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VOORWOORD 

 

Dit is alweer de laatste Scharrelaar van 2013. Hierin staat dus ook weer de 

agenda voor de jaarvergadering in maart 2014 . 

 

Voor de vacatures in het bestuur is het bestuur nog druk bezig om kandidaten 

te vinden, suggesties zijn van harte welkom. 

Ik hoop alvast op een goede opkomst op de jaarvergadering en een goede 

vergadering. Het gedeelte na de pauze zal verzorgt worden met een lezing 

over weidevogels door Peter van de Brandhof . 

 

Voor het komende jaar is de werkgroep Natuurreizen druk bezig om weer een 

mooie reis te organiseren. De bestemming is helaas nog niet bekend . 

 

Het werk voor de ringers zal in de toekomst iets gemakkelijker worden omdat 

ze met een GPS toestel gaan werken, dit is mede mogelijk gemaakt met 

ondersteuning door het coöperatie-fonds van de Rabobank. Hier zijn we erg 

blij mee . 

 

Verder wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar zijn steentje heeft 

bijgedragen en iedereen een goede Kerst en Jaarwisseling en een goed en 

voorspoedig 2014 zowel privé als in de natuur toewensen. 

 

En tot ziens op de vergaderingen en activiteiten. 

 

 

Jan Vos, voorzitter  
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06-01-2014 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst. Presentatie van Twente naar Drenthe, Jan van Marle. 

03-02-2014 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst. Presentatie Arnold Lassche. 

27-02-2014 Coördinatorenoverleg. 

03-03-2014 Jaarvergadering, ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, 

Heerenweg 42, IJhorst.  

15-03-2014 Schoonmaakdag. 

07-04-2014 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst. Presentatie Vogel van het jaar: de Spreeuw 

12-04-2014 Start nestkastcontrole. 

05-05-2014 Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst. 

23/24-05-2014 tot 31-05-2014 Natuurreis 

02-06-2014 Veldexcursie. 

 

 

JEUGDAGENDA 

 

11-01-14 Winteractiviteit, uitdelen programma 2014. Niet-leden betalen 

€1 

 

 

 
 
Redaktie en bestuur wensen u  
goede kerstdagen en  
een gezond en natuurrijk 2014 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 3 MAART 2014  

Aanvang 20.00 uur 

 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken  

 
3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 3 februari 2014 

 
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 maart 2013 (zie Scharrelaar Dec.) 

 
5. Mededelingen 

 
6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 

 
7. Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting 

(De financiële stukken zijn een uur voor de vergadering in te zien) 
 
8. Verslag kascommissie 

 
9. Benoeming lid kascommissie 

Mart van der Jagt en Jan Nijboer     reservelid Hans Voortman  
 
10. Vaststelling contributie 

 
11. Bestuursverkiezing 

Aftredend:Gerard van de Berg, (niet herkiesbaar) 

Roelof Talen en Greetje Kroonenburg (herkiesbaar volgens art. 9.2 van de 

statuten) 

Geertje Zwiers ( aftredend tussentijds op eigen verzoek) 

Tegenkandidaten gesteund door minimaal 10 leden kunnen zich tot een week voor 

de algemene ledenvergadering melden bij de voorzitter. 
 
12. Werkgroepen 

 
13. Wat komen gaat 

 
14. Rondvraag 

 
15. Pauze 

 
16. Lezing  (Peter v d Brandhof  Weidevogels)?????? 

 
17. Sluiting 
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING  

gehouden op maandag 4 maart 2013 bij “Kroko-Multi Punt” Heerenweg 

42 te IJhorst. 

 

Met kennisgeving afwezig: E. Rolleman, K. Compagner, A. Muller hoopt later 

aanwezig te zijn. 

 

Aanwezig: 33 personen. 

 

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom in het bijzonder A. Lassche 

coördinator van de roofvogelwerkgroep. De Heer Lassche zal het gedeelte na 

de pauze verzorgen door wat te vertellen over de roofvogeltrek op de 

Kaukasus. 

 

Ingekomen stukken: 

 KNNV    Natura 1  

 Vogelbescherming  Vogelnieuws febr.2013  

 Het Drentse Landschap december 2012 

 verslag structuurvisie i.v.m. tijdgebrek doorgeschoven naar de  

 volgende vergadering 

 een oproep per mail  9 mei bijeenkomst van natuur en milieu  

publieksdag natura 200 

 14 maart   inspiratie bijeenkomst in Wierden. 

 

Notulen: aanvulling: 

Er zijn 5000 uitgebreide zienswijzen betreffende de structuurvisie ingediend. 

Dit is uitzonderlijk veel. Ook namens de vereniging en zusterverenigingen is er 

een zienswijze ingediend die helemaal aansluit. De komende maanden wordt 

de reactie van G.S. verwacht. 

Ook Jacob Mussche gaat deelnemen aan de groep die buitenwerkzaamheden 

gaan uitvoeren. 

A.Lassche meldt dat er wel 175 mensen de bibliotheek hebben bezocht maar 

niet allemaal de lezing hebben gevolgd. 

Daarna worden deze notulen onder dankzegging goedgekeurd. 

 

Notulen jaarvergadering: 

De notulen stonden in de Scharrelaar van februari 2013. 

Hr. Voortman vroeg de vorige keer hoe het bestuur met de financiën denkt om 

te gaan. 

De voorzitter geeft hier een toelichting op. 

De Heer Voortman vraagt waarom er in de Vledders geen weidevogels 

worden waargenomen 
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Het gebied is hier niet geschikt voor, en de vereniging is geen beheerder van 

dit gebied. 

Gerard v. d. Berg licht toe dat het behoort tot de E.H.S. en we de discussie 

hierover moeten afwachten. Wel is er vegetatief beheer door Landschap 

Overijssel. 

Volgens de Heer Voortman is het vergader technisch niet juist dat de notulen 

van de jaarvergadering 2012 al zijn goedgekeurd. De Heer Voortman mist dat 

het bestuur geen goedkeuring aan de vergadering vraagt over het gevoerde 

beleid van het afgelopen jaar. 

Het jaarverslag van de secretaris stond  in de laatste scharrelaar. 

 

Jaarverslag penningmeester: 

Er wordt een korte toelichting gegeven door de voorzitter. 

Daarna licht de penningmeester de diverse posten toe. De scharrelaar beslaat 

een groot deel van de kosten. Daarna vindt er een discussie plaats van de 

aanwezigen of dit ook digitaal zou kunnen wat aanzienlijk goedkoper is. Er 

wordt gedacht dat met name oudere leden de papieren versie meer 

waarderen. 

De opmerking wordt gemaakt waarom het jaarverslag van de penningmeester 

niet in de scharrelaar wordt opgenomen. 

De vergadering wil dat dit voorstel in stemming wordt gebracht, 4 stemmen 

zijn voor dus is dit voorstel afgewezen. Hiltje Velde vraagt zich af of deze 

stemming bij handopsteken geldig is. 

Verslag van de kascommissie: Klaas Dozeman vertelt als woordvoeder van de 

kaskommissie dat de kas in orde is bevonden waarna de penningmeester 

decharge wordt verleend. 

Klaas Dozeman is aftredend als lid van de kascommissie hij wordt opgevolgd 

door reserve-lid Jan Nijboer. Als nieuw reserve-lid stelt de Heer Voortman zich 

beschikbaar. 

De heer Poolman vraagt zich af uit hoeveel leden de kascommissie bestaat?  

De voorzitter licht dit toe. 

 

Vaststelling contributie: 

Er wordt besloten tot handhaven van de huidige contributie. 

 

Bestuursverkiezing: 

Door het ontbreken van stembriefjes wordt er toestemming aan de 

vergadering gevraagd voor mondelinge stemming . 

De kandidaten P. v.d. Berg – J. Niehoff- en E. Rolleman worden allen 

unaniem herkozen. 
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De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen, en zal de uitslag 

over brengen aan de Heer Rolleman die wegens verplichtingen elders niet 

aanwezig kon zijn. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd: 

De 1
e
 activiteit is de schoonmaakdag op 16 maart a.s.  

Nestkasten: 

J.Dunnink meldt dat er geen kap meer zal plaatsvinden dit voorjaar door 

S.B.B.  

Ringwerk: 

Van alle ringers is per 1 maart 2013 de ringvergunning verlengd. 

Weidevogels: 

Op de omslag van de scharrelaar is het komende jaar de patrijs afgebeeld. 

Er zijn 4 patrijzen waargenomen bij de rotonde van de Gorterlaan. 

Roofvogels: 

Dankzij Mark Meuleman zijn alle gegevens nu digitaal ingevoerd. 

De werkgroep is in afwachting van het nieuwe seizoen. 

Redactie: 

Het 1
e
 nummer van de scharrelaar is uit, het volgende nummer wordt net voor 

de vakantie verwacht. Hr. Poolman merkt op dat het 1
e
 nummer een 

verfrissende indruk maakt, complimenten hiervoor. 

Natuurreizen:  

geen mededelingen. 

Planten: 

 

R.O. : 

De structuurvisie 2013 van de gemeente Staphorst is a.s. 

Zoogdieren: 

Afgelopen zaterdag zijn er foto’s bekeken van een camera-val waar een 

boommarter zichtbaar is. Er is visolie en dode gans als lokmateriaal gebruikt. 

Het nieuwe vleermuis seizoen komt er aan. 

 

Wat komen gaat: 

12-03-2013  Nestkastcontroleurs overleg 

16-03-2013 Schoonmaakdag. 

08-04-2013 LCV Presentatie Bonte Vliegenvanger Chr. Both. 

13-04-2013 Start nestkastcontrole. 

16-04-2013 Staphorster markt [PR stand] 

25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland 

06-05-2013 LCV Presentatie vlinders/libellen Jan Visser 

25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland 
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01-06-2013 IJhorstermarkt (PR stand)  

03-06-2013 LCV  Veldexcursie Meppel gebied A28/A32 (Gerard) 

21-09-2013 Heidezuivering 1 

12-10-2013 Heidezuivering 2 

06-01-2014 presentatie Jan van Marle 

??-05-2014 Natuurreis 

01-06-2013 IJhorstermarkt (PR stand)  

03-06-2013 LCV  Veldexcursie Meppel gebied A28/A32 (Gerard) 

21-09-2013 Heidezuivering 1 

12-10-2013 Heidezuivering 2 

06-01-2014 presentatie Jan van Marle 

??-05-2014 Natuurreis 

Bij de start schoonmaakdag op 13-03-2013 zal Weth Thalen  aanwezig zijn. 

 

Rondvraag: 

Hr. Voortman constateert vergrijzing in de vereniging,en vraagt zich af wat er 

aan wordt gedaan om de jeugd te activeren. 

De voorzitter meldt dat rond het 16
e
 levensjaar er veel jeugdleden afhaken. 

Ook de terugkeer van mensen tussen de 30 en 40 jaar loopt terug, hier is al 

enige tijd sprake van. Er zijn 120 jeugdleden. 

Hr. Voortman merkt op dat ook de financiën hierbij een rol spelen, ouders 

hebben het drukker dan voorheen. Hierna vindt er een discussie plaats. 

Hr. Voortman pleit nogmaals voor het opnemen van het financiële verslag in 

de Scharrelaar, hij probeert om op deze manier de discussie hierover op gang 

te brengen. 

 

Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze laat de Heer Lassche ons kennismaken met de omgeving van de 

Kaukasus en de vogeltrek. 

 

 

De tweede secretaris Geertje Zwiers.                    De voorzitter  Jan Vos. 

 

 

  



8 

 

 

 

JEUGDHOEKJE 

 

 

 

 

 

Wateronderzoek in de oude bosvijver 28 sept.2013 

 

Aanwezig zijn 8 kinderen en 7 

volwassenen, het is prachtig weer. 

We gaan deze middag op zoek naar 

waterbeestjes in de oude bosvijver. 

Met schepnetjes, loeppotjes en 

zoekkaarten wordt er gevist in de 

vijver en de beestjes worden in de 

witte bakken met water verzameld. 

Met behulp van de zoekkaarten 

proberen we de namen op te zoeken 

van de beestjes. De volgende soorten 

hebben we gevonden: snoek, 

waterspin, bruine kikker, groene kikker, heikikker, tuimelaar, schaatsenrijder, 

poelslak, staafwants, watervlo, 

zwemwants. Onze conclusie is dat 

er weinig soorten en kleine 

aantallen waterbeestjes in de 

oude bosvijver aanwezig zijn. Ook 

zagen we deze middag nog een 

stuk of 15 kruisbekken die aan het 

water drinken waren in de 

bosvijver, wel bijzonder. 

 

Marry v.d. Berg-Timmerman 

 

Paddenstoelexcursie met Jan v. Marle zat.26 okt.2013 

 

We gingen met Jan v. Marle op zoek naar paddenstoelen in het bos. We 

waren met 14 kinderen en 7 volwassenen. Jan vertelde ons het een en ander 

over de paddenstoel. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een zwam of 

schimmel. De paddenstoel vormt maar een klein deel van de schimmel 
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waarvan het grootste deel zich onder de 

grond bevindt in de vorm van 

schimmeldraden. Bepaalde soorten 

paddenstoelen groeien in combinatie met een 

bepaalde boom (symbiose). Bijvoorbeeld de 

vliegenzwam staat meestal bij een berk of 

een eik. En er zijn paddenstoelen die leven 

ten koste van een boom (parasiet). 

Bijvoorbeeld de honingzwam groeit op dode 

bomen. 

Met een spiegeltje bekeken we de paddenstoelen aan de onderkant voor de 

buisjes of plaatjes. Al zoekende hebben we wel 28 soorten gevonden in het 

bos. Het was een leuke en leerzame middag in een prachtig herfstbos. 

Hieronder volgen de namen van de gevonden soorten: 

geelwitte russula  fopzwammetje 

braak russula   botercolibia 

beuken russula   berkenzwam (berkendoder) 

leverkleurige  melkzwam nevelzwam 

knofllook mycena  kleverige koraalzwam 

melksteel mycena  kleine 

geweizwammetje 

krulzoom   dennemoorder 

kastanje boleet   parelammoniet 

(stinkdenne?) taailing  tonderzwam 

gewone honingzwam  vliegenzwam 

sombere honingzwam  elvenbankje 

witte oorzwam   helmmycena 

groene kleefsteel mycena rode koolzwam 

zwavelzwam(zwavelkopje) aardappelbovist 

 

Marry v.d. Berg-Timmerman 
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IN MEMORIUM JAN TINHOUT 

 

Op 9 oktober 2013 is op 87 jarige leeftijd overleden Jan Tinhout, lid van onze 

werkgroep. Voorop de kaart staat een afbeelding van Japie 28, door Jan 

gemaakt uit boomstam.  

Boven zijn kaart staat: 

 

Kom vanavond met verhalen 

Hoe de oorlog is verdwenen 

En herhaal ze honderd malen 

Alle malen zal ik wenen. 

Leo Vroman 

 

Tot vorig jaar was hij nog actief. Hij was vroeger onderwijzer geweest en daar 

vertelde hij wel eens over net als over de oorlogsjaren in/bij Rotterdam. Hij 

was altijd trouw en plezierig. Meestal kwam hij op de fiets en dat op zijn 

leeftijd, een hele prestatie. Hij was altijd weer blij als hij “zijn” Bosuil weer zag 

zitten in een holle beukenboom op Dickninge. 

 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Jan Paasman, coördinator Plantenwerkgroep 
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VELDWAARNEMINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

16-09-2013 Boomvalk Bosw. Staphorst, vak 29 Harry van Wijk 

20-09-2013 Groene Specht IJhorst, Bezoensweg  Fam. Goudswaard 

08-11-2013 Goudvink ♀ Bosw. Staphorst, vak 59 Jan Dunnink 

08-11-2013 Kramsvogel ± 25 

exempl. in boomtop 

Bosw. Staphorst Jan Dunnink / 

Berend Witte 

08-11-2013 Raaf (over 

vliegend) 

Bosw. Staphorst, vak 59 Jan Dunnink 

08-11-2013 Houtsnip 2 exempl. Bosw. Staphorst, vak 59 Jan Dunnink 

17-10-2013 Zwarte Specht  IJhorst, Carstenbos Harry van Wijk 

14-11-2013 Goudhaan (groep) IJhorst, Carstenbos Jaap Huiskes 

15-11-2013 Zwarte Specht IJhorst, Carstenbos Jaap Huiskes 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vlinders/ 
Insecten: 

   

Sept 2013 Hoornaarwesp De Wijk, Vos van 

Steenwijkstr 86 

Jan Tinhout 

16-07-2013 Grote 

Weerschijnvlinder 

Staphorst, Beatrixstraat H. Wind 

    

Reptielen:    

27-09-2013 Adder Bosw. Staphorst, Zwarte 

Venen 

Fam. B. Witte 

22-10-2013 Adder Bosw. Staphorst, Vier 

Bergen 

B. Witte, G. 

Oldeman en H. 

van Wijk 

    

 

Zoogdieren:    

13-08-2013 Rosse vleermuis Bosw. Staphorst, Zwarte 

Dennen, verdronken 

Saskia Gerrits 

31-10-2013 Grootoorvleermuis Bosw. Staphorst, vak 30 

nestkast 1205. 

Gerrit Jan Timmer 

 

RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AT 57572 12-05-11 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 27    

Nk 012 - 0418

Klaas 

Hoeve

AN 65275 11-05-08 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 20 niet 

bekend

AT 57538 12-05-11 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 10 

Nk 002 - 0092

Roel 

Akkerman

A 484881 28-05-09 P Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

De Wolden 

Staphorsterw.

Joop 

Rypkema

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

4-05-12 5 M 2 kj. Levend los 

door ringer

BWS vak 59      

Nk 006 -1325

Thijs Tuin 0 55 356

4-05-12 5 V Na 2e kj. BWS vak 32       

Nk 008 - 1366

Jan 

Compagner

0 51 1454

23-05-12 5 V 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 52     

Nk 006 - 1339

Thijs Tuin 1 19 375

10-05-12 5 V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, Bomerts-

wijk 133 - 0024

Harry van 

Wijk

3 119 1078

MELDGEGEVENS INFORMATIE

M = Melder

Code R en M

H. Bloemhof

J. Dunnink

J. Mussche

J. Huls

H. van Wijk

L. Blaauw

H. Luten
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AV 78330 23-05-12 5 Pimpel-

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, 

Carstenbos 

Zuid

Paul 

Siepel

AV 78208 11-05-12 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 32 

Nk 008 - 1393

Jan Com-

pagner

5482521 8-09-12 P Kerkuil O onbekend Drie Tolhekken 

Oosterwolde 

Friesland

Johan de 

Jong

5389235 23-06-05 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Havelte, 

Havelter 

Schapendrift

niet 

bekend

5475328 4-06-12 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Blokzijl, 

Duinweg 4

W. Engels-

man

6157049 27-12-11 P Buizerd M 1e kj. Katlijk 

Tjongervallei

R. Riem 

Vis

5451956 7-07-11 P Kerkuil O onbekend Noordwolde, 

Buitenburen 4. 

Friesland

Johan de 

Jong

5390229 15-06-11 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Onna, Burg. 

Stroinkwg 191

W. Engels-

man

5438343 14-06-10 6 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Ruinerwold, 

Oosteinde 28

niet 

bekend

5385308 22-06-04 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Ruinerwold, 

Dr. Larijweg 90

niet 

bekend

AV 78330 23-05-12 5 Pimpel-

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, 

Carstenbos 

Zuid

Paul 

Siepel

AV 78208 11-05-12 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 32 

Nk 008 - 1393

Jan Com-

pagner

5482521 8-09-12 P Kerkuil O onbekend Drie Tolhekken 

Oosterwolde 

Friesland

Johan de 

Jong

5389235 23-06-05 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Havelte, 

Havelter 

Schapendrift

niet 

bekend

5475328 4-06-12 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Blokzijl, 

Duinweg 4

W. Engels-

man
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

11-11-12 P O 1e kj. Levend 

los door ringer

Kornwerderzand, 

Sluisweg 37-39 

Friesland

A.G. Bakker 79 307 172

29-11-12 5 O In braakbal 

ransuil.

BWS, vak 22 

Parkeerplaats 

Zwarte Dennen

Harry van 

Wijk

1 287 202

26-11-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Havelte A32 t.h.v. 

Veendijk

Ep Meekhof 27 188 79

2-01-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Darp A32 t.h.v. 

Paardeweide

Ep Meekhof 3 252 2384

2-07-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Kampen, N50 Ep Meekhof 19 198 26

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Steenwijk A32 

t.h.v. kmpaal 25

Ep Meekhof 15 162 347

 9-12-

2012

P O Verkeers-

slachtoffer

Havelte A32 t.h.v. 

Pijlerbrug

Ep Meekhof 18 164 521

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Meppel, A32 t.h.v. 

km. Paal 10.2

Ep Meekhof 8 153 541

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Steenwijk A32 

t.h.v. kmpaal 22

Ep Meekhof 8 290 909

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Havelterberg, A32 

t.h.v. kmpaal 18.7

Ep Meekhof 7 299 3092

11-11-12 P O 1e kj. Levend 

los door ringer

Kornwerderzand, 

Sluisweg 37-39 

Friesland

A.G. Bakker 79 307 172

29-11-12 5 O In braakbal 

ransuil.

BWS, vak 22 

Parkeerplaats 

Zwarte Dennen

Harry van 

Wijk

1 287 202

26-11-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Havelte A32 t.h.v. 

Veendijk

Ep Meekhof 27 188 79

2-01-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Darp A32 t.h.v. 

Paardeweide

Ep Meekhof 3 252 2384

2-07-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Kampen, N50 Ep Meekhof 19 198 26

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

6157049 27-12-11 P Buizerd M 1e kj. Katlijk 

Tjongervallei

R. Riem 

Vis

5451956 7-07-11 P Kerkuil O onbekend Noordwolde, 

Buitenburen 4. 

Friesland

Johan de 

Jong

5390229 15-06-11 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Onna, Burg. 

Stroinkwg 191

W. Engels-

man

5438343 14-06-10 6 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Ruinerwold, 

Oosteinde 28

niet 

bekend

5385308 22-06-04 3 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Ruinerwold, 

Dr. Larijweg 90

niet 

bekend

V 453452 6-11-12 5 Koolmees M Na 1e kj. IJhorst, 

Dennenlaan 3

nvt

3709299 12-06-13 4 Steenuil V Na 1e kj. Staphorst, 

Lommertsteeg 

nk 223

nvt

AS 50560 25-05-11 2 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 3    

nk 001- 0040

Jan Tromp

V 453494 30-11-12 5 Koolmees V Na 1e kj. IJhorst, 

Dennenlaan 3

nvt

5471204 2-09-12 P Kerkuil M Na 1e kj. Maaseik, Msg 

Geurtsstraat 1

R.  

Voesten

AT 58062 2-05-12 2 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 46 

Nk 018 - 1068

Bult/Talen

V 353998 13-05-08 5 Koolmees V Na 1e kj. IJhorst, 

Bomertswijk 

Nk 133 - 0024

Harry van 

Wijk

V 453274 10-05-12 5 Boom-

klever

M Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, 

Bomertswijk 

Nk 133 - 0031

Harry van 

Wijk

V 453442 2-11-12 5 Koolmees M Na 1e kj. IJhorst, 

Dennenlaan 3

Harry van 

Wijk

AS 52954 25-05-10 5 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, 

Bomertswijk

Harry van 

Wijk

5451698 7-07-11 P Kerkuil O onbekend Blesdijke Frl. 

Markeweg 55

Johan de 

Jong

5475303 30-05-12 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Giethoorn, Van 

Nassauweg 8 

W. Engels-

man
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Steenwijk A32 

t.h.v. kmpaal 25

Ep Meekhof 15 162 347

 9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Havelte A32 t.h.v. 

Pijlerbrug

Ep Meekhof 18 164 521

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Meppel, A32 t.h.v. 

km. Paal 10.2

Ep Meekhof 8 153 541

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Steenwijk A32 

t.h.v. kmpaal 22

Ep Meekhof 8 290 909

9-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

Havelterberg, A32 

t.h.v. kmpaal 18.7

Ep Meekhof 7 299 3092

5-01-13 2 M Na 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 57 

Schotsweg 10

Jan Dunnink 1 244 60

1-07-13 4 O Verdronken in 

waterput

Staphorst, 

Lommertsteeg 1

Jan Huls 0 0 18

5-06-13 P M Na 1 kj. Levend 

los door ringer

Ommen, Arrien, 

Doevelsteeg 1

L. Oudejans 17 127 742

10-01-13 2 V Na 2 kj Levend 

los door ringer

BWS, vak 57 

Schotsweg 10

Jan Dunnink 1 243 41

11-12-12 P O Verkeers-

slachtoffer

A28 t.h.v. de 

Koperen Hoogte

Ep Meekhof 112 5 100

10-12-12 5 O In braakbal 

ransuil.

BWS, vak 22 

Parkeerplaats 

Zwarte Dennen

Harry van 

Wijk

2 280 222

4-02-13 5 O dood 

aangetroffen in 

nestkast

IJhorst, Bomerts-

wijk 133 - 0021

Harry van 

Wijk

0 195 1729

1-02-13 2 M Volgroeid 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 57 

Schotsweg 10

Jan Dunnink 3 256 268

7-02-13 2 M 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 57 

Schotsweg 8

Jan Dunnink 1 233 98

18-05-12 P V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

Ommen, Arrien, 

Doevelsteeg 1

L. Oudejans 17 145 725

8-02-13 P O Verkeers-

slachtoffer

A28 t.h.v. 

Staphorst

Ep Meekhof 23 149 582

1-02-13 P O Verkeers-

slachtoffer

A 32 t.h.v. Darp 

Paardeweiden 

kmpaal 15.6

Ep Meekhof 9 85 245

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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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 
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JUBILEUMBOEK 
 
Het jubileumboek over de periode van 1957 – 2007 met als titel “Van heidezuiveraar tot vogelaar” 

is gedrukt en ligt klaar om te worden gelezen en bekeken.  

In dit boek wordt beschreven hoe onze vereniging is ontstaan. Er wordt aandacht besteed aan de 

diverse jubilea, die door de jaren heen zijn gevierd met de nodige publiciteit. Bijzondere 

beschermingsacties worden beschreven, zoals de acties tegen de Trein door het Reestdal.  

Verder worden de werkgroepen besproken, over wat de leden van deze werkgroepen doen met 

leuke anekdotes, mooie foto’s en oude foto’s. Uiteraard zijn de schoonmaakacties, de 

heidezuiveringen, maar ook de in eerdere jaren uitgevoerde paddenbescherming onderdeel van 

het boek. 
 
Dit unieke boek kan besteld worden en de kosten bedragen € 12,50 per boek. 

Wanneer u het bestelformulier op onze website invult en het bedrag van € 12,50 per boek 

overmaakt, dan kunt u het/de boek/en afhalen bij: 

- Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a, 7951 PM Staphorst  

- Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst (KroKo 

Multipunt)  

U kunt het boek hier ook tegen contante betaling kopen. 

 

Inleverdata kopij: 

9 jan 

8 mei 

4 sept 

6 november 
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AT 62800 29-05-11 P Bonvli V Na 1e kj. Dwingeloo, 

Dwingelerzand

Chr. Both

K 925247 13-11-12 5 Merel M 1e  kj IJhorst, 

Dennenlaan 3

nvt

V 453465 16-11-12 5 Koolmees V 1e kj. IJhorst, 

Dennenlaan 3

nvt

AS 52593 5-05-10 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 50 

Nk 009 - 0570

Padding / 

van Wijk

AX 16168 8-06-12 5 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 49  

Nk 009 - 0539

Padding / 

van Wijk

5453066 7-06-12 P Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Schuinesloot, 

Troostenweg 1

J. Leferink

AV 78268 20-05-12 5 Bonvli V Na 1e kj. BWS, vak 49  

Nk 009 - 0515

Padding / 

van Wijk

AP 26469 31-05-08 3 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 54 nvt

AT 56235 6-05-11 5 Bonvli V Na 1e kj. IJhorst, 

Vossenburcht 

029 - 0030

Padding / 

van Wijk

AV 86123 30-05-10 7 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

Meppel, De 

Schiphorst, 

Lindenhorst

nvt

AT 56634 22-05-11 5 Bonvli O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 24  

Nk 106 - 1279

vd Berg / 

Otten

AL 78604 1-11-08 3 Koolmees M 1e kj. De Wijk, Haal-

weidigerwg 10

nvt

V 453063 17-05-11 5 Boom-

klever

M Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, 

Carstenbos 

Zuid nk 0023

Paul 

Siepel

V 453066 18-05-11 5 Boom-

klever

M Nestjong, 

niet vliegvlug

IJhorst, De 

Iekmulder     

Nk 126 -0011

Paul 

Siepel

AT 59830 18-06-11 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 13  

Nk 017 -0642

Jan Nijboer

AS 51106 19-05-09 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 46 onbekend
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Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

29-05-12 5 V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 18    

Nk 052 - 0685

Klaas 

Visscher

22 192 366

1-04-13 5 M dood. Oorzaak 

onbekend

IJhorst, 

Dennenlaan 3

Harry van 

Wijk

0 0 140

20-04-13 P O Dood, tegen 

raam gevlogen

IJhorst, 

Paviljoenweg 1 

Witte Bergen

Wim 

Vleeshouwer

0 124 155

26-04-13 P O dood 

aangetroffen in 

nestkast

BWS, vak  09        

Nk 003 - 0115

Mark 

Meulman

1 247 1088

26-04-13 5 M dood 

aangetroffen in 

nestkast

BWS, vak 58      

Nk 006 - 1327

Thijs Tuin 1 328 322

9-04-13 P O Verkeers-

slachtoffer

Zuidwolde, N48 

t.h.v. Nolderweg 

Fam. 

Huiskes

7 258 304

11-05-13 5 V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 32    

Nk 008 - 1390

Jan 

Compagner

0 168 357

15-04-13 P O Verkeers-

slachtoffer

Staphorst, 

Gorterlaan t.h.v. 

munitiecomplex

Hessel Hulst 0 219 1780

13-05-13 P  V Volgroeid 

Levend los door 

ringer

Dwingeloo, 

Bosrand 15

Chr. Both 19 16 738

17-05-13 5 V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50       

nk 117 - 1240

Gerrit Jan 

Timmer

5 169 1081

7-06-13 5 O dood 

aangetroffen in 

nestkast

BWS, vak 50       

nk 117 - 1242

Gerrit Jan 

Timmer

0 56 747

23-10-13 5 V Na 1 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, 

Dennenlaan 3

Harry van 

Wijk

1 200 1817

14-05-12 2 M Volgroeid 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 57     

nk 011 - 0360

Henk 

Dunnink

1 301 363

14-05-12 2 M Volgroeid 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 02        

Nk 001 - 0048

Jan Tromp 4 204 362

4-05-12 5 V 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 21     

nk 007 - 0160

Egbert Tuin 0 331 321

7-05-12 5 M Na 2e kj. 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 31     

nk 009 -0549

Padding / van 

Wijk

1 284 1084

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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RINGGEVENS

Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

AT 57609 13-05-11 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 46 

Nk 018 - 1068

Bult/Talen

AT 59082 28-05-11 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 25 

Nk 106 - 1289

vd Berg / 

Otten

AS 52597 6-05-10 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 28 

Nk 106 - 1258

Paul 

Siepel

AS 52708 16-05-10 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 10 

Nk 002 - 0092

Carl 

Bisschop

AP 28607 17-05-09 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak  21 onbekend

AT 57637 13-05-11 3 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 47 

Nk 015 - 0290

Henk Huls

AT 56724 24-05-11 5 Zwarte 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 14 

nk 017 - 0616

Jan Nijboer

6147686 26-04-12 4 Bosuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS, vak 08 nvt
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DE DAS (MELIS MELIS) EN ZORGVULDIG FAUNABEHEER DOOR DE 

GEMEENTE STAPHORST  

 

De das is met zijn lengte van ongeveer één meter het grootste landroofdier 

van Nederland. Hij weegt gemiddeld twaalf kilo en kan zo'n 15 jaar oud 

worden. In Nederland is de gemiddelde leeftijd echter slechts een jaar of vijf. 

Veel dassen sneuvelen namelijk in het verkeer, zo’n 5 à 600 per jaar. 

Het dier ziet eruit als een donkergrijs beertje. Karakteristiek en opvallend is 

zijn zwart-witte koptekening. 

 

Dassen laten zich zelden zien; het zijn stille, schuwe nachtdieren. Onder de 

grond graven dassen hun burcht, een netwerk van gangen en kamers. Zo'n 

burcht kan uitgroeien tot een enorm holenstelsel. De kamers worden 

gestoffeerd met droog gras, varens en mos. Op grote stortbergen voor de 

holen ligt de uitgegraven aarde. Haren of pootafdrukken in het zand getuigen 

er van de aanwezigheid van dassen. Trouw aan hun woonplaats staat bij 

dassen voorop. Opeenvolgende generaties bewonen jaren dezelfde burcht. 

 

Dassenburchten worden gegraven boven het grondwater, en meestal in 

hellingen. Heuvels, rivierduinen, bermen van holle wegen en steilrandjes zijn 

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

7-05-12 5 V 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 01      

Nk 007 - 0182

Egbert Tuin 1 254 359

7-05-12 5 V 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 20    

Nk 052 - 651

Klaas 

Visscher

1 142 345

8-05-12 5 M Na 2e kj. 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 34     

Nk 022 - 0966

Witte / 

Timmer

1 128 733

8-05-12 5 V Na 2e kj. 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 32    

Nk 008 - 1395

Jan 

Compagner

1 90 723

8-05-12 5 V Na 2e kj. 

Levend los door 

ringer

BWS, vak 33     

Nk 008 - 1382

Jan 

Compagner

0 100 1087

11-05-12 5 V 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 21     

nk 010 - 0216

Evert 

Rolleman

1 262 363

23-05-12 5 M 2e kj Levend los 

door ringer

BWS, vak 52     

Nk 006 - 1339

Thijs Tuin 2 340 365

29-06-13 P O Dood, gevonden 

bij vossenhol

Heino,   

Berkendijk 9

Kai Nijboer 21 180 429

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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zeer geschikt. Veel burchten liggen er verscholen onder bomen en 

struikgewas. 

Maar dassen vestigen zich ook in vlak terrein, bijvoorbeeld onder een houtwal 

of een heg en soms in het open veld. Bij iedere burcht hoort een eigen 

woongebied. De grenzen van dit territorium worden nauwlettend bewaakt. 

 

Behalve trouw aan hun burcht zijn dassen buitengewoon sociaal. In een 

burcht kunnen meerdere families samenwonen. In speciale kraamkamers 

werpen de wijfjes gemiddeld drie jongen per jaar. Na een zoogtijd van een 

paar maanden leren de jongen hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. 

Uiterlijk het volgende voorjaar trekken veel jonge dassen naar een andere 

burcht, op zoek naar een partner. 

 

Dassen zijn echte alleseters. Ze zien slecht maar hebben een uitstekend 

gehoor wat in het donker goed van pas komt. Een groot deel van hun voedsel 

halen ze uit het boerenland. 's Nachts speuren dassen er naar regenwormen, 

kevers, muizen, kikkerdril en valfruit. Van een aangetroffen wespennest blijft 

niets over. Ook eten ze wilde planten, zoals de knolletjes van aronskelk en 

daslook. 

 

Al etend doorkruisen dassen hun woongebied, het liefst onder dekking van 

heggen, houtwallen en bosranden. Gewoontegetrouw als ze zijn, gebruiken ze 

vaak dezelfde paadjes, de zogenaamde dassenwissels. 

In de eerste helft van deze eeuw is op grote schaal jacht gemaakt op 

Nederlandse dassen. De stand daalde van meer dan 12.000 in 1900 naar 

ongeveer 1200 in 1960. In 1947 is de das onder bescherming van de Jachtwet 

gebracht. Daarmee werd de dassenjacht stilgelegd. Alleen in geval van 
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schade verleende de overheid een speciale vergunning om dassen te doden. 

Daarvan werd tot 1960 evenwel gretig gebruik gemaakt. In dat jaar stopte de 

overheid met de verstrekking van dergelijke vergunningen. Het groeiende 

autoverkeer zorgde voor steeds meer verkeersslachtoffers, en steeds meer 

leefgebied werd vernietigd. Op initiatief van Das&Boom heeft de rijksoverheid 

toen een beschermingsplan opgesteld om de das voor uitsterven te 

behoeden. Voorlopig lijkt dat gelukt. In 2000 is door Das&Boom de landelijke 

volkstelling onder dassen uitgevoerd in opdracht van de overheid, en het 

aantal dassen wordt op 3500 geschat.  

 

Gemeente Staphorst  

Sinds een jaar of twaalf zit er een dassenburcht nabij de A28 in het talud van 

Scholenweg. Over deze weg komt veelvuldig landbouw- en zwaar ander 

verkeer en het wegdek vertoont een lichte scheuren en verzakking. Op de 

plaats van de burcht is in de wegberm geen verzakking te zien. Ter plaatse is 

een flauwe bocht in de weg met als gevolg dat het vrachtverkeer ter plekke 

extra druk in de bocht op het wegdek uit oefent. De oorzaak van de scheurtjes  

en verzakking is niet duidelijk maar het vermoeden is dat de dassenburcht 

onder het wegdek zit en mogelijk de oorzaak van de verzakking is. 

Dassenburchten genieten een wettelijke bescherming: In de Flora- en fauna 

wet heeft de das een beschermde status en staat in de bijbehorende bijlage in 

tabel 3 (behorende bij artikel 75), wat betekent, dat de das en ook zijn burcht 

en directe leefomgeving streng beschermd zijn. Het is niet dus toegestaan de 

burcht en directe leefomgeving van dassen te verstoren, beschadigen of 

vernielen. 

Zeven jaar geleden werd tegenover de burcht een kunstburcht –vanuit gelden 

van de ruilverkaveling– aangelegd die direct door de dassen werd gebruikt. 

De wegverzakking zat het gemeentebestuur toch niet lekker en om alle risico 

te vermijden is besloten het talud, ter hoogte van de burcht, over een lengte 

van ca. 30 meter en sleuf van twee meter diep te graven en te voorzien van 

ondoordringbaar gaas. Zodat de dassen niet meer direct onder de weg 

kunnen graven en verdere schade aan de wegconstructie te voorkomen. 

 

Werkwijze  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Arfman, met ervaring op dit 

terrein, die trof tijdens de werkzaamheden op twee meter diepte één pijp van 

ca. 20 cm doorsnee aan.  

Na het graven van de sleuf werd gaas ingebracht met een uitsparing bij de  

pijp zodat een eventueel aanwezige das(sen) onder het wegdek kon 

ontsnappen. Na enkele dagen trof men geen spoor van dassen bij de pijp aan 

en is voor de pijp gaas aangebracht en de pijp afgesloten. 
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Conclusie 

Doordat het talud is opgehoogd met spuitzand lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd – een mogelijkheid dat er dieper kamers liggen is niet 

helemaal uit te sluiten, maar ligt niet voor de hand met één aangetroffen pijp – 

dat de verzakking en scheuring in het wegdek mede is veroorzaakt door het 

zware verkeer wat met forse snelheid ter plaatse passeert. 

 

Harm Bloemhof 

 

OP DE BRES VOOR DE JENEVERBES. 

 

In onderstaand verhaal is e.e.a. weergegeven over de jeneverbes, zijn biotoop 

en het beheer van dat biotoop. Wat moeten we doen om de struwelen in stand 

te houden en wat kunnen we eventueel doen om verjonging te bevorderen? 

 

Pionier op arm en droog stuifzand.  

De jeneverbes is een echte pionier, die veelal opgegroeid is in de tijd van de 

zandverstuivingen, de tijd dat de kunstmest zijn intrede deed en als gevolg 

daarvan de schaapskudden langzaam aan verdwenen. Van overbegrazing 

naar onderbegrazing in een schraal en droog biotoop. Van veel dynamiek, 

naar weinig tot geen dynamiek.  We hebben het dan over de tijd van 

omstreeks 1900.   

De jeneverbes ontwikkelt zich het beste als  er sprake is van een gebufferd 

milieu, zeg maar niet al te zuur. Maar dus ook altijd voedselarm, droog met de 

nodige dynamiek, zoals verstuiving. 

Het Aekingerzand bij Appelscha. Ruim 15 jaar geleden veel bos geruimd, veel 

dynamiek, jaarrond begraasd met schapen en koeien, en 26 mooie jonge struiken! 
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Van open zand naar gesloten bos en de plek van de jeneverbes in de 

bossuccessie. 

Als we bovenstaande in ogenschouw nemen kun je de conclusie trekken dat 

de meeste jeneverbesstruiken ontstaan zijn in de tijd dat het stuifzand 

beteugeld werd en langzaam begroeid raakte met buntgras, struikheide en 

mossen. In ieder geval geldt dat zeker voor de huidige jeneverbesstruwelen. 

De eerste tijd zal dit biotoop uitermate geschikt zijn voor pionier soorten. En 

daar hoort de jeneverbes nadrukkelijk ook bij. Evenals de struikheide.  

 

In de loop van de tijd gaat de successie door. Er komen bomen en struiken, 

maar ook grassen. Zonder menselijk ingrijpen zal de heide van nature 

veranderen in bos. Van open zand, via heide en jeneverbes naar een 

gesloten, gemengd bos, waar geen plaats meer is voor de pioniers  en dus 

ook niet voor de jeneverbes. 

Als we dit weten, weten we dus ook wat we moeten doen om de jeneverbes in 

stand te 

houden. Overigens kan gerust gesteld worden, dat wanneer je de struikheide 

goed beheert, je het tegelijkertijd ook voor de jeneverbes goed doet! Een 

prettige constatering. 

Echtenerzand, met seizoen begrazing met koeien. Bessen, op de goede plek gevallen 

en inmiddels uitgegroeid tot mooie jonge stuiken. Veel bos geruimd, inclusief de takken, 

het strooisel en de stobben.  

 

Beheer noodzakelijk.  

Beheer in en rond een jeneverbesstruweel is net zo noodzakelijk als het 

beheren van heide. Beide soorten staan namelijk aan het begin van de 

successie van open zand naar gesloten bos. M.a.w. zorg voor een schrale 
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vegetatie, maak desnoods open plekken in de heidevegetatie, zeker wanneer 

die aan het vergrassen is. Maar ook bosopslag dient verwijderd te worden.  

 

Bessen, kiemkracht en verspreiding (vogels). 

Er wordt soms getwijfeld aan de kiemkracht van de zaden van de jeneverbes. 

Maar we weten inmiddels dat er vaak een overvloed aan zaden is (zie foto) en 

dat er voldoende zaden op de goede plekken terecht komen, waar ze kans 

zien te ontkiemen.  

Bessen in overvloed. 

 

Inmiddels is al op veel plekken verjonging van jeneverbes aangetroffen. Soms 

ook op behoorlijke afstanden van de moederstruiken. En ook nogal eens 

onder bomen!   

Waaruit maar één conclusie te trekken is, namelijk dat vogels een hele 

belangrijke rol vervullen bij de verspreiding van het zaad. 

 

Rol  van grazers.  

Veel grazers komen in terreinen voor waar jeneverbes staat of waar een 

jeneverbesstruweel in de buurt staat. Koeien, paarden en  schapen kunnen 

meestal positief  gewaardeerd worden. Ze vreten meestal weinig aan de jonge 

struiken, maar zorgen aan de andere kant wel voor een schrale en open 

vegetatie. En door de betreding worden er ook zaden onder de grond 

gewerkt/getrapt, waardoor ze vaak gemakkelijker tot kieming komen.  

De rol van het konijn lijkt daarentegen vaak (heel)  negatief uit te pakken. Die 

conclusie mogen we wel voorzichtig trekken, omdat in terreinen, waar nu nog 

veel konijnen voorkomen, vrijwel geen verjonging optreedt van de jeneverbes.    
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De natuurwaarde van jeneverbesstruwelen. 

Waarom is in standhouding nu zo belangrijk? De struwelen 

vertegenwoordigen een heel specifiek en uniek biotoop. Bepaalde mossen en 

paddenstoelen groeien vooral in  de  jeneverbesstruwelen. Van de vogels wil 

ik noemen, de geelgors, de goudvink en staartmees. Maar ook de vink en fitis, 

om maar een paar algemene soorten te noemen, broeden vaak massaal in de 

jeneverbesstruwelen. In de winter zijn de bessen voedsel voor merel, lijster, 

koperwiek en kramsvogel. 

Zie voor beheer de top 10, beheer en nieuwe struwelen. Deze voegen we als 

bijlage bij dit verslag. Misschien aardig om die ook op te nemen in jullie 

lijfblad! 

Bessen, door vogels verspreid, dode boomstronk was ooit een slaapplaats. Een 

“bombardement” van vogelpoep met dit als gevolg. 

 

Belangrijke beheersmaatregelen t.a.v. jeneverbes(struwelen),  

zeg maar de top 10! (2011 opgesteld door Piet Kerssies) 

 

Welke maatregelen zijn nodig om bestaande jeneverbes(struwelen) in stand te 

houden en zo vitaal mogelijk? 

 

1. Vrijhouden van bosopslag, bossuccessie voorkomen. 

2. Vegetatie schraal (is voedselarm) houden, dicht tegen het pionier 

stadium aan. Daar gedijt de jeneverbes het beste. Dit bereik je door: 

3. OF … de vegetatie in en rond de struwelen te begrazen (schade aan 

jeneverbes voorkomen!)   

4. EN/OF … maaien van de vegetatie   
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5. EN/OF … plaggen van vergraste situaties 

6. Dunnen van struwelen? Lijkt nog een discussiepunt. Maar wat we er 

van gezien hebben op de Lüneburger heide mag het geen discussie 

meer zijn! 

 

Welke maatregelen zijn nodig om nieuw te vestigen jeneverbes te krijgen? 

 

7. In de nabijheid van struwelen. Bos opruimen, inclusief takken, 

stobben, strooisel en eventuele zode. Het liefst door stobben te 

rooien. Dynamiek noodzakelijk!  

8. Vegetatie een paar jaar zwaar (over) begrazen, gevolgd door een tijd 

van matige begrazing. Niet teveel, niet te weinig. Koeien? Schapen? 

Konijnen? Alles kan, maar met mate in dit geval. 

9. Slechts minimale (dus extensieve) begrazing in de winter.   

10. Herintroductie overwegen in biotopen die weer geschikt zijn 

(gemaakt), waar sprake is van extensieve begrazing, maar waar geen 

jeneverbes in de directe omgeving staat. 

 

Beilen, Piet en Albert Kerssies 

 

RED DE KLIMOP 

 

Een pleidooi voor meer klimop, ook in boom! 

Klimop is een algemene en toch weinig voorkomende en ten onrechte 

verguisde plant. In de plantengemeenschap van de klasse van de eiken- en 

beukenbossen op voedselrijke grond is de klimop een typerende kensoort. 

Overal in het land kom je klimop tegen. 

Hier in het oosten van het land zie ik dikwijls klimop hoog in de bomen gaan 

en na vele jaren, als de klimop in de breedte gaat groeien en bloeitakken gaat 

vormen, komt er iemand langs die de klimop onder aan de stam doorzaagt en 

dan sterft de plant af. Kennelijk is het voor de klimop verboden om een 

respectabele leeftijd te bereiken. Want dat kan de klimop. In Frankrijk zag ik 

eens een klimop met een stamdoorsnee van 70cm, die groeide tegen een eik 

met een stam met een doorsnee van ca. 150 cm. Ondanks de jarenlange 

aanwezigheid van de klimop was de eik gezond. Een aantal jaren geleden 

kwam ik regelmatig in het Norgerholt in Drenthe bij Norg. Dat is waarschijnlijk 

het oudst aangelegde bos in Nederland, maar het lijkt een oerwoud. In dat bos 

viel het me op dat de eikenbomen die daar doodgingen, juist de bomen waren 

waar de klimop niet tegen aan groeide. 
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Landgoedbezitters en terrein- en wegbeheerders menen echter dat de klimop 

bomen verstikt. Als de plant groot wordt, moet men deze volgens hen 

verwijderen, dus juist als de plant zijn waarde voor de natuur kan ontplooien. 

Want dan is de klimop een nectar- en stuifmeelbron voor insecten, 

nestgelegenheid en voedsel voor vogels en beschermer van de boom waar hij 

tegenaan groeit. 

Sinds ik imker ben let ik hierop en de argumenten tegen de klimop berusten 

naar mijn mening meestal op overgeleverde opvattingen. Natuurlijk sterven er 

wel bomen met klimop. Meestal zijn dat bomen zoals lijsterbes en de 

fruitbomen die niet de omvang en de leeftijd bereiken van bijvoorbeeld de 

inlandse eik. Ook de structuur van takken maakt verschil. Iedereen kan 

waarnemen, in het bijzonder in de wintermaanden, dat de klimop in een 

volwassen eikenboom met een regelmatig gevormde kroon, nooit het einde 

van de takken bereikt, maar tot op ongeveer anderhalf tot twee meter van het 

uiteinde van de takken komt. Daardoor blijft ’s zomers de bladzone vrij en 

wordt de eikenboom niet gehinderd in zijn assimilatie en kan hij dus nooit 

stikken. Als de klimop dan toch nog doorgroeit dan is dat niet meer in de 
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breedte of de hoogte, maar gaan de groeitakken naar beneden hangen, 

omdat ze geen houvast meer hebben. 

 

Argumenten tegen 

Zijn er dan geen argumenten tegen de klimop? Jawel. Bijvoorbeeld, bomen 

met een onregelmatige kroon en/of bomen met een scheve stand kunnen door 

de groei van de klimop topzwaar worden en omvallen of afbreken. Dat heb ik 

inmiddels meerdere malen waargenomen bij acacia’s (Robinia pseudoacacia). 

Maar ook zonder klimop kunnen acacia’s die scheef staan soms ‘zomaar’ 

omvallen, vaak doordat ze door de concurrentie in combinatie met de snelle 

groei, te zwaar zijn geworden voor het zwakke wortelstelsel. Bij het breken 

van takken of het afbreken van de kroon, blijft deze nog in de klimop (zie foto). 

Ook tegen bomen die niet zo groot worden , zoals fruitbomen en struiken, kan 

men beter geen klimop laten groeien. Bij struiken zitten de takken zo dicht 

tegen elkaar, dat de klimop altijd houvast vindt en de struik overwoekert 

waardoor deze geen licht meer krijgt. Met name op voedselrijke grond hoort 

hier de combinatie van inlandse eik, beuk en klimop in de natuur thuis en ze is 

waarschijnlijk van voordeel voor boom en klimplant. De gedachte dat het hout 

beschadigt wordt door de wortels van de klimop is volkomen onjuist. Sinds ik 

erop let, heb ik tientallen eikenbomen gezien die doodgingen terwijl er klimop 

tegen aan groeide. Bij nadere beschouwing waren dat allemaal bomen die te 

dicht op elkaar stonden en met een smalle onderontwikkelde kroon, die ook 

zonder klimop zouden zijn doodgegaan. Graag zou ik in contact komen met 

mensen die hierover meer weten, wetenschappelijke literatuur hierover 

kennen en bewijsmateriaal zoals foto’s bezitten. Ik zou graag zien dat we 

gezamenlijk een goed onderbouwde publicatie kunnen schrijven voor 

terreinbeheerders, wegbeheerders, gemeenten etc. Dat kan in de toekomst 

wellicht een aantal kleine ecologische missers voorkomen, en we dienen zo 

de bijen met late stuifmeeldracht.  

 

Rob van Hernen 

De Dinkel 23 

8051 KA Hattem 

rphernen@hetnet.nl 

 

Dit artikel hebben we met toestemming van de auteur overgenomen uit  Bijenhouden 
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VREEMDE VOGELNAMEN 

 

Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en 

wetenschappelijke naam. Veel leuker is het te weten hoe vogels door het hele 

land genoemd worden. 

Deze lijst van vogelnamen komt uit de verzameling van ons lid wijlen Freek 

Bult. Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende 

afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

De redactie 

 

Nederlandse naam  maar heet ook 

Wilde Eend Blokeend 

 

Eark 

Groenkraag woerd 

Kooier 

Ringeend 

Spiegeleend 

Zomertaling Schijftaling 

 

Schuimeendje 

Skierdoper 

Stareend 

Zomerkrik 

Brandgans Dondergans 

 

Nongans 

Tongergoes 

Grauwe Gans Greate Wytgat 

 

Meigans 

Herfstgrauwe 

Schierling 

Wilde Gans 

Rotgans Pauwgans 

 Rotjes 

Steengans 

Zeegans 
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Nederlandse naam  maar heet ook 

Rietgans Grasgans 

 

Schiergans 

Swartkopgans 

Weenk 

Weenkie 

Weenkies 

Wiergans 

Wink 

Zaadgans 

Wilde Zwaan Deen 

 Gülswan 

Hoelzwaan 

Texelaar 

 Bruine Kiekendief Klem 

 Koop 

Muuzebieter (Texel) 

Mûbiter 

Rietwouw 

Schor 

Boomvalk Beamwikel 

 Blauwe Wiekel 

Blauwvalk 

Stootvalk 

Buizerd Botsert 

 

Haneschop 

Muizenvalk 

Muizerd 

Mûfanger 

Havik Duivenvalk 

 

Patrijzenvalk 
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Nederlandse naam  maar heet ook 

Rode Wouw Gaffelwouw 

 

Glee 

Koningswouw 

Milaan 

Rode Milaan 

Zwaluwstaart 

Sperwer Blauwvalk 

 

Koekoeksvederen 

Koefûtsfear 

Krem 

Schietvogel 

Stekvogel 

Stervalk 

Vinkendief 

Torenvalk Klampvogel 

 

Krijter 

Muizenvanger 

Muuzefanger (Texel) 

Rode Wiekel 

Roodvalk 

Steenmetser 

Windwanner 

Zwemmer 

Wespendief Bijenarend 

 

Hûnichfalk 

Wapsebiter 

  

PERSBERICHT  

 

Agrarische natuurvereniging Horst en Maten en de 

natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst proberen samen 

terugkeer van de patrijs mogelijk te maken 
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De patrijs was in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw een veel en graag 

geziene vogel op de zandgronden van Staphorst. Door veranderingen in het 

landschap zijn de aantallen dramatisch teruggelopen tot slechts enkele paren.  

De ANV en de Natuurbeschermingsvereniging hebben de handen in elkaar 

geslagen voor de terugkeer van deze typische landbouwvogel. De patrijs hoort 

bij onze landschappen waarin gevarieerde akkers voorkomen. 

Beide verenigingen hebben een 

aantal terreintjes van particulieren 

licht bewerkt en met “patrijs”zaad 

ingezaaid. Het is de bedoeling dat de 

uitgezaaide planten veel zaad 

opleveren voor de patrijzen om met 

name in de winterperiode te kunnen 

overleven. Inmiddels is gebleken dat 

de zaadveldjes het goed doen en bij 

kunnen dragen aan het overleven van 

de patrijs. Bij het bewerken van de 

grond en het uitzaaien hebben de 

verenigingen de steun gekregen van 

de plaatselijke Bijenvereniging. De 

gemeente Staphorst heeft het 

zaaigoed beschikbaar gesteld. 

De verenigingen hebben met de gemeente afspraken gemaakt voor het later 

en eenmalig maaien van een aantal bermen en sloten waardoor zaadzetting 

van de wilde planten kan plaatsvinden en in het najaar een beetje ruigte 

achterblijft als dekking voor de patrijzen. Dit draagt ook belangrijk bij aan het 

verbeteren van het biotoop voor de patrijs. 

Afgelopen zomer is een broedend paar patrijzen waargenomen. Verwacht 

mag worden dat door de genomen kleinschalige maatregelen er een grotere 

overlevingskans voor met name de kuikens is. De hoop is er op gevestigd dat 

het aantal patrijzen de komende jaren langzaam zal groeien. 

Reden genoeg om de kleinschalige inspanningen voort te zetten. Beide 

verenigingen zouden het daarom toejuichen als in het kader van de 

Ruilverkaveling Staphorst-Reestdal kleine terreintjes en allerlei gevarieerde 

randen in bermen en taluds behouden kunnen worden en kleine stappen 

worden gezet om nieuwe terreintjes te ontwikkelen.  Verder roepen de 

verenigingen particulieren op om kleine braakliggende overhoeken 

beschikbaar te stellen. Ook worden de mensen opgeroepen waarnemingen 

van de patrijs te melden bij één van de verenigingen.  

 

EINDE PERSBERICHT 


