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Voorwoord

De meesten van ons hebben de vakantie weer achter de rug, met mooi weer 
of regen dit was nogal verschillend.
Maar dit is dus tevens een teken dat het winter seizoen weer aanbreekt voor 
leden werkgroepen en bestuur.
Het winterprogramma moet weer geregeld worden en de verzamelde gege-
vens moeten verder verwerkt worden.
Bij de nestkastcontroleurs is voor het verwerken een nieuw team gevormd, 
dit zijn Jenny Dunnink en Rieks van Lubek. Zij zullen de gegevens van de 
controleurs verder uitwerken. 
Aan de controleurs het verzoek om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk 
aan te leveren, dit is soms best wel lastig maar nodig, Ook omdat alles niet 
geringd word, dit dus ook de enige telling is van de uitgevlogen jongen.
Ook bij de jeugd ”Weer of geen Weer” zijn er wijzigingen. Coördinator Annie 
Troost is hier gestopt. Zij heeft dit vele jaren gedaan. Er is ondertussen met 
een bloemetje afscheid van haar genomen en ik wil haar nogmaals bedanken 
voor het vele werk wat ze in de werkgroep gedaan heeft. Gelukkig is An-
nie nog niet verloren voor de vereniging, maar nog wel actief in een andere 
werkgroep.
De taken bij de jeugd zijn nu dus opnieuw verdeeld. De nieuwe coördinatoren 
zijn Hendrikje Vos en Marry van de Berg. Het schrijfwerk zal Jeannette Otten 
verzorgen en Hiltje Velde algemene ondersteuning. 
Ook de andere werkgroepen zijn druk bezig met hun werk.
Als slot wil ik er nog op wijzen dat de verslagen van de contactavonden ook 
op de verenigings site te lezen zijn.  Maar laat je dat er niet van weerhouden 
om de contactavonden te bezoeken.
Tussentijds nieuws of wijzigingen kunt u natuurlijk ook op de site lezen 
En verder tot ziens op contact avond of andere activiteit. 

Groeten Jan Vos, voorzitter
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16-10-2010 2e heidezuivering.
18-10-2010 Bestuursvergadering.
28-10-2010 Coördinatorenvergadering, inforuimte SBB.
01-11-2010  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur. Lezing SBB.
01-11-2010 Natuurwerkdag in samenwerking met SBB.
06-11-2010  10e Overijsselsche vogellaardag, Restaurant De Beulacke, 

Wanneperveen.
22-11-2010 Bestuursvergadering.
06-12-2010  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur. Lezing Willem Kolvoort, presentatie onder-
waterfotografie.

20-12-2010 Bestuursvergadering.
03-01-2011  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst 20.00 uur.
07-02-2011  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur.
07-03-2011  Jaarvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst, 

20.00 uur. Lezing wordt verzorgd door de plantenwerkgroep.
14-03-2010 Nestkastcontroleursvergadering inforuimte SBB.
04-04-2011  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur.
16-04-2011 Start nestkastcontrole.
02-05-2011  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur.
06-06-2011  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur.

Hier ook nog een drietal datums van de voorlopige agenda van de Vogel-
wacht Uffelte.
19-10-2010  Lezing Arend van Dijk over zijn werk in Polen, Frederikshaven, 

Uffelte, 20.00 uur.
09-11-2010  Lezing Geert de Vries, over wintervoeder en na de pauze Zwa-

nen, Eenden en Ganzen, De Veldkei, Havelte, 20.00 uur.
01-12-2010  Lezing Ronnie Veldkamp over de Aalscholver, Molensteen, 

Uffelte, 20.00 uur.
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Jeugdagenda

02-10-2010  Dierenhotel maken. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 
14.00 uur.

16-10-2010 Heidezuivering. Plaats wordt nog bekend gemaakt.
20-11-2010 Speurtocht. Inforuimte SBB. Aanvang 14.00 uur.
15-01-2011  Knutselmiddag, natuurfilm of quiz. Uitreiking nieuwe pro-

gramma’s.
 Aanvang 14.00 uur inforuimte SBB aan de Vijverweg.

Jeugd- hoekJe

Op reis naar Pieterburen

Zaterdag 12 juni was het druk op het marktplein in Staphorst. Maar liefst 42 
kinderen en 8 begeleiders vertrokken per bus naar het hoge noorden. De 
stemming in de bus was opperberst en na anderhalf uur kwamen we aan bij 
de zeehondencrèche van Lenie “t Hart in Pieterburen.
Na even in het infocentrum rond gekeken te hebben gingen we naar de filmzaal 
en kregen allerlei informatie over de zeehond, de Waddenzee en het werk in 
de zeehondencrèche. Ook konden we zien hoe een zeehond in de crèche 
werd opgevangen en vervolgens na een korte herstelperiode weer genoeg 
aangesterkt terug naar zee werd gebracht.
Er zaten 61 zeehonden in de crèche, waarvan 60 gewone (waaronder 37 
huilers) en 1 grijze zeehond. In de ruime bezoekershal deden de kinderen een 
speurtocht, waarbij ze allerlei vragen moesten beantwoorden.
Tussen de middag hebben we heerlijk buiten geluncht.
Na de lunch stapten we weer in de bus en vertrokken naar onze volgende 
activiteit, wadlopen.
Het werd een beetje stil in de bus, sommige kinderen waren best een beetje 
zenuwachtig.
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Aan de dijk in Noordpolderzijl, het 
kleinste zeehaventje van Nederland, 
deden wij onze wadloopkleren aan, 
hoge schoenen, korte broek of leg-
ging en voor de kou een winddicht 
jack.
We werden in 2 groepen verdeeld en 
onder leiding van een deskundige 
gids maakten wij een zwerftocht over 
het wad. Vanaf de dijk via de kwelder 
met zijn bijzondere planten het wad 
op. Eerst nog een beetje voorzichtig, 
maar door het zuigende slik was 
iedereen al snel behoorlijk nat en 
vies. De meisjes met hun mooi roze 
legging hadden nu een grijze legging 
aan. De kinderen haalden schelpen, 
zagen, zeepieren, maar vooral veel 
Japanse oesters uit het water.
Na ongeveer twee uur gelopen en 
gezwoegd te hebben kwamen we op het eind via zware sliksloten weer op de 
dijk. Hier konden we bij de spoelbakken de blubber afspoelen en vervolgens 
deden we gauw onze schone warme kleren weer aan.
In de bus aten we onze boterhammen op en gingen vervolgens weer richting 
Staphorst waar we iets na zevenen weer aankwamen.
We kunnen terugkijken op een actieve, leerzame dag.

Voor mij was dit een mooie afsluiting van 11 jaar leiding geven aan de werk-
groep Jeugd.
Het waren ook voor mij leerzame en interessante jaren waar ik met een goed 
gevoel op terug kan kijken.
Alle ouders wil ik hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
De leiding wens ik een goede voortzetting toe met heel veel natuurplezier.

Annie

Wateronderzoek Zwartewaterklooster 4 september 2010

Het weer was prachtig om aan de waterkant te zijn op deze zaterdagmid-
dag.
Er waren 20 kinderen afgekomen op de activiteit wateronderzoek. 
Na een korte uitleg werden de schepnetjes uitgedeeld.
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Al snel werden de eerste waterdiertjes gevangen, maar de vraag is dan wat 
is het voor diertje?
Met behulp van zoekkaarten en een aantal boeken kwamen we er toch samen 
wel achter  wat voor diertje de kinderen gevangen hadden.
Vooral de wat grotere dieren zoals grote zilverkleurige kever en verschillende 
kikkers spraken tot de verbeelding.
Met een baggernet werd zelf een kleine snoek gevangen. 
Maar ook kleine diertjes werden door de kinderen goed bekeken dmv een 
loeppotje.
Alle dieren werden als van zelfs sprekend weer terug gezet in de natuur.
Rond vier uur was het na wat drinken en een snoepje al weer tijd om naar 
huis te gaan.

Dieren die we waargenomen hebben zijn: schaatsenrijder, libelle larve, 
krekel, bootsmannetje, schrijvertje, larve van de glazenmaker, gerande oe-
verspin, groene kikker, schelp van posthoornslak, zilverkleurige waterkever, 
staafwants, breedlijvige larve van de libelle, hafte larve, snoek, kikkervisje, 
waterwandelende tak, tuimelaar, bermje, bloedzuiger.
Al met al een prachtig en leerzame zaterdagmiddag in de natuur.

Jeannette Otten

Verslag heidezuiVering 18 september 2010 

We willen de heide graag behouden als biotoop voor allerlei dieren en planten, 
en daarom houden we elk jaar een of twee heidezuiveringen.
Er zijn er veel meer die er zo over denken en graag een handje uit de mouwen 
willen steken,
dat blijkt uit de grote opkomst, ondanks de regen aan het begin van de 
ochtend.
Er zijn 30 kinderen en 25 volwas-
senen om de heide te ontdoen 
van allerlei opslag voornamelijk in 
de vorm van dennetjes, berken en 
eiken.
Er is ook een groep leerlingen van 
het Pieter Zand college om hun 
uren te maken als invulling van  
Maatschappelijke stage.
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We hadden dhr. Gosker weer ge-
vraagd om weer aanwezig te zijn 
met zijn ponypaardjes maar hij was 
op vakantie.
Daarom kwam dhr. Zanting uit Mep-
pel met zijn dochter en drie pony’s om 
de opslag uit de heide te slepen.
Sommige kinderen waren niet bij de 
paardjes weg te slaan.
Het is zwaar werk om de loofhou-
dende boompjes zoals eik en berk 
met wortel en al te verwijderen. Als je 
deze afsteekt of afknipt gaan ze weer uitlopen en dat is niet de bedoeling.
Om kwart over tien is er koffie en fris, die zoals al jaren verzorgd wordt door 
Jaap Padding.
Na de welverdiende pauze gaan we weer hard aan het werk.
Om half een is er lekkere snert die gemaakt is door Hendrikje Vos.
Ik denk dat velen met voldoening terug kijken op een ochtend  hard werken 
in de vrije natuur. Het resultaat mag er zijn. Er is weer een heel groot heide 
gebied dat er de komende jaren weer prachtig bijligt. 
Iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft wordt heel erg be-
dankt.

Evert  
(zie ook de foto’s op de website)

4 november
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Veldwaarnemingen

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s)
Vogels:
03-04-2010 Huiszwaluw IJhorst, Kerkweg Fam. G.v.d. Berg
05-04-2010 Boerenzwaluw IJhorst, Kerkweg Fam. G.v.d. Berg
06-04-2010 Zwarte Wouw IJhorst, Kerkweg Fam. G.v.d. Berg
10-04-2010 Zwartkop  IJhorst, Heuvellaan Fam. Van Lubek
10-04-2010 Boerenzwaluw IJhorst, Heuvellaan, overvlie-

gend
Fam. Van Lubek

26-05-2010 Gele kwikstaart Stapelerveldweg 
3 exempl.

Gerrit Jan en Diny 
Timmer

27-05-2010 Goudvink  Staphorst, Achthoevenweg t.o. 
Boer

Henk 
Oosterveen

28-05-2010 Bijeneter Staphorst, ORW Roelof Talen, 
Lubbert Kuiper en 
Jan Dunnink

01-06-2010 Nachtzwaluw Bosw. Staphorst, Vier Bergen 
(gehoord)

Harm Bloemhof

15-06-2010 Groene Specht IJhorst, Vossenburcht Fam. 
Goudswaard
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19-06-2010 Bijeneter Hoogeveen, Alteveer Jan Dunnink
11 t/m 17-06 Ransuil (jong) Staphorst, Klaas Kloosterweg 

West 35. Heeft week gebivak-
keerd in de hulstboom in de 
tuin

Renske 
Geerts-Massier

30-06-2010 Groene Specht IJhorst, Vossenburcht Fam. Timmer
11-08-2010
20-08-2010

Boomvalk Bosw. Staphorst, Ganzeplas Berend Witte

16-08-2010 Bijeneter Staphorst, Lankhorsterw. Harm Bloemhof
17-08-2010 Bijeneter Staphorst, Lankhorsterw. Harry van Wijk
20-08-2010 Kuifeend Bosw. Staphorst, Ganzeplas 

met 7 jongen
Berend Witte

28-08-2010 Bijeneter Gem. Staphorst, locatie be-
kend. 7 exempl.

Jan Huls, M. 
Bunskoek en 
Michiel Poolman

30-08-2010 Boomvalk Bosw. Staphorst, vak 29. Ja-
gend over de heide

Harry van Wijk

02-09-2010 Patrijs Staphorst, Staphorster Kerk-
weg, 12 exempl.

Jan Huls

07-09-2010 Boomvalk Staphorst, Jan Lubbertsland.  
3 exempl. op een rij op een 
afrasteringspaal.

Jan Dunnink

08-09-2010 Purperreiger Zwartewater klooster Jan Dunnink
10-09-2010 Boomklever Staphorst, Costersland 5. In 

de tuin
Gerrit Jan en Diny 
Timmer

Reptielen:
17-06-2010 Adder Bosw. Staphorst, Ganzeplas, 

lag op fietspad
Berend Witte en
 Harry van Wijk

04-07-2010 Adder Bosw. Staphorst, vak 50 Fam. Timmer
06-08-2010 Adder Bosw. Staphorst, Ganzeplas Berend Witte
Vlinders:
04-06-2010 St. Jansvlinder Bosw. Staphorst vak 50 Jaap Padding en 

Harry van Wijk

27-07-2010 Kolibrivlinder IJhorst, Dennenlaan Harry van Wijk en 
Jaap Padding
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Zoogdieren:
10-04-2010 Eekhoorn Ruinerwold, Dijkhuizen Geertje Zwiers
16-07-2010 Eekhoorn IJhorst, Heerenw thv 59a Fam. G.J. Timmer
30-07-2010 Eekhoorn IJhorst, Poeleweg / van Wijn-

gaarderstr
Jaap Padding en 
Harry van Wijk

09-08-2010 Steenmarter T-splitsing Emsweg Broekhui-
zen. Waren met z’n vieren aan 
het spelen

Fam. Timmer

De eerste meldingen over bijeneters dateren van eind mei. (Roelof Talen 
cs). 
Op 14 en 15 augustus worden er op www.waarneming.nl  maar liefst 18 en 
11 bijeneters gemeld aan de Lankhorsterweg. 
Hierna zijn ze een aantal dagen gespot bij de brug over de Reest achter het 
Vergulde Ros.
28 augustus is er weer een melding van 7 bijeneters in Staphorst. ( Jan Huls 
c.s. ) Er is met zekerheid vastgesteld dat ze in deze omgeving ook hebben 
gebroed. (2 x). Er is besloten deze locatie geheim te houden en de hoop is 
dat ze hier op deze locatie volgend jaar weer zullen broeden.

weideVogelwerkgroep “de oeVers Van het meppeler diep”

Resultaten 2010.
Scholekster: 7 nesten, 5 uit. Kievit: 94 nesten, 80 uit. Grutto: 21 nesten, 16 
uit. Wulp: 38 nesten, 16 uit. Tureluur: 2 nesten, 2 uit. Knobbelzwaan: 7 nes-
ten, 6 uit. Meerkoet: 6 nesten, 4 uit. Nijlgans: 1 nest, niet uit. Wilde eend: 5 
nesten, 3 uit.
Zoals u ziet zijn de resultaten van de wulp erg tegengevallen. Er zijn in het 
Staphorsterveld veel wulpennesten gevonden, ook door andere groepen. In 
het begin kwamen er nog landbouwvoertuigen op het land. De werkgroepen 
zagen, dat veel wulpen voedsel zochten en zich niet met nestbouw of leg 
bezighielden. In het begin zijn veel wulpennesten verloren gegaan. Vrijwel 
alle zoekers naar wulpennesten deelden deze mening. De nesten waren ook 
niet gemarkeerd. Daarna was het bewerken van het land niet meer zo nodig 
en begonnen de wulpen opnieuw met de leg.
Er zijn veel wulpennesten gevonden. Van deze nesten zijn veel gepredeerd 
door vossen, zo was de indruk. De grutto’s hebben het veel beter gedaan. 
Er zijn ook veel jonge grutto’s en wulpen gezien, maar deze waren niet zo 
veilig. De oorzaak hiervan lag ook aan het tekort aan hoog gras.
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Het zou geweldig zijn als u bij het maaien een stuk gras zou laten staan, zodat 
de jonge kuikens hierin voedsel zouden kunnen zoeken. Nu moeten ze hon-
derden meters afleggen over gemaaide percelen, zodat ze voor roofvogels 
en zoogdieren heel zichtbaar worden en dus ook een makkelijke prooi.
Er is vastgesteld dat de buizerd ongeveer 12 van de 100 kievitseieren pre-
deert. De blauwe reiger hetzelfde aantal; de wezel, hermelijn, steenmarter 
en bunzing pakken gezamenlijk ook zo’n 12 eieren. De zwarte kraai, indien 
aanwezig pakt ook zo’n 6%. De egel vreet ter plekke alle eieren bij het nest 
op. De vos loopt er eerst een tiental meters mee weg en vreet de kleine 
eieren daar op. De grotere, zoals van de wilde eend en de wulp sjouwt de 
vos mee naar een plek, vlakbij het vossenhol, waar hij een reserve aanlegt. 
Als de vos het vossenhol uitmoet om voor zijn jongen te zorgen en er dreigt 
gevaar in de buurt, dan kan hij putten uit de voorraad die hij vlakbij het nest 
heeft aangelegd.
Als u in een te maaien grasland een nest of meerdere nesten weet (gemarkeerd 
of zelf gevonden) wilt u dan na het maaien even het gras dat op het nest is 
gevallen weg halen? Zoals u weet heeft de weidevogel het moeilijk door o.a. 
de intensivering van de landbouw. U wilt zoveel mogelijk rendement van uw 
land en bent aan veel opgemaakte regels gebonden. Als u aan het begin 
van de dag zo te midden van de weidevogels bent en ziet, dat al wat veren 
heeft de lucht in gaat om de grote Weldoener een welkom toe te roepen, dan 
wordt u toch ook van binnen blij van al dat gejubel? U hoopt toch ook dat 
nog vaak te mogen meemaken?
De weidevogelwerkgroep bedankt u voor uw medewerking.
Mogen we in 2011 ook weer op u rekenen?
Als u een nest niet kunt opzoeken in verband met het tekort aan tijd, dan kunt 
u altijd een beroep doen op uw werkgroep. Telefoon: J. Wouda, nr. 258567.

De weidevogelwerkgroep

het wulpenproJect staphorsterVeld – lto noord 
oVeriJsel

Ons lid Jan Dunnink verleende medewerking 
aan dit project door de nesten op te zoeken 
en te markeren. Op het schema hiernaast kun 
je zien waar de nesten zich bevonden. 
Dit is tot stand gekomen met medewerking 
van de agrariërs, waarvoor onze dank.
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Datum Plaats eigenaar Soort eieren jongen bevinding
06-4-10 T Oldepad Timmerman wulp 4 ei.
06-4-10 Hulpensteinweg Tippe Wulp 2
07-4-10   “              “ Petter Wulp 4
08-4-10 T Oldepad Timmerman Wulp 4
12-4-10 D oldedijk Bisschop Wulp 2 19-5 (4) 

jong
15-4-10 Hulpensteinweg Petter Wulp 2
20-4-10   “               “ 

6 stuk
Onbekend Wulp 4

20-4-10   “               “ Horstede Wulp 4
27-4-10   “               “ Petter Wulp 3 13-5 verstoord
29-4-10 T Oldepad 

conrad
Onbekend Wulp 2

11-5-10 Hulpensteinweg Onbekend Grutto 4
11-5-10 T oldepad Timmerman Wulp 6 v.2 paar 8 dag-oud
31-5-10 T Oldepad Onbekend Wulp 5 v.2 paar 5 dag-oud
26-6-10  T Oldepad Wulp 2 paar met 

kl.jongen
In langgras

Datum Plaats eigenaar Soort eieren jongen
02-4-10 D oldendijk Hoeve Wulp 2 3 -4 Gev. door 

Ynske
02-4-10 T Oldepad Timmerman Kievit 2 4- 3
07-4-10 Hulpensteinweg Petter K 4
08-4-10 T Oldepad Onbekend K       7 11 1-nest met 

5 ei.
12-4-10 T Oldepad Timmerman K 4
11-5-10 Hulpensteinweg Petter K      5 21

10-5-10 Hulpensteinweg Horstede Schol-
ekster

2

31-5-10 Hulpensteinweg Petter Kievit 22 Vl.vlug
31-5-10 T  Oldepad Onbekend K 7 Vl.vlug

Totaal 46 19
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waarneming biJeneters in staphorst

Op vrijdag 28 mei jl. werd ik 
gebeld door Lubbert Kuiper met 
de mededeling dat hij vreemde 
vogels had zien vliegen rond zijn 
huis. Volgens hem waren het 
bijeneters. Ben daarna samen 
met Jan Dunnink wezen kijken en 
inderdaad het waren in ons land 
zelden voorkomende prachtig 
gekleurde vogels.
Ze zijn ongeveer zo groot als een merel en hebben een vrij lange zwarte snavel. 
Ze zijn van boven geelbruin en van onderen prachtig blauw. Onder z’n kop 
heeft hij een mooie gele bef. In hun vlucht lijken ze veel op grote parkieten. 
Ze waren in een groepje van een stuk of 8 druk aan het fourageren, rond-
vliegen en dan weer uitrusten op takken die uit de grote zwartzandhopen 
staken. Toen wij ’s avonds nog weer eens gingen kijken waren ze er niet 
meer. Ook de volgende dagen hebben we hun niet meer gezien, dus ze zijn 
doorgetrokken. 
Al met al was het toch een mooie waarneming die je niet zo vaak mee-
maakt.

Roelof Talen

 
 
 

het reestdal omgeVing iJhorst de wiJk

Het stroomgebied van de Reest strekt zich uit over een lengte van ongeveer 
van 30 kilometer en de dalbreedte ligt tussen de 100 en 150 meter. Het “bo-
venstrooms gebied” bestaat uit een vlak veengebied met enkele boeren ne-
derzettingen. Het “middenstroom gebied” is een golvend landschap met hier 



13

en daar nog restanten van naaldhout en heideveldjes. Het is een kleinschalig-
heid waar vroeger veel akkerbouw werd bedreven. Ook hier treffen we weer 
verschillen boeren nederzettingen aan. Het “bovenstrooms gebied” is weer 
vlak en laag. In dit gebied liggen nog oude landgoederen zoals: Dickninge, 
de Havixshorst, de Linthorst en Dunningen die niet meer bestaat. Over dit 
gebied wil ik u het een en ander vertellen. Dickninge werd al vermeld in het 
jaar 1141. Het behoorde bij het klooster van Ruinen. Omdat het in Ruinen te 
druk werd, wilden de kloosterlingen graag uitwijken naar Dickninge aan de 
Reest, dat als een eenzaam oord bekend stond. Op 3 mei 1325 werd door 
de bisschop toestemming gegeven en de overplaatsing werd een feit in de-
cember 1325. Vanuit dit klooster is door de monniken het Reestdal bewerkt 
en zijn mede door hun toedoen bovengenoemde nederzettingen ontstaan. 
In het jaar 1580 zochten de kloosterlingen, ten gevolge van oorlog en plun-
deringen, een goed heenkomen in het klooster van Hasselt.
Omstreeks 1600 werd het klooster overgenomen door “het Landschap Dren-
the” de toen nog aanwezige kloosterlingen mochten op Dickninge blijven 
wonen. In 1633 hield het op te bestaan en werden enkele gebouwen afge-
broken. In 1783 werd de toren door bliksem getroffen en in 1795 waren nog 
maar enkele gebouwen over. Deze overblijfselen werden 1796 verkocht aan de 
baron de Vos van Steenwijk. Deze liet in 1810 alles opruimen en bouwde een 
nieuw landgoed dat in 1813 gereed kwam: het huidige gebouw. Dickninge.
Op het landgoed zijn de sporen van de kloosterlingen achter gebleven, name-
lijk de zeer mooie “Stinse flora”. Zo komt hier het zogenaamde ‘kloosterkruid’ 
of holwortel voor. Verder bloeit hier in het voorjaar het daslook, adderwortel, 
aronskelk en maartsviooltje. Voorheen bloeide hier de sleutelbloem, wilde 
hyacint en zomerklokje, maar zijn helaas verdwenen. In 1985 telden we tijdens 
het “dauwtappen” op hemelvaartsdag 48 bloeiende planten. Dit zijn zomaar 
enkel planten van de aanwezige flora. Ook verschillende vogelsoorten komen 
we hier tegen om er een paar te noemen: nachtegaal, boomklever, boomkrui-
per, bosuil, wielewaal, zwarte-, groene- bonte specht en hele verscheidenheid 
aan zangertjes. Ook de roeken kolonie moet nog worden vermeld, die thans 
in de regio een kolonie hebben gevormd.
Op geringe afstand van het landgoed Dickninge ligt de Havezathe “Ha-
vixshorst”. Deze werd het eerst genoemd in de 14e eeuw namelijk 1371. 
In 1412 komt de Havixshorst op een kaart voor als erkende Havezathe in 
Drenthe. Boven de ingang van de Havixshorst staat het jaartal 1753 en het 
alliantiewapen van J.A.G. de Vos van Steenwijk en G.A. van Isselmuden tot 
Rollecate. Na de tweede wereldoorlog was de Havezathe in bezit van de 
familie Daniëls en heeft gediend voor verschillende doeleinden. Nu is na res-
tauratie het gehele complex met landerijen etc. over gegaan naar de “Stichting 
Het Drentse Landschap”. De flora is hier niet zo rijk als op Dickninge en de 
roeken ontbreken. Sinds 1981 is achter het bos van de Havixshorst, op het 
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erf van de familie Koopman, het ooievaarsstation “de Lokkerij”gevestigd in 
samenwerking met het ooievaarsstation het Liesveld van de Nederlandse 
vereniging tot bescherming van vogels. Een prachtige plaats in het Reestdal 
waar vroeger de ooievaar niet was weg te denken. De ooievaar was vaak in 
de nabijheid van de boer te zien die met de zeis het gras maaide. Dit was 
in het kort een beschrijving van het excursie gebied. Ik wens u een prettige 
wandeling toe.

Anno 1985
Albert Dragt, A. Toriedreef 13, Meppel (wordt vervolgd)

   Familiestichting de Vos van Steenwijk

9 augustus 2010

G.W. de Vos van Steenwijk
‘Voorwijk’
Dorpsstraat 4,
7954 AV De Wijk.

Geachte Heer Dragt, 
Met grote belangstelling heb ik uw boeiend verhaal over de geschiedenis 
van het Reestdal gelezen in de 'De Scharrelaar' van juni jl. Ik hoop dat de 
lezerskring de leden van de natuurbeschermingsvereniging zal overtreffen. 
Om wille van de historische juistheid wil ik gaarne bij deze nog enkele van 
uw gegevens m.b.t. de familie De Vos van Steenwijk en de Havixhorst (pag. 
24) aanvullen en rechtzetten. 
1.  De Havezathe Havixhorst kwam niet 'omstreeks 1685' aan het geslacht 

maar door ruil met Reint van Munster tot Folckerda op 27 mei 1658 (zie A.N. 
de Vos van Steenwijk 'Het geslacht d.V.v.St. in het licht van de geschiedenis 
van de Drentse adel' bij Van Gorcum, Assen, 1976, pag. 290). 

2.  “Jan Arend Godes” moet zijn Jan Arent Godert. 
3.  Reint Hendrik tot de Havixhorst is niet de laatste telg van het geslacht, 
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met de boswachter op stap

Donderdag 29 juli heeft boswachter 
Jeroen Bredenbeek de planten-
werkgroep uitgenodigd voor een 
dagexcursie in de Weerribben. Je-
roen is inventarisatieboswachter 
bij het Staatsbosbeheer in Noord-
Overijssel. Zijn werkgebied bevat 
onder andere De Weerribben en het 
Staphorster veld. Hij heeft grote waardering voor het werk van onze natuur-
beschermingsvereniging. Vandaar dat Jeroen en onze vereniging een beroep 
op elkaar durven te doen. Zo ook op onze plantenwerkgroep. Op zijn verzoek 
heeft de plantenwerkgroep het natuurontwikkelingsgebied de Veersloot-
landen te Rouveen op planten geïnventariseerd. Zeven achtereenvolgende 
donderdagavonden inventariseren heeft een respectabele lijst planten (o.a. 
de rietorchis) opgeleverd. En juist het vele werk dat de plantenwerkgroep 
doet voor o.a. het Staatsbosbeheer is voor Jeroen reden geweest om ons 
uit te nodigen.                            
Nationaal Park ‘De Weerribben’ maakte vroeger deel uit van een hoogveen-
gebied van Zuidwest Friesland tot aan d’Olde Maten. Het bestaat uit open 
water, rietland, hooiland en moerasbos. Jeroen heeft ons beziggehouden 
met een boeiend betoog over waterbeheer en ontginning, over ribben en 
kraggen, over turf en riet. Geen riet om in het voorjaar te verbranden, maar 
kwaliteitsriet, riet met een dikke wand. 

maar wel de op twee na laatste van de tak-Havixhorst (er zijn nog twee 
andere takken met mannelijke nakomelingen). Na zijn dood in 1937 erfden 
zijn broers Jan Hendrik en Jan Arend (die respectievelijk in 1946 en 1956 
overleden) het bezit. 

4.  Beide broers gingen in 1940 de Havixhorst bewonen (zie 't Olde Karspel, 
11de jaargang nr 1 van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange) . 
Jan Hendrik tot zijn dood in december 1946. Ik kan mij herinneren hem 
met mijn moeder in ' 46 daar als 12 jarige nog te hebben bezocht. Hij was 
dus de laatste Vos die op de Havixhorst was gehuisvest. Jan Arend was 
al eerder naar de Lindenhorst verhuisd.

Gelooft u mij met een vriendelijke groet en gevoelens van hoogachting G.W. 
de Vos van Steenwijk.
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Heel apart is het om op kraggen te 
lopen. Je loopt op trilveen. Het trilt 
en golft. Eigenlijk zijn het drijvende 
vegetaties, soms een meter dik. Hier 
vinden we de Kleine veenbes, gagel, 
waterlelie, galigaan (vroeger kwam 
deze plant ook in het Staphorster 
bos voor), wateraardbei, heikikkers, 
Zilveren maan (vlinder), de zeldzame 
veenmosorchis, de eveneens zeld-
zame groenknolorchis (de knolletjes 
waren zichtbaar). Petgaten die begroeid zijn met krabbenscheer. Deze plant 
neemt toe, alleen daar waar ‘vreemd’ water komt neemt de aanwezigheid af. 
Over krabbenscheer gesproken, ik herinner mij voor ongeveer 30 jaar geleden 
dat in één van de trekgaten van d’Olde Maten op het krabbenscheer een kolo-
nie zwarte sterns broedde. Dat is nu echt verleden tijd. Ook in De Weerribben. 
De havik heeft het territorium voor zichzelf opgeëist. Staatsbosbeheer heeft 
nog geprobeerd door middel van het aanbrengen van “kunstmatige’ vlotjes 
de zwarte stern toch weer aan het broeden te krijgen. Maar nu zijn het weer 
de grauwe ganzen die de boel in de war schoppen. Terwijl we ogen te kort 
komen, maakt Jeroen ons attent op een overvliegende vrouwtjeswielewaal. 

Dat had hij goed, want even later 
meldde zich een mannetje.
De Weerribben hebben we niet allen 
over land verkend, we zijn ook op 
de boot gestapt. Echt met Hollands 
weer. Zon, bewolking en regen. Ken-
nelijk had Jeroen de regen voorzien. 
Er waren voldoende paraplu’s aan 
boord. Al varend vertelt hij over 
visotters, boom- en steenmarters, 
vossen en reewild. Ondertussen blijkt 
hij een expert te zijn op het gebied 

van juffers en libellen. Tussendoor wijst hij op pijlkruid, watereppe, de 3 à 
4 meter hoge moerasmelkdistel en de waterzuring. Deze laatste plant is de 
waardplant van de grote vuurvlinder. De grootste populatie van deze vlinder 
bevindt zich in dit gebied. 
Bij het afscheid zegt hij toe opnieuw beroep te doen op de plantenwerkgroep 
met als keerzijde om ons weer in De Weerribben te ontmoeten.

Herman van Arnhem


