveld Scholenland
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25-06-2008 1 m.
Bruine Kiekendief
26-06-2008 2 roepend
Poelkikker
26-06-2008 1
Hermelijn
26-06-2008 1
Bunzing
			
			
05-07-2008 10
Bittervoorn
22-07-2008 1
Kamvaren
23-07-2008 1 overvliegend Regenwulp
25-07-2008 1 overvliegend Zwarte Ooievaar
25-07-2008 10
Bandheidelibel
			
25-07-2008 2 overvliegend Kruisbek
			
25-07-2008 3
Levendbarende
		
Hagedis
25-07-2008 1 roepend
Wespendief
			
25-07-2008 1 zingend
Kwartel
25-07-2008 1
Eekhoorn
25-07-2008 2 opvliegend Appelvink
27-07-2008 1 overvliegend Zomertortel
			
28-07-2008 1
Landkaartje
			
28-07-2008 1
Icarusblauwtje
			
28-07-2008 1
Boomblauwtje
			
28-07-2008 5 roepend
Poelkikker
			
28-07-2008 10 foeragerend Witgat
			
28-07-2008 5
Wespenspin
			
29-07-2008 7
Bandheidelibel
29-07-2008 10
Kamvaren
31-07-2008 20
Moerassprinkhaan
31-07-2008 1 m
Goudvink
31-07-2008 3
Bandheidelibel
02-08-2008 1
Distelvlinder
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Rouveen Dorpskern
Olde Maten - Postweg
Olde Maten - Postweg
Staphorsterveld Rechterensweg (zwom
de rechterensgracht over)
Olde Maten
Olde Maten
Rouveen
Olde Maten - Veldschuur
Boswachterij Staphorst Kievitshaar
Boswachterij Staphorst Kievitshaar
Boswachterij Staphorst Kievitshaar
Boswachterij Staphorst De Til
Westhuizingerveld
Boswachterij Staphorst
Boswachterij Staphorst
Boswachterij Staphorst Vijver
Staphorsterveld Veerslootslanden
Staphorsterveld Veerslootslanden
Staphorsterveld Veerslootslanden
Staphorsterveld - 		
Veerslootslanden
Staphorsterveld Veerslootslanden
Staphorsterveld Veerslootslanden
Stadsgaten
Stadsgaten
Stadsgaten
Stadsgaten
Stadsgaten
Rouveen (dorpskern)

Overzicht van teruggemelde
geringde vogels uit de regio
KERKUIL nr. 5.408.122, geringd op
03-10-07 als pull in kast J. Huizing,
Stapelerweg 55, De Wijk.

op 29-02-2008 binnengevlogen op
zolder Jonkman, Luttenoever 6, Balkbrug. Dood aldaar gevonden. Aldaar
kast aanwezig.

KERKUIL nr. 5.408.311, geringd als
pull op 17-10-2007 kast De Kaat 2,
kast nr.6624.

op 19-12-2007 niet vers dood gevonden, ergens tegen aan gevlogen, De
Kaat 2. afstand 0 km.

KERKUIL nr. 5.403.627, geringd
op 25-06-07 als pull in kast Santing
en Meyling, Wolddyk nr.10, Ruinerwold.

op 18 maart 2008 dood gevonden,
verhongerd, verzwakt, Westerveld,
Havelte, Trambaanweg, Dr. Afstand
3 km.

KERKUIL nr. 5.408.124, geringd op
06-10-07 te Wapse, kast Wemmenhove.als pull.

op 15-03-2008 dood gevonden te
Nijensleek, Dr. Afstand 10 km.

KERKUIL nr. 5.400.230, geringd op
04-08-07 als pull in kast 18 K. v.d.
Berg, Oldematen, Zwartewaterkloosterweg.

op 12-03-2008 verkeersslachtoffer
Hasselt/ Zwartsluis. Afstand 4 km.

KERKUIL nr. 5.371.019, geringd op
29-06-2002 als pull in kast van Vliet
Drijber .

op 15-03-2008 verkeersslachtoffer,
korter dan een week te Nieuw Balinge. Afstand 2 km.

S C H O L E K S T E R n r. A r n h e m
5.149.074, geringd als 1e kj op 0808-1979 in de Paesense-Polder in
Friesland door P.M. Zegers.

werd op 09-11-2007 dood gevonden
bij Ferwerd, Fr. Afstand 19 km. Ruim
28 jaar geworden, OHV nr. 112.
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S C H O L E K S T E R n r. A r n h e m
5.056.121, ger.op 16-05-1973 als
3e kj.vogel op de Oosterkwelder van
Schiermonnikoog.

op 14-10-2007 op dezelfde plaats
door S. Deuzeman en W. Fokker. Met
een ouderdom van ruim 37 jaar is dit
de oudste bekende Scholekster van
Schiermonnikoog. De aluminium ring
was nog in goede conditie. De oudst
bekende Scholekster heeft een leeftijd van ruim 43 jaar met ringnummer
Helgoland 5022926 (VRS Calidris).

GRUTTO nr. Arnhem 3.288.062, geringd op 10-05-1979 bij Leeuwarden
door Albert Beintema.

werd dood gevonden op 27-05-2004
op luchthaven te Leeuwarden. De
vogel kan nog nooit zo lang dood geweest zijn. Afstand 4 km. Verstreken
tijd 9149 dagen. Als je weet dat onbekend was hoelang de vogel dood
was, is dit zelfs de aller-oudste Grutto
met 25 j. en 17 dagen. OHV 112.

KOKMEEUW ring Brussel 2T53715,
geringd op 10-11-1975 als 1e kj te
Wouwen, West-Vlaanderen, België .

op 19-04-2002 afgelezen met telescoop op Griend door D. Lutterop.
Betekent da de vogel bijna 27 jaar
oud is. Een “oudje” aldus. De oudste
binnen het ringwerk, aldus de Ringcentrale werd 30 jaar en 7 maanden.

BOSUIL nr. Arnhem 6.115.421, geringd als pull op 23-04-2003 te Gammelke, Ov. door VRS Coninqs.

werd gemeld op 04-05-2007, teruggemeld te Bardowick, Duitsland.
Afstand 260 km en verstreken tijd
1472 dagen. OHV nr. 112.

BOOMKLEVER nr. V.353.376, geringd 13-05-07 als pull (8P) nk.10,
route 25 Bulders Bos, IJhorst.

op half febr. 2008 dood gevonden in
de tuin van G. v.d. Berg, Kerkweg te
IJhorst.

KERKUIL nr. 5.408.187, geringd op
21-10-07 als pull (2e broed) kast 86
Jac. Roorda te IJhorst.

op 29-03-2008 moeilijk te herkennen
dood exemplaar Bosw. Staphorst,
Koolhaarven. Gevonden Anton Schuring. Meppel.
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WULP nr. Arnhem 5.071101, geringd op 13-05-1978 als nestjong te
Staphorst door wijlen Gerrit Gort uit
Meppel.

Deze wulp kreeg op 11-09-2002 een
Engelse ring FP 32352 en werd op
02-03-2005 vers dood gevonden als
draadslachtoffer in de buurt van Staphorst. Afstand 23 km en de verstreken
tijd is 9790 dagen. Bijna 27 jaar oud
en dat is dus eerwaardig oud. Bovendien erg plaatstrouw. Volgens VT is
de oudste Wulp binnen het Europese
ringen 31 jaar en 6 maanden. (OHV
nr.110).

KERKUIL nr. 5.389.948, geringd
als nestjong op 23-06-2005 bij Oud
Heusden, NBr. door G. v.d. Kaa.

op 13-11-2005 gevangen en los door
ringer te Bukowo-Kopan, Polen.
Afstand 813 km. De vogel werd op
15-04 2006 dood gevonden bij Staphorst. Heimwee ?? (OHV 110).

GEKRAAGDE ROODSTAART nr.
Stavanger 3E 39304, geringd op 0109-2005 als man na 2e kj. te Stramsbukta, Noorwegen.

op 04-06-2006 gevangen en los door
ringer Bert Winters in de Wieringermeer. Afstand 1982 km. Deze vogel is
volgens het VT de meest noordelijke
die ooit in Nederland werd teruggemeld.

KERKUIL nr. 5.400.434, geringd op
07-06-07 als pull kast T. Tammeling,
van Helomaweg, Havelte.

op 28-02-2008 verkeersslachtoffer
Rijksweg A7, Beetsterzwaag, Friesl.
Afstand 35 km. Verstreken tijd is 266
dagen.

KERKUIL nr. 5.389.413, geringd op
06-07-2006 als pull kast H. Krikhaar,
Rheezerend 12.

op 20 maart 2008 verkeersslachtoffer
Hoge Hexel, Hexelseweg, Wierden
Afstand 26 km.

KERKUIL nr. 5.400.086, geringd op
29-05-2007 als pull kast KI. v.d. Berg,
Zwartewater-kloosterweg, Rouveen.

op 07-03-2008 verkeersslachtoffer
Staphorst, A.28. Afstand 8 km.

KERKUIL nr. 5.400.185, geringd op
21-09-2007 pull kast K. ten Berge,
Westeinde 20, Dwingeloo.

op 02-04-2008 dood gevonden,korter
dan een week te Dwingeloo Afstand
O km. Verstreken tijd 194 dagen.
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KERKUIL nr. 5.400.191, geringd op
21-09-2007 kast J. Jongbloed, Westeinde 9, Dwingeloo als pull.

op 15-03-2008 dood gevonden, dood
korter dan 1 week Nij Beets, Domela
van Nieuwenhuisweg, Friesland. Afstand 36 km. Melder J. A. de Vries,
Sneek.

BONTE VLIEGENVANGER nr. AK
95.356, geringd als nestjong nk 42,
Reindersveld, Echten op 28-05-2006
route 35.

op 01-05-2008 raamslachtoffer op
camping “De Blauwe Haan” te Uffelterveen, Uffelte. Melder L. Bijlholt,
Adr . van Ostadestraat 38, Meppel
(via van Vemden).

STEENUIL nr. 3.607.006, geringd op
15-06-04 in S.kast 167, Oude Rijksweg 274, Rouveen als nestjong.

op 20-06-2008 man na 1kj in kast
Muggen, Armweide, Ansen op nest, 2
ei, met nog een steenuil, die uitvloog
bij controle.

AANTAL TERUGMELDINGEN VAN BONTE VLIEGENVANGERS, UIT NESTKASTEN OPGEHANGEN IN DRENTHE VOOR ONDERZOEK
door C. Both e.a. van IOO Arnhem.
Van ons kwamen de meeste terugmeldingen binnen in dit onderzoek.
AG.38.387, geringd op 21-05-2003
bosw. Staphorst als broedend wijfje
in nkast 110, route 5.

op 29-04.2007 gecontroleerd in nestkast te Echtenerveld Dr. Afstand 14
km. Levend wijfje na 1kj. broedend.

AG.39.504, geringd op 26-05-2003
bosw. Staphorst, nk. 127, route 5
als pull.

op 13-05-2007 aldaar in Echtenerveld. Levend gecontroleerd,
broedend wijfje na 2e kalenderjaar.
Afstand 14 km

AK.88.972, geringd op 28-05-2006
te IJhorst, Bomertswijk, route 33 als
pull.

op 13-05-2007 gecontroleerd door
ringer als 2e kj. vrouw in nestkast
Echtenerveld. Afstand 11 km.

AK 92.641, geringd op 04-06-2005
als pull bosw. Staphorst, nestk. 40,
route 1.

op 29-05-2007 gecontroleerd als 2kj.
man. Levend in nestkast te Echtenerveld.
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AK.94.552, geringd op 04-06-2005
bosw. Staphorst, nestk. 1229, route
117, als pull.

op 26-05-2007 gecontroleerd als
vrouw na 2e kjaar met broedsel in
nestkast te Echtenerveld. Afstand
14 km.

AK.95.341, geringd op 28-05-2006
Echten, Reindersveld als pull.

op 24-05-2007 gecontroleerd in nestkast als man 2e kjaars. Afstand 4 km.
te Echtenerveld.

AL.70.144, geringd op 30-05-2006
als pull bosw. Staphorst, route 2,
nestkast 70.

op 06-06-2007 man 2e kj. .gecontroleerd in nestkast met broedsel.
Afstand 16 km te Echtenerveld.

AL.70.645, geringd op 05-06-2006
bosw. Staphorst, route 9, nk. 503
als pull.

op 26-05-2007 2 kj. vrouw in nestkast
gecontroleerd, Echtenerveld. Afstand
14 km.

AL.72.534, geringd op 03-06-06 als
pull bosw. Staphorst, nk.1509, route
23.

op 29-05-07 gecontroleerd als broedend wijfje in nestkast Echtenerveld.
Afstand 12 km.

AL72.750, geringd op 06-06-2006
route 21, nk. 1171, Bosw. Staphorst.

op 24-05-2007 gecontroleerd man 2e
kj in nestkast eveneens door ringer te
Echtenerveld. Afstand 14 km.

AK.88015, geringd op 04-06-05
bosw. Staphorst, nkast 948, route
21, als pull.

op 31-05-07 als 2e kj man gecontroleerd in nestkast te Oude Willem Dr.
Afstand 32 km.

AK.76.112, geringd op 03-06-06
bosw. Staphorst, route 17, nk. 1150
als pull.

op 14 mei 2007 als vrouw na 1kj gecontroleerd in nestkast door ringer te
Oude Willem. Afstand 33 km.

AL 72.808, geringd op 07-06-06
bosw. Staphorst, route 12, nk. 406
als pull.

op 29 mei 07 als 2e kj. vrouw gecontroleerd met broedsel in nestkast te
Oude Willem. Afstand 32 km.

AK.88.330, geringd 29-05-2005 als
pull Bokkenleegte, Berkenheuvel in
nestkast.

aldaar als man na 1e kj. met broedsel
op 29.05.07 te Bokkenleegte. Afstand
0 km.
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AK.95.357, geringd op 28-05-2006
als pull route 35, Reindersveld, Echten.

op 28-05-2007 gecontroleerd als
vrouw 2e kj in nestkast te Berkenheuvel. Afstand 21 km.

AL 70.142, geringd op 30-05-2006
als pull bosw. Staphorst, route 2,
nk 70.

op 17-05-2007 gecontroleerd te Berkenheuvel als 2e kjaar vrouw in nestkast met broedsel. Afstand 30 km

AH.75.747, geringd op 22-05-2004
als pull bosw. Staphorst, route 16,
nk. 595a.

op 12-05-2007 gecontroleerd in
nestkast als vrouw na 2e kj. te Dwingelderzand. Afstand 23 km.

AL 72753, geringd op 06-06-06
als pull bosw. Staphorst, route 21,
nk.1149.

op 25-05-07 gecontroleerd in nestkast als 2e kj vrouw te Dwingelderveld. Afstand 21 km.

AK 92.636, geringd op 04-06-05
bosw. Staphorst als pull, route 1,
nestk.28.

op 17-05-07 gecontroleerd als broedende vrouw na 2e kj. te Lheederzand. Afstand 25 km.

AL 71.843, geringd op 27-05-06
bosw. Staphorst als pull, route 4,
nestk.778.

op 25-05-07 gecontroleerd als broedende vrouw na 2e kj. te Lheederzand. Afstand 25 km.

AK.89.802, geringd op 30-05-06
bosw. Staphorst als pull, route 3,
nestk.125.

op 11-05-07 gecontroleerd als man 2
kj in nestkast met broedsel te Lheebroekerzand. Afstand 27 km.

AL.70.692, geringd op 05-06-06
bosw. Staphorst als pull, route 9,
nestk.554.

op 30-05-07 gecontroleerd als man
2e kj. in nestkast met broedsel te
Lheebroekerzand. Afstand 27 km.

AK.95.332, geringd op 28-05-06 Echten, Reindersveld, route 35, als pull.

op 11 mei 2007 gecontroleerd als
man 2e kj. bij broedsel in nestkast.
Afstand 15 km.

AK.95.370, geringd op 28-05-06 Echten, Reindersveld, route 35, als pull.

op 18-04-2007 in nestkast na 2e kj. te
Anserdennen. Afstand 11 km.

Tot zover de terugmeldingen, waarbij de Bonte Vliegenvanger een grote rol
speelt of schoon moeilijk te vangen.
Ringwerk GO8 Blaauw, De coördinator
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Nestkastonderzoek 2008 		
Route: Reindersveld, Echten, 		
Dr. route nr. 35			
Aantal Nestkasten: 65			
Vogelsoort

Totaal aantal
legsels (1+2)

Controleurs:
fam. Reigersman
Bewoond: 50
Onbewoond: 15

Aantal succesv.
legsels

Aantal 1e
legsels

Koolmees
Bonte Vl. Vanger
Pimpelmees
Boomklever
Roodborst
Winterkoning

25
18
4
1
1
1

25
17
4
1
1
1

25
18
4
1
1
1

Totaal:

50

49

50

Nestkastonderzoek 2008		
Route: Carstenven, route: nr. 26		
Aantal Nestkasten: 72			
			
Vogelsoort

Totaal aantal
legsels (1+2)

Controleurs:
K. Tissingh en A. Muller
Bewoond: 43
Onbewoond: 29

Aantal succesv.
legsels

Aantal 1e
legsels

Koolmees
Pimpelmees
Bonte Vl. Vanger
Boomklever
Glanskopmees
Gekraagde roodstaart

10
17
9
2
2
2

10
17
9
2
1
1

10 + 1 2e legsel
17
9
2
2
2

Totaal:

43

39

42

1 broedgeval buizerd
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Nestkastonderzoek 2008 		
Route: Tissingbos, IJhorst, 		
route nr. 28			
Aantal Nestkasten: 26			
Vogelsoort

Totaal aantal
legsels (1+2)

Koolmees
Pimpelmees
Bonte Vl. Vanger
Ringmus
Totaal:

Controleur:
H. Stegeman
Bewoond: 20
Onbewoond: 6

Aantal succesv.
legsels

Aantal 1e
legsels

5
8
6
1

5
8
6
1

5
8
6
1

20

20

20

Nestkastonderzoek 2008		
Route: Carstenbos,			
route nrs. 27 en 27a 			
			

Controleurs: H. Bloemhof,
Jan Dunnink en P.J. Siepel
Bewoond: 51 en 26
Onbewoond: 16 en 12

Vogelsoort

Totaal aantal
legsels (1+2)

Aantal succesv.
legsels

Koolmees
Pimpelmees
Bonte Vl. Vanger
Zwarte mees
Glanskopmees

27
11
12
1
0

24
11
12
1
0

Totaal

48 + 26 = 74

+ 9 = 36
+ 8 = 19
+ 8 = 20
+0=1
+1=1

+ 9 = 33
+ 8 = 19
+ 8 = 20
+0=1
+1=1

51 + 26= 77

Aantal 1e
legsels
27
11
12
1
0

+ 9 = 36
+ 8= 19
+ 8= 20
+0=1
+1=1

51 + 26 = 77

Uiterste datum voor
het inleveren van kopij:

6 november
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Wat hebben Louette en Philip Friskorn met Eksters?
De geschiedenis gaat heel ver terug, als elfjarige jongen bracht Philip in zijn
geboorteplaats Zwolle een Eksterkuiken groot. Het was 1956, de liefde voor
in het wild levende vogels werd met de paplepel ingegoten. Kemphanen
kijken met vader en moeder in de Mastenbroekerpolder op de plek waar nu
de wijk Stadshagen is gebouwd. Moeder die in de wijk Assendorp Gierzwaluwen opving die uit het nest gevallen waren. Sommige Gierzwaluwen gingen
dood, maar ook heel veel vlogen uit op weg naar Afrika. De Ekster Gerrit in
1956 en andere kraai-achtigen bleven boeien en zijn leven lang bleef Philip
vooral Eksters in hun gedrag bekijken. Gerrit verdween in het voorjaar van
1957, toen met de gedachte dat hij of zij een partner had gevonden. De werkelijkheid zal wel anders geweest zijn. De liefde voor vogels werd vanaf zijn
zestiende overgebracht op Louette, die in 1968 zijn vrouw werd. Een leven
in en met de natuur volgde en in 2005 leek de geschiedenis zich te herhalen.
Een vriend bracht een Eksterkuiken, gevonden bij een pannenkoekenhuis in
Hoog Soeren. Het personeel had het kuiken al dagen in de struiken gesmeten,
als zijnde lastig. Onze vriend nam het mee en noemde het kuiken Boris.... het
bleek veel later een vrouwtje te zijn, toch bleef het Boris. Boris groeide op in
onze tuin en toen zij kon vliegen kreeg zij de vrijheid. Maanden lang zwierf
Boris in de buurt, kwam in de vroege ochtend uit het niet ons begroeten als
we naar buiten kwamen en bleef ook wel eens een paar dagen weg. Boris
mengde zich in een groepje jonge Eksters in de buurt en regelmatig zaten
er vijf in onze tuin. Boris was gelukkig schuw geworden voor mensen, alleen
Louette of Philip waren vertrouwd. Als je de tuin inliep waar vijf Eksters zaten,
vlogen er vier op en Boris bleef zitten om ons enthousiast te begroeten. Op
27 november 2005 was het hele groepje verdwenen en pas na twee weken
waren er twee terug.... zonder Boris. Een week later hoorden we van iemand
dat een onverlaat Eksters had afgeschoten in onze buurt. Wie wilde hij niet
zeggen, je kunt alleen vermoedens hebben, maar dat bracht onze lieve Boris
niet terug. Het verdriet om Boris zit nog steeds heel diep.
Februari 2006: Eksterouders beginnen een nest te bouwen in een houtwal
tegenover ons huis. De bouw wordt gevolgd en door het fourageergedrag
van de oude vogels staat vast dat rond 15 mei 2006 de kuikens uit het ei
zijn. Prachtig! Het blad komt aan de Eiken en het nest wordt aan het oog
onttrokken. Op 3 juni 2006 volgt een enorm Eksteralarm, automatisch ga je
kijken en je ziet een Zwarte kraai met een Eksterkuiken in zijn snavel. Op zich
gewoon natuur want 50% van het broedse! van Eksters wordt door Zwarte
kraaien gepredeerd. De Zwarte kraai schrok van mij en liet het kuiken los, het
viel eigenlijk regelrecht in mijn handen met een zwaar beschadigde rechter
vleugel vol bloed. Vogelopvangcentra zitten niet echt op Eksters te wachten,
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waarom eigenlijk niet? Het kuiken werd dus door ons schoongemaakt, de
vleugelwond ontsmet en hij (het bleek inderdaad een ‘hij’ te zijn) werd om te
herstellen in een grote kooi geplaatst. De schoonheid kreeg de naam Juno.
Juno kreeg goed voedsel en groeide op om uiteindelijk in de vrije natuur los
te worden gelaten, ondanks de handicap aan de rechtervleugel. Het vrijlaten
gebeurde rond 1 juli 2006. Juno vloog rond en trok op met zijn broertjes en
zusjes en ouders, per slot van rekening zat hij in zijn eigen biotoop nog geen
50 meter van zijn geboortenest. Vreemd genoeg had Juno weinig angst voor
mensen (in tegenstelling tot Boris en de andere Eksters). Naast ons werd een
huis verbouwd en Juno stal spijkers en schroeven van de bouwvakkers, ging
op de boor- en zaagmachine zitten en kwam de schaftkeet in om zijn snavel
in de koffie te dopen. De bouwvakkers zeiden dat ze zo’n prachtige vogel
nog nooit van dichtbij hadden gezien. Juno blijkt een losbol en gaat slapen
wanneer het hem uitkomt. Dat werd hem fataal begin augustus 2006. Philip
was in Amerika en Juno werd in zijn slaap gegrepen door Vlekje, een 24 uur
per etmaal rovende supergrote kat in onze buurt (de eigenaars zal het een
zorg zijn, alleen hier zien we al dat iedere winter zo’n 30 vogels door Vlekje
van de voederplank geslagen worden). Juno kwam onder het bloed terug in
onze tuin, alles wat wit moet zijn was rood en de toch al gewonde vleugel
was extra gekneusd, de borst van keel tot buik lag open, de ingewanden
waren zichtbaar. De linker poot was gebroken. Eigenlijk het einde van Juno.
Onze vriend Jan van Duinen, dierenarts te Vaassen, gebeld. Hij kwam en
heeft de vreselijke wond verzorgd en waar mogelijk gehecht. Aan de poot
kon niets gedaan worden, de breuk was al te oud en zat op een plek die niet
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te zetten was. Juno was invalide! Een paar dagen later was Philip terug uit
Amerika, onmiddellijk werd er een groot verblijf voor Juno gebouwd om te
herstellen. Het herstel duurde maanden. De buikwond genas door de wond
te behandelen met antibiotica. De gebroken poot en de gekneusde vleugel
bleven een probleem. De linker poot stond horizontaal naar achteren en Juno
zat helemaal scheef op de grond of op een tak. De gebroken linker poot werd
met massages gestimuleerd om de bloedsomloop in stand te houden en
dat hielp. Na zes maanden stond Juno, dank zij de massages, weer op twee
poten, alleen kon hij zijn tenen nog niet bewegen en er dus geen kracht mee
zetten. Krabben en poetsen ging ook niet. Pas vanaf april 2007 is dit een
beetje terug gekomen en zien wij verbetering. Hij krijgt eten als in de natuur,
vooral insecten (95% van het Ekstervoedsel bestaat uit insecten). Als je in ons
hart kijkt zou Juno vrij moeten vliegen, maar het probleem is zijn gewenning
aan mensen wat voor hem binnen de kortste keren de dood zou betekenen.
Juno is voor ons een huisdier geworden, waarmee je kunt spelen als met een
hond. Dit heeft vooral te maken met de maandenlange intensieve verzorging.
Dit alles was niet de bedoeling, want een Ekster moet niet in een kooi zitten.
Om een en ander te legaliseren is er op 7 augustus 2007 gebeld met LASER.
Een minder aangenaam gesprek, wel begrijpelijk, vanwege de onaangename
dingen die nog steeds met gekooide Eksters gebeuren. Het opvangen van
een Ekster is een misdrijf...... voor ons is het liefde voor een prachtige vogel.
Eigenlijk had Juno geeuthaniseerd moeten worden, onmogelijk voor mensen
die van eksters houden.
Juno is niet geringd, het was nooit de bedoeling de vogel in een volière te
houden, maar de vrijheid te geven. De uiterlijke kenmerken die Juno heeft
maken hem uniek: de rechter vleugel heeft een vergroeiing wat in het verenkleed zichtbaar is. Zijn linkerpoot is dunner dan zijn rechter en hij kan de
tenen van die poot niet goed ‘bedienen’. Dit alles is kenmerkender dan een
pootring.
In 2007 hebben de ouders van Juno opnieuw een broedsel grootgebracht
tegenover ons huis, vier jongen vlogen uit. Eén jong werd binnen 24 uur door
de kat Vlekje gegrepen en gedood, hij ligt in onze tuin begraven. De twee
adulte Eksters en de drie juvenielen komen tot de dag van vandaag (maart
2008) nog steeds in onze tuin om een stukje brood te halen en om Juno te
bezoeken. Er zit een klein jong vrouwtje bij wat voor de volière van Juno
komt zitten. Juno pakt dan wat gehakt, meelwormen of iets anders uit zijn
bak en geeft dat aan de andere Ekster door het gaas heen. Het gedrag van
deze prachtige dieren is buitengewoon interessant en wisselen we uit met
wetenschappers, waaronder de eksterdeskunige Gert Baeyens.
Op 3 juni 2008 zal Juno reeds 2 jaar bij ons zijn, wij hopen dat hij bij ons heel
oud mag worden.
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Een dagje Oostvaardersplassen
Op een dag in de vakantie trokken we naar de Oostvaardersplassen. De
weersberichten waren niet al te best, maar we hadden deze dag hiervoor
bestemd dus vooruit maar. Het eerste waar we naar toe gingen was een
observatieheuvel aan de Praamweg genoemd Grote Praambult. Hoe komt
u hier? Via de A6 gaat u bij knooppunt 10 richting Lelystad. Dan gaat u
vervolgens de 1e weg links op, de Torenvalkweg. Deze weg gaat later over
in de Praamweg. Dan ziet u links voor u voordat u het viaduct overgaat een
verhoogde parkeerplaats, de Grote Praambult. Vanaf deze bult hebt u een
prachtig uitzicht op de Oostvaardersplassen.
Het hele gebied is ongeveer 7200 ha en bestaat uit de Oostvaardersplassen
zelf en de bossen er omheen. Op de voorgrond bevindt zich een open grasland
doorsneden met slootjes. Aan de zijkanten bosschages, achter in uw blikveld
water met aan de horizon de Oostvaardersdijk. Toen we aankwamen was het
wat nevelig, het uitzicht viel wast tegen maar er was wel wat te zien.
Wie edelherten wil zien moet hier naar toe gaan. Aan de linkerzijde liep een
hele groep geweidragers, de mannetjes. In het midden en naar rechts een
hele groep hinden, een kaalwild roedel. Ruwweg gesteld waren het toch wel
een 500 stuks.
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Verder zijn hier ook Konikspaarden te zien, die hier uitgezet zijn ten behoeve
van de begrazing, en Heckrunderen. Wanneer je dit zo ziet, die grote aantallen, dan doet dat eigenlijk een beetje onwerkelijk aan. Als je op de Veluwe
een groepje edelherten tegenkomt, dan geeft dat meer natuurwaarde gevoel
dan hier. Het komt hier meer over als een park. Maar bijzonder blijft het. Vanaf
de Praambult zijn we weer teruggegaan richting de Torenvalkweg. Hier staat
even naar links vlak bij het water het informatiecentrum van Staatsbosbeheer.
In dit centrum kunt u uitgebreid kennis maken met dit gebied d.m.v. kaarten,
foto’s en opgezette dieren enz.
Een telescoopkijker staat vlak voor het raam opgesteld, zodat u vanachter
het glas een mooi uitzicht hebt over dit waterrijke gebied. Voordat u bij het
informatiecentrm bent ziet u vanaf de parkeerplaats een pad dat naar rechts
voert. Wanneer u dit volgt dan komt u in de observatiehut de Kluut. Vanuit
deze hut hebt u een mooi uitzicht over een plassengebied. Vlak voor de hut
ligt een klein eilandje. Hier zagen we o.a. kluten, grauwe ganzen, de kleine
zilverreigers en bergeenden. Terwijl we hier zaten kwam er een felle regenbui
over met veel wind en een enkele onweersslag. Het eilandje verdween voor
een groot deel onder water door de golfslag omdat de wind er pal op stond.
Na een half uur scheen de zon weer fel. Wat een verschil in natuurtaferelen
in zo’n korte tijd.
Naast het informatiecentrum begint de zeearendwandelroute. Deze route
van 5 km voert u langs graskades omzoomd met riet en loopt door een open
wilgenbos met dode bomen en omgewaaide bomen. Het is een gevarieerde
route waar u watervogels, rietvogels en bosvogels kunt aantreffen.
Opeens stonden we oog in oog met een edelherthinde op zo’n 10 meter
afstand. Ze keek ons een poosje rustig aan en ging weer verder met grazen.
Zo te zien was het niet de eerste keer dat ze een mens zag. Onderweg komt
u meerdere observatieschermen tegen. Halverwege de route staat de observatiehut de Zeearend. Dit is een grote hut, zeg maar gebouw, in koepelvorm
met 2 verdiepingen. Op de 2e verdieping hebt u dan door de grote ramen
een enorm uitzicht op een open landschap. We keken hier op hetzelfde landschap als vanaf de Praambult maar dan vanuit een andere hoek. Doordat u
vrij hoog staat kunt u een behoorlijk gebied bestrijken met de verrekijker of
telescoopkijker. Later op de dag trok de lucht dicht tijdens onze rondrit. Het
regende voortdurend en het zicht werd een stuk minder zodat besloten werd
om maar naar huis te gaan. Wanneer u in de gelegenheid bent moet u dit
gebied zeker eens bezoeken, wie weet ziet u wel een zeearend. Verrekijker
en/of telescoopkijker meenemen.
Veel natuurplezier,
Jan Huls
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Dit blad is bestemd voor een ieder die belangstelling heeft
voor de Natuur en het behoud daarvan.
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