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VOORWOORD 

 

Het voorjaar is bij het lezen van deze Scharrelaar alweer voorbij. De 

werkgroep natuurreizen is terug uit Polen waar ze een prachtige week gehad 

hebben. De verhalen hierover kunt u in de volgende Scharrelaar lezen. Wel 

wil ik al vast verklappen dat er ruim 90 vogel soorten zijn waargenomen. Ook 

de planten liefhebbers hebben veel interessante waarnemingen gedaan. 

De nestkastcontrole is op zijn eind, ondanks de bescherming op de kastjes 

mede gefinancierd door Natuur en Milieu Zwolle en de nationale postcode 

loterij was er toch nog wel verstoring. Dus de verstoorder is slimmer dan de 

mens. Gelukkig waren er dit jaar voldoende controleurs die kinderen 

meenamen op hun route. Dit is ook een prachtig werk om de kinderen met de 

vogels in aanraking te laten komen. Wel wil ik de ouders en kinderen vragen 

om begrip te hebben voor de keus wanneer de controleur gaat controleren. 

Hetzij op een avond of op een zaterdagmorgen, want zij doen dat tenslotte 

ook in hun vrije tijd, dus het is logisch dat ze hun beste moment kiezen. Ik 

hoop dat we volgend jaar nog meer kinderen mee kunnen nemen.  

Voor wat komen gaat zie de agenda in de Scharrelaar of op de website, maar 

denk extra aan de heidezuivering dit jaar, een jubileum, veertig jaar, dus extra 

activiteiten en graag een grote opkomst.  

 

Als laatste wil ik iedereen een mooie zomer en een goede vakantie toe 

wensen en tot ziens op de komende contactavonden of activiteiten. 

 

J. Vos, voorzitter. 
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03-09-2012  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie van Anne Jan 

Loonstra over wilde bijen. 

22-09-2012 Heidezuivering (1
e
 heidezuivering was in 1972, dus 40 jarig 

jubileum). 

01-10-2012  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie Staatsbosbeheer. 

13-10-2012 Heidezuivering. 

05-11-2012  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over kerkuilen van 

Johan de Jong. 

03-12-2012  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie van Martijn Bunskoek 

over Rottumeroog. 

08-04-2013 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over de Bonte 

Vliegenvanger (Harry) 

06-05-2013  Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, aanvang 20.00 uur, presentatie over vlinders en 

libellen door Jan Visser. 

 

Op de agenda bij Vogelwacht Uffelte. 
01-09-2012 Excursie Oranjewoud en omstreken o.l.v. Evert de Leeuw. Er 

kunnen max. 25 personen mee. Graag van tevoren opgeven 

via activiteiten@vogelwachtuffelte.nl of telefonisch via 0521-

341640 of 321372. Vertrek 09.15 uur carpoolend vanaf de 

Oosterveldschool in Uffelte (indicatie vervoerskosten: € 4,00 

p.p. Graag zelf overleggen en afrekenen met de chauffeur). 

Start excursie: 10.00 uur vanaf de P-plaats van museum 

Belvédère  in Heerenveen-Oranjewoud, een rondwandeling 

van 1,5 – 2 uur 

17-10-2012 Lezing over de Vogeltrek door Wil Grond, 20.00uur in Café 

Restaurant Frederikshaven, Rijksweg 41 7975 RV Uffelte. 

mailto:activiteiten@vogelwachtuffelte.nl


3 

22-11-2012 Lezing over de natuur (o.a. ijsberen) rond Churchill door Chris 

Schenk, 20.00 uur in Dorpshuis “De Veldkei” , Veldkamp 77 

7971 BX  Havelte. 

 

JEUGDAGENDA 

 

15-09-2012 Busreis naar de Veluwe. We gaan naar de bostoren van 

Schovenhorst  en Museum en Wildpark het aardhuis. Vertrek 

om 08.30 van het marktterrein in Staphorst. 

Opgeven voor 26-05-12. Leden betalen € 10,00 en niet leden 

€ 15,00. 

06-10-2012 De jager vertelt. Lezing door de heer G van Dijk. Inforuimte 

SBB aan de Vijverweg om 14.00 uur. Niet leden betalen hier € 

1 voor. 

17-11-2012 Knutselmiddag bij Jan Nijboer in de werkplaats Industrieweg 

27a Staphorst om 14 uur. Niet leden betalen € 2. 

19-01-2013 Quiz, film . Uitreiking nieuwe programma’s. Aanvang 14.00 

uur inforuimte SBB aan de Vijverweg. 

 

 

 

 

JEUGDHOEKJE 

 

 

 

 

 

Lezing over de egel 

Zaterdagmiddag 10 maart hadden zich 22 kinderen verzameld voor een lezing 

over de egel. Egels eten voornamelijk insecten, slakken, muisjes, rupsen en 

ander ongedierte en zijn dus erg nuttig. Het 

zijn ook beschermde dieren. 

Na een inleidende film, sprak mevr. 

Geselschap over haar werk in de egelopvang 

in Havelte.  

De egels hebben het zwaar door verkeer, 

verlies van geschikte leefomgeving en door 

gif (bv. Slakken gif). Bij de egel-opvang kan 

men terecht met zieke, gewonde of 

verhongerde egels. 

Mevr. Geselschap vertelde wat te doen 
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wanneer je een zieke egel vindt.  

Deze mag je naar de dierenarts brengen, er zijn dan geen kosten aan 

verbonden. Of je brengt de egel naar de egelopvang.  

Egels nooit melk geven, maar water en hoogstens wat kattenvoer uit blik. 

Mevr. kreeg als dank voor haar inbreng voor de middag een voorraad blikjes 

kattenvoer. 

Al met al een boeiende middag over de egel. 

 

Bezoek aan ooievaarsstation de Lokkerij 

Zaterdagmiddag 7 april vertrokken we vanaf de brug achter Het Vergulde Ros 

bij Halfweg. 

Met 28 kinderen gingen we op de fiets richting de Lokkerij. Daar stond onze 

gids al klaar voor een rondleiding. Hoewel de meeste kinderen al wel bekend 

waren met het ooievaarsstation waren er toch best wel nieuwe weetjes. 

Zoals dat ooievaars niet 

paartjes voor het leven zijn.  

Dat ooievaars niet 

voornamelijk van kikkers 

leven. 

En dat de hele jonge ooievaars 

5 kilo regenwormen per dag 

eten. 

Ooievaars van alles 

verzamelen  om hun nest te 

vergroten zoals plastic 

oornummers en zelfs 

speelgoedautootjes. 

Na nog een rondwandeling bij de Havixhorst gingen we weer huiswaarts. 

Een geslaagde middag. 

 

Jeannette Otten 

 

WEIDEVOGELWERKGROEP. 

 

Vanaf begin 1990 is de weidevogelwerkgroep actief. In het begin waren er 25 

eierenzoekers, nu nog 3. De leeftijd speelt hierbij een voorname rol. In al die 

jaren is zo'n droog voorjaar niet voorgekomen. 

De weidevogels hadden wel een territorium uitgezocht, maar de dwang tot 

leggen ontbrak. Ze konden niet door de harde grond komen bij de wormen, die 

door de droogte veel dieper waren gaan zitten. De natste gebieden langs de 

slootkanten werden het meest bezocht. Zodoende moesten de weidevogels 

genoegen nemen met de kleinere prooien zoals torretjes, kreeftjes en de wat 
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grotere vliegjes. Doordat de weidevogels nagenoeg de hele dag naar prooien 

zochten, kwamen ze niet aan het leggen. Verschillende weidevogels hebben 

dan ook niet gebroed, althans niet in de droge tijd. Toen de regen begon te 

komen kregen de grutto 's en wulpen wel de drang om eieren te leggen. Toen 

was het al half mei. 

Een voorbeeld: de grutto begon 15 mei aan het leggen; het nest was compleet 

op 19 mei. Toen 24 dagen broeden en het was 12 juni. Daarbij opgeteld 

minstens dertig dagen om vliegvlug te worden en het was 12 juli. 

Bij uitzondering werd op 1 juli nog een wulpenpaar aangetroffen met één jong, 

dat al een snavel had die een kromming in het voorste stuk vertoonde. 

In het hele gebied was geen grutto en wulp meer te bekennen, alleen nog 

scholeksters in groepjes en grote groepen kieviten. 

De jonge kuikens die toch nog waren uitgekomen, konden ook moeilijker 

prooien vinden, omdat deze grotendeels waren opgevreten door de oudere 

weidevogels. 

De resultaten van het jaar 2011 waren: 

29 kievit 27 uit. 

2 grutto 2 uit.  

7 scholekster 6 uit. 

1 tureluur 1 uit. 

9 wulp 7 uit. 

Verder: 

3 wilde eend 2 uit. 

5 meerkoet 4 uit. 

9 knobbelzwaan 7 uit 

Zoals u ziet is het in ons gebied door de weersomstandigheden slecht 

verlopen. Het is te hopen dat het volgend jaar veel beter wordt. 

Zomertalingen zijn er dit jaar in ons gebied niet gezien en maar één paartje 

slobeenden Wel hebben we verscheidene paartjes kuif eenden aangetroffen. 

De weidevogelwerkgroep dankt u voor uw medewerking. Mogen we ook 

volgend jaar 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. J. Wouda, telefoonnr 258567. 

 

De weidevogelwerkgroep. 

 

WEIDEVOGELBULLETIN ANV HORST EN MATEN 

 

Het weidevogelseizoen is weer begonnen 

Het eerste kievitsei is inmiddels al weer gevonden en de wulpen jodelen er al 

weer lustig op los. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat ook in ons 

werkgebied de eerste nesten worden gevonden. 
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Het afgelopen seizoen waren de resultaten in het Staphorsterveld, het 

belangrijkste weidevogelgebied in ons werkgebied, iets beter dan we de 

laatste jaren gewend waren. Dit is mede te danken aan extra inspanningen 

van agrariërs, vrijwilligers en de Wild Beheerseenheid (WBE). Als ANV hopen 

we deze lijn dit seizoen door te trekken, zodat de achteruitgang van de 

weidevogels in ons gebied wordt gestopt. Wij hopen daarom ook dit seizoen 

op een prettige samenwerking met alle betrokkenen. Na afloop van het 

weidevogelseizoen worden de resultaten voor het eerst gepresenteerd in een 

overzichtelijk jaarverslag. 

Stand van zaken SNL 

Afgelopen winter was het voor agrariërs in een groot deel van het 

Staphorsterveld weer mogelijk om nieuwe beheerovereenkomsten af te 

sluiten, hoewel het door GS beschikbaar gestelde budget relatief beperkt was. 

In totaal hebben 12 boeren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en is een 

kleine 30 hectare onder de SNL regeling gebracht. In het weidevogelgebied is 

op dit moment voor circa 180 hectare een beheerovereenkomst afgesloten. 

Ondanks de bezuinigingen bij de overheid hopen wij dat de subsidieregeling 

ook komend najaar weer wordt opengesteld. 

Voor meer informatie over SNL kunt u contact opnemen met Christiaan van 

Dalfsen: c.vandalfsen@anvhorstenmaten.nl 

 

Nieuws van de weidevogelkring 

Na evaluatie van het afgelopen weidevogelseizoen zijn door de 

weidevogelkring verschillende concrete afspraken gemaakt. Zo bleek de 

predatie rond het Rienkskanaal ook afgelopen jaar weer erg hoog, 

mailto:c.vandalfsen@anvhorstenmaten.nl
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waarschijnlijk als gevolg van vossen. De WBE heeft toegezegd het komende 

seizoen extra inzet te plegen rond dit deelgebied, om zo de vossenstand hier 

omlaag te krijgen. 

Weidevogels zijn gebaat bij een open landschap. Solitaire bomen worden door 

roofvogels vaak als broed- en uitkijkplaats gebruikt. Om de openheid in het 

weidevogelgebied te bevorderen wordt momenteel in overleg met de 

gemeente de mogelijkheid bekeken om op strategische plaatsen, langs 

zandwegen bomen te kappen. De gesprekken hierover verlopen positief en 

we hopen na afloop van het broedseizoen de eerste bomen te kunnen 

kappen. 

Andere onderwerpen die hoog op de agenda staan van de weidevogelkring 

zijn het tekort aan vrijwilligers en het collectieve weidevogelbeheerplan. De 

weidevogelkring komt in maart weer bij elkaar, van belangrijke ontwikkelingen 

houden wij u op de hoogte via onder andere onze website: 

www.anvhorstenmaten.nl  

 

Hoe u kunt bijdragen aan weidevogelbescherming 

Uit onderzoek blijkt dat weidevogelbescherming vooral werkt als partijen de 

handen ineen slaan. In het Staphorsterveld zijn dit vooral agrariërs, 

vrijwilligers, de WBE en Staatsbosbeheer. Deze partijen zijn in ons gebied 

verenigd in de zogenaamde weidevogelkring, die tweemaal per jaar bij elkaar 

komt. 

Uiteindelijk staat of valt de weidevogelbescherming met een goede 

bescherming in het veld. Agrariërs spelen hierbij een essentiële rol. Zo wordt 

steeds vaker van binnen naar buiten gemaaid, waardoor kuikens en ook jonge 

hazen de kans krijgen om naar aangrenzende percelen te vluchten. Wij hopen 

dat dit ook in ons gebied steeds vaker wordt toegepast. Zo geven agrariërs die 

van binnen naar buiten maaien aan dat het een relatief kleine moeite is. Uit 

onderzoek blijkt dat 90% van het dood maaien van wild zo voorkomen kan 

worden. 

Burgers kunnen bijdragen door zich aan te melden als vrijwilliger of lid te 

worden van onze ANV. Voor meer informatie over weidevogelbescherming 

kunt u contact opnemen met Peter van den Brandhof: 

brandhof@natuurenplatteland.nl 

 

Markeerstokken op uw land 

De vrijwilligers die in het Staphorsterveld actief zijn kennen helaas nog niet 

van ieder perceel de eigenaar. Aangezien in de praktijk vrijwel iedereen 

welwillend tegenover weidevogelbescherming staat, worden soms ook op 

percelen met een onbekende eigenaar nesten beschermd. 

Wij vragen agrariërs daarom om bedacht te zijn op de aanwezigheid van 

markeerstokken. Wanneer u deze bamboestokken aantreft, kunt u er vanuit 

http://www.anvhorstenmaten.nl/
mailto:brandhof@natuurenplatteland.nl
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gaan dat er tussen deze stokken een nest aanwezig is (geweest). Nesten van 

Grutto en Tureluur zijn vaak zo goed verstopt, dat de eieren niet van bovenaf 

zichtbaar zijn!! 

 

Slootrandbeheer (GBD) 

Kruidenrijke slootranden zijn van groot belang als opgroeigebied van kuikens. 

Wij denken dat het voor zowel weidevogels als boeren interessant kan zijn om 

slootranden later te maaien, als hier een reële vergoeding voor wordt 

verkregen. 

Momenteel onderzoeken wij met de gemeente Staphorst de mogelijkheden 

om in de bundel voor Groene & Blauwe Diensten een beheerpakket voor 

slootranden op te nemen. De eerste geluiden zijn positief, wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Inrichting Veerslootlanden 

In het kader van de (her)inrichting van de Olde Maten en Veerslootlanden 

worden ook maatregelen genomen voor weidevogels. Zo worden enkele 

plasdras percelen aangelegd, waar in het voorjaar circa 20 cm water op staat. 

Dit heeft doorgaans een sterke aantrekkingskracht op weidevogels. 

Verder worden in het gebied een aantal natuurvriendelijke oevers 

gerealiseerd, die van belang zijn als opgroeigebied voor weidevogelkuikens 

en zal de openheid van het gebied worden versterkt. Ook het toekomstige 

beheer van het gebied zal worden afgestemd op weidevogels. Onze ANV zal 

naar verwachting een belangrijke rol gaan vervullen bij dit beheer. 

 

Film weidevogelboeren 

Door Vogelbescherming Nederland is een film ontwikkeld over 

weidevogelbescherming op het bedrijf van Hessel Agema. Hessel weet zeer 

goede bedrijfsresultaten te combineren met weidevogelbescherming. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat: 

info@anvhorstenmaten.nl 

 

Extra beschermingstips 

Kijk op: www.anvhorstenmaten.nl 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Lijkt het u ook leuk om in het voorjaar weidevogelnesten op te sporen en deze 

samen met boeren te beschermen? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Wilt 

u vrijwilliger worden of heeft u als agrariër juist behoefte aan hulp van een 

vrijwilliger? Neem dan contact met ons op: brandhof@natuurenplatteland.nl 

Tel 06-21876522 

 

mailto:info@anvhorstenmaten.nl
mailto:brandhof@natuurenplatteland.nl
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VELDWAARNEMINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

27-12-2011 Kievit Ruinerwold, Wold AA 

weg 

Geertje Zwiers 

02-01-2012 Goudvink IJhorst, Sparrenlaan. 

vanaf 2-1 dagelijks 1- 4 

exempl. in de tuin 

Freek Bult 

05-01-2012 Klapekster IJhorst, Wijngaardenstr. 

48. Op voederplank 

 Jaap Eissen  

13-01-2012 Grote Zaagbek 2  exempl. Wold AA 

tussen Ruinen 

Ruinerwold 

Freek Bult 

13-01-2012 Grote Zilverreiger 2  exempl. Wold AA 

tussen Ruinen 

Ruinerwold 

Freek Bult 

16-01-2012 Grote Zilverreiger De Velde, in 

uiterwaarden van de 

IJssel 

Freek Bult 

 

16-01-2012 Grote Zilverreiger  Tussen Grafhorst en 

Kamperzeedijk West 

Freek Bult 

01-02-2012 Staartmees 

 (11 exempl.) 

Staphorst, Oranjestraat Roelof Talen 

06-02-2012 Grote Bonte 

Specht 

1
e
 roffel 

Bosw. Staphorst, op 

meerdere plaatsen 

Geertje Zwiers, 

Barbara vd Brink en 

Harry van Wijk 

06-02-2012 Goudvink (man) Bosw. Staphorst, 

Ganzeplas 

Jan Dunnink 

06-02-2012 Havik (1
e
 jaars) Zwartewater Klooster Jan Dunnink 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

11-02-2012 Klapekster met 

prooi. (muis) 

Bosw. Staphorst, Vier 

Bergen. 

Berend Witte en 

Harry van Wijk 

12-02-2012 Staartmees 2 

exempl. op vetbol 

Staphorst, Costersland 

15 

Fam. Timmer 

19-02-2012 Groene Specht Staphorst, 

Beugelenveldw 

Jan Dunnink 

23-02-2012 Klapekster Bosw. Staphorst,  

Vier Bergen. 

Jan Dunnink en 

Berend Witte 

05-03-2012 Kraanvogels ± 50 

exempl. 

IJhorst, Kerkweg. 

Overvliegend in noord- 

oostelijke richting 

Fam. G. v.d. Berg 

08-03-2012 Roodborsttapuit 

2 exempl. 

Bosw. Staphorst, Vier 

Bergen 

Gerard Oldeman 

Berend Witte 

 

11-03-2012 Witte Kwikstaart Staphorst,  

Lankhorsterweg 5a 

Fam. J. Vos 

20-03-2012 Groene Specht 

(paartje) 

IJhorst, Witte Bergen Jaap Padding 

Harry van Wijk 

21-03-2012 Tjiftaf Bosw. Staphorst, op 

verschillende plaatsen 

gehoord 

Harry van Wijk 

25-03-2012 Distelvink (Putter) 

paartje 

Staphorst,  

Burg. Janssenstraat 

H. van der Sluis 

27-03-2012 Geelgors (gehoord) Bosw. Staphorst,  

Vier Bergen 

Harry van Wijk 

28-03-2012 Zwarte Roodstaart Staphorst Zuid, 

Industrie-terrein 

Berend Witte 

29-03-2012 Boomklever 1
e
 ei Vossenburcht, nk 64 Harry van Wijk 

30-03-2012 Zwarte Mees 1
e
 ei Bosw. Staphorst, nk 1325 Harry van Wijk  
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

31-03-2012 Pimpelmees 1
e
 ei IJhorst, Bomertswijk 

nk 13 

Harry van Wijk 

04-04-2012 Koolmees 1
e
 ei IJhorst, Bomertswijk  

Nk 21. 

Harry van Wijk 

04-04-2012 Goudplevier  

17 exempl. 

Rouveen, Geezenland / 

Hulpstukkenweg 

Jan Dunnink 

06-04-2012 Boerenzwaluw Bosw. Staphorst, 

Ganzeplas 

Berend Witte 

10-04-2012 Gierzwaluw Staphorst Noord,  

H. Dunantstraat 

Berend Witte 

07-04-2012 Bonte 

Vliegenvanger 

Bosw. Staphorst, vak 56 Jacob Mussche 

11-04-2012 Bonte 

Vliegenvanger 

Bosw. Staphorst, vak 31 Harry van Wijk 

12-04-2012 Bonte 

Vliegenvanger 

Bosw. Staphorst, vak 5 Berend Witte 

14-04-2012 Witgesterde 

Blauwborst 

Staphorst, Postweg André en René 

Huls 

 

16-04-2012 Beflijster (8 

exempl.) 

Staphorst, In de tuin 

Buitenmiddenweg. Later 

die dag nog 4 beflijsters 

gezien met Peter Hulst. 

R. Mulder / Peter 

Hulst 

17-04-2012 Regenwulp (± 20 

ex.) 

Rouveen d’Oldediek Y. Ypma , Jan 

Dunnink 

18-04-2012 + Beflijster Rouveen, Ynske Ypma en  
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

19-04-2012 Hulpensteinweg  Jan Dunnink 

19-04-2012 Zwarte Ibis Zwolle, Tolhuisweg 1 Jentien Fransen 

19-04-2012 Roodborsttapuit Bosw. Staphorst  

Vier Bergen 

Jan Dunnink 

26-04-2012 Bonte 

vliegenvanger 

1
e
 ei 

Bosw. Staphorst nk 

1399 

Jan Compagner 

27-04-2012 Gele Kwikstaart Nieuwleusen, 

Keppelweg 

Berend Witte 

en Gerrit Jan 

Timmer 

29-04-2012 Gele Kwikstaart Staphorst, Industrieweg Fam. K. Koobs 

30-04-2012 Grauwe 

Vliegenvanger 

Staphorst, Hoogeweg 

24 

Jacob Mussche 

02-05-2012 Koekoek (gehoord) IJhorst, De Vledders Harm Bloemhof 

19-05-2012 Koekoek (gehoord) Meppel, Zomerdijk Fam. G.J. Timmer 

19-05-2012 Gele Kwikstaart Balkbrug, 

Luttenoeverwg 

Gerrit Jan Timmer 

24-05-2012 Goudvink (paartje) Meppel, Westerstouwe Fam. G.J. Timmer 

    

Zoogdieren:    

09-02-2012 Eekhoorn Bosw. Staphorst, 

Koolhaar 

Harry van Wijk 

29-02-2012 Steenmarter Staphorst, Bergerslag Fam. G.J. Timmer 

05-03-2012 Steenmarter Meppel, Reestlaan 

(verkeersslachtoffer) 

Fam. G.J. Timmer 

02-04-2012 Steenmarter Staphorst, Viaductweg / 

Rijksparallelweg 

Fam. G.J. Timmer 

12-04-2012 Hermelijn Rouveen, d’Oldediek 

werd achtervolgd door 

wulp en grutto. 

Ynske Ypma 

    

Vlinders:    

03-03-2012 Dagpauwoog Bosw. Staphorst (vak 

11) 

Anneke Blok 

11-03-2012 Citroenvlinder Meppel, Bleekerseiland Jaap Padding 

15-03-2012 Gehakkelde Aurelia Bosw. Staphorst, 

Ganzeplas/Zwarte Veen 

Harry van Wijk 

15-03-2012 Gehakkelde Aurelia 

2 exempl. 

Staphorst, Volkstuin 

E.Wubbenlaan 

Berend Witte 

28-03-2012 Boomblauwtje Bosw. Staphorst, Berend Witte 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

3 exempl. Ganzeplas 

14-04-2012 Oranjetipje IJhorst, Volkstuin Jaap Padding 

Harry van Wijk 

27-04-2012 Bont Zandoogje 

Meerdere exempl. 

IJhorst, Bomertswijk Harry van Wijk 

    

Reptielen:    

15-03-2012 Levendbarende 

hagedis (2 

exempl.) 

Bosw. Staphorst, Zoere 

Grachten 

Jaap Padding 

Harry van Wijk 

21-03-2012 Heidekikker Bosw. Staphorst, 

Koolhaar 1 x gezien en 

5 x gehoord 

Ursulla Muller 

23-03-2012 Heidekikker Bosw. Staphorst, Vier 

Bergen tientallen 

Harry van Wijk 

    

Planten:    

24-03-2012 Dotterbloem Staphorsterveld Berend Witte 

 

De klapekster is nog geruime tijd waargenomen op de Vier Bergen door 

verschillende personen. 

Datum eerste eileg voor zover bij mij bekend. Als er eerdere datums zijn hoor 

ik dat graag.  

 

Harry van Wijk. 
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Vrijwilligersreis 2012 

 

Op zaterdag 5 mei 2012 was het weer zover. De inmiddels jaarlijkse reis voor 

de actieve leden van onze vereniging. We zijn om half tien ‘s morgens 

vertrokken met ruim dertig personen vanaf het marktterrein in Staphorst. Ons 

eerste doel was het 

informatie- 

bezoekerscentrum van 

S.B.B in Nationaal Park 

de Weerribben gelegen 

bij Ossenzijl. Hier 

hebben we op de 

parkeerplaats koffie 

gedronken. Daarna was 

er gelegenheid om in het 

bezoekerscentrum rond 

te kijken. Zo krijg je een 

goed inzicht in wat het 

gebied de weerribben nu 

eigenlijk was en is. De geschiedenis van de turf, de rietcultuur, wat er leeft op 

het gebied van de flora en de fauna. Om elf uur was er dan  de rondvaart met 

de boswachter en een gids allebei van S.B.B. Het was droog weer, bewolkt 

met af en toe zon en een frisse noordoostelijke wind. Onderweg werd nog een 

keer aangelegd bij een drassig terrein om de plantenwereld van nabij te 

kunnen bekijken. We hoorden nog de zang van de snor, de nachtegaal, 

braamsluiper en andere rietzangers. Een eindje verder zagen we een 

purperreiger opvliegen, een vrij zeldzame broedvogel in Nederland. Om half 

twee waren we weer terug bij het centrum na een geslaagde boottocht. Weer 

aangekomen op het parkeerterrein hebben we eerst ons brood opgegeten. 

Waarna we per auto vertrokken naar fantasietuin “ De Kronkel” in het 

buurtschap de Pol  tussen Steenwijk en Willemsoord. Hier heeft de eigenaar 

de droom uit zijn jeugd gerealiseerd in een tuin 10.000 vierkante meter. 

Vijftien jaar geleden was het allemaal nog weiland. Nu  is het een gebied met 

bijzondere bomen, kronkelpaden struiken  vaste planten en siergrassen. 

Afgedankte materialen en oude gebruiksvoorwerpen krijgen hier een nieuwe 

functie. Het geheel wordt afgewisseld met waterpartijen en slingerende 

watergeulen. Een aanrader om eens te bezichtigen. Ik denk dat het in juni- juli 

nog mooier is als meer planten tot volledige wasdom zijn gekomen. We 

hebben hier een paar uur rondgewandeld om alles eens rustig te bekijken. 

Aansluitend hebben we het geologisch monument Wolterholten bezocht bij 

Steenwijk. Deze verzameling bestaat uit 143 zwerfstenen die te voorschijn zijn 

gekomen bij de aanleg van de A 32. Op kleine bordjes staat vermeld  wat voor 
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soort natuursteen het is Op het terrein bevindt zich ook een vijver en een 

heemtuin. Ter afsluiting van deze dag zijn we naar Nijensleek vertrokken voor 

een diner. Om acht uur , s avonds waren we weer terug in Staphorst. We 

kunnen terug zien op een geslaagde dag. 

 

Jan Huls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaak, kwaak.....Het is weer lente. 

 

Dit eendenverhaal begint in de lente van 1992. 

In mijn tuin, gelegen op een paar honderd meter van de Reest, vond ik, vlak 

naast een rietgedekt schuurtje, met stookhokje, een kapot eendenei.  

Omdat de hond van de buren, mijn "loopeenden" had doodgebeten, had ik zelf 

geen eenden meer bij de vijver, dus dat kapotte ei moest van een wilde eend 

zijn, maar ik kon geen nest vinden. 

De volgende dag vond ik, op bijna dezelfde plek, weer een kapot ei. Het leek 

wel alsof het van het schuine rietendak van het schuurtje was gerold. Toen 

zag ik dat het riet, tegen de schoorsteen van het stookhok, daar rommelig 

was. Ik pakte de ladder, klom er naar toe en zag een nestkom in het riet, waar 

eieren makkelijk uit naar beneden konden rollen en dat gebeurde dus ook.  

Maar er lagen er ook nog een paar in. Wat nu ? 

In een emmer, op zijn kant gelegd, met aarde, gras en bladeren erin, maakte 

ik een mooi nest. Ik bond de emmer op het dak vast met ijzerdraad, met een 

hoge drempel van takken ervoor, zodat de inhoud er niet uit kon. Met nog 

takken en klimop rond en over de emmer vond ik het een prachtige nestplek. 

Maar zou de eend dat de volgende morgen in alle vroegte ook vinden? 

Hoewel eenden hun eieren toedekken, legde ik de 4 eieren er onbedekt in, om 

de eend makkelijker in de emmer te lokken.  
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De volgende dag, na mijn werkdag, zette ik de ladder tegen het dak, en toen 

ik in de emmer keek zag ik alleen maar bladeren, maar daaronder lagen nu 5 

toegedekte eieren. Het was gelukt ! 

Een week later heb ik nog een keer voorzichtig gekeken, en zag dat de eend 

zat te broeden. Omdat ze daar hoog en droog en goed verborgen in de 

emmer zat merkte ik niets van haar, want ze verliet het nest tijdens de 

broedperiode nooit als er iemand in de tuin was. 

Maar toen de eieren uitkwamen hoorde ik haar zachtjes "praten" en ook van 

de pulletjes hoorde ik zachte piepgeluidjes uit de emmer komen. De volgende 

morgen zag ik haar voor het eerst pas goed. Een mooie wilde eend met een 

geheel zwarte snavel zwom met 8 pulletjes in de vijver.  

De omheining van de tuin rond de vijver was niet meer "eend-dicht", en tegen 

de avond waren ze vertrokken. 

 

Einde verhaal ?  

 

De emmer liet ik op dak zitten, en ergens begin maart van het volgende jaar 

(1993) maakte ik hem voor "je weet maar nooit" weer helemaal nestklaar. En 

warempel... ze kwam terug.  

Tijdens deze 2de keer, liet ze zich tijdens de broedperiode ook af en toe zien. 

Haar schuwheid nam af, en er duikelde weer eendenpulletjes uit de emmer 

van het rietendak in de vijver, die ook weer na de eerste dag 's avonds met 

moeder vertrokken waren. 

In 1994 was ze er voor de 3de keer, en ze werd nog tammer en toen merkte ik 

ook dat ze, om aan lastige woerden te ontkomen, vaak niet eens naar de 

Reest vloog om te gaan eten. Ze had kippenvoer leren eten, en bleef dan 

liever bij de vijver om even te poedelen en daarna de emmer weer in te gaan. 

Daar deed ze niet meer geheimzinnig over.  

Ze had inmiddels wel door dat ik wist wat ze daarin verstopte. 

Met de jongen bleef ze toen ook een paar dagen in de tuin bij de vijver, 

voordat ze naar de Reest ging. Na een week zat ze echter onverwacht, en wat 

suf en zonder jongen, weer bij de vijver.  

Ze had alle jongen verloren en eerst dacht ik dat ze misschien nog aan een 

nieuw legsel zou beginnen. 

Dat was niet het geval, maar ik heb toen tegen haar gezegd: 

"Als je volgend jaar weer terugkomt gaan we het anders proberen". 

In maart 1995, maakte ik het stuk tuin (van zo´n 25 bij 20 meter) rond de vijver 

en het schuurtje dicht. Eens kijken of ik ze bij huis kon houden, als ze 

tenminste weer terug zou komen.  

Begin april kreeg ik 2 herseninfarcten, en kwam toen rechtszijdig verlamd in 

het ziekenhuis terecht. Op 5 mei was ik voldoende hersteld om naar huis te 

kunnen. En ik was erg benieuwd of de eend er weer was ? 
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Wat een verrassing en voor mij een welkome afleiding toen dat zo bleek te 

zijn. 

Ik was door de infarctgevolgen aan huis gebonden en ging me letterlijk 

bezighouden met "de kleine dingen die het hem doen". De eend kon nu niet 

uit de tuin, maar was inmiddels zo vertrouwd met de omgeving en mij dat ze 

dat ook niet probeerde.  

Doordat ik elke dag bij de eend met jongen was, werden ze allemaal tam, 

maar als ik bezoek kreeg dan waren ze schuw. Helemaal goed dus, want ik 

wilde geen tamme eenden krijgen. 

De jongen werden groot en vlogen na ruim 8 weken uit. 

Sinds 1995 keek ik elk voorjaar steeds meer naar de terugkomst van de eend 

uit. Ik gaf haar de naam Emma (afgeleid van emmer)  

Steeds van maart tot in juli was ze hier en waar ze in de herfst en winter was 

weet ik niet.  

Toen ze voor de 10de keer terug was, kwam er ook een dochter, die ook op 

het dak in een emmer ging broeden. 

De dochter kwam na 4 keer niet meer terug, maar Emma was er toen nog wel. 

In totaal is ze 16 jaar geweest ! Wat een tijd ! 

Waar en wat er daarna met haar gebeurd is zal ik nooit weten.................. 

Katten en een bunzing hebben in al die jaren weleens eendjes gepakt, terwijl 

een steenmarter een keer de eieren meenam.  

Een wasbeer had de pech, dat ik hem wist te vangen, (opgevangen door de 

Stichting Aap) voordat hij eendenbout kon gaan eten. 

Meerdere vrouwtjes hebben hier inmiddels gebroed, maar 16 keer blijkt wel 

heel bijzonder te zijn. 

Ik zie elk jaar jagers in het Reestland eenden doodschieten. Het is dus elk 

voorjaar weer spannend of er nog een eend terugkomt. 

De eenden hebben onderling kleine verschillen, waar ik ze aan herken, en zo 

heb ik ontdekt dat ze dus net als zwaluwen en ooievaars hier ook nesttrouw 

zijn.  

De jonge vrouwtjes die hier geboren zijn willen ook op het dak van mijn 

schuurtje in een emmer, melkbus, of een korf broeden en kiezen dezelfde 

nestplek, als ze opnieuw terugkomen, weer uit. 

Vorig jaar hebben 2 vrouwtjes samen 12 jongen grootgebracht. Er is 1 

vrouwtje van teruggekomen. 

Nog steeds nageslacht van de wilde eend Emma, die in 1992 bedacht dat ze 

weleens op een rietendak, in een emmer, kon gaan broeden. 

 

Jan Dielissen. 
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

……2425 8-6-2002 6 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, Hoo- 

geveenseweg 

26-27

Nvt.

……2425 8-6-2002 6 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, Hoo- 

geveenseweg 

26-27

Nvt.

……2429 13-6-1995 6 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, Hoo- 

geveenseweg 

26-27

Nvt.

……2441 10-06-97 6 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, Hoo- 

geveenseweg 

26-27

Nvt.

……2442 11-06-97 6 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, Hoo- 

geveenseweg 

26-27

Nvt.

……2470 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Vlakkenweg, 

Staphorst 

Nvt.

……2487 14-06-05 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Hoogeveensew

eg 26-27, 

Meppel 

Nvt.

……9515 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Conradsweg 6, 

Rouveen 

Nvt.

……9518 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Conradsweg 6, 

Rouveen 

Nvt.

……9518 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Conradsweg 6, 

Rouveen 

Nvt.

……9519 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, 

niet vliegvlug

Conradsweg 6, 

Rouveen 

Nvt.

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE 

GERINGDE VOGELS UIT DE REGIO
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Leeswijzer

R = Ringer

Gsl is geslacht

1 O Onbekend

2 M Man

3 V Vrouw

4

5

6

7

P publiek

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. 

in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

15-5-2010 P O Volgroeid/ 

levend los

Koekange, Hoge 

Linthorst 5

Nvt. 7 91 2898

15-5-2011 P O Volgroeid/ 

levend los

Koekange, Hoge 

Linthorst 5

Nvt. 7 91 3263

15-5-2010 P O Volgroeid/ 

levend los

Rogat, Industrie- 

weg 39a 

Nvt. 4 97 5450

15-05-10 P O Volgroeid/ 

levend los

Avereest. Den 

Kaat (achter) nr. 4

Nvt. 15 122 4722

15-05-11 P O Volgroeid/ 

levend los

Avereest. Den 

Kaat (achter) nr. 4

Nvt. 15 122 5087

10-03-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

IJsselmuiden Nvt. 18 238 1384

2-06-11 P O Volgroeid 

/levend los

Paal Sandebuur 

19 Roderwolde

Nvt. 56 16 2179

14-01-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Pond Rivas-

Vaciamadrid

Nvt. 1554 212 1327

19-01-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Pond Rivas-

Vaciamadrid

Nvt. 1554 212 1332

17-03-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Broekhuis 

Schiphorstdijk, 

Denekamp L

Nvt. 59 116 1390

14-01-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Pond Rivas-

Vaciamadrid

Nvt. 1554 212 1327

INFORMATIE

M = Melder

Code R en M

H.Bloemhof

J.Dunnink

J.Mussche

J.Huls

H.van Wijk

C.Both

H.Luten

MELDGEGEVENS
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

…3597150 15-06-04 3 Steenuil O Nestjong, 

niet vliegvlug 

Lankhorsterwe

g 8 nk S-211 

B.J. M. 

Harperink

Nvt.

…3639788 26-05-07 3 Steenuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Voor de 

Blanken 7-29, 

Ruinen 

Nvt.

…3665775 6-06-08 3 Steenuil V Na 1e 

kalenderjaar 

(> 1 kj)

Kleine Esweg 

7, Ansen 

Nvt.

…3675541 27-05-11 4 Steenuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, Ge- 

meenteweg 

350, kast 113

K.Kuiper

…3709034 7-06-11 4 Torenvalk O Nestjong, 

niet vliegvlug

Rouveen, 

Maatweg

Nvt.

…5403675 30-05-07 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Voor de 

Blanken 7-29, 

Ruinen 

Nvt.

…5409863 23-06-10 6 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Havelte, Dorps- 

straat 13

Nvt.

…5409867 23-06-10 6 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Wapserveen, 

Oosteinde 62

Nvt.

…5409950 21-06-10 4 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, 

Buitenmidden- 

weg

R.Mulder

…5409953 21-06-10 4 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Rouveen, 

Kl.Kloos- 

terweg west 31

Nvt.

…5409967 23-06-10 4 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Ku kast 263

…5409995 15-06-11 4 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, 

Buitenmidden- 

weg

V.d.Berg

…5438184 7-07-08 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Wolddijk 2-24, 

Ruinerwold 

Nvt.

…6037240 2-06-99 6 Buizerd O Nestjong, 

niet vliegvlug

Balkbrug, Den 

Huizen

Nvt.

…6061500 12-06-87 6 Havik M Nestjong, 

niet vliegvlug

Borger Nvt.

…6076250 6-06-95 6 Buizerd O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, 

Geezenland

Nvt.

 

  



21 

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. 

in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

16-01-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Ee03 - Pit - 

Eemster

Nvt. 22 24 2771

29-12-11 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Westeinde 7,  

Dwingeloo

Nvt. 7 8 1678

1-02-12 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Anserweg 13, 

Ansen 

Weulen- 

Kranen- 

burg / Van 

Eindhoven

0 151 1335

10-10-11 P O Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Ruinerwold, 

Oosteinde 26

Nvt. 10 20 137

18-11-11 P M Na 1 kj (> 

1 kj) 

/levend los

Kampen, Buiten- 

dijksweg

Nvt. 20 245 164

7-08-07 P O Onbekend 

/dood

Gemeente De 

Wolden

Nvt. 2 174 69

20-01-11 -- O Na 1 kj/ 

dood

Ureterp, 

Opperhaudmare

Nvt. 36 349 211

23-04-11 P Onbekend/ 

dood

Steenwijk, 

oostkant A 32

Nvt. 8 255 305

22-10-11 P O Onbekend 

/dood 

Tussen 

Vollenhove en 

Marknesse

Nvt. 15 286 488

27-06-11 P O Onbekend 

/dood al- 

leen ring

Oosterzee, 

Landmansweg 8

Nvt. 36 316 369

13-12-11 P O Onbekend 

/dood 

Ureterp, De Feart 

1

Nvt. 53 347 538

16-11-11 P O Onbekend 

/dood 

Meppel, 

Oosterboerweg 24

Nvt. 7 58 154

29-11-08 P O Onbekend 

/dood

De Arke, 

Ruinerwold 

Nvt. 2 248 145

7-03-12 P O Onbekend/ 

levend

Jubbega, 

Gorredijksterweg

Nvt. 45 335 4662

17-12-11 P O Onbekend/ 

dood

Sleen Nvt. 9 188 8954

6-01-12 P O Onbekend/ 

dood

Weerwille Nvt. 12 48 6059

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

…6082515 19-06-95 6 Buizerd O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, 

Kievitshaarweg

Nvt.

…6082532 26-06-95 6 Buizerd M Nestjong, 

niet vliegvlug

Zwartewater- 

klooster

Nvt.

AG…45151 26-5-2003 6 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Punthorst Nvt.

AL...75760 10-05-08 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 004-

0757 

M.A.Doum

a

AL...78562 6-06-08 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

Carstenven, 

IJhorst kast 

026-0045 

Arend 

Muller

AL…75808 13-05-08 3 Pimpel- 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS kast 012-

0446

Klaas 

Hoeve

AL…78860 30-05-09 6 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Vleddersweg, 

IJhorst

Arend 

Muller

AN…63790 18-05-07 5 Koolmees O Nestjong, 

niet vliegvlug

Vossenburcht, 

IJhorst

J.Padding/ 

H.van Wijk

AN…65280 11-05-08 5 Bonte 

Vliegenv.

V Na 1 kj (> 1 

kj)

BWS vak 60 

kast 009-0526

J.Padding/ 

H.van Wijk

AP...27132 7-05-09 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 005-

0818 

Jan Vos

AP...27568 16-05-09 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS vak 27 

kast 012-0425 

Klaas 

Hoeve

AR…75682 31-05-10 P Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Buunderkamp Nvt.

AS...51591 25-05-09 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 003-

0127 

Mark 

Meulman

AS...52441 18-06-09 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 006-

1346 

Thijs Tuin

AS...52562 2-07-09 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 008 

– 1397

Jan 

Compag- 

ner

AS...53572 30-05-09 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 023-

1534 

Jouk 

Mussche
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. 

in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

10-3-2012 P O Onbekend/ 

dood

Ten Boer Nvt. 75 21 6109

8-01-12 P O Onbekend/ 

dood

Zwartsluis Nvt. 3 346 6041

28-5-2011 5 V Na 1 kj/ 

levend

BWS, vak 30 kast 

30

Nvt. 0 342 2924

21-06-11 2 M Onbekend/ 

levend los

BWS vak 26 kast 

021-1182 

Klaas 

Koobs

1 23 1137

27-05-11 7 O onbekend 

/levend los

Kast 28 

Lindenhorst, De 

Schiphorst 

Nvt. 2 328 1085

27-04-12 5 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 15 kast 

017-0622

Jan Nijboer 3 158 1445

9-05-12 5 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

Plaggenborch, 

IJhorst

A. 

Lassche

1 143 1075

3-04-12 5 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

Vossenburcht, 

IJhorst

J.Padding/ 

H.van Wijk

0 316 1782

3-05-12 5 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 60 kast 

009-0528

J.Padding/ 

H.van Wijk

0 263 1453

25-06-11 2 V 2 kj  

/levend los

BWS vak 24 kast 

003-0124 

Mark 

Meulman

0 212 779

17-06-11 2 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 47 kast 

015-0284

Henk Huls 2 120 762

1-06-11 2 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 5 kast 

004-0770

Nvt. 75 26 364

21-05-11 P V Na 1 kj (> 

1 kj) levend 

los

Aekingerzand, 

Appelscha

Nvt. 36 4 726

23-06-11 2 V > 2 kj 

/levend 

losgel. 

BWS vak 57 kast 

012-0451 

Bram van 

Nierop

1 354 735

20-06-11 2 V 2 kj /levend 

losgel.

BWS vak 9 kast 

002-080  

Roel 

Akkerman

1 294 718

8-05-11 7 O Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

Kast 52 

Dunninge, De 

Wijk

Nvt. 2 43 708

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AS...54105 14-05-10 3 Zwarte 

Mees

V 2 kj BWS vak 46 

nk 018-1008 

F.R.Bult/ 

R.Talen

AS...54268 15-05-10 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS vak 28 

kast 005-0818 

Jan Vos

AS…50265 23-05-11 2 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 58 

kast 011-0396

Nvt.

AS…54726 29-05-10 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 8 

kast 004-0768

Fam. Dou- 

ma

AS…55242 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 60 

kast 009-0525

J.Padding/ 

H.van Wijk

AT...57638 13-05-11 3 Zwarte 

Mees

M Na 1e 

kalenderjaar 

(> 1 kj) 

BWS vak 47 

kast 015-290 

Henk Huls

AT…57606 13-05-11 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 46 

kast 018-1068

F.R.Bult/ 

R.Talen

AT…59405 31-05-11 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 13 

kast 017-0648

Jan Nijboer

AT…59802 14-06-11 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 49 

kast 009-0516

J.Padding/ 

H.van Wijk

V...352768 11-05-07 3 Boomkle- 

ver

M Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 019-

0721

Berend 

Witte

V...352769 11-05-07 3 Boomkle- 

ver

M Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS kast 019-

0721 

Berend 

Witte

V...353382 13-05-07 3 Boomkle- 

ver

O Nestjong, 

niet vliegvlug 

Buldersbos 

kast 025-0010 

Fam. van 

Lubek

V...455158 25-05-10 3 Koolmees O Nestjong, 

niet vliegvlug 

BWS vak 57 

kast 011-0303 

Jan Huls

Copenhagen 

…8823860

25-3-1991 -- Merel V Na 1 kj Christianso Nvt.
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. 

in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

17-06-11 2 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 46 kast 

018-1068 

F.R.Bult 

/R.Talen

0 307 399

21-06-11 2 V 2 kj /levend 

losgel.

BWS vak 26 kast 

021-1182  

Klaas 

Koobs

0 253 402

2-05-12 P O Onbekend Boermark 2, 

Bathmen

Nvt. 44 173 345

2-05-12 5 V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 25 kast 

106-1293

K.W.vd 

Berg/ 

N.Otten

0 85 704

8-05-12 5 M Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 34 kast 

022-0966

B.Witte/ 

G.J.Tim- 

mer

1 169 708

24-06-11 2 M 2 kj /levend 

losgel.

BWS vak 47 kast 

015-0284 

Henk Huls 0 105 41

29-03-12 5 O Onbekend BWS vak 34 kast 

022-0978

B.Witte/ 

G.J.Tim- 

mer

0 224 320

30-04-12 P V Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

Hijkerveld Nvt. 35 21 335

2-04-12 5 O Onbekend BWS vak 22 J.Padding 1 254 293

21-05-11 5 M Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

IJhorst,  

Plaggenborgh 

kast 033-0064

Nvt. 4 43 1471

6-02-12 P O Onbekend 

/dood

Schiphorsterweg 

36, De Schiphorst 

L

Nvt. 6 5 1733

24-05-11 5 M Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

BWS vak 12 kast 

007-0153

Egbert 

Tuin

4 177 1472

2-05-11 7 O Na 1 kj (> 

1 kj)/  

levend los

Kast 27 

Dijkstandigerhuiz

en, De Wijk

Nvt. 3 352 342

4-11-1991 6 O Na 1 kj/ 

dood

Balkbrg Nvt. 653 246 224

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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NESTKASTEXCURSIE 

 

In het kader van de "Nationale Vogelweek” van Vogelbescherming Nederland 

en SovonVogelonderzoek had onze vereniging op Zaterdag 12 Mei een 

nestkastexcursie in de Boswachterij Staphorst georganiseerd. Er hadden zich 

12 personen opgegeven. Om half 10 verzamelden we bij de inforuimte van 

S.B.B. Na een inleiding door Evert en een uitleg door onze ringer Jan gingen 

we op weg naar de dichtstbijzijnde nestkastroute. Hier werden vele soorten 

broedende vogels en hun jongen bekeken. De deelnemers waren enthousiast 

over de kleine vogeltjes, enkele werden door Jan van een ringetje voorzien. Er 

werden veel vragen gesteld aan ons over soorten, het ringen, nestkasten, 

grootte van vliegopening en de ophangmogelijkheden. Evert gaf onderweg 

tekst en uitleg over de vogelsoorten, biotoop en de trek van de vogels. Na ook 

even langs de oude vijver te zijn gewandeld vonden we ook nog de 

zonnedauw. Tegen kwart voor 12 gingen we weer richting info waar de 

deelnemers nog enige verenigingsinformatie en een Scharrelaar werd 

meegegeven. Daarna namen we afscheid na een mooie nestkastexcursie. 

 

Roelof.  
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BESTELFORMULIER Jubileumboek 

 

Hierbij bestel ik  ……….. boek(en) “Van heidezuiveraar tot vogelaar” over 

vijftig jaar natuurbescherming in IJhorst en Staphorst. 

 

Ik maak hiervoor € 12,50 per boek, zijnde …………… over op bankrekeningnr. 

36.08.00.246 van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”.  

 

Zodra het bedrag op rekening van de vereniging is ontvangen, zal ik deze 

ophalen bij: 

o Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a in Staphorst  

o Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42 in IJhorst. 

S.v.p. aankruisen wat u wilt. 

 

U kunt Jan Vos per e-mail bereiken:  

j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl of op telefoonr. 0522-441858. 

U kunt Greetje Kroonenburg per e-mail bereiken:  

g.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl of op telefoonnr. 0522-

443376. 

 

Het formulier kunt u opsturen naar het adres, waar u het boek ook ophaalt. 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdata kopij: 

 

 

 

6 september 

8 november 

 

 

 

  

mailto:j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl
mailto:g.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl
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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 Natuurbeschermings-

vereniging. 

 
 
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 


