VOORWOORD
Dit is alweer de laatste Scharrelaar van 2015.
Hierin kun je het verslag van de jaarvergadering, die in maart 2015 was,
lezen. Ook staat in deze Scharrelaar de agenda voor de komende
jaarvergadering die gepland is op 7 Maart 2016. Zoals je daar kunt lezen zijn
de aftredende bestuursleden voor de komende periode herkiesbaar.
Mooi dat ze zich ook de komende tijd weer willen inzetten voor behoud van
een stukje natuur.
In de volgende Scharrelaar van februari 2016 komt het jaarverslag van het
afgelopen jaar, ook zal dan de agenda nogmaals te lezen zijn .
We hopen op een goede opkomst op de ledenvergadering, na de pauze zal
Janny Niehoff verslag doen van een reis door Roemenie.
Ook in de afgelopen tijd is er weer veel gedaan door de verschillende leden en
werkgroepen in onze vereniging. En velen zijn nog erg druk hiermee. De
resultaten hiervan zullen in de toekomst in de diverse verslagen te zien zijn .
Voor 2016 is het nog erg belangrijk dat er enkele nestkast-controleurs die ook
jeugd meenemen bijkomen. Belangrijk voor het nestkast onderzoek maar ook
zeer belangrijk voor de jeugd.
Ook is 2016 het jaar waar we ons gaan bezighouden met de viering van ons
60 jarig bestaan in 2017 hiervoor is nog steeds plaats voor enkele
meedenkers, meedoeners in de commissie. Je kunt je aanmelden bij het
bestuur.
Ik wil iedereen een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2016, zowel
privé als in de natuur, toewensen en bedanken voor alles wat er dit jaar weer
in de vereniging gedaan is voor de natuur.
Tot ziens op een van de activiteiten of contactavonden.
Jan Vos, voorzitter
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07-12-2015

Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Evert Rolleman “Bomen over bomen”.
04-01-2016
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Jan van Marle “Zwerven in de natuur”.
01-02-2016
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst.
Presentatie
Arnold
Lassche
“Georgië/grens
Azerbeidzjan”.
07-03-2016
Algemene ledenvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg
42, IJhorst. Presentatie Janny Niehoff “Roemenië”.
04-04-2016
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst.
29/30-04-2016 Natuurreis.
t/m 07-05-2016
??-05-2016
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst.
06-06-2016
Ledencontactvergadering en buitenexcursie
JEUGDAGENDA
09-01-16
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Spel en film. Uitdelen programma 2016. Inforuimte SBB aan
de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen € 1

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 7 MAART 2016 AANVANG 19.30 UUR
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 1 februari 2016
4. Notulen algemene ledenvergadering
Scharrelaar Dec.)

d.d.

2 maart

2015

(zie

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. De kascommissie
Hans Voortman en Mart van de Jagt.

Reserve lid Jaap Padding.

Aftredend: Hans Voortman
Zittend: Mart van de Jagt en Jaap Padding
Benoeming: Reservelid.
10. Vaststelling contributie
11. Bestuursverkiezing
Aftredend: Pieter v/d Berg, Janny Niehoff en Evert Rolleman
(Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld volgens art. 9.2 van de
statuten)
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. 20.45 uur: Presentatie “ Roemenië ” (Janny Niehoff)
17. Sluiting
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 2 maart 2015 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te
IJhorst.
Aanwezig: 28 personen
Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman en Gerard vd Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
John Melis komt de lezing geven in plaats van Guido Lek, die ziek is.
Daarna een minuut stilte voor alle leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
Vervolgens bedankt de voorzitter iedereen voor alle activiteiten voor de
vereniging en voor de natuur.
2). Ingekomen stukken:
Natuurgroep “De Reest”: uitnodiging en verzoek tot contributiebetaling
e
Fam. Roo: brief over 2 woning op de Nieuwe Strik, mbt
compensatiemaatregelen.
Hans Voortman geeft aan dat de fam. Roo al jaren de totstandkoming
van een wandelpad frustreert. De Natuurbeschermingsvereniging wil de
wandelpaden over het landgoed tot een minimum beperken.
Waterbeheerplan 2016-2021 door de 4 waterschappen in OostNederland.
Gemeente Staphorst: uitnodiging kennisavond Bomenbeleidsplan.
Steunpunt Vrijwilligers: Nieuwsbrief
3). Notulen, d.d. 2 februari 2015
Naar aanleiding van de notulen: De excursie op Dickninge op 1 juni vindt
plaats na de ledencontactvergadering.
De notulen worden goedgekeurd.
4). Notulen, d.d. 3 maart 2014 (jaarvergadering)
De notulen, die in de Scharrelaar van februari waren opgenomen, worden
goedgekeurd.
5). Mededelingen:
Agendapunt 10 (goedkeuring contributie) zal bij agendapunt 7 behandeld
worden.
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6). Jaarverslag secretaris
Zie Scharrelaar februari 2015
De lezing van Jan van Marle wordt niet goed vermeld bij het verslag van de
Redactie. Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering, waarmee
tevens het beleid van het bestuur over 2014 wordt goedgekeurd.
7). Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting
De penningmeester licht een aantal posten van het jaarverslag toe.
Er is nog achterstallige contributie, waarvoor diverse aanmaningen zijn
verstuurd. Het beleid is om 2x een aanmaning te versturen en dan royeren.
Bij de balans wordt opgemerkt dat hier op aparte post een bedrag van de
Werkgroep Natuurreizen staat opgenomen, dit ivm de kosten van de eigen
rekening.
Hans Voortman merkt op dat het ledenaantal terugloopt, maar toch de
inkomsten van de contributies hoger worden gebudgetteerd. Er wordt naar
ledenaantal gebudgetteerd, maar dat is niet reëel. Voorstel is om dit volgend
jaar te corrigeren.
Voorgesteld wordt om de contributie dit jaar niet te verhogen. De leden
stemmen hiermee in.
De begroting en het financieel beleid van het afgelopen jaar worden
goedgekeurd door de leden.
8). Verslag kascommissie
De kascommissie, zijnde Hans Voortman en Jan Nijboer, heeft de
administratie gecontroleerd en heeft middels een mail verklaard, dat de kas in
orde wordt bevonden. Aan de penningmeester wordt décharge verleend. De
leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de kascommissie.
9). Benoeming lid kascommissie:
Jan Nijboer is aftredend lid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door
Mart van de Jagt, die zichzelf hiervoor beschikbaar stelt. Als nieuw reservelid
meldt Jaap Padding zich.
10). Vaststelling contributie
Reeds behandeld bij punt 7.
11). Bestuursverkiezing
Er zijn 2 aftredende en herkiesbare en 1 nieuw bestuurlid. Na ontvangst van
de stembriefjes zijn de herkiesbare bestuursleden, zijnde Harry van Wijk en
Jan Vos, beiden herkozen. Miriam Fagel wordt gekozen tot lid van het
bestuur.
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12). Werkgroepen:
Jeugd:
Bij de bijeenkomst over uilen met Arnold Lassche, waarbij ook uiltjes
getimmerd konden worden, waren 60 kinderen aanwezig, 20 leden en 40 nietleden. Het idee van uiltjes timmeren kwam van Jaap Padding en was dus een
geweldig succes.
Planten:
Op 19 februari 2015 bloeiden op Dickninge 9 soorten. Op 19 maart gaat de
groep weer naar Dickninge.
Nestkastonderzoek:
Op 10 maart is er een vergadering van nestkastcontroleurs. A.s. zaterdag is
de landelijke nestkastgroep in Wageningen, waar Jan Dunnink, Jan Nijboer en
Jan Vos naartoe gaan. Jan Nijboer doet verslag over 2013 en 2014 waarbij
opvalt dat het aantal trekvogels vorig jaar minder is geworden en standvogels
juist zijn toegenomen. Veel nestjes zijn niet gelukt in de natte periode van
2014. Jan Nijboer bedankt Jan Vos voor zijn inzet voor de vereniging.
Ringonderzoek:
Harry van Wijk meldt dat de nieuwe ringvergunningen zijn ontvangen. Jan
Dunnink heeft nog slagnetten gevonden. Hij wil misschien mussen of patrijzen
ringen, waarvoor hij vergunning heeft.
Roofvogels:
Arnold Lassche meldt dat de werkgroep heeft vergaderd en dat a.s. zaterdag
een inventarisatie plaatsvindt in de boswachterij.
Vlinders:
Berend Witte meldt dat de nieuwe coördinator Michiel Poolman de geplande
vergadering heeft afgeblazen, in verband met drukke werkzaamheden. Er
wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden voor de werkgroep.
Zoogdieren:
Harm Bloemhof deelt mee dat er een dode reegeit is gevonden en deze wordt
onder cameratoezicht opgegeten.
Redactie:
Er is een nieuwe omslag met de wilde narcis voor de Scharrelaar. De
volgende komt in juni uit. Graag wel waarnemingen doorgeven aan Harry van
Wijk.
Natuurreizen:
Er is een leuke terugkomavond geweest.
Overige werkgroepen: geen bijzonderheden.
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13). Wat komen gaat:
21-03-2015
Schoonmaakdag
11-04-2015
Start nestkastcontrole
13-04-2015
Ledencontactvergadering met lezing door Albert Corporaal
11-05-2015
Ledencontactvergadering
25-05-2015
Fietstocht (2e Pinksterdag)
01-06-2015
Ledencontactvergadering met na de pauze een excursie op
Dickninge over vleermuizen door Theo Douma
05-09-2015
Vrijwilligersdag met Koesafari bij de Vechtdalhoeve en
excursie door Staatsbosbeheer
e
19-09-2015
1 heidezuivering
29/30-04 t/m 07-05-2015 Natuurreis
14). Rondvraag:
Arend Muller stelt voor om bij de terugkomdag van de reis ook potentiële
reizigers uit te nodigen.
Er wordt gevraagd waar we met de waterschapsverkiezingen op moeten
stemmen: Miriam Fagel zegt dat op “Water natuurlijk” stemmen goed is voor
de natuur. Reest en Wieden en WS Groot Salland gaan in 2016 fuseren.
Harm Bloemhof stelt voor om de Scharrelaar te bezorgen met een
begeleidend schrijven, bij mensen waar de wilde narcis in de tuin is
aangetroffen. Jan Paasman zal dan zorgen voor een artikel hierover in deze
Scharrelaar.
Hans Voortman stelt dat de statuten en het huishoudelijk reglement mbt
herverkiezing van bestuursleden en stembriefjes niet secuur worden
opgevolgd. Dit bespreekt hij verder met de voorzitter.
Jan van Marle stelt dat de vrijwilligersdag te laat in de tijd is ivm de planten. In
mei kunnen ze echter geen rondleiding geven en vogelaars hebben dan niet
zoveel tijd.
15). en 16). Pauze en lezing:
Na de pauze houdt John Melis een lezing over marterachtigen.
17). Sluiting:
De voorzitter bedankt John Melis voor zijn lezing. Hierna sluit de voorzitter de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 7 maart 2016.
de voorzitter Jan Vos

de notulist Janny Niehoff

7

JEUGDHOEKJE

Paddenstoelexcursie met Hiltje zat. 10 okt.2015
We gingen met Hiltje, als onze paddenstoelkenner, op zoek naar
paddenstoelen in het bos rond de schuur. We waren met ruim 20 kinderen en
3 volwassenen en het was prachtig weer. Hiltje 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
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 ongeveer 17 soorten gevonden in
het bos. Hieronder volgen de namen van de gevonden soorten:
braak russula, geelwitte russula, rodekool zwammetje, melkzwam,
bundelzwam, fluweelboleet,geweizwam, tondelzwam, elvenbankje, amoniet,
aardappelbovist, honingzwam, eekhoorntjesbrood, vliegenzwam, grote
stinkzwam, parel stuifzwam, gele wortel berkenzwam en nog 5 soorten op 1
stukje hout.
Ondertussen hadden Jan en Jaap 2
vuurtjes gemaakt in een vuurkorf bij
de schuur. Met brooddeeg aan de
punt van een lange stok mochten de
kinderen (en volw.) hun broodjes
bakken boven het vuur. Hierna
werden ze smakelijk opgegeten
,soms natuurlijk wel een beetje
donker. Het viel goed inde smaak.
Het was een zeer geslaagde middag.
Marry v.d. Berg-Timmerman
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
27-09-2015

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

IJsvogel

Staphorst,
Rechterensweg

Gerrit Jan Timmer

06-10-2015
08-102015
10-10-2015
6/13-10-‘15
05-11-2015
05-11-2015
06-11-2015

Zwartkop
Boomkruiper
Raaf (3 exempl.)
Torenvalk
Houtsnip
Grote Zilverreiger
Raaf (2 exempl.)

Balkbrug, Hoofdweg
Balkbrug, Hoofdweg
Balkbrug, Hoofdweg
Rouveen, Stadsweg
IJhorst, De Vledders
Balkbrug, Hoofdweg
Boswachterij
Staphorst, Vier
Bergen

Saskia Gerrits
Saskia Gerrits
Saskia Gerrits
Roelof Talen
Harm Bloemhof
Saskia Gerrits
Harry van Wijk
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Datum

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Zoogdieren:
29-09-2015

Das

Lummy Vos

30-09-2015

Eekhoorn

Staphorst,
Schapenstreek
Boswachterij
Staphorst, Zoere
Grachten

Amfibieën:
27-09-2015

Adder

Boswachterij
Staphorst, Zoere
Grachten

Anton Schuring
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Anton Schuring

NATUUR-/CULTUURREIS TSJECHIË
De werkgroep Natuurreizen organiseert in 2016 een 9-daagse natuurreis naar
Tsjechië. Deze reis vindt plaats in de week van Hemelvaartsdag van vrijdag
29 april tot en met zaterdag 7 mei 2016.
Reisdoel is het zuiden van Tsjechië, waar het Nationaal Park Podyji is
gelegen, tegen de grens met Oostenrijk. Dit park, in Oostenrijk doorlopend in

Nationaal Park Thayatal, is een riviervallei, waar de rivier de Dyje doorheen
stroomt. Dit gebied is rijk aan natuur en cultuur, met een grote diversiteit aan
planten en dieren en zo ongeschonden gebleven door de ligging langs het
IJzeren Gordijn. Verder zijn in de regio dorpjes gelegen, die op de Unesco
werelderfgoedlijst staan. Ook zijn er mooie kastelen en kerken te bewonderen.
Voor het verblijf is voor hotel U Divadla in Znojmo gekozen.
Op onze website www.natuurbeschermingsvereniging.nl onder “Natuurreizen”
staat nog meer informatie en kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.
Ook kunt u contact opnemen met coördinator van de werkgroep:
Jan Vos, tel.nr. 0522-441858
e-mail j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl.
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OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

2462 19-06-07 3 Ooievaar

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

O

Nestjong, niet Balkbrug, Den Huizen
vliegvlug

nvt

3670284 19-06-08 3 Steenuil

O

4-06-14 1 Steenuil

O

Nieuwleusen,
Oosteinde 61
Dalfsen, Middeldijk 57

nvt

3675289
5389390

6-07-06 3 Kerkuil

O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

Ruinen, Ruinerdijk

nvt

5438179

7-07-08 3 Kerkuil

O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
> 2 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

Hardenberg, De
Kolonie 1
BWS, vak 33 Nk. 008 1383
Witharen, Canadabos
Zuid nk. 19
BWS, vak 32 Nk. 008 1369

nvt

BWS, vak 24 Nk. 003 0127
BWS, vak 06 Nk. 019 0739
BWS, vak 25 Nk. 003 0137
BWS, vak 25 Nk. 003 0137
BWS, vak 08 Nk. 002 0077
BWS, vak 30 Nk. 117 1209

Jan Nijboer

AN 67144 28-05-08 5 Bonvli

O

AP 16290 20-05-11 7 Bonvli

O

AP 28331 14-05-09 5 Zwarte mees M

AS 51591 25-05-09 5 Bonvli

O

AS 54711 29-05-10 3 Bonvli

O

AT 57556 12-05-11 3 Zwarte mees O
AT 57559 12-05-11 3 Zwarte mees O
AT 58568 30-05-12 2 Bonvli

O

AT 59190 28-05-11 5 Bonvli

O

12

nvt

Jan
Compagner

Henk Luten
Jan
Compagner

Berend
Witte
Mark
Meulman
Mark
Meulman
Roel
Akkerman
Gerrit Jan
Timmer

Leeswijzer
R = Ringer M = Melder
Code R en M

Gsl is geslacht

1

H. Bloemhof

O

Onbekend

2

J. Dunnink

M

Man

3

J. Mussche

V

Vrouw

4

J. Huls

5

H. van Wijk

6

L. Blaauw

7

H. Luten

P

publiek

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie
10-07-15 P O

08-05-15 P V
16-05-15 P M
21-05-09 P O

8-08-15 P M
13-05-14 5 V
24-06-15 5 V
16-05-14 5 M

11-05-14 P V
24-05-14 P M
16-05-14 5 V
1-05-14 5 V
14-05-15 P V
9-06-14 P M

Plaats

Referentie

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

> 1 kj.Ring
Beetsterzwaag,
afgelezen in het Gerdyksterwei
veld
Broedend op 4 ei Heeten,
Spekhoekweg 3
Na 1 kj. Levend Zwolle,
los door ringer
Zunnebeldweg 4
> 1 kj. Dood
Weststellingwerf,
aangetroffen in Oosterstreek
nestkast
> 1 kj. Levend
Dedemsvaart, De
los door ringer
Belt 4
> 1 kj. Levend
BWS, vak 60
Nk.
los door ringer
009 - 0504
> 1 kj. Levend
BWS, vak 30 Nk
los door ringer
010 - 0245
> 2 kj. Levend
BWS, vak 32
Nk.
los door ringer
008 - 1366

H. Folkersma

52 336

2944

G.L. Alferink

28 185

2514

Jan van Dijk

11 262

345

U. Jellema

19 325

1050

Han Bouman

2 123

2589

Harry van Wijk /
Jaap Padding
Evert Rolleman

1 305

2176

9 301

1496

Jan
Compagner

0

90

1828

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

Dwingeloo,
Lheebroek 30
Diever, Middenlaan

Chr. Both

26

27

1813

Chr. Both

28

6

1457

BWS, vak 24 Nk.
106 - 1280
BWS, vak 60 Nk.
020 - 0874
Appelscha,
Aekingerzand
Echten, Bosw.
Ruinen

Harry van Wjk

0

96

1098

Fam. Van
Lubek
R. Ubels

1

82

1083

35

4

1079

Chr. Both

13

37

1108
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RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

AV 78080 07-05-12 5 Zwarte mees O
AV 78170 10-05-12 5 Zwarte mees O
AV 78204 11-05-12 5 Zwarte mees O
AV 78263 11-05-12 5 Bonvli

V

AV 78567 29-05-12 5 Bonvli

O

AV 78836 30-05-12 5 Bonvli

O

AX 16246 12-06-12 5 Zwarte mees O
AX 16320 25-06-12 5 Zwarte mees V

AX 16425 12-05-13 5 Bonvli

V

AX 16433 14-05-13 5 Bonvli

V

AX 16442 17-05-13 5 Bonvli

V

AX 16453 20-05-13 5 Zwarte mees O
AX 16489 22-05-13 5 Zwarte mees O
AX 16498 27-05-13 5 Zwarte mees V

AX 16599 26-05-13 5 Zwarte mees O
AX 16618 26-05-13 5 Zwarte mees O
AX 16658 27-05-13 5 Zwarte mees O
AX 16671 25-05-13 5 Zwarte mees M
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Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
2 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
2 kj. Levend
los door
ringer

Plaats

Referentie

BWS, vak 59 Nk. 006 1350
BWS, vak 20 Nk. 052 0694
BWS, vak 32 Nk. 008 1378
BWS, vak 50 Nk. 009 0572

Thijs Tuin

BWS, vak 50 Nk. 117 1237
BWS. Vak 52 Nk. 006 1341
BWS, vak 33 Nk. 008 1382
BWS, vak 33 Nk. 008 1385

Gerrit Jan
Timmer
Thijs Tuin

BWS, vak 32 Nk. 008 1394

Jan
Compagner

IJhorst, VB Nk. 029 0030

Padding /
Van Wijk

BWS, vak 50 Nk. 117 1215

Gerrit Jan
Timmer

BWS, vak 59 Nk. 006 1307
BWS, vak 32 Nk. 008 1366
BWS, vak 59 Nk. 006 1317

Thijs Tuin

BWS, vak 20
0651
BWS, vak 16
0630
BWS, vak 49
0539
BWS, vak 49
0539

Klaas
Visscher
Jan Nijboer

Nk. 052 Nk. 017 Nk. 009 Nk. 009 -

Klaas
Visscher
Jan
Compagner

Padding /
Van Wijk

Jan
Compagner
Jan
Compagner

Jan
Compagner

Thijs Tuin

Padding /
Van Wijk
Padding /
Van Wijk

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie
1-05-14 5 V

Referentie

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 32
008 - 1376
BWS, vak 18
017 - 0638
BWS, vak 32
008 - 1390
BWS, vak 60
009 - 0503

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

Appelscha,
Aekingerzand
BWS, vak 60 Nk.
009 - 0509
BWS, vak 20 Nk.
052 - 0655
BWS, vak 33 Nk.
008 - 1382

Chr. Both

Jan
Compagner

0 236

687

6-05-14 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 60 Nk.
009 - 0528

Harry van Wijk /
Jaap Padding

0

30

359

09-05-14 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

IJhorst, Vossenb.
Nk. 029 0023

Harry van Wijk /
Jaap Padding

0

31

360

13-05-14 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 50
009 - 0571

Harry van Wijk /
Jaap Padding

0

59

361

13-05-14 5 V

2 kj. Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 48
Nk.
008 - 1355
BWS, vak 34 Nk.
022 - 0961
BWS, vak 59
Nk
006 - 1306

Jan
Compagner
Witte / Timmer

1 146

358

0 123

356

Thijs Tuin

0 163

336

2 kj. Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 34 Nk.
022 - 0958
BWS, vak 30 Nk.
117 - 1207
BWS, vak 30 Nk.
010 - 0234
BWS, vak 49 Nk.
009 - 0517

Witte / Timmer

1

86

346

Gerrit Jan
Timmer
Evert Rolleman

2 326

354

0 259

352

Harry van Wijk /
Jaap Padding

0

351

5-05-14 5 M
15-05-14 5 M
13-05-14 5 V

2-06-14 P M
13-05-14 5 V
13-05-14 5 M
13-05-14 5 V

13-05-14 5 M
28-04-14 5 V

7-05-14 5 V
15-05-14 5 M
14-05-14 5 V
14-05-14 5 M

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj

Plaats

Nk. Jan
Compagner
Nk.
Jan Nijboer

1 154

724

0 148

725

Nk.

0

83

734

0

0

732

35

2

734

Harry van Wijk /
Jaap Padding
Klaas Visscher

0 121

713

0 262

700

Nk.

Nk.

Jan
Compagner
Harry van Wijk /
Jaap Padding

12

15

Inleverdata kopij:
7 jan. – 5 mei – 8 sept. – 10 nov.
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro.
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
o

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

o

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

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

Opgever ………………………………………………………………………………..
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..……………………………………
Straat en huisnr ……………………………………………………………………….
PC en Woonplaats ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………….
Datum ………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………….…
Ouder/voogd …………………………………………………………………………..
Dit formulier graag zenden of mailen naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
p/a M.G. Kroonenburg-Kolk
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl
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RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum
AX 16876

R Soort

5-06-13 5 Bonvli

AX 17000 11-06-13

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

V

> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
2 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

IJhorst, VB Nk. 029 0028

Padding /
Van Wijk

BWS, vak 14 Nk. 017 0616

Jan Nijboer

BWS, vak 47 Nk. 015 0290
BWS, vak 47 Nk. 015 0290
Echten, Ruinerweg 12

Henk Huls

BWS, vak 56 Nk 023 1517
BWS, vak 60 Nk. 020 0859

Jacob
Mussche
Fam. Van
Lubek

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door
ringer

IJhorst, PB Nk 033 0005
BWS, vak 21 Nk. 007 0163
BWS, vak 21 Nk. 007 0163
BWS, vak 60 Nk.009 0517a
BWS, vak 24 Nk. 106 1297
IJhorst, Dennenlaan 3

Arnold
Lassche
Egbert Tuin

5 Zwarte mees V

AX 17437 30-05-13 2 Zwarte mees O
AX 17443 30-05-13 2 Zwarte mees O
AX 24585 30-05-13 P Bonvli

V

BB 04439

7-06-13 2 Bonvli

O

BB 07108 07-06-13 5 Bonvli

O

BB 07267

O

9-06-13 5 Bonvli

BB 07372 10-06-13 5 Zwarte mees O
BB 07377 10-06-13 5 Zwarte mees O
BB 07619 02-07-13 5 Zwarte mees O
BB 07891 06-05-14 5 Zwarte mees O
V 455636 03-09-14 5 Koolmees
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V

Henk Huls
Chr. Both

Egbert Tuin
Padding /
Van Wijk
Harry van
Wijk
nvt

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie

Plaats

Referentie

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

09-05-14 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

IJhorst, VB
029 - 0027

Nk.

Harry van Wijk /
Jaap Padding

0

89

338

13-05-14 5 V

> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 14
017 - 0614

Nk.

Jan Nijboer

0

11

336

30-04-14 5 V

2 kj. Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 20
007 - 0162
BWS, vak 59
006 - 1306
IJhorst, VB
029 - 0035

Nk.

Egbert Tuin

2 162

335

Thijs Tuin

1 150

333

Harry van Wijk /
Jaap Padding

9 217

342

J.M. Schmidt v.d. Beek
Bird Ringing
Centre, Parijs

9 130

706

760 230

44

28-04-14 5 M
9-05-14 5 V

13-05-15 P V
21-07-13 P O

02-06-14 P V
13-05-14 5 M
15-05-14 5 V
1-05-14 5 M
28-05-15 5 M
8-10-14 P O

> 1 kj. Levend
los door ringer
Volgr. Verkeers
slachtoffer

Nk
Nk.

Balkbrug,
Vrieschedijk 1
Frankrijk, Aux Apprix
Saint Armel Ille-etVilaine, Bretagne
2 kj. Levend los Echten, Ruinerweg
door ringer
12
2 kj. Levend los BWS, vak 50 Nk.
door ringer
009 - 0569
2 kj. Levend los BWS, vak 50 Nk.
door ringer
009 - 0561
2 kj. Levend los BWS, vak 32 Nk.
door ringer
008 - 1376
2e kj. Levend los BWS, vak 48 Nk.
door ringer
009 - 0538
Dood, Gepakt
IJhorst, Van
door kat
Wijngaardenstr.12

Chr. Both
Harry van Wijk /
Jaap Padding
Harry van Wijk /
Jaap Padding
Jan
Compagner
Harry van Wijk /
Jaap Padding
Wilma
Paarhuis

10

39

358

0

1

337

0

0

339

0 193

303

1

91

387

0

23

35
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DE KERK HEEFT ZIJN AALSTAL TERUG
De kerk verloor zijn aalstal in 1831. In de notulen van het kerkboek staat te
lezen dat de aalstal “deels door hoge waterstanden is geruïneerd en
weggespoeld”. Zeer waarschijnlijk waren die hoge waterstanden een gevolg
van de hoogveenontginningen ten oosten van Zuidwolde. In die tijd werd de
turf afgevoerd dwars door het Reestdal naar de Dedemsvaart. Maar vaak
kampten de ontginners met wateroverlast en werd het overtollige water
geloosd op de Reest. En dat gaf dan veel wateroverlast stroomafwaarts. In
1831 moet dat de aalstal teveel geworden zijn.
Maar de aalstal van de kerk was niet zo maar een aalstal. De inkomsten uit de
visvangst behoorden tot de emolumenten waarop de dominee in die tijd werd
beroepen. Nu deze
inkomsten wegvielen
zat het kerkbestuur in
zak en as. Na lang
wikken werd in 1832
besloten
om
de
aalstal te herbouwen.
Tegen 300 gulden
wat in die tijd een
zeer groot bedrag
was want de totale
begroting van dat
jaar bedroeg in 1832
768 gulden inclusief
de uitgave voor de nieuwbouw van de aalstal. Kennelijk heeft dat veel
beroering gegeven in de kerkgemeenschap want de nieuwbouw heeft in dat
jaar niet plaatsgevonden- zo blijkt uit de jaarrekening van dat jaar. In 1833
herhaalde zich de geschiedenis: wederom werd 300 gulden opgevoerd op de
begroting maar werd het werk niet uitgevoerd.
De jaren daarop zal de discussie zeker zijn voortgezet totdat de knoop in 1837
werd doorgehakt en werd besloten om de aalstal niet te herbouwen. In plaats
daarvan werd een “toelage verleend aan de Predikant te betalen wegens
gemis van de aalstal of vischstal”. Even verderop in de notulen van het
kerkboek is te lezen: “De jaarlijkse betaling van 12 gulden komt de
administratie verkiezelijker voor dan het herstel van genoemde vischstal
hetgeen zekerlijk 300 gulden zou bedragen”.
Een aalstal in de Middeleeuwen en later tot de eerste helft van de 19de eeuw
een veel voorkomende vorm van visvangst. Deze vanginrichting kwam in bijna
alle beken, vaak op meerdere plaatsen voor. In de Reest waren aalstallen
aanwezig in de Eemten, bij de kerk, bij Dickninge en de Havixhorst. Later is
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ook een aalstal gebouwd bij ’t Ende in De Stapel. De aalstallen waren in de
vroege periode (late Middeleeuwen) in eigendom van de havezates of het
klooster Dickninge. De aalstal in de Eemten behoorde tot de al lang
verdwenen havezate De Pol. Die bij de kerk behoorde toe aan de havezate
Dunningen. De havezate van Dunningen werd in de 18de eeuw, en misschien
ook wel daarvoor, verpacht aan de kerk. Toen de havezate in 1891 uiteen viel
werd de aalstal verkocht aan de kerk.
Al was het zo dat de inkomsten uit de havezate toevielen aan de dominee het
plaatsen en lichten van de fuik was het werk van de pachter van de
kerkboerderij. De kerkboerderij staat er nog steeds en pikant is om te melden
dat in de boerderij nog steeds nazaten wonen van de man die de aalstal
bediende in de 18de eeuw.
Een aalstal is feitelijk een eenvoudige vanginrichting bestaande uit van beide
oevers uitstekende dammen van eiken- of essenpalen met daartussen een
vlechtwerk van wilgentenen. Tussen de twee dammetjes was een opening van
zo’n drie meter waar dan een fuik in werd geplaatst in tijden dat men wilde
vissen. Vooral in tijden van de vistrek werd er gevist. Dat betrof dan met name
de visserij op paling (aal) eind augustus tot begin oktober. Na zo’n visperiode
werd de fuik weer verwijderd en konden pramen, beladen met turf uit het
achterland de aalstal weer passeren.
Omdat de aalstal van beide oevers moest worden bediend werd bij de
verkoop aan de kerk ook een klein stukje land aan de Drentse zijde mee
verkocht. De aalstal is ook de achtergrond van de aanwezigheid van het
bruggetje. De overzijde moest natuurlijk wel met droge voeten worden bereikt.
Tot voor kort was deze achtergrond van het bruggetje bij niemand meer
bekend.
De aalstal kon weer worden herbouwd op initiatief van onze vereniging. De
hernieuwde aalstal ligt exact op dezelfde plaats wat enerzijds herleid kon
worden aan de wijkende oevers van de Reest stroomafwaarts direct achter de
aalstal als gevolg van het ontstaan van een kolk door het wervelende water
achter de aalstal. En anderzijds door het uitgraven van oude paalresten van
de oude aalstal tijdens de herbouw van het huidige exemplaar.
De aalstal is herbouwd met de volle medewerking van de protestantse
gemeente IJhorst-De Wijk.
De financiering van de reconstructie is mogelijk geworden door bijdragen van
het Cooperatiefonds van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, het
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de gemeente Staphorst en
Spotvisserij Oost Nederland.
Het is de bedoeling dat in twee perioden van het jaar wordt gevist. In het
voorjaar, eind april/beging mei bij de optrek van vis en in augustus bij het op
gang komen van de vistrek. Het plaatsen en lichten van de fuik gebeurt onder
verantwoordelijkheid van Sportvisserij Oost Nederland. De visstand wordt
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door deze instantie gemonitord en de gegevens worden beschikbaar gesteld
aan het waterschap. De gevangen vis wordt weer teruggezet.
DE AZIATISCHE HOORNAAR: EEN ERNSTIGE BEDREIGING VOOR
ONZE BIJEN
De Aziatische hoornaar is voor het eerst opgedoken in Zuid Frankrijk in 2004.
Sindsdien heeft de hoornaar zich verspreid over 67 Franse departementen
maar ook in Spanje, Duitsland en België. Probleem met dit roofinsect is dat hij
gek is op honingbijen.
Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Aziatische hoornaar die nu in
West Europa voorkomt afkomstig is van één vrouwelijk exemplaar dat
vermoedelijk met uit Azië geïmporteerde lading keramische potten is mee
gekomen. Vermoedelijk heeft dit ene exemplaar een winterlang veilig in één
van de potten gezeten. Na de winter is ze uit de winterslaap gekomen, heeft
een nest gebouwd en daarin de eitjes gelegd.
Na een maand is dan een kleine kolonie
gevormd. Een koningin kan tot 13000 eitjes
leggen waarvan zo’n 500 koninginnen worden.
En dan gaat het snel.
Dat dit ene exemplaar zo succesvol is geweest
kan worden verklaard doordat zij destijds is
bevrucht door meerdere mannetjes. Hierdoor
was er een minimum aan genetische diversiteit
maar voldoende om als soort hier te overleven.
Het voedsel van de Aziatische hoornaar
bestaat voor 70% uit bijen. De jacht op bijen is voor de hoornaar erg
gemakkelijk. Hij houdt zich op bij de korven van de honingbij en pikt de met
stuifmeel beladen bijen simpelweg uit de lucht, neemt de bij mee naar een
rustige plek, bijt de kop er af en neemt de rest mee naar het nest van de
hoornaars. Het komt voor dat wel zo’n 15 hoornaars rond een korf rond
vliegen en de bijen opvangen. De bijen die in de korf zitten durven vervolgens
de korf niet meer uit waardoor onvoldoende voedselreserve kan worden
opgebouwd om de winter door te komen.
De onderzoekers zoeken nu naar methoden om de hoornaar te kunnen
bestrijden. Maar vooralsnog heeft men geen oplossing gevonden en zullen we
met deze bijendoder moeten leven.
Maar het is niet verkeerd dat imkers zich bewust zijn van het dreigende
gevaar en zich beraden over te nemen maatregelen.
Dit artikeltje is herleid uit een artikel over de Aziatische hoornaar afgelopen zomer in de Franse
krant Le Figaro.

22

RANAVIRUS EN MASSALE STERFTE BIJ AMFIBIEËN
Ranavirus
Ranavirussen vormen een groep virussen die massale sterfte onder vissen,
reptielen en amfibieën kunnen veroorzaken. In 2010 is er een ranavirusinfectie
ontdekt in Nederland. In Drenthe, maar inmiddels ook in Overijssel en
Friesland heeft dat in sommige wateren geleid tot massale sterfte van kikkers
en salamanders. Binnen korte tijd, meestal in de zomer of het najaar, sterft het
grootste deel van de lokale populatie. Na de massale sterfte treedt er soms
herstel op van de populatie en is het aantal dieren na enkele jaren weer
hetzelfde als voorheen. Het kan echter ook anders lopen en de populatie kan
veel kleiner blijven of volledig uitgeroeid worden.
Hoe herkent u ranavirus
Twee duidelijke symptomen zijn:
1. Massale sterfte
2. Bloedingen
Sterfte als gevolg van ranavirus is
gevonden in een heel breed scala
aan wateren: van grote vennen in
natuurgebieden tot stadstuinvijvers.
Hoe voorkom ik verdere verspreiding ranavirus
Wat kan ik doen?
Ziet u onverklaarbare sterfte van amfibieën, neemt u dan contact op met
DWHC (www.dwhc.nl) of met RAVON (www.ravon.nl). Mogelijk kunnen nog
enkele dieren op doodsoorzaak onderzocht worden. Wij vragen u dan ook de
situatie goed te documenteren door veel foto’s te maken en te beschrijven wat
u ziet. Vergeet niet de datum te noteren.
Mensen verspreiden het ranavirus
Mensen kunnen het virus over grote afstanden
verplaatsen. Dit gebeurt via schoenen, laarzen
en andere materialen (zoals schepnet), die in
contact met besmet water zijn geweest. Was en
ontsmet daarom na ieder veldbezoek uw
schoeisel en materiaal. Meer informatie
(hygiëneprotocol) is beschikbaar op de website
van RAVON.
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ZIEKTEN BIJ RODE EEKHOORNS?
11 september 2014

Eind augustus bereikte ons het bericht dat er in Twente eekhoorns uit de
boom vielen. De vraag is dan natuurlijk wat er aan de hand is. Gaat het om
een ziekte en welke ziekte is dat dan? Het is bekend dat er, net als bij elke
andere diersoort in het wild, af en toe ziekten bij eekhoorns optreden, maar
welke dat precies zijn is veel minder bekend. Zelfs van de epidemie die medio
vorige eeuw een groot deel van de Europese populatie decimeerde is relatief
weinig bekend.
Er wordt verondersteld dat het
toen
ging
om
een
parapokkenvirus dat verwant
is aan het myxomatosevirus
dat onder konijnen rondwaart
en zijn tol eist. In hoeverre het
parapokkenvirus
(nog)
in
Nederland voorkomt is niet
bekend. In Groot Brittannië
komt het parapokkenvirus in
ieder geval nog voor. Daar heb
je
zelfs
de
bijzonder
ongelukkige omstandigheid dat de daar alom aanwezige grijze eekhoorn
drager is van het parapokkenvirus, maar er zelf doorgaans niet ziek van wordt.
Hij kan de ziekteverwekker echter wel doorgeven aan de rode eekhoorn, die
er meestal aan sterft. Zo wordt de strijd om het voortbestaan tussen deze
twee eekhoornsoorten wel heel ongelijk. Sinds 1950 is de rode eekhoorn in
Groot Brittannië met maar liefst 95% afgenomen.
Er worden af en toe ook nieuwe ziekten ontdekt. In Schotland zijn sinds 2006
enkele gevallen gevonden waarbij rode eekhoorns stierven aan een bacterie
die verwant is aan de bacterie die bij mensen lepra veroorzaakt. Men
verwacht niet dat deze nieuwe ziekte een gevaar voor mensen oplevert.
Geïnfecteerde dieren verliezen hun vacht en krijgen pijnlijke zwellingen rond
de neus, oren en handen en voeten. Het zijn overigens ziekteverschijnselen
die ook van het parapokkenvirus bekend zijn. Aanvullend onderzoek moet dan
duidelijk maken om welke ziekteverwekker het gaat.
De Zoogdiervereniging wil in samenwerking met het Dutch Wildlife Health
Centre (DWHC) meer informatie verzamelen over ziekten bij eekhoorns.
Daarom roepen we iedereen op om dood gevonden eekhoorns aan te melden
via www.zoogdiergezien.nl.
Als de dode dieren nog vers zijn, dan kan er bovendien onderzoek
plaatsvinden naar de doodsoorzaak. Bij verkeersslachtoffers, waarbij het dier
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nog intact is, kunnen we de eventuele aanwezigheid van ziekten
onderzoeken. Als u een verse dode (intacte) eekhoorn vindt, dan willen we u
vragen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het DWHC en het
meldingsformulier op www.dwhc.nl in te vullen. Zij regelen dan dat het dier bij
u wordt opgehaald voor onderzoek.
Voor onderzoek naar onverwachte- of buitengewone sterfte en de
doodsoorzaak kunt u dode wilde dieren inleveren bij dwhc
•
vul het DWHC meldingsformulier in op www.dwhc.nl onder de knop:
meld hier uw dode dier
•
DWHC neemt vervolgens contact met u op
•
alleen verse dode dieren kunnen worden onderzocht (max 1 dag
dood)
•
verkeersslachtoffers of doodgebeten eekhoorns moeten nog intact zijn
•
bij aanname van het dier wordt het opgehaald (postcode-adres), dan
wel kan het dier van maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.00 u worden
ingeleverd bij de sectiezaal van Diergeneeskunde*
•
dieren koel bewaren (4 ˚C), NIET invriezen
•
dieren dubbel verpakken in twee plastic zakken, zie handleiding op
www.dwhc.nl>praktische informatie
Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging

PREDATIE NESTKASTROUTE
BOMERTSWIJK EN VOSSENBURCHT IJHORST 2015.
Al jaren loop ik beide nestkastroutes en nooit geen verstoring gehad op een
enkel geval na.
Op een gegeven moment was ik de nestkasten langs de Bomertswijk aan het
controleren en kon van ver al zien dat er iets niet pluis was. Er lag bij
meerdere kasten nestmateriaal onder de kast. Bij opening van de kast bleek
dat alle nestmateriaal door het vlieggat naar buiten was getrokken. Ook waren
in de meeste gevallen de jongen verdwenen. In enkele kasten zaten nog wat
jongen op de kale vloer. Op 23 mei waren het voornamelijk broedsels van
pimpelmezen die waren verstoord. Maar bij de volgende controle op 29 mei
waren ook de koolmezen aan de beurt. In totaal werden er 17 broedsels
volledig verstoord en nog enkelen waar een gedeelte van de vogels de dans
waren ontsprongen. Dit had dan te maken met de diepte van de kast.
Ook op de route van de Vossenburcht, die op deze route aansluit van het
zelfde laken een pak. Hier werden 20 broedsels verstoord.
De enkele nestkast met een korfje er voor werd met rust gelaten. Bij een
aantal broedsels van bonte vliegenvanger met jongen korfjes geplaatst. Op
een afstandje wezen posten met de verrekijker en in een aantal gevallen
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gingen de ouders eerst wat onwennig in de korf zitten. Ze kwamen niet in de
kast. Maar na een minuut of 10 won het ouderlijk instinct het toch en gingen
ze door met het voeren van de jongen. In 2 gevallen durfden de ouders niet de
kast in. Na zo’n 20 minuten de korf weer verwijderd. Een week later waren de
jongen van beide kasten opgevreten. Bij een nestkast ’s avonds een
cameraval geplaatst doch hier was de volgende ochtend niets te zien. Een
paar dagen later werd de kast toch gedeeltelijk gepredeerd. Via Harm
Bloemhof kwam ik in contact met Jan de Waal uit IJhorst. Jan werkte al wat
langer met cameravallen en hij wilde wel zijn cameraval bij een nestkast
plaatsen. De cameraval heeft er 2 nachten gehangen maar niets te zien. Ook
hier werden een paar dagen later de jongen opgevreten. Eind mei, ik had nog
2 kasten waar jonge koolmezen in zaten is er nogmaals een cameraval door
Jan geplaatst. Deze kast was al
eerder doelwit geweest. Er was
echter alleen nestmateriaal uit de
kast getrokken. De volgende dat
werd ik gebeld door Jan dat de dader
op de foto stond….. een steenmarter.
Deze had ’s nachts om 3 uur de kast
bezocht.
Zie bijgaande foto’s van Jan de Waal.

TWEE GEREDDE DASSENPUPPY’S (MELIS MELIS)
Verslag van Harm Bloemhof

Vrijdagmorgen 24 april 2015 een telefonische melding door Hans Dijkstra
terreinbeheerder bij Landschap Overijssel van een doodgereden das nabij
Oud Avereest met de vraag of ik het dode dier wil opruimen. Gelijk soortige
telefoontjes bereiken mij ca. 6 keer per jaar uit de regio en het betreft altijd
verkeersslachtoffers. Zoals gebruikelijk weeg ik het dode exemplaar bekijk of
het een man of een vrouw is en begraaf het.
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In dit geval was het een vrouwtje van 9 kg. Zij had twee forse tepels van ca.
1.5 cm waarna aanraking melk uit kwam. Conclusie: een zogend vrouwtje met
twee jongen! Wat te doen? Tegenover de vindplaats was in het weiland een
dassenwissel herkenbaar waarvan het spoor naar een bij mij bekend
bosschage liep waar zich een kraamburcht bevindt. Maar… hoe kom je er
achter of daar ook inderdaad jonge weesjes vertoeven? Een bij mij bekende
persoon, Almar de Bruin, beschikt over een video- en fotovalcamera en was
graag bereid zijn medewerking te verlenen en de zelfde avond zijn de
camera’s bij de vermoedelijk burcht geplaats en op scherp gezet.
Zaterdagmorgen 25 april, de eerste controle, zijn géén beelden door de
camera’s vastgelegd.
De daarop volgende cameracontrole van zondagmorgen 26 april is te zien dat
de vorige dag ‘s middags twee loslopende middelgrote honden over de burcht
struinen en in de avonduren verschijnen ze nogmaals. Dezelfde avond dwaalt
een grote hond over de burcht. ‘s Avonds om 21.26 uur komt een volwassen
das uit een pijp om ‘s morgens om 4.44 uur in een andere pijp terug te keren.
Eveneens is te zien dat in de zelfde nacht om 2.48 uur één pijp van de burcht
door een bunzing wordt geïnspecteerd en om 8.39 uur komen bij een andere
pijp twee appelvinken foerageren. De camera registreert ’s middags rond
15.15 uur twee jonge dasjes die over de burcht heen en weer lopen. Daar het
nachtdieren zijn op zich een bijzonder verschijnsel. Wij zijn er inmiddels van
overtuigd dat het de gezochte dassenweesjes zijn.
Bij de ochtendcontrole van maandag 27 april zijn van de afgelopen nacht
helaas door de camera’s géén nieuwe waarneming van de twee dasjes
vastlegt: taal noch teken. Tijdens de daarop volgende avondcontrole van
maandag betrappen wij rond 1 .00 uur twee verdwaasde dasjes op heterdaad
die over de burcht dwalen en bij het aanschouwen of horen van ons ze zien
slecht maar horen des te beter
traag in één pijp verdwijnen. Bij het
inspecteren van de camerabeelden blijkt dat ze die hele middag buiten de
burcht hebben vertoeft. Er zijn meer dan
300 beelden van dolende dasjes
gemaakt. Inmiddels is het de vierde dag
dat ze geen moedermelk hebben kunnen
drinken en moeten zo langzamerhand
zijn uitgedroogd! Op de gemaakte foto’s
is te zien dat ze regelmatig troost bij
elkaar zoeken. Kennelijk zijn ze aan het
einde van hun latijn.
Berustend in hun lot…
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Zéér snelle actie is geboden om de diertjes nog te kunnen redden! Almar heeft
een visschepnet al uit voorzorg meegenomen en onmiddellijk een kippenkrat
van huis gehaald.
Eveneens een jutezak gevuld met krantenpapier, om bij een eventuele vlucht
de pijp te blokkeren. Rond 19.30 uur postgevat bij de pijp waarin ze een
halfuur daarvoor in waren verdwenen. Na enkele minuten bewoog een takje in
de pijp en kwam héél moeizaam een klein dasje tevoorschijn. Eén slag met
het visschepnet en meteen was het raak en had het uitgehongerde beestje te
pakken. Onder hevig gekrijs in de krat gedeponeerd en hierna bij de zelfde
pijp postgevat. Na een minuut of 10 kwam uit een andere pijp, wat wij niet
hadden verwacht, het andere jonge dasje tevoorschijn en kwam schommelend
op mij aanlopen. Met één slag op het juiste moment had ik deze ook in het
schepnet en werd eveneens onder hevig gekrijs in de krat gedeponeerd.
Direct hierna met Klaas van der Kolk en de uitgeputte puppy’s naar het
opvangcentrum van Das en Boom in Beek-Ubbergen bij Nijmegen gereden
waar wij rond 22.00 uur arriveerden, dankzij de TomTom van Almar. Hier
werden wij opgewacht door medewerkster van Das en Boom Hester Bartels.
De dasjes werden gewogen en waren respectievelijk 1.9 kg en 2 kg. De jonge
dasjes bleken héél zwak te zijn en zaten inmiddels onder het ongedierte.
Zwakke dieren zijn van nature hier vatbaar voor en het aftakelen is dan al
begonnen. Tevens bleek één van de dasjes een forse wond aan het oortje te
hebben wat op z’n zachts gezegd onfris rook.
Hoewel niet door de camera vastgelegd is de wond zeer waarschijnlijk
ontstaan doordat het dasje, op zoek naar de moeder, buiten de burcht door
een hond is gebeten.
Hester Bartels: “De meeste (wees)pups worden door een hond aangevallen,
verwond of doodgebeten, ik heb hier ieder jaar wel meldingen van. Vaak zie je
op een burcht dat dassen uit dezelfde sociale groep heel vriendelijk zijn tegen
pups. Als zij met pups spelen kunnen onhandige mannetjes wel veel te ruw
spelen, hier zie je dat moeder dan ingrijpt. Toevallig hebben wij afgelopen jaar
twee weespups gefilmd die een aantal keer door groepsgenoten bezocht
werden als zij van de honger aan het schreeuwen waren. De volwassen
dassen begroette de pups en besnuffelde hen en gingen dan bij het oor, zoals
dassen dat doen zitten vlooien. Dat waren zeer aandoenlijke beelden. Helaas
hebben wij deze twee niet kunnen redden, ze waren al te ver heen en zijn niet
meer boven de grond gekomen.”
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De dierenarts werd direct geraadpleegd. Daar het niet bloedde is het de
volgende morgen geopereerd en is het etterende oor verwijderd. Na deze
eerste vluchtige controle werd met behulp van een pincet, hevig tegen
trippelend, achter in de keel gecontroleerd vocht toegediend en hierna een
bakje met speciaal voer in een kooi van 2 vierkante meter geplaatst. De
volgende morgen was het voerbakje leeg aldus onderstaand verslag van
Hester. Een heel goed teken!
Verslag van verzorgster Hester Bartels
Hester: de dasjes ontwikkelen zich voorspoedig
28 april. Ik kom net bij de dierenarts vandaan. Het dassenpupje wie de naam
Max gekregen heeft, zal zonder linker oor door het leven moeten, wat volgens
de dierenarts goed mogelijk is. Bijgesloten een foto na de operatie. Het
schaaltje met eten was vanmorgen
helemaal leeg. De dassen bij Das
en Boom krijgen behalve een chip
ook namen, dit is makkelijker om
hen voor de verzorgers uit elkaar
te kunnen houden. Deze twee
kregen de namen Max en Lex,
omdat zij op koningsdag zijn
binnen gekomen. Ik houd jullie op
de hoogte.
Max na de operatie

12 mei. Met de dasjes gaat het prima, ze groeien enorm en zijn de 3 kg
gepasseerd. Ze zitten niet samen, dat is jammer, maar de wond werd iedere
keer schoongelikt door broerlief Lex van met de helende honingzalf, is
natuurlijk lekker zoet. Sindsdien heelt de wond ook bijzonder mooi. Omdat ook
Lex alleen zat is hij naar België verhuisd, omdat daar al een groepje jonge
dassen is waar hij goed bij kon aansluiten.
e
Inmiddels hebben we er ook een 3 dasje uit Vorden bijgekregen Pax
genaamd, helaas hebben zij de andere pup die daar ook liep niet kunnen
vangen en zijn deze kwijtgeraakt. Het wordt dus weer een mooie familie
weesdasjes. Helaas voor Max is ook Pax naar België gegaan omdat Max nog
steeds niet samen gezet kon worden met andere dassen vanwege zijn goed
genezende, maar nog altijd erg kwetsbare oor.
Hier een filmpje van een van onze weesdasjes van 2013 waarvan een van de
dassen moeder is geworden in 2015 en je haar hier met haar kroost kunt zien.
https://www.youtube.com/watch?v=pDbmrzZXF64
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2 juni. Inmiddels zit Max samen met een heel rustige dasje ‘Ster’ wie bij ons
onder de sterrenhemel geboren is. Het oor van Max is mooi dichtgegroeid , op
een klein gehoorgaatje na, het kopverband is niet meer nodig tijdens spelen.
Nu moet de huid nog wat steviger worden voordat zij samengevoegd kunnen
worden met nog 3 binnen gekomen weesdasjes. Vanaf nu is er dan ook een
hands off beleid en zien we dat ook Max heel snel weer heel schuw aan het
worden is, wat fantastisch is natuurlijk.
Ik stuur nog even een filmpje door voordat het verband vorige week er af ging.
Dit
filmpje
is
op
onze
verenigingssite
te
www.natuurbeschermingsvereniging.nl onder het tabblad zoogdieren.

zien

22 juli. Max is nog steeds hier en heeft een nieuwe best friend. ’Ster’ Echt heel
leuk om te zien hoe gek die twee op elkaar zijn. Max is een bijzondere das.
Voor mij althans. Waarschijnlijk komt dat doordat we, vooral ik, een band op
hebben gebouwd. We hebben een hands off beleid uiteraard geruime tijd.
Maar nog altijd smelt ik als ik hem zie. Toen hij klein was en alleen zat zocht
hij echt je warme op, als ik zijn oor in kwam smeren, dan ging hij tegen je aan
liggen en viel dan zelfs in slaap. Het haar rondom zijn oor is geweldig mooi
aangegroeid gelukkig, dus zal bescherming bieden. Eind augustus gaan
weesdasjes altijd pas naar een kunstburcht.
Omdat er dit jaar twee groepen zijn ontstaan van 5 en 6 weesdasjes, zullen
zowel België en Das en boom een groep groot brengen. Er zijn 2 rennen in
aanbouw om de dassenweesjes ergens bij de NL-BE grens uit te zetten. Het
is ver voor jullie, maar als jullie mee willen zijn jullie uiteraard van harte
welkom.
22 september: De inmiddels flinke weesdassen worden vandaag uitgezet. Bij
Das en boom hebben de 5
dassen een aantal weken in een
ren buiten gezeten. De burcht die
wij van strobalen voor hen
gemaakt hadden was goed
gebruikt en stond op instorten.
De dassen zijn er klaar voor, zijn
enorm aan het graven geweest
in het stro.

Informatie voor passanten
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De prachtige kunstburcht

Max ‘verzendt’ klaar

De dassen staan klaar om de kunstburcht eigen
te gaan maken, met behulp van wat oud,
nestmateriaal met hun eigen geur wat wij
hebben meegenomen

Zonder dat zij mensen zien lopen ze de
pijp met het bekende nestmateriaal in

Ze leven nog lang en gelukkig!
Hester Bartels (Das en boom)
Almar de Bruin
Klaas van der Kolk en
Harm Bloemhof
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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
Groene specht

Groenspecht
Houtspecht
Meerts veulen

Grote bonte specht

Klopper (menneke)
Roodsnavelspecht
Tamboer
Timmerman

Zwarte specht

Dood-anzegger
Regenfluiter

Redactie en bestuur
wensen u
goede kerstdagen
en een gezond en natuurrijk 2016
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