VOORWOORD
Dit is al weer de laatste Scharrelaar van 2011
Zoals je ziet staat hier ook al de uitnodiging voor de jaarvergadering van maart
2012 in.
Ik hoop dat ook op de jaarvergadering een groot aantal leden aanwezig zal
zijn. Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar vindt u in deze
Scharrelaar. In de volgende zult u nog net voor de vergadering het jaarverslag
kunnen lezen.
Voor 2012 is de dag voor de vrijwilligers vastgesteld op 5 mei. We zullen dan
naar de Weerribben gaan. Daar zullen we genieten van een rondvaart die ons
wordt aangeboden door SBB. Hier wil ik ze dan ook voor bedanken. Ik hoop
dat ter zijner tijd veel actieve leden zich hiervoor aan zullen melden. Het
bestuur heeft naar aanleiding van vragen van leden besloten dat deelname
hieraan gratis is en dat partners 15 euro moeten betalen.
Het afgelopen jaar heeft de natuur weer veel te lijden gehad. Door diverse
aanslagen op de natuur en de bezuinigingen die ook zeker niet aan de natuur
voorbij gegaan zijn, zal er voor ons ook het komende jaar nog weer veel te
doen zijn.
Er zijn gelukkig ook wel positieve punten van het afgelopen jaar te melden,
denk bv. aan de verbeteringen bij de nestkasten om verstoringen tegen te
gaan .
De zwaluwentil die in IJhorst geplaatst gaat worden en de mogelijkheden die
we voor de Bijeneter en de IJsvogel in de komende tijd kunnen maken.
Ik wil de leden die een moeilijk jaar achter de rug hebben nogmaals veel
sterkte wensen en ieder een gezond en voorspoedig 2012 toewensen en een
goed natuur jaar.

Voorzitter Jan Vos
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02-01-2012

06-02-2012
23-02-2012
05-03-2012
02-04-2012
07-05-2012
11/12-05 t/m
19-05-2012
4 juni 2012

Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, 20.00 uur. Na de pauze om ± 21.30 uur geeft de
Plantenwerkgroep een presentatie over hun activiteiten
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, 20.00 uur. Spreker nog niet bekend.
Coördinatorenoverleg
Jaarvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst,
20.00 uur. Beelden van natuurontwikkeling Roebolghoek door
Pieter van den Berg.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, 20.00 uur. Lezing zoogdier van het jaar.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst, 20.00 uur.
Natuurreis naar Nationaal Park Oder-Warta in West-Polen.
Vermoedelijke overnachtingsplaats is Witnica.
ledencontactvergadering met veldexcursie

Op de agenda bij Natuurvereniging Zuidwolde in het kader van de viering van
hun 40-jarig jubileum:
02-02-2012
Lezing van Willem Kolvoort om 20.00 uur in de Boerhoorn
over het Drentse leven onder water. De fascinerende
onderwaterbeelden zijn door Willem Kolvoort zelf gemaakt ten
behoeve van zijn boek “Beeldschoon Water” en de
gelijknamige reizende tentoonstelling. De foto‟s tonen het
leven in de Drentse sloten, beken en vennen. Het is de laatste
kans om dit te bekijken, want Kolvoort stopt met de lezingen!
JEUGDAGENDA
14-01-2012
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Quiz, film. Uitreiking nieuwe programma‟s.
Aanvang 14.00 uur inforuimte SBB aan de Vijverweg.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 5 MAART 2012
AANVANG 20.00 UUR
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2012
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2011 (zie
Scharrelaar Dec.)

5. Mededelingen
6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming lid kascommissie
Henk Kuiper (aftredend) Mart van de Jagt
reservelid Klaas Dozeman

10. Vaststelling contributie
11. Bestuursverkiezing
Aftredend:
Jan Vos, Harry van Wijk, Geertje Zwiers
(herkiesbaar volgens art.9.2 van de statuten)
Kandidaat: Greetje Kroonenburg (definitieve benoeming i.v.m.
terugtrekking Jan Dons)
Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de algemene
ledenvergadering melden bij de voorzitter.

12. Werkgroepen
13. Wat komen gaat
14. Rondvraag
15. Te koop aangeboden (beamer en filmprojector)
16. Pauze
17. Lezing
18. Sluiting
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op maandag 7 maart ’11 bij
“Kroko-Multi-Punt”Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig 31 personen.
Met kennisgeving afwezig: J. Tinhout, P. van den Berg, H. van Arnhem.
De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom, en memoreert dat dit geen
gewone ledenvergadering is, maar de jaarvergadering en dus er wat anders
uitziet dan te doen gebruikelijk. Er is een bijzonder woord van welkom voor
Jan Dons de kandidaat penningmeester.
Het gedeelte na de pauze zal verzorgt worden door de plantenwerkgroep.
Ingekomen stukken:
- Gemeente Staphorst
- Natuur en milieu federatie
- KNNV
- Vogelbescherming
- Vecht Veluwe IJsselstreek

- 200 jr bestaan *1)
- warm lopen voor de natuur
- De Noordwesthoek nr.1
- Vogelnieuws
- Kwartaalblad nr.1

Aan de schoonmaakdag zal ook worden deelgenomen door mensen van de
Rabobank, zij hebben zich hiervoor aangemeld.
Daarna vraagt de voorzitter aandacht voor de jaarlijkse vrijwilligersreis welke
gehouden zal worden op zaterdag 14 mei. Er ligt op de bestuurstafel een
intekenlijst.
Het is de bedoeling om op die dag ‟s morgens een tuin te bezoeken, „s
middags is er dan een boottocht door de Wieden en Weerribben o.l.v. S.B.B.
Daarna zal er „s avonds op een nog nader te bepalen locatie gegeten worden.
De eigen bijdrage is net als voorgaande jaren vastgesteld op 15 euro. Het
vervoer is geregeld met eigen auto waarvan de kilometers gedeclareerd
kunnen worden. Ook partners zijn welkom.
Notulen worden tekstueel goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Gerard van de Berg meldt dat de vistrap bij “Dickninge” klaar is
Harm Bloemhof denkt dat het goed mogelijk is dat hier een ijsvogel kan
broeden, omdat er ook een steile wand aanwezig.
Roelof Talen adviseerde bij het nieuw aan te leggen natuurgebiedje langs de
A 28 ook aan de oeverzwaluw te denken.
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Voor de ledencontactvergadering van mei a.s. staat Koos Dansen genoteerd ,
maar als Jan Visser kan met een lezing over vlinders dan heeft dit de prioriteit.
Jacob van Weele die in Juni de excursie zal verzorgen heeft de ziekte van
Lyme.
Jan van Marle en Jan Paasman zijn bereid om hem te vervangen, mocht dit
nodig zijn.
Jan Vos meldt dat het eerste kievitsei is gevonden in Zuid-Holland.
Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.
Mededelingen:
Roelof Talen, Arend Muller en Jan Vos hebben op “Schot” paden verlegd
samen met maatschappelijke stagiaires. Doch sommige paden zijn alweer
open gemaakt.
Jaap Padding wordt bedankt voor het verzorgen van de koffie.
Jaarverslag secretaris wordt goedgekeurd.
Jaarverslag Penningmeester: Klaas geeft een toelichting op voorgaand jaar en
de begroting van het komende jaar. Na enkele vragen wordt dit goedgekeurd.
De contributie blijft gelijk.
Kascommissie Er heeft een controle plaatsgevonden door de leden van de
kascommissie Henk Kuiper en Jaap Padding waarbij deze de boeken hebben
goedgekeurd.
De penningmeester wordt decharge verleend. Jaap Padding treedt af en wordt
opgevolgd door Erik Kronenburg. Als nieuw kascommissie lid meldt zich Klaas
Dozeman.
Bestuursverkiezing:
Gerard van den Berg en Roelof Talen zijn aftredend en herkiesbaar.
Klaas Compagner treedt af en Jan Dons staat kandidaat per 1 oktober, zolang
blijft Klaas nog in functie.
Daarna vindt de stemming plaats waarbij Arend Muller en Koop Tissing als
stembureau fungeren.
Gerard
28 stemmen voor 2 blanco stemmen.
Roelof
29 stemmen voor 1 blanco stem.
Jan
29 stemmen voor 1 blanco stem.
Daarna wordt het stembureau door de voorzitter bedankt
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Werkgroepen:
Jeugd

a.s. zaterdag is er een programma met Johan Dammers
van S.B.B.
Het programma loopt goed en er is ook goede
belangstelling.

Planten

24 februari werd er weer een bezoek aan “Dickninge“
gebracht, het sneeuwklokje en de hazelaar waren in bloei.
1 dag voor de officiële opening bekeek de werkgroep ook
de nieuw aangelegde vistrap. 17 maart opnieuw bij
“Dickninge” Op 24 maart gaat de groep om 09.30 op de
fiets naar Rouveen om wilde narcissen te zien. Vertrek
vanaf de carpoolplaats bij de Lichtmis. 31 maart en 7 april
weer bij “Dickninge”.

Nestkasten

14 maart a.s is er controleursvergadering.
De gegevens van J. Nijboer betreffende 2009 komen
langzaam binnen.

Ringwerk

7 april komt de groep bij elkaar. Jan Dunnink heeft een
opleiding als ringer gedaan en met succes afgesloten.
Harm Bloemhof meldt dat de coördinator van de landelijke
ringerscentrale aan geeft dat bij de „Lokkerij‟ voor bepaalde
projecten een aparte ringvergunning afgegeven kan
worden.

Weidevogels

Het eerste kievitsei is gevonden, landelijk gemeld.

Roofvogels

Harry van Wijk is naar de landelijke roofvogeldag geweest.
Hugh Jansman verzorgde daar een lezing over
havikarenden, in Spanje.

Vlinders

Anton Schuring zou op 8 februari al een vlinder hebben
waargenomen.
Geen bijzonderheden.

R.O.
Zoogdieren
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Wederom is er op de Respersweg in IJhorst een levenloze
das aangetroffen.

Redactie

De nieuwe scharrelaar is net uit met een nieuw omslag. Dit
keer met een afbeelding van het “Reestdal” uiteraard met
de “Reest” en ooievaar.

Natuurreizen

19 februari was er een terugkom kijk avond waar elkaars
foto‟s en filmpjes en fotoboeken bekeken konden worden.
Het was een plezierige avond.

Daarna gaat de voorzitter over tot wel een bijzonder moment en zeker voor
Harry van Wijk want hij krijgt voor jaren trouwe inzet en verdiensten voor de
vereniging, de gouden zwarte mees uitgereikt en opgespeld. Dit gaat
vergezeld van een bloemetje. Speciaal hiervoor waren zijn broers aanwezig.
Daarna vraagt de voorzitter aandacht voor de a.s schoonmaakdag. 14-032011
14-03-2011
19-03-2011
04-04-2011
16-04-2011
02-05-2011
14-05-2011
06-06-2011
24-09-2011
29-10-2011
07-11-2011
12-19-05 2012

Nestkastcontroleursvergadering inforuimte SBB.
Schoonmaakactie.
LCV: presentatie Bertil Zoer (Bevers in Drenthe ) (Gerard)
Start nestkastcontrole.
Koos Dansen Gelders Landschap. Vogels in hun directe
leefomgeving.
vrijwilligersreis naar de Weerribben.
LCV: Plantenexcursie Jacob van de Weele daarna
vergaderen in de “Wheem”.
1e Heidezuivering.
2e Heidezuivering.
presentatie S.B.B [ledencontactvergadering]
natuurreis [bestemming nog onbekend].

Op tweede Pinksterdag is er weer de jaarlijkse fietstocht, er wordt gedacht om
een dierenroute uit te zetten. Mensen met bijzonder dieren kunnen zich
hiervoor aan melden.
Rondvraag
Op 14, 15 en 16 april wordt het 200 jarig bestaan van de gemeente Staphorst
gevierd, hiervoor komt op het kerkplein van IJhorst een soort markt, waar
verschillende stands komen te staan. Ook onze vereniging wordt daar
vertegenwoordigd door Roelof Talen, Harm Bloemhof , Klaas Dozeman en
Jan Paasman.
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Koop Tissing meldt dat tijdens nestkastcontrole er wordt gezaagd in het bos,
wat particulier eigendom is. Na 15 maart start broedseizoen is dit niet
toegestaan. De eigenaar van het bos is bekend, en de vergadering stelt voor
om contact met hem op te nemen.
Ook S.B.B. overweegt om toch in bepaalde gebieden ook te blijven zagen.
Jan Dunnink meldt dat in Wieden en Weeribben alle bomen met een
roofvogelhorst in kaart zijn gebracht.
Zoals gemeld wordt het gedeelte na de pauze verzorgt door de
plantenwerkgroep.
Hierna bedankt de voorzitter ons allen voor opkomst en inbreng en wenst ons
wel thuis.
De tweede secretaris, Geertje Zwiers

De voorzitter, Jan Vos.

JEUGDHOEKJE

Wateronderzoek Zwartewaterklooster
Zat.10-09-11: Het was een prachtige middag, bijna te warm. Helaas was de
opkomst niet erg groot, in totaal 8 kinderen. Er waren deze middag meerdere
activiteiten zoals Monumentendag en boerendag in Staphorst. Maar ondanks
dit werd er driftig geschept en gevist met de schepnetjes. Grote en kleine
beestjes werden gevangen en in de witte
bakken gedaan. Daarna werden de
beestjes opgezocht met behulp van
zoekkaarten en boeken, ook de loeppotjes
werden goed gebruikt. De beestjes werden
allemaal door Martijn opgeschreven en de
aantallen werden ook genoteerd .
Hier volgen de namen van de gevonden
beestjes:
Spinnende
watertor,
Posthoornslak,
Gerande
oeverspin,
Poelslak,
Bootsmannetje
of
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ruggezwemmer, Schaatsenrijder, Watermijd,
Groene kikker, Watervlo,
Eenoogkreeft, Libellenlarve, Waterspin, Tuimelaar, Schrijvertje, Gewone
geelgerande watertor, Springstaart, Nimfen van glazemaker, Keverlarven,
Tubifex. In verband met de Rana-virus infectie in Natuurpark Dwingelderveld
is het raadzaam om de schepnetjes en bakken goed schoon te maken om
verdere verspreiding te voorkomen. Deze infectie heeft massale sterfte
veroorzaakt onder de kikkers en ook amfibiën, reptielen en vissen kunnen
hierdoor besmet raken. Al met al een geslaagde middag.
Voedersilo maken
Zaterdag 1 oktober waren er 36 kinderen naar de schuur van SBB gekomen
voor het maken van een voedersilo. Het weer was prachtig om buiten te
werken. De kinderen hadden gelukkig gehoor gegeven aan de oproep om
eigen gereedschap mee te nemen naar deze middag.
Na een korte uitleg
wat
de
mogelijkheden
waren om een
voedersilo
te
maken van hout en
gaas gingen de
kinderen
vol
enthousiasme aan
de slag. Er werd
hard gewerkt en
sommige kinderen
konden zelfs met 2
silo‟s naar huis. De
werkgroep
jeugd
kon gelukkig weer
rekenen op voldoende hulp van ouders en leden van de vereniging. Al met al
weer een geslaagde middag in de natuur.
Van één van de kinderen is er gereedschap achtergebleven aan het eind van
de middag. Dit is af te halen bij H. Vos-Tuin, tel 0522 – 441858.
Lezing Uilen en braakballen pluizen.
Zaterdagmiddag 19 november waren er 22 kinderen naar de middag over de
uil gekomen. Arnold Lassche had een mooie presentatie voor de kinderen
gemaakt. Vol aandacht werd er geluisterd naar de uitleg van Arnold. Diverse
opgezette uilen werden bewonderd door de kinderen.
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En na het kijken van een korte
film over de Kerkuil werden er
uilenballen uitgedeeld aan de
kinderen. Met behulp van
pincetten,
prikkertjes
en
kwastjes werden de braakballen
uitgeplozen door de kinderen.
Heel veel botjes werden er
gevonden.
Door middel van zoekkaarten
konden de kinderen uitzoeken
aan welk dier de botjes hadden
toebehoord. Aan de vorm van
de botjes kon dan uitgezocht worden of het bijvoorbeeld om een voorpootje of
een achterpoot van een muis ging. Het was prachtig om te zien hoe
geïnteresseerd de kinderen de
hele middag waren.
Al snel was het dan ook al weer
16.00 uur en konden de kinderen
nadat ze eerst goed de handen
gewassen hadden weer naar huis
met een tijdschrift over uilen, een
kleine attentie van SBB, en voor
de liefhebbers waren er nog
braakballen en botjes om mee
naar huis te nemen.

Links veldmuis, rechts de 'losse' onderdelen
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RINGEGEGEVENS

overzicht van teruggemelde geringde vogels uit de regio

Plaats

Meldgegevens

Leeftijd

Ref.

Afstand
in km

Meld-datum Melder

Geslacht

Referentie

Geslacht

Plaats

Soort

Leeftijd

Ring-datum Ringer

0

Ringnr.

Onbekend Onbekend Ruinen,
Nvt
Gierenplas 4

4

1

Onbekend Onbekend Wapserveen, Nvt
Oosteinde

0

Onbekend Volgroeid

Roderwolde, Nvt
paal
Sandebuur 19

54

56

0

Na 1 kj.

Van Wijk /
Padding

26-4-2011

Nvt

34

Na 1 kj.

25-10-2011 Pub.
melder

Nvt

Man

J. Vos

15-10-2011 Pub.
melder

Onbekend Onbekend Zeijen,
Rheeërweg

4

A. van
Wijk

Onbekend Nestjong, Ansen,
niet
Kleine
vliegvlug Esweg 7

19-7-2011

Pub.
melder

Onbekend Onbekend Uffelte, Van Nvt
der Sluis- weg

Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, Uffelte, Weg Nvt.
niet
a.d. Es 6
vliegvlug

Pub.
melder

Badhoevedor Nvt
p, Steffens

29-5-2006 J.
Mussche
Kerkuil

Onbekend Nestjong, Ruinen,
Nvt.
niet
Armweide 35
vliegvlug

6-11-2011

Pub.
melder

Vrouw

BWS vak 31
(kast 0090543)

Kerkuil

Onbekend Nestjong, Uffelte,
Nvt.
niet
Nieuwe
vliegvlug Kampenweg

14-3-2010

B.J. Bol

Onbekend Volgroeid

Nvt.

Kerkuil

Nvt.

24-9-2010

J. Miske

AL…72143

15-7-2008 J.
Mussche

Kerkuil

Onbekend Nestjong, Dwingeloo,
niet
Westeinde
vliegvlug 61

15-5-2010

Onbekend Volgroeid

Ansen

Kerkuil

Onbekend Nestjong, Ommen,
Nvt.
niet
Koloniedijk 1
vliegvlug

Meppel,
Reggersweg
1, nestnr.
3097
J. Miske

Nestjong,
niet
vliegvlug

Kerkuil

Onbekend Nestjong, Meppel,
Nvt.
niet
verpleeghuis
vliegvlug De
Schiphorst

1-6-2011

Klein
Nvt
Amsterdam,
Breestraat 42

113

Ooievaar

Onbekend Nestjong, Meppel,
Nvt.
niet
verpleeghuis
vliegvlug De
Schiphorst

R.
Groenink

Nvt

Ooievaar

Man

2-6-2011

Ooievaar

Nestjong, Balkbrug,
Nvt.
niet
Den Huizen
vliegvlug

Onbekend Nestjong, BWS (005niet
0818
vliegvlug

…5438246

29-6-2011 H.
Bloemhof
27-6-2011 H.
Bloemhof

…5438032

…5438004

7-6-2007

14-6-2005 J.
Mussche

16-6-2006 J.
Mussche

25-6-2009 J.
Mussche

21-9-2007 J.
Mussche

J.
Mussche

…5403705

…5400186

…5256332

……2490

……2487

……2462

19-6-2007 J.
Mussche
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Soort

Geslacht

Leeftijd
BWS (kast
008-1352)

Plaats
J.
9-5-2011
Compagner

Referentie

RINGEGEGEVENS
Ring-datum Ringer
Na 1 kj.

Meld-datum Melder

Ringnr.
Vrouw

Geslacht

Na 1 kj.

Leeftijd

BWS vak 48
(009-0538)

Plaats

Van Wijk /
Padding

Ref.

1

Afstand
in km

Meldgegevens

Vrouw

A. van
Wijk

Bonte
Vliegenv.

0

27-5-2009 J.
Mussche

Nvt

AS…51617

11-6-2011

6-6-2011

1

AS…50926

J. Dunnink Onbekend Onbekend BWS vak 53
(kast 0120407)

Nvt

Onbekend Nestjong, BWS vak 52 Nvt.
niet
(kast 012vliegvlug 0425)

J. Dunnink Onbekend 1e kj.

22

J. Dunnink Bonte
Vliegenv.

6-6-2011

Nvt

25-5-2011 J. Dunnink Bonte
Vliegenv.

BWS vak 27
(kast 0120425)

J.
0
Compagner

AS…50298

Na 1 kj.

BWS vak 44
(kast 0170932)

2

M. Meulman 11-5-2011

E. Rolleman 21-5-2011

Vrouw

J. Dunnink Man

A. van
Wijk

J. Dunnink Vrouw

BWS vak 48
(kast 0081360)

L. Esselbrugge

30

1-6-2011

Na 1 kj.

BWS vak 44
(kast 0170903)

Nvt

0

Onbekend Nestjong, BWS vak 10 Nvt.
niet
(kast 003vliegvlug 0116)

Na 1 kj.

Diever,
Dieverzand

Nvt

29-5-2009 C.Both

AS…45473

Na 1 kj.

BWS vak 48

Onbekend Nestjong, Dwingelerza Nvt.
niet
nd
vliegvlug

Man

Na 1 kj.

Bonte
Vliegenv.

C.Both

Vrouw

BWS (kast
003-0112)

M. Meulman 2-5-2010

A. van
Wijk

Na 1 kj.

Pimpel-mees

Onbekend Nestjong, BWS (010niet
0233)
vliegvlug

2-6-2010

Vrouw

Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
003-0102)
vliegvlug

Van Wijk /
Padding

Bonte
Vliegenv.

Zwarte mees

3

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
009-0512)
vliegvlug

Van Wijk /
Padding

27

Na 1 kj.

Nvt

Vrouw

Na 1 kj.

A. van
Wijk

J. Dunnink Vrouw

1

6-5-2011

1-6-2011

Man

K. Koobs

Van Wijk /
Padding

Nvt.

8-5-2010

J.
Mussche

BWS vak 5
(kast 004800)

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
009-0505)
vliegvlug
Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, Lheebroek
niet
vliegvlug

M.A.
Douma

Na 2 kj.

Bonte
Vliegenv.

Zwarte mees

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
004-0757)
vliegvlug

BWS vak 26
(kast 0211182)

IJhorst,
Vossenburcht (0290023)

17-5-2009 J.
Mussche
14-5-2009 J.
Mussche

AP…28621

AP…28448

2-6-2008

J.
Mussche

AN…67553

AN…65275

11-5-2008 J.
Mussche

C.Both

AN…64117

1-6-2008

23-5-2007 J.
Mussche

AN…60597

AL…75760

10-5-2008 J.
Mussche
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Ring-datum Ringer

Geslacht

RINGEGEGEVENS
Soort

Leeftijd

Plaats

Referentie

Onbekend Nestjong, BWS vak 56 Jouk
niet
(kast 023Mussche
vliegvlug 1460)

Ringnr.
Bonte
Vliegenv.
Onbekend Nestjong, BWS vak 59 Nvt.
niet
vliegvlug

J.
Mussche
Bonte
Vliegenv.
Onbekend Nestjong, BWS vak 17 Nvt.
niet
vliegvlug

1-6-2010

Bonte
Vliegenv.

AT…57103

29-5-2010 A. van
Wijk
Bonte
Vliegenv.

31-5-2010 A. van
Wijk

AS…55172

29-5-2010 J.
Mussche

Onbekend Nestjong, BWS vak 28 J. Vos
niet
(kast 005vliegvlug 818)

AS…55414

AS…54854

Onbekend Nestjong, BWS vak 53 K. Koobs
niet
(kast 021vliegvlug 1153)

Zwarte mees

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
011-0390)
vliegvlug

Van Wijk /
Padding

15-5-2010 J.
Mussche
Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
009-0529)
vliegvlug

B. Witte

AS…54268

Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
019-0727)
vliegvlug

J.
Mussche

A. van
Wijk

Volgroeid

Na 1 kj.

Na 1 kj.

2 kj.

2 kj.

Na 1 kj.

Na 1 kj.

Na 1 kj.

BWS vak 09

BWS vak 58
(kast 0110393)

BWS vak 60
(kast 009508)

BWS vak 31
(kast 0090552)

BWS vak 27
(kast 0211174)

BWS vak 26
(kast 0211182)

BWS vak 2
(kast 0010045)

BWS vak 8
(kast 0040768)

BWS vak 60
(kast 0090527)

Nvt

Nvt

Van Wijk /
Padding

Van Wijk /
Padding

K. Koobs

K. Koobs

A. van
Nierop

Nvt

Nvt

Van Wijk /
Padding

Ref.

1

1

2

2

0

0

0

0

1

1

3

Afstand
in km

Plaats

2 kj.

V.d.Berg /
Otter

Onbekend BWS vak 54
(kast 0120449)

Na 1 kj.

BWS vak 51
(kast 1061276)

Leeftijd

Meldgegevens
Geslacht
Vrouw

Vrouw

J. Dunnink Vrouw

J. Dunnink Vrouw

J. Dunnink Vrouw

A. van
Wijk

Meld-datum Melder
26-4-2011

1-6-2011

28-5-2011

21-6-2011

14-5-2011

J. Dunnink Vrouw

9-5-2011

A. van
Wijk

Vrouw

9-5-2011

J. Dunnink Vrouw

Vrouw

31-5-2011

Vrouw

Zwarte mees

A. van
Wijk

Onbekend Nestjong, BWS vak 03 Nvt.
niet
vliegvlug

J.
19-5-2010
Compagner

Zwarte mees

Vrouw

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
008-1397)
vliegvlug

K. Visscher 6-5-2011

Onbekend Nestjong, BWS (kast
niet
052-0687)
vliegvlug

A. van
Wijk
Bonte
Vliegenv.

H. Dunnink 11-5-2011

29-5-2009 J.
Mussche

Bonte
Vliegenv.

J.
Mussche

A. van
Wijk

J.
Mussche

AS…53293

23-5-2009 J.
Mussche

2-7-2009

6-6-2009

AS…53156

6-5-2010

AS…53814

AS…52612

AS…52562

AS…51872

30-5-2009 J.
Mussche
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Geslacht

Leeftijd

Plaats

RINGEGEGEVENS
Soort

23-5-2011

25-5-2011

25-5-2011

Na 1 kj.

Na 1 kj.

Na 1 kj.

Leeftijd

BWS vak 11
(kast 0030105)

BWS vak 44
(kast 0170907)

BWS vak 44
(kast 0170907)

Plaats

Nvt

Nvt

L. Esselbrugge

L. Esselbrugge

Ref.

0

0

1

0

0

Afstand
in km

Meldgegevens

Na 1 kj.

BWS vak 11
(kast 0030105)

Van Wijk /
Padding

Geslacht

Na 1 kj.

A. van
Wijk
C.Both

Vrouw

Vrouw

Na 1 kj.

Na 1 kj.

Boswachterij
Ruinen

BWS vak 51
(kast 1161266)

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

13

1

0
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J. Dunnink Onbekend Onbekend BWS vak 27
(kast 021111)
J. Dunnink Onbekend 1e kj.
BWS vak 5
(kast 0040783)

Vrouw

J. Dunnink Man

J. Dunnink Vrouw

J. Dunnink Vrouw

J. Dunnink Man

A. van
Wijk

0

Meld-datum Melder

Ring-datum Ringer
Na 1 kj.

Referentie

Ringnr.
Man

Nestjong, BWS vak 26 Nvt.
niet
(kast 005vliegvlug 0801)

4-5-2011

IJhorst,
Bomertswijk
(kast 1330031)

23-5-2011

Boomklever

Vrouw

Na 1 kj.

Nvt.

25-5-2011

Staphorst,
Nvt
Schemperserf
30

Na 1 kj.

Man

Vrouw

23-5-2009 J.
Mussche
Boomklever

Boomklever

Boomklever

12-4-2011

Zwolle,
Veeralle 33

Nvt.

8-9-2011

Onbekend Nestjong, BWS vak 54 A. van
niet
(kast 012Nierop
vliegvlug 0482)

28-5-2011

9-5-2011

Bonte
Vliegenv.

Onbekend Nestjong, BWS vak 52 K. Hoeve
niet
(kast 012vliegvlug 0403)

J. Dunnink Onbekend Nestjong,
niet
vliegvlug

BWS vak 44 L. Essel(kast 017brugge
0907)

V…454635

23-5-2009 J.
Mussche

BWS vak 44 L. Essel(kast 017brugge
0907)

V…454624

22-5-2009 J.
Mussche
21-5-2010 A. van
Wijk

V…454515

V…452895

BWS vak 11 Nvt.
(kast 0030105)

Koolmees

Onbekend Nestjong, IJhorst,
Van Wijk /
niet
Bomertswijk Padding
vliegvlug (kast 1330003)

21-5-2008 J.
Mussche

Onbekend Nestjong, Staphorst,
Nvt.
niet
Schemperser
vliegvlug f 34

V…402073

Gierzwaluw

Vrouw

J.
Mussche
Koolmees

3-9-2011

9-12-2010 G.J.
Gerritsen

Bonte
Vliegenv.

P….08436

AT…94859
21-5-2011 J.
Mussche
11-6-2010 J.
Mussche
5-6-2010

Bonte
Vliegenv.

1e kj.

AT…57738

Onbekend Nestjong, BWS vak 5
niet
(kast 004vliegvlug 0783)

AT…57452

AT…57322

J.
Mussche
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VELDWAARNEMINGEN

Datum

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Vogels:
01-06-2011

Wielewaal ♂

Bosw. Staphorst, vak
57/58 (gehoord)

Jan Dunnink

01-06-2011

Sperwer

Jan Dunnink

Juni 2011

Grote Bonte
Specht

16-06-2011

Buizerd

17-06-2011

Raaf

Bosw. Staphorst, vak 7
Nest verstoord
Bosw. Staphorst, jongen
in boomholten
aangetroffen in vak 3, 27
en 55.
Staphorst, Rienkskanaal
Jong exempl. onder nest
Bosw. Staphorst, vak 57

Jan Dunnink

Fam. H.
Mussche
Jan Dunnink
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Datum
21-06-2011

Soort:
Roodborsttapuit
♂

Plaats:
Bosw. Staphorst, Zoere
Grachten

Waarnemer(s)
Jan Dunnink

03-11-2011

Wilde Zwaan

Jan Dunnink

06-11-2011

Wilde Zwaan

13-11-2011

Casarca (6
exempl.)

Bosw. Staphorst,
Zwarte Venen
Staphorst,
Spoordijk/Leidijk
Staphorst, Conradsweg
in zand zuiggat

06-06-2011

Das jong
exempl.
Bunzing

Staphorst,
Beugelenveldweg
Bosw. Staphorst, vak 7
(bosrand) Oude Leidijk

Jan Dunnink
Aaldert Kreeft
Jan Dunnink

21-06-2011

Reekalf

Bosw. Staphorst, vak 11

Jan Dunnink

Zoogdieren:
06-06-2011

16

Jan Dunnink
Bert Bernardus

Datum
14-09-2011

Soort:
Das ♀ 9 kilo

02-10-2011

Das ♀ 15 kilo

16-10-2011

Das ♂ 11 kilo

18-10-2011

Das ♀ 14.5 kilo

26-10-2011

Das ♀ 14 kilo

01-06-2011

Eekhoorn
(paartje)

Reptielen:
24-09-2011

Adder

29-10-2011

Adder

Plaats:
Staphorst,
Lankhorsterweg 6
(verkeersslachtoffer)
Staphorst,
Lankhorsterweg 6
(verkeersslachtoffer)
IJhorst, Poeleweg
(draadslachtoffer)
Punthorst, J.B. Kanlaan
10
(verkeersslachtoffer)
Staphorst, Gorterlaan
t.h.v. Defensieterrein
(verkeersslachtoffer)
Bosw. Staphorst, vak 7

Waarnemer(s)
Rudie Mulder

Bosw. Staphorst, vak 60
Tijdens heidezuivering
Bosw. Staphorst, vak 60,
tijdens heidezuivering

Deelnemers
heidezuivering
Deelnemers
heidezuivering

Rudie Mulder

Alfred
Brinkman
Dhr. Mulder

Egbert Tuin

Jan Dunnink

Rectificatie:
In de vorige scharrelaar stond de waarneming van een roze stinkzwam in de
tuin van de familie Muller. Het was echter de kleine stinkzwam die er met
meerdere exemplaren voorkwam.
Harry van Wijk
WERKGROEP ROOFVOGELS EN UILEN
RESULTATEN 2011
Van soorten als Buizerd, Havik en Sperwer hebben wij dit jaar opnieuw geen
goed beeld wat betreft het aantal broedgevallen en het broedsucces. De
aantallen die hier genoemd worden benaderen dan ook bij lange na niet de
werkelijkheid. Het zou alleen al mooi zijn om van de boswachterij Staphorst
weer eens een goed beeld te krijgen. Dat vraagt tijd en energie en hierbij dan
ook opnieuw een oproep aan jongelui om onze werkgroep te versterken voor
het zoeken van nesten in het vroege voorjaar.
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Ook de controleurs van nestkasten in de boswachterij vragen wij om tijdens
controles goed om zich heen te kijken. Plukplaatsen, ruiveren en in de
jongenfase poep op de bodem en vegetatie onder bomen vormen
aanwijzingen voor de aanwezigheid van deze soorten.
Van de Buizerd zijn 16 territoria vastgesteld. De meeste hiervan (11) zijn door
Klaas Harink vastgesteld in het gebied rond Rouveen. De andere territoria
waren in de boswachterij (4) en in het Carstenbos (1). In ieder geval 6
broedsels waren succesvol (minimaal 1 uitgevlogen jong). Eén broedsel is
mislukt en van de overige 9 broedsels is het resultaat niet bekend.
Van de Havik zijn 3 territoria vastgesteld. Twee hiervan bevonden zich in het
gebied rond Rouveen. Deze broedsels zijn mislukt. Uit het nest in het
Carstenbos zijn 3 jongen gevlogen.
Van de Sperwer zijn 3 territoria vastgesteld in de boswachterij Staphorst. Er
was sprake van 1 succesvol broedsel en 1 mislukt broedsel. Van het derde
broedsel is het resultaat niet bekend.
De Bosuil was weer present met 1 succesvol broedsel. In dit nest in de
boswachterij zijn 3 jongen geringd.
In het afgelopen jaar hebben wij wel een aardig beeld gekregen van het aantal
broedgevallen en het broedsucces van de Torenvalk, Kerkuil en Steenuil in
ons onderzoeksgebied.
Torenvalk
In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen
jaar 89 nestkasten en oude melkbussen. Alle
broedgevallen zijn waargenomen in deze
nestplaatsen.
Afgelopen jaar was een geen topjaar, maar ook
geen slecht jaar. Zeker in vergelijking met de twee
voorgaande jaren deed de Torenvalk het in ons
onderzoeksgebied weer redelijk goed. In totaal
zijn 20 broedsels waargenomen (zie figuur 1).
Hiervan waren 18 broedsels succesvol, 1
broedsel is mislukt en van het laatste broedsel is
het resultaat onbekend.
De gemiddelde legselgrootte was 5,3 en het
gemiddeld aantal jongen per legsel 4,7. Het gemiddeld aantal per nest
uitgevlogen jongen bedroeg ook 4,7. Ook dat is gelet op het langjarige
gemiddelde van 4,5 beslist niet slecht (zie figuur 2).
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Rest nog te vermelden dat in totaal 85 jongen aan „onze‟ populatie zijn
toegevoegd. Hiervan zijn 76 jongen aan „onze burgerlijke stand‟ toegevoegd
oftewel van een ring voorzien.
Territoria Torenvalk 1988-2011
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Figuur 1 Territoria van de Torenvalk 1988-2011
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Figuur 2 Broedsucces van de Torenvalk 1988-2011.

Kerkuil
In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen jaar 79
nestkasten voor de Kerkuil. In totaal zijn 22 broedsels
vastgesteld. Ook hier geldt, geen topjaar maar ook
geen slecht jaar (zie figuur 1). Afgelopen jaar was een
bijzonder jaar. Terwijl de ene kerkuil nog op eieren zat
waren er in sommige andere nesten al halfwas jongen.
Ook werd er nog laat gebroed. In Nieuwleusen hebben
wij op 18 november nog 1 jong geringd waarvan de
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slagpinnen nog in de pin zaten! Afwachten of dit jong nog ooit vrij zal
rondvliegen!
Het enige tweede broedsel bevond zich ook dit jaar weer bij familie Van den
Berg aan de Zwartewaterkloosterweg. Een perfecte broedplaats waar in 2007
zelfs sprake was van drie broedsels. Uit het eerste broedsel zijn dit jaar 5
jongen uitgevlogen en het tweede broedsel 4 jongen. Voorwaar geen slecht
resultaat voor dit uilenpaar.
Van de 22 eerste broedsels waren 19 broedsels succesvol. Drie broedsels zijn
mislukt. De gemiddelde legselgrootte was 4,5 en het gemiddeld aantal jongen
per legsel 3,9. Het gemiddeld aantal per nest uitgevlogen jongen bedroeg ook
3,9. Dit is nagenoeg gelijk aan het langjarige gemiddelde van 4 (zie figuur 2).
In totaal zijn 78 jonge kerkuilen uitgevlogen. In totaal zijn 65 jongen geringd.
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Figuur 2 Territoria van de Kerkuil 1988-2011

Broedsucces Kerkuil 1988-2011

aantal uitgevlogen jongen

6
5

5,0
4,5

4,9

4,5

5,2

4,9

4,7

4
3

3,0

2,6

3,7

5,2

4,9
4,2

4,0

4,1
3,5

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,9

Gemiddeld aantal uitgevlogen
jongen per succesvol broedsel

2
1

jaar

Figuur 3 Broedsucces van de Kerkuil 1988-2008.
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Steenuil
In
ons
onderzoeksgebied
hingen het afgelopen jaar 95
nestkasten voor de Steenuil. In
totaal
zijn
22
broedsels
vastgesteld.
Van
deze
broedsels waren 16 succesvol,
5 mislukt en van 1 broedsel is
het resultaat niet bekend (zie
figuur 1).
Het aantal broedparen in ons
onderzoeksgebied is beslist
groter. We krijgen regelmatig
signalen van mensen dat het
geluid van dit prachtige uiltje
ook op andere plaatsen wordt waargenomen. De Steenuil maakt zijn nest ook
vaak onder de dakbedekking van oude schuren. Deze broedplaatsen zijn
moeilijker vast te stellen.
De gemiddelde legselgrootte van de 16 succesvolle broedsels was 3,9. Het
gemiddeld aantal per succesvol broedsel uitgevlogen jongen bedroeg 3,5. Dit
ligt boven het langjarige gemiddelde van 3,1 (zie figuur 2).
In totaal is onze omgeving verrijkt met minimaal 56 jonge steenuilen. Hiervan
vliegt er in ieder geval 1 zonder ring rond. Dat knaagt 
Terriotoria Steenuil 1989-2011
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Figuur 5 Territoria van de Steenuil 1988-2011
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Figuur 6 Broedsucces van de Steenuil 1988-2011

Rest mij de andere werkgroepleden hartelijk te danken voor hun bijdrage van
dit jaar. Zonder hen had ik dit verslag niet kunnen maken.
Namens de „Werkgroep roofvogels en uilen‟,
Arnold Lassche

DE DAS (MELES MELES)
Tegen de tijd dat wij ons te rustte gaan, gaat de das eropuit. We zien hem dan
ook niet, tenzij wij er veel moeite voor doen. Dat het de laatste jaren weer wat
beter gaat met de dassen in ons land, merken wij dan ook niet zo.
De das lijkt nogal op een beer,
met zijn 90 cm gedrongen
lichaam, zijn korte staart en
zijn korte sterke poten met
indrukwekkende klauwen en
sterke kaken. De kaken van
een das zijn zo sterk als van
een pitbull. Hij is met zijn 1
meter lengte en zijn 8 tot 20
kilo
zware
lichaam
ons
grootste “roof”dier (tweemaal
zo zwaar als een vos.) Net als
een beer loopt ook de das op
de zolen van zijn voeten, maar houdt de gelijkenissen op. Overdag zitten ze
diep verscholen in hun hol,‟s nachts lopen ze buiten rond, maar niet langer
dan strikt noodzakelijk is. Zowel de beer als de das behoren tot de orde
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Carnivora (alleseters), maar ze worden in verschillende families geplaatst. De
das behoort samen met de otter, steen- en boommarter, bunzing, hermelijn en
de wezel tot de familie van de marterachtigen (Mustelidae).
Levenswijze
Onze Europese das is een nachtdier en over het algemeen zo schuw dat je
hem zelden te zien krijgt, ook niet wanneer je er speciaal op uit gaat om hem
te observeren. Dassen komen gewoonlijk een uur ná zonsondergang uit hun
burcht in herfst en de winter. In de nazomer komen ze wel vóór
zonsondergang naar buiten, omdat de nachten dan korter zijn. Als er echter
onraad is of er verdachte geluiden of geuren zijn, blijft de das de gehele nacht
in zijn burcht en ook bij heldere maan komt hij vaak niet naar buiten.
Ook ‟s winters blijven dassen soms weken lang binnen. Ze gaan niet echt in
winterslaap, zoals egels en slaapmuizen, maar liggen dagenlang maar een
beetje in hun nestkamers betere tijden af te wachten. Af en toe gaan ze even
naar buiten om zichzelf te verzorgen, te keutelen, te plassen of elkaars haar te
kammen.
Biotoop
Dassen wonen graag in de buurt van een weilandje met koeien of paarden,
want onder de koeienvlaaien en hopen paardenkeutels vinden ze hun
favoriete kostje: regenwurmen ook ‟s nachts actief.
Dassen houden van een gevarieerd landschap. Hun burcht maken ze het liefst
langs bosranden, in kleine bosjes of in houtwallen. De das houdt van een
gebied met een niet te intensieve landbouw met behoorlijke stukken weiland
(vanwege de wormen die hij veel eet), ook akkers, boomgaarden, bosjes,
heggen enz. moeten voorkomen. Hij heeft een voorkeur voor hellingen.
Schone burcht
Een dassenburcht bestaat uit een aantal ondergrondse kamers, die ketels
worden genoemd, en die comfortabel zijn ingericht met dorre bladeren, varens
of hooi. Dassen schrapen die bekleding buiten bij elkaar en slepen die
achterstevoren naar binnen terwijl ze z‟n bos tussen hun voorpoten en kin
geklemd houden. Dassen houden van een schoon hol zonder nare geurtjes.
Ze brengen dan ook het grootste deel van hun leven in door.
De omvang van diverse dassenburchten verschilt nogal. Eén pijp is een
vlucht- en twee pijpen een bijburcht. Meestal hebben ze drie tot tien uitgangen
die gemiddeld tien tot twintig meter uit elkaar liggen. Bij meerdere pijpen kan
er sprake zijn van een kraamburcht.
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Dassenburcht

De alleseter
Bij lekker weer komen ze ‟s avonds pas naar buiten. Meestal een uur na
zonsondergang, maar hartje zomer soms ook wel eerder. Hun eerste gang is
naar de wc. Ze maken kleine putjes als een kat en doen daar hun ontlasting in
maar dekken het niet af zoals een kat. De ontlasting is meestal zwart van
kleur; dekschildje van torren en kevers.
Daarna gaan ze op pad – bijna altijd alleen, soms met z‟n tweeën – op zoek
naar iets eetbaars.
De das eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Het belangrijkste zijn
regenwormen. Hij graaft ze niet uit de bodem, maar verrast ze als ze boven de
grond komen. Verder eet hij het hele jaar door kleine zoogdiertjes, mollen,
muizen, slakken, torren, kevers, paddenstoelen en vogelnestjes. Gevallen
appels en peren, bramen en aardbeien vindt hij heerlijk. In de herfst graaft de
das de nesten van hommels, bijen en wespen op, die hij van larven en honing
ontdoet. Voor de rest snoept de das van alle soorten graan zoals gerst, haver,
rogge en maïs. De laatste als de kolven zacht zijn.
Voorplanting
Een mannetje, beer genoemd, en een vrouwtje blijven waarschijnlijk hun hele
leven bij elkaar. Een mannetje is na 9 -18 en vrouwtje na 12-24 maanden
geslachtsrijp. Ze paren in juli of augustus, maar de embryo‟s beginnen zich
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pas in december of januari te ontwikkelen. Z‟n verlengde draagtijd komt vaak
voor bij Marterachtigen. De bevruchte eicel deelt zich een paar keer en houdt
dan voor een paar maanden op met groeien pas in de winter of in het voorjaar
gaat het embryo verder met groeien, waardoor de jongen in een gunstig
jaargetijde (februari/maart) geboren worden. In totaal heeft het dassenjong 60
groeidagen nodig voordat het geboren wordt.
In Nederland is het aantal jongen per worp 1 tot 5, maar twee is normaal. Bij
de geboorte zijn ze 12,5 cm lang, waarvan 4 cm staart. Ze zijn witachtig van
kleur en doof en blind. Na 30 dagen kunnen ze hun ogen open doen. Na vier
weken krijgen ze melktandjes en na twaalfweken wisselen ze naar echte
tanden. De moeder zoogt de jongen ongeveer 3 maanden.
De eerste 6-8 weken van hun leven blijven de jongen ondergronds; daarna
gaan ze voorzichtig de wereld boven zich verkennen. Als ze de burcht
uitgaan, komt eerst de moeder de omgeving met gesnuffel inspecteren. Dan
gaat zij terug om haar jongen te op te halen. In het begin blijven ze maar kort
buiten en schieten bij het minste teken van onraad teug in hun veilige hol. Na
een week worden ze wat moediger; beginnen hun omgeving te onderzoeken
en ruwe woeste spelletjes met elkaar te spelen. Later worden ze door hun
moeder meegenomen en leren zelf hun eten te zoeken. Ze verlaten hun
ouders ten slotte in oktober.
Bescherming
Dat de das kans heeft gezien tot op de dag vandaag te overleden, heeft hij te
danken aan zijn voorzichtigheid en zijn nachtelijke levenswijze. Met zijn
scherpe reukvermogen en gehoor weet hij, gedekt door de duisternis zijn weg
te vinden op zijn voedseltochten. De ogen van de das zijn minder goed, maar
zijn reuk en gehoor des te beter.Veelal bewandelen ze dezelfde wissels, zoals
het heet, hun vaste routes naar het land. In een weitje met hoog gras is z‟n
wissel goed te zien. Daar is het gras platgetrapt. Aan het prikkeldraad van het
hek hangen hun karakteristieken haren.
In onze moderne tijd is de grootste vijand van de das het verkeer. Onder druk
van het gemotoriseerde tijdperk waren er in de jaren tachtig nog maar 1.600
dassen over in Nederland maar toen werd Vereniging Das en Boom
opgericht die de aandacht vestigde op het lot van de das die het voor elkaar
kreeg dat op veel plaatsen wegen werden voorzien van dassentunnels, zodat
de dieren veilig konden oversteken. Ook het imago van de das werd
opgepoetst. Was een halve eeuw gleden in de ogen van sommige mensen de
das een schadelijk dier, nu is hij de beschermeling van sommige
natuurorganisaties en grondeigenaren.
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Ook Rijkswaterstaat houdt bij de aanleg van wegen automatisch rekening met
mogelijke dassenwissels. Daardoor is de dassenbevolking weer gegroeid tot
4.500 dieren. Die zijn allemaal veilig. In het wild levende dassen worden niet
veel ouder dan drie tot zes jaar. Exemplaren in dierentuinen halen wel eens
de twintig.
Nog steeds vallen er veel verkeersslachtoffers, maar het moetwillig uitgraven
en plat leggen van dassenburchten zal niet vaak meer gebeuren, al hoewel….
Weetjes
In Nederland komen in bijna alle provincies dassen voor. Alleen in het vlakke
natte Zeeland en Zuid-Holland niet. Zanderige zeeduinen lijken niet erg
geschikt als woonplaats. In Noord-Holland wonen ze alleen in het Gooi.
Van sommige dassenburchten is bekend dat ze zeker duizend jaar oud zijn. in
Oost-Europa zijn burchten gevonden die ouder zijn dan Rome, wel vijf duizend
jaar.
In sommige landen van Europa wordt de das nog steeds bejaagd. Daar is een
speciaal jachthondje voor gefokt; de dashond, beter bekent als teckel. Kort
potig en fel kan hij de dassen uit hun holen jagen.
Het kan zijn dat je na uren wachten bij een dassenburcht geen das te zien
krijgt. Of je zit bij de verkeerde uitgang of de das heeft even geen zin. Wat je
altijd wel vindt is een dassenhaar. Die is prachtig met verlopen kleuren en een
witte punt. Dassenhaar werd vroeger veel gebruikt voor pencelen en
scheerkwasten. Een scheerkwast heet in het Frans dan ook ”blaireau” wat das
betekent.
Dassenburchten worden niet altijd even intensief bewoond. Soms lijken ze
jaren verlaten. Als er weinig dassen zijn en veel holen krijgen burchtbewoners
inwoning van konijnen en zelfs van vossen. Met die laatste buren zijn de
dassen niet erg blij. Vossenholen stinken nogal.
In een uitgegraven Engelse dassenburcht in de buurt van een golfterrein zijn
een 250 golfballen gevonden, die de dassen hadden gebruikt voor de
aankleding van hun nestkamers.
Dassen worden geplaagd door de dassenvlo (paraceras melis) en de
dassenluis (Trichodectes melis), beide gespecialiseerde parasieten, die de
das ertoe brengen om geregeld de bekleding van de nestkamers te verversen.
Ook het gebruik van varens kan hiermee te maken hebben. Varens zijn een
oud boerenmiddel tegen luizen bij kippen en mensen.
Harm Bloemhof
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NESTKASTVERSLAG 2011 BOMERTSWIJK
Vogelsoort

Koolmees
Pimpelmees
Bonte
vliegenvanger
Boomklever
Glanskop
Totaal

broedsels
e
e
1 +2
broed
18 + 2
8
5

Succesvol

Mislukt

Aantal
eieren

Aantal
jongen

Datum
e
1 ei

15
8
5

5

151
90
32

117
85
27

11 april
12 april
26 april

2
1
36

2

13
10
296

12
0
241

10 april
11 april

30

1
6

Aantal nestkasten 37, waarvan er 33 waren bewoond. Een paartje
pimpelmezen heeft maar liefst 16 jongen groot gebracht. 2 nesten koolmees
werden verstoord door een bonte vliegenvanger.
Een koolmees heeft weken zitten
broeden terwijl er geen eieren in het nest
lagen.
Verder is mij dit jaar opgevallen dat de
bonte vliegenvanger eerder begint met
broeden en niet meer wacht tot het legsel
compleet is. Er was bij veel broedsels
verschil in leeftijd bij de jongen en dat
was niet alleen op deze route maar ook in
de boswachterij het geval.
Harry van Wijk
NESTKASTVERSLAG 2011 VOSSENBURCHT
Vogelsoort

Koolmees
Pimpelmees
Bonte
vliegenvanger
Boomklever
Glanskop
Totaal

broedsels
e
e
1 +2
broed
28 + 1
19 + 1
9

Succesvol

Mislukt

Aantal
eieren

Aantal
jongen

Datum
e
1 ei

26
18
8

3
2
1

223
197
64

169
177
51

11 april
9 april
26 april

2
1
61

2
1
55

16
10
423

6 april
10 april

6

16
10
510

Aantal nestkasten 65 waarvan er 60 bezet waren.
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Het aantal 2e broedsels was dit jaar beduidend minder. Slechts 2 vogels
hadden een vervolglegsel. Vorig jaar waren dat er 14.
De koolmezen hebben het beter gedaan dan vorig jaar, hoewel een kwart van
de broedsels bestond uit 5 á 6 eieren en soms nog minder jongen.
De gemiddelde ei leg was een aantal dagen eerder dan in 2010.
Harry van Wijk & Jaap Padding
DE RIEST
Op de grêns met Overiesel
achter de Wildenberg (of daorveur)
stroomt al eeuwenlaank een stroompien
en dat stroomt maar altied deur.
‟t Is een machtig mooi riviertien
det daor stroomt. Het hiet: ”de Riest”
En van ‟t mooie “Reestdallandschap”
geniete wi‟j het allermiest.
As de Riest iens kun vertellen
wat hi‟j all‟maol mitmaakt had
zul hi‟j uuu..ren kunnen deurgaon
Det is toch wel zo vaste as wat.
Van de dieren die kwamen drinken
Van de otters langs de kaant
Van het heuien elke zomer
deur de boer in ‟t Riesteland
Vrogger was ‟t er arg moerassig,
de boeren baalden der soms van.
‟t Heui was vake niet weg te kriegen
‟t Peerd mus altied trippen an.
„s Winters waren der overstromings
„t Riestelaand det stun dan blank.
En as ‟t dan ok nog hard gunk vriezen
Kun ie mit scheuvels an de gaank.
‟s Zomers gungen de kiender vissen
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mit as hengel een stok uut de bos
en een stukkie stoete an ‟t hoakie.
Hiel wat grundeldies wörden dan de klos.
De Riest die har ok schele posten
en soms en snoek, dan mus ie zien
hoe de hengel begunde te sidderen…
Zul het de bullebak wezen misschien?!
En as ‟t arg warm was: stiekum zwemmen,
want ‟t meug niet van va en moe!
Kwaam ie dan in een dreikolk‟ terechte
dan grepen oen kameraden oe!
De botterfabriek van de Balk
die hef een keer héél stout ewest:
Toen de Dedemsvaort edempt weur
loosden z‟ op de Riest, det kun jò best!
Maar… det smerig ofvalwater
det meuk alle leven dood
dus, ze mussen der mit stoppen.
En de Riest wör weer een schone “sloot”.
Het “Riegmeer” det is gaon graven
en ‟t Riestdal det is op-e-dreugd
zodat ‟t moerasgebied van vrogger
allent older‟ meinsen nog heugt.
Nou wilt de natuur-warkers
en de meinsen van ‟t milieu
dat alles weer net wordt as vrogger.
Veur sommige boeren een beetje sneu…
Och, mien Riest, historisch stroompie,
Een ding hòòp ik niet veur oe:
Dat zóe toch nooit recht gaot trekken!
Stroom mar kroem naor Möppel toe
nog eeuwenlaank….
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NATUURREIS NAAR POLEN
Met nog een winter te gaan is het hierna voorjaar 2012 tijd voor onze
gezamenlijke tweejaarlijkse natuurreis van 12 tot 19 mei.
Voor de reis hebben wij een gebied op het oog, net over de grens met Polen
bij Frankfurt a/d Oder, de Oder-Warta delta; noord west Polen. De afstand is
ca 750 km en ca 8 uur rijden, afhankelijk van de gekozen route.
Plaats van overnachting is Witnica polen.
Een greep uit de van de bijzonderheden uit het gebied;
- Het gebied herbergt 174 soorten broedvogels;
- Rijk aan planten/bloemen soorten;
- Speciale vleermuislocaties;
- Oorlogmuseum;
- Kastelen;
- Middeleeuwse kerken;
- Joodskerkhof
- En vele kapelletjes
Graag vernemen wij of u – zonder opgaaf van reden – wel of geen
belangstelling heeft voor deze reis.
Het Nationaal Park kun je bekijken via de website: www.pnujsciewarty.gov.pl
Ga met de muis op de home pagina staan en klik rechts. Klik hierna op:
vertalen met live search.
Hierna wordt site in het Nederlands vertaald.
Met vriendelijke groet,
De reiscommissie:
Janny Niehoff, Jan Vos en Harm Bloemhof

Redaktie en bestuur wensen u
goede kerstdagen en
een gezond en natuurrijk 2012
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HEIDEZUIVERING
Zaterdag 29 oktober hadden
we de tweede heidezuivering.
Onder
prachtige
weersomstandigheden, was
het een genot om in de vrije
natuur bezig te zijn.
Er waren dit keer 23 kinderen
en 12 volwassenen.
We hebben een vrij groot stuk
heide tussen het ven en het
ruiterpad bij de vier bergen
aangepakt. Omdat er vrij veel
dennetjes en grote berken
stonden was het resultaat aan het einde verbluffend. Zo is er weer een heel
gebied „bomen vrij‟ wat weer een mooi ruimtelijk beeld geeft.
Er was één persoon zo
moedig om een adder met
blote handen aan te pakken.
De adder was hier niet van
gediend en zette er de
tanden in. Een behandeling in
het ziekenhuis was hierna
noodzakelijk. Met de patiënt
gaat het inmiddels weer
voorspoedig.

Inleverdata kopij:
5 januari
10 mei
6 september
8 november
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro.
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
o

Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro.
Hij/zij ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht
'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole.
Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de
activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging.

o

Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie
van 10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per
jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'.

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

Opgever ………………………………………………………………………………..
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..……………………………………
Straat en huisnr ……………………………………………………………………….
PC en Woonplaats ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………….
Datum ………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………….…
Ouder/voogd …………………………………………………………………………..
Dit formulier graag zenden of mailen naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
p/a M.G. Kroonenburg-Kolk
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl
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