VOORWOORD
Voor u ligt de eerste Scharrelaar van 2017, met een voorkant in het teken van
ons 60-jarig jubileum. Om dit te laten slagen zal het voor velen een druk jaar
worden. Ik wil dan ook een ieder vragen hieraan mee te werken. Vele handen
maken licht werk. En de natuur en de vereniging zijn het waard om hier de
nodige tijd in te steken.
Je hebt met de vorige Scharrelaar al een idee gekregen van het concept
programma van het Jubileumjaar en er zijn vast wel activiteiten bij, waarvan je
denkt daar wil ik wel aan meedoen of mij voor inzetten.
Wij willen iedereen bedanken voor de inzet voor de natuur en de vereniging in
het afgelopen jaar.
Er zijn bij de werkgroepen diverse mogelijkheden om wat voor de natuur te
doen en te genieten van de natuur (alles wat groeit en bloeit, ons verwondert
en altijd weer boeit). Om maar enkele voorbeelden te noemen: vlinderen,
nestkastcontroleur met jeugd, ringer, jeugdwerk, planten inventariseren,
roofvogels en diverse andere mogelijkheden. Dus ook de komende jaren is er
voldoende mogelijk.
Zoals al eerder vermeld zal de jaarvergadering dit jaar een maand later zijn.
Hier zal dan ook het huishoudelijk reglement, zoals vorig jaar overlegd,
besproken worden, zodat dat ook weer up-to-date is.
Tevens zijn weer de financiële stukken een uur voor de vergadering in te zien.
Tot ziens op de contactavonden, andere activiteiten of bij de werkgroepen.

Jan Vos, voorzitter
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06-03-2017

Ledencontactvergadering receptie 60-jarig jubileum bij Zaal
Spoorzicht, Gemeenteweg 171, Staphorst. Spreker Jacob van
Olst, directeur Landschap Overijssel.
03-04-2017
Algemene ledenvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg
42, IJhorst.
01-05-2017
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst.
05-06-2017
2e Pinksterdag Fietstocht en Natuurbeleefdag in de
boswachterij Staphorst i.v.m. 60 jarig jubileum.
12-06-2017
Ledencontactvergadering met excursie naar Het Engelse
Werk bij Zwolle, onder leiding van Robert Pater.
04 tot 12-05-2018 Natuurreis

JEUGDAGENDA
11-02-2017

18-03-2017

25-03-2017

15-04-2017

05-06-2017
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Lezing over bijen door Roel Broekman, voorzitter van de
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging,
groep
Drenthe,
misschien met een kleine knutsel activiteit. Inforuimte SBB
aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen € 1.
Opgeven voor 7 februari.
Landelijke schoonmaakdag. Verzamelen bij de info ruimte
SBB aan de Vijverweg. Graag ook ouders die aan deze
activiteit willen meedoen. Aanvang 9 uur.
Lezing door Marc Schils over reptielen. Als het mooi weer is
kunnen we naar buiten om slangen op de heide te zoeken en
anders heeft hij vast iets spannends bij zich om te laten zien.
Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet
leden betalen € 1.
Begin nestkast controle. Eerste keer om 8 uur verzamelen bij
de inforuimte SBB aan de Vijverweg. Daarna wordt met de
leiding overlegd wanneer er gelopen wordt.
Tweede Pinksterdag. Feestelijke middag bij de bosvijver “De
Zwarte Dennen” ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van
de Natuurbeschermingsvereniging.

01-07-2017

07-10-2017

14-10-2017
04-11-2017
18-11-2017
13-01-2018

Reisje Tiengemeten. Dit jaar willen we met jullie naar
Tiengemeten, een eilandje net onder Rotterdam. Hier is veel
natuur te zien zoals bomen, bloemen, blubber en beesten. Als
het mooi weer is mogen jullie je ’s middags ook nog vermaken
in de blubber. Je moet een handdoek en schone kleren en
een vuilniszak meenemen voor de terugweg. Je mag niet met
vieze kleren in de bus. Koude douches zijn aanwezig om je af
te spoelen. Opgeven voor 30 maart i.v.m. het bespreken van
de bus. Kosten reisje € 10, niet leden € 15. Vertrek ’s morgens
om +/- 8 uur van het marktterrein in Staphorst.
Speurtocht, daarna gaan we weer broodjes bakken. Inforuimte
SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen
€ 1. Opgeven voor 3 oktober.
Heidezuivering, plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt.
Landelijke natuurwerkdag. Plaats en tijd wordt bekend
gemaakt door SBB via media. Opgave bij SBB.
Timmermiddag. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang
13.30. Niet leden betalen € 2,50. Opgeven voor 10 nov.
Spel/film/quiz. Uitdelen nieuwe programma’s. Inforuimte SBB
aan de Vijverweg. Aanvang 13.30. Niet leden betalen € 1.

JEUGDHOEKJE

Film en spel middag zaterdag 14 januari 2017
We begonnen het nieuwe jaar met een film- en spelmiddag. Er waren 27
kinderen aanwezig. Het eerste deel van de middag gingen we een DVD kijken
van “Holland, natuur in de Delta”. Het was een mooie DVD, maar er waren wat
technische problemen helaas. Daarna hebben we een spel gedaan, waarbij je
moest raden wat voor plaatje van een dier of plant er op je rug hing. Je mocht
alleen vragen stellen, die je met ja of nee kon beantwoorden. Na een kleine
pauze gingen we nog een klein deel van de DVD verder kijken.
Aan het eind van de middag werden de nieuwe programma’s uitgedeeld voor
het komende jaar.

3

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 3 APRIL 2017 AANVANG 20.00 UUR
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken

3.

Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2017

4.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016 (zie Scharrelaar Dec.)

5.

Mededelingen

6.

Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)

7.

Jaarverslag penningmeester
(De financiële stukken zijn een uur voor de vergadering in te zien)

8.

Verslag kascommissie

9.

De kascommissie
Mart van de Jagt en Jaap Padding
Aftredend: Mart van de Jagt

Reserve Jan Dunnink.

Jaap Padding en Jan Dunnink
Benoeming: Reservelid.
10. Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
11. Bestuursverkiezing
Aftredend: Greetje Kroonenburg, Roelof Talen en Niek Gosker.
(Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld, Roelof 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. Wijzigingen huishoudelijk regelement ( zie Scharrelaar februari )
13. Werkgroepen
14. Wat komen gaat
15. Rondvraag
16. Pauze
17. 21.00 uur: Presentatie ??
18. Sluiting
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JAARVERSLAG 2016
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergadert om zaken die aan de orde komen, betreffende natuur,
in goede banen te leiden en de samenwerking tussen verschillende
belangengroepen te bevorderen. Bijkomende taak is het voorbereiden van de
ledencontactavonden. Met uitzondering van de maanden juni en juli wordt
maandelijks vergaderd bij Kroko Multipunt te IJhorst.
Ledencontactvergaderingen.
De LCV’s worden maandelijks gehouden bij Kroko Multipunt in IJhorst, waar
Erik en Greetje Kroonenburg, met assistentie van Jaap Padding, ons gastvrij
ontvangen.
De volgende presentaties hebben plaatsgevonden:
*4 januari 2016: Jan van Marle verzorgt een presentatie met prachtige foto’s
van het Reestdal en ook van andere natuurgebieden met als titel ‘Zwerven
door de natuur’.
Er waren traditiegetrouw volop ‘knieperties’ bij de koffie.
*1 februari 2016: Arnold Lassche houdt, zoals we van hem gewend zijn, door
middel van een gloedvol verhaal, een presentatie over zijn voetreis door
Georgië.
*7 maart 2016: Een presentatie door Jan Vos met foto’s van voorgaande
natuurreizen.
*4 april 2016: Gerrit de Jong en Ton Valk laten heel veel prachtige
afbeeldingen van de natuur rond de Oldematen zien.
*9 mei 2016: Robert Pater van het Overijssels Landschap brengt een
duidelijke presentatie over verschillende landschapselementen met mooie
herkenbare afbeeldingen.
*6 juni 2016: De buitenexcursie wordt dit keer begeleid door Jan Paasman en
Jan van Marle. Het is dit keer een wandeling in het Reestdal met verrassende
informatie van de kenners van dit gebied.
*5 september 2016: Geert Drogt presenteert ‘Natuur op Lesbos’, over de
natuur op dit Griekse eiland.
*3 oktober 2016: Evert Jan Woudsma, boswachter in Noord-Holland,
presenteert met jaloers- makende opnamen en een prachtig verhaal over de
duinen en natuur in het waterleidinggebied in zijn werkterrein.
*7 november 2016: Marc Schils laat geluidsopnamen horen van amfibieën.
*5 december 2016: Arnold Lassche geeft een presentatie over een reis met
z’n vrouw door de Baltische staten. Hij heeft wederom een goed verhaal en
sfeervolle impressies.
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Ledental.
Per 31 december 2016 telt de vereniging 91 jeugd- en 526 volwassen leden.
De vereniging heeft 1 erelid en er zijn 5 dragers van de ‘zwarte mees’.
Er zijn in totaal dit jaar 35 nieuwe aanmeldingen en 24 opzeggingen.
Voor zover bekend zijn in 2016 de volgende leden overleden:
L. Fabriek
Meppel
R. Mulder
Staphorst
H. Mussche
Nieuwleusen
G. Koning
Ruinerwold
A. Hofstede
Rouveen
H. Witvoet
IJhorst
Dat zij mogen rusten in vrede.
Website.
De vereniging beschikt over een eigen website:
www.natuurbeschermingsvereniging.nl.
Deze is opgezet en beheerd door Harry Vos.
Er is zoal informatie te vinden over de doelstelling van de vereniging, de
samenstelling van het bestuur, de verschillende werkgroepen en de agenda.
Verder is er een fotopagina en is ‘De Scharrelaar’ als pdf file te lezen, tevens
het verslag van de ledencontactavonden.
Het is de bedoeling dat alle werkgroepen actuele informatie en foto’s
aanleveren voor de website. Dit kan gestuurd worden naar de webmaster:
harryvos@upcmail.nl.
Public Relations.
Dit jaar is de vereniging weer actief in de media in
beeld geweest.
De schoonmaakdag, georganiseerd door Mirjam
Fagel en de heidezuiveringen gerealiseerd door
Niek Gosker werden breedvoerig besproken in de
media. Zo scoorden we ook hoog in verschillende
kranten met het realiseren van het insectenhotel
voor het ‘Beleefpad’ in het IJhorster bos. Jaap
Padding heeft hier o.a. veel energie in gestoken.
Janny Niehoff heeft er dit jaar weer voor gezorgd
dat er regelmatig stukjes in de krant en op de
website kwamen. Hierdoor waren we meerdere
keren in het nieuws.
We stonden ook dit jaar met een stand op de jaarmarkt in Staphorst en we
hadden een stand bij de fietstocht van Stichting Adullam, waar foto’s van de
vereniging op een scherm werden vertoond.
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Jubileum commissie.
Dit jaar is door de leden van het bestuur en de jubileum commissie veel tijd
besteed om in 2017 de feestelijke jubileumviering in goede banen te leiden.
Twee evenementen springen eruit. Dat zijn de viering van het 60-jarig
jubileum op 6 maart in Zaal Spoorzicht en de Natuurbeleefdag op 5 juni,
tweede pinksterdag.
Heidezuivering.
Naast het jaarlijks heide opschonen is het de intentie om elk jaar een
basisschool uit Staphorst te benaderen. Als eerste is voor de C.N.S. gekozen.
Hier werden op twee ochtenden aan de groepen 7 en 8 een gastles gegeven
door Evert Rolleman. Hij maakte door middel van een presentatie duidelijk
waarom het zo noodzakelijk is om dit werk op de heide te doen.
‘s Middags werd het een en ander in de praktijk gebracht. Beide groepen zijn
enthousiast en gemotiveerd aan het werk geweest op “De Vier Bergen”.
Werkgroepen.
De volgende verslagen zijn aangeleverd door de coördinatoren van de
werkgroepen.
Hiervoor hartelijk dank.
*Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”:
Zaterdag 9 januari: We begonnen het nieuwe jaar met een film en quizmiddag.
Er waren 13 kinderen aanwezig. Het eerste deel van de middag gingen we
een DVD kijken over allerlei roofvogels. We hebben gedeeltes hieruit bekeken
en de kinderen mochten de vogels kiezen. Na de pauze gingen we een quiz
doen. Hiltje had de quiz gemaakt en deze bestond uit zes opdrachten. Met elk
onderdeel kon je punten verdienen en de drie snelste groepen konden extra
bonuspunten scoren. Het lukte de meeste groepjes om net binnen de tijd klaar
te zijn. Het groepje van Sylvan, Reinier en Jarell had de meeste punten
gehaald. Het was een leuke, maar soms best wel lastige quiz. Aan het eind
van de middag werden de nieuwe programma’s uitgedeeld voor het komende
jaar.
Zaterdag 6 februari: Deze middag ging over het Wereldnatuurfonds. Er waren
14 kinderen aanwezig. Greetje Kroonenburg had deze middag georganiseerd.
Er werd uitleg gegeven en vertelt over het werk van het Wereldnatuurfonds.
Ook werd er nog een quiz gedaan. Een leerzame middag.
Zaterdag 12 maart: Coördinator van de werkgroep zoogdieren Theo Douma
was deze middag aanwezig om ons wat te vertellen over de vleermuizen. Er
waren 9 kinderen. Het begon met een lezing over het gedrag en de
verschillende soorten vleermuizen. Ook waren er filmpjes te zien hoe een
vleermuis vliegt en zijn route volgt via sonargolven. Enkele soorten die
genoemd zijn: grootoorvleermuis, dwergoorvleermuis, laatvlieger en de
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franjestaart. Ook was er een filmpje te zien van werkgroepleden op de fiets
met geluidsapparatuur om de vleermuizen te volgen. Daarna gingen we naar
buiten naar enkele vleermuiskasten. Theo had een ladder meegenomen,
zodat hij gemakkelijk bij de kasten kon komen om ons een vleermuis te laten
zien. Hij vertelde dat we ze beslist niet mochten aanraken, omdat ze konden
bijten en ons met rabiës konden besmetten. Voor hem was dat minder
gevaarlijk, hij was er tegen ingeënt. Na deze boeiende middag werd Theo
bedankt en ging ieder weer huiswaarts.
Zaterdag 19 maart: Aan de landelijke Schoonmaakdag heeft weer een hele
groep kinderen en volwassenen meegedaan. Na afloop waren er weer
heerlijke broodjes.
Zaterdag 16 april: Start van de nestkastcontrole. De kinderen worden over de
verschillende nestkastroutes verdeeld.
Zaterdag 18 juni: We vertrekken om 9 uur van het marktplein met 25 kinderen
richting Ossenzijl. We gaan dit keer met auto’s en we hebben een tweetal
ouders bereid gevonden om extra mee te gaan voor het rijden. Bij het
bezoekerscentrum aangekomen gaan we daar eerst een film kijken over het
natuurgebied. Daarna gaan we een wandeling/speurtocht doen. Ondertussen
moeten we letters zoeken, waar aan het eind een woord van gemaakt moet
worden. Het gevonden woord is Lutra, wat otter betekent. ‘s Middags gaan we
een rondvaart maken door de Weerribben onder leiding van boswachter
Johan Dammers. De Weerribben is het grootste aaneengesloten
laagveenmoeras van Noordwest-Europa. We stappen ook nog even uit om op
het trilveen te stappen, de grond trilt na. Een aparte ervaring. Ook zien we het
vleesetende plantje zonnedauw. Tijdens de tocht vertelt Johan het een en
ander over het gebied en we zien nog wat roofvogels. Na afloop van de
vaartocht eten we nog een lekker ijsje. We bedanken de ouders die ons
geholpen hebben met het halen en brengen van de kinderen. We hebben een
erg leuke dag gehad met prima weer.
Zaterdag 8 oktober: De jaarlijks terugkerende speurtocht en broodjes bakken
voor de jeugd vindt op deze dag plaats. Er was een heel goede opkomst van
39 kinderen. Voor de speurtocht was gekozen voor de rode route (de
Punthorst route). Onderweg waren diverse vragen, opdrachten en letters te
vinden. die allemaal te maken hadden met wat er ter plekke in het bos te zien
was. Voor een aantal kinderen nog wel moeilijk, maar wel leuk en spannend.
Er waren ook enkele prijsjes te verdienen. De prijzen bestonden uit
natuurboekjes en kompassen. Bij terugkomst konden ze door nog enkele
vragen goed te beantwoorden letters verdienen. Hierna konden de kinderen
op een vuurtje lekkere broodjes bakken. Dit viel ook bijzonder in de smaak.
Het was dan ook gezellig rond het vuur, zoals de ouders die langs kwamen
konden zien. De jeugd en begeleiding kunnen terugzien op een leuke en
leerzame middag.
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Zaterdag 15 oktober: Ook nu is er de traditionele heidezuivering waar weer
meerdere kinderen en volwassenen hard aan het werk gaan. Na afloop zijn er
weer de heerlijke snert van Hendrikje Vos en de ritjes op de ponykar van Niek
Gosker.
Zaterdag 19 november: Zaterdagmiddag meldden zich 46 kinderen bij de
schuur van Staatsbosbeheer, wat een opkomst! Er was extra begeleiding
opgetrommeld om de kinderen te helpen met het egelonderkomen. Jan Vos
en Jaap Padding hadden al veel zaagwerk gedaan in de voorbereiding, hierbij
geholpen door Roelof Talen en Niek Gosker, die ook voor een groot deel voor
het hout gezorgd hebben. Ze hadden 50 pakketjes klaargemaakt met
gezaagde plankjes voor het egelhotel. Bedankt heren voor al het werk!
Gelukkig was het goed weer, zodat de kinderen buiten konden timmeren. Na
de uitleg gingen de kinderen enthousiast aan de slag, het was een lawaai van
jewelste. Hulp was soms wel nodig, want het viel nog niet mee om het hotel
recht in elkaar te timmeren. Maar de resultaten waren erg leuk. Voldaan ging
een ieder naar huis en we kijken terug op een druk bezochte en erg leuke
actieve middag.
De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten blijft wat wisselend
van 9 tot 46 kinderen. Over het algemeen is de opkomst toch goed te noemen
en de kinderen zijn enthousiast. De doe-activiteiten en knutselmiddagen
trekken wat meer kinderen.
Vrijwilligers die ons willen helpen bij het uitdenken van de activiteiten en
begeleiden op zaterdagmiddagen zijn van harte welkom. Ook zullen we het
komend jaar een beroep doen op ouders om ons te helpen bij diverse
activiteiten.
Nog een woord van dank aan alle vrijwilligers en ouders die assisteren en
allerlei hand- en spandiensten verrichten bij de Jeugdwerkgroep. Ook een
bedankje aan Mirjam Fagel die zo nu en dan onze werkgroep helpt.
Namens de Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”,
Marry van den Berg-Timmerman.
*Werkgroep Nestkastonderzoek:
Ook dit jaar was de jeugd weer actief op de nestkastcontroles. Vorig jaar gaf ik
aan, dat als meer controleurs jeugd meenemen op hun route er nog meer
kinderen mee kunnen. Jammer dat er nog zoveel gecontroleerd wordt zonder
kinderen, vaak ook wel om begrijpelijke reden denk ik, maar het blijft jammer.
Het is helaas nog steeds zo, dat we eigenlijk zitten te springen om meer
controleurs. Afgelopen jaar is de werkgroep 2 keer bij elkaar geweest,
waarvan een keer om te overleggen over ideeën voor het jubileum en hoopt
dat ook het komende jaar te doen. Tussentijds is er natuurlijk waar nodig ook
wel overleg.
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Totalen

Koolmees
Pimpelmees
Zwarte mees
Kuifmees
Matkopmees
Glanskopmees
Bonte Vliegenv
Gekr Roodstaart
Grauwe Vliegenv
Spreeuw
Kauw
Ringmus
Boomkruiper
Winterkoning
Roodborst
Gr Bonte Specht
Boomklever
Merel

Jaar 2016

Totaal overzicht 2016

1,8

22

22

1
1
1

1

747 61,6 737 23

0,1
0,1
0,1

1
1
1

6 0,5
4
243 20,0 237
5 0,4
5

760

22

1
1
1

4
237
6
5

5453 149

159

6
7
6

51
1410
35

6
7
6

3

5602 4611 118

159 122

6
7
6

51
43
1410 1094
40
30

4729

122

6
7
6

43
1094
33

76,7

100
100
100

84,3
77,6
85,7 60,0

3

38

15 9,43

8 15,7
5 0,35

AANTAL KASTEN
1212
Bewoning
Totaal Nestkast Eieren
Totaal Jongen
Totaal Uitkomst % Verstoorde
Bkast %
1e
2e broed 2legsels 1e
2e eieren 1e
2e jongen 1e
2e
broed % ei %
jongen %
304 25,1 304 8 312
2237 45 2282 1942 36 1978 86,8 80,0
2 0,6 3 0,13
133 11,0 133 3 136
1317 20 1337 1164 15 1078 88,4 75,0
31 2,6
29 11
40
225 79
304 197 64
261 87,6 81,0
1 2,5 15 4,93

Boswachterij Staphorst
NESTKASTCONTROLE

113 93%

221 4477
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6 100%
7 100%
6 100%

43 100%
55 1018 93%
0
33 100%

773

14

293
7

7,2

6
7
6

12,8
5,9
6,7

5,5

6
7
6

10,8
4,6
5,5

BEZETTINGSPERCENTAGE :
61,6
Dode Uitgevlogen Onbevr Gemiddeld
jongen aantal %
eieren eieren jongen
65 1916 97%
279
7,3
6,3
66 1115 95%
160
9,8
8,7
26
220 84%
20
7,6
6,5

Het was geen bijzonder goed jaar voor de nestkasten. Landelijk gezien was
het bij ons nog wel redelijk. De mogelijke oorzaak is toch wel het koude en
natte voorjaar en daardoor te weinig voedsel. Bij het ringen was het jammer,
dat een van de ringers door ziekte niet kon ringen. Gelukkig gaat het nu weer
veel beter met hem.
De samenwerking met de ringers was overigens ook dit jaar weer prima.
Verder nog een lijst van de resultaten van alle nestkasten.
Werkgroep nestkastonderzoek, Jan Vos.
*Werkgroep Projecten:
De bijeneterwand in het Reestdal is dit jaar weer niet bezocht. Deze mooie
vogel heeft zich nu ook weer niet in onze omgeving laten zien. De oorzaak zal
vermoedelijk toch het weer geweest zijn, want zij houden zoals bekend van
hoge temperaturen. Jammer, maar het is niet anders. We blijven hopen op
betere tijden.
Ook de huiszwaluwtil in het Reestdal bij de kerk in IJhorst is dit jaar ook niet
bewoond geweest, terwijl het toch een mooie locatie is.
Bij de oeverzwaluwwand van de fam. Roorda aan de Heerenweg zijn dit jaar
ook geen zwaluwen waargenomen, in tegenstelling tot de wand aan de A28.
Deze is dit jaar wel weer bezocht door de mooie en sierlijke vogels. Vrijdag 22
april hebben wij met een 5-tal vrijwilligers de nestgaten weer opgevuld en
dichtgemaakt voor het nieuwe seizoen. Wij waren nog net op tijd, want er was
al een tweetal zwaluwen gearriveerd en vlogen voor de
wand. Op 6 juni is de wand gecontroleerd en waren er
12 nestgangen gegraven. Bij het 2e broed waren er nog
2 gangen bij gegraven. Het aantal broedparen is zo’n
beetje gelijk aan het vorige jaar. Het aantal jongen is
heel moeilijk te tellen, maar een schatting zal toch
plusminus zo’n kleine 40 stuks zijn geweest. Wij wachten
nu maar weer tot zij volgend jaar terugkomen bij de
wand aan de A28.
In het voorjaar is met vrijwilligers weer bloemzaad van wilde bloemen gezaaid
op drie locaties, te weten aan de Gorterlaan/A28 achter het benzinestation, op
een terrein in boswachterij Staphorst en een op het terrein van Landgoed
Dickninge. Dit jaar groeide het beter dan het voorgaande jaar. Het bloeide
weelderig en leverde veel zaad op uit bloemen van verschillende soorten
onder andere koolzaad, zonnebloem, korenbloem en nog vele andere voor mij
onbekende soorten. In een winter met veel sneeuw kunnen de zaadeters
(patrijs, fazant, etc.) hun kostje ook hier opscharrelen om zo de winter door te
komen, wat toch onze doelstelling is.
Roelof Talen
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*Werkgroep Roofvogels:
(zie ook uitgebreid verslag in de Scharrelaar)
Opnieuw keken we met z’n allen uit naar dit nieuwe broedseizoen. We
stonden te popelen om de nestkasten te controleren. Altijd weer spannend wat
we zullen aantreffen. Het voorjaar blijft onder andere om die reden toch het
mooiste seizoen!
Voor het tweede jaar werden ook de bij ons bekende horsten van Havik en
Buizerd in boswachterij Staphorst twee keer bezocht. Van de Havik werd
uiteindelijk één succesvol broedsel vastgesteld en van de Buizerd 4
succesvolle broedsels. Van de overige nesten (Havik 3 en Buizerd 5) is het
broedsucces niet vastgesteld. De Havik in het Carstenbos heeft dit jaar twee
jongen grootgebracht.
In totaal werden 77 adulte en 1 juveniele steenuil, 93 jonge kerkuilen, 5 jonge
bosuilen, 44 jonge torenvalken geringd.
Namens de Werkgroep roofvogels en uilen,
Arnold Lassche
*Werkgroep Ringonderzoek:
Door omstandigheden moesten wij het een groot gedeelte van het jaar met 3
ringers stellen. Er zijn dit jaar dan ook aanmerkelijk minder vogels geringd en
terug gevangen. We konden niet alles nakomen. We hebben in ieder geval
wel zoveel mogelijk de jongen van de zwarte mees geringd, alsmede de beide
ouders proberen te vangen in het kader van het RAS-project. Dit is voor de
boomklever niet gelukt. Wel is een aantal adulte vogels gevangen, maar de
meeste gevangen vogels bleken niet geringd te zijn, ondanks het feit de we
toch al een aantal jaren proberen om alle jongen van een ring te voorzien. We
hebben dan ook besloten om met ingang van 2017 te stoppen met het RASproject boomklever.
Ook de roofvogel/uilenringers hebben een druk jaar
achter de rug. Er werden dit jaar aanmerkelijk meer
kerkuilen en steenuilen geringd. In totaal werden er in
dit jaar 2379 vogels, zowel ouden als jongen van een
ring voorzien tegenover 3036 in 2015. Het grote aantal
soorten (29) is te danken aan het buiten het
broedseizoen vangen met mistnetten. Er werden 90
geringde vogels door ons terug gevangen. Daarnaast
werd er nog een aantal geringde vogels door andere
ringers dan wel particulieren terug gemeld. Deze
gegevens zijn niet in het overzicht meegenomen, maar
zijn terug te vinden in de Scharrelaar, in de rubriek
“Vogel, waarheen was jouw vlucht”.
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Vogelsoort
Zwarte mees
Bonte Vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Matkop
Boomklever
Boomkruiper
Ringmus
Spreeuw
Grote Bonte Specht
Merel
Zanglijster
Geelgors
Groenling
Gekraagde Roodstaart
Heggemus
Winterkoning
Staartmees
Goudvink
Vink
Keep
Roodborst
Bosuil
Ransuil
Steenuil
Kerkuil
Torenvalk
Buizerd
Totaal
Namens de ringwerkgroep,
Harry van Wijk

geringd
323
1242
92
14
62
2
175
4
3
28
1
10
2
2
1
24
9
1
2
10
7
3
9
5
5
111
187
44
2379

terug gemeld
27
14
18
2
3
6
1
2
2
3
7
3
2
90

*Werkgroep Planten:
De Plantenwerkgroep is weer goed actief geweest.
Op 26-11-15, 30-12-15, 28-01-16, 18-02-16 en 17-03-16 hebben wij weer het
aantal bloeiende planten, struiken en bomen geteld op landgoed Dickninge in
De Wijk. Er werden respectievelijk 24, 28, 9, 11 en 20 soorten waargenomen.
Bijzonderheid: Op 30 december werd voor het eerst de soort Dessertbladen
(een Kaasjeskruidsoort) waargenomen. Het was tevens de eerste waarneming
in Drenthe.
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Op 28 april zijn wij het seizoen gestart op Dickninge. Daar werden de
gebruikelijke soorten gezien. Op 12 mei, 26 mei en 30 juni hebben wij
kilometerhok 213.521 uitgeplozen. Dit kilometerhok ligt in De Schiphorst. In
totaal hebben wij 169 soorten gevonden. Bijzonderheden: Dalkruid, Gewone
dotterbloem, Dubbelloof, Hengel, Holwortel, Hulst, Moeraskartelblad, Echte
koekoeksbloem, Lelietje-van-dalen, Moerasspirea, Brede wespenorchis,
Gewone salomonszegel, Grote wederik, Kruipende zenegroen en Zilverhaver.
Op 19 mei hebben wij een perceel van Staatsbosbeheer ten noordwesten van
de Kloosterkooi (Veerslootlanden) gedaan. In totaal 64 soorten.
Bijzonderheden:
Egelboterbloem,
Holpijp,
Echte
koekoeksbloem,
Moerasspirea, Poelruit, Veenpluis, Witte waterkers, Gewone waternavel,
Eenarig wollegras en Dwergzegge. Er werden ook veel Klein geaderd witjes
en 2 Heikikkers gezien.
Op 2 juni hebben wij in de Vledders met specialist Hans Dekker gezocht naar
orchideeën. En niet zonder resultaat: ongeveer 60 Gevlekte rietorchissen,
ongeveer 25 Vleeskleurige orchissen en 10 Rietorchissen.
Op 23 juni hebben wij aldaar een ander perceel van Staatsbosbeheer gedaan.
In totaal 78 soorten. Bijzonderheden: Egelboterbloem, Grote boterbloem,
Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem,
Krabbenscheer, Moerasspirea, Gevlekte rietorchis, Poelruit, Veldrus, Gewone
waternavel, Grote wederik en Dwergzegge.
Op 7 juli hebben wij een reservaatje van Landschap Overijssel bij
Haarweg/Westerhuizingerweg in Balkbrug gedaan. In totaal 76 soorten.
Bijzonderheden:
Egelboterbloem,
Dwergvlas,
Bruine
snavelbies,
Dwergviltkruid, Gewone waternavel, Moeraswolfsklauw, Dwergzegge en
Kleine zonnedauw.
Op 14 juli hebben wij een derde perceel van Staatsbosbeheer ten
noordwesten van de Kloosterkooi gedaan. In totaal 74 soorten.
Bijzonderheden: Egelboterbloem, Gevleugeld hertshooi, Moeraskartelblad,
Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, Poelruit, Gewone
waternavel, Blauwe zegge en Dwergzegge.
Op 21 juli en 1 september hebben wij kilometerhok 208.519 bezocht. Dit is het
kilometerhok, waarin het zuiggat Kerkenland ligt. In totaal 148 soorten.
Bijzonderheden: Gele plomp, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Hulst, Grote
kattenstaart, Kikkerbeet, Moerasspirea, Grote pimpernel, Pijlkruid, Grote
wederik, Wilde bertram, Kruipende zenegroen en Rode pekanjer.
Op 28 juli en 25 augustus hebben wij nog een perceel ten noorden van de
Kloosterkooi (Veerslootlanden) met een bezoek vereerd. In totaal 79 soorten.
Bijzonderheden: Egelboterbloem, Grote boterbloem, Gevleugeld hertshooi,
Holpijp, Grote kattenstaart, Echte koekoeksbloem, Waterkruiskruid,
Moerasspirea, Grote pimpernel, Pijlkruid, Blauwe zegge en Kleine
zonnedauw.
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Op 4 en 18 augustus hebben wij kilometerhok 208.518 onderzocht. In dit
kilometerhok liggen stukken van Geerligsland, Dekkersland, Klaas
Kloosterweg en Heidehoogtenweg. In totaal 149 soorten. Bijzonderheden:
Holpijp, Vijfdelig kaasjeskruid, Kikkerbeet, Brede wespenorchis, Pijlkruid,
Reuzenbalsemien, Poelruit, Witte waterkers, Grote wederik en Zilverhaver.
Op 16 september sloten wij het seizoen af met een bezoek aan de Koolhaar
en omgeving in de boswachterij Staphorst. In totaal 75 soorten. Jan Huls tipte
mij, dat op het nieuw afgegraven stuk in het kader van “Vipera verbindt”
zonnedauw stond. Daarom hebben wij dat stuk ook meegenomen. In totaal 75
soorten. Bijzonderheden: Gewone dophei, Bleekgele droogbloem,
Klokjesgentiaan, Hulst, Jeneverbes, Kraaihei, Bruine snavelbies, Witte
snavelbies, Struikhei, Kleine veenbes, Veenbies, Veenpluis, Waterdrieblad,
Moeraswolfsklauw, Kruipende zenegroen, Kleine zonnedauw en Ronde
zonnedauw. Van de laatstgenoemde soort kan nog gezegd worden, dat deze
in het afgegraven stuk stond op de rand van een grote cirkelvormige kuil. En
dat over een lengte van plm. 80 meter. Heel bijzonder!
Jan Paasman, coördinator
*Werkgroep Ruimtelijke Ordening:
De werkgroep heeft een relatief rustig jaar achter de rug. De onderlinge
contacten voor nader overleg verliep digitaal.
De ruil/herverkaveling Staphorst/IJhorst nadert haar voltooiing en we blijven
deze (her)inrichting van het agrarische landschap nauwgezet volgen. Eén
onderwerp resulteerde in het indienen van een zienswijze bij de gemeente
Staphorst. Deze had betrekking op het ‘Bomenbeleidsplan 2015-2030'.
- De gewenste landschappelijke kwaliteit van het beekdallandschap van de
Reest met zijn horsten en essen in oude glorie herstellen.
- De industrieterreinen van Staphorst inkaderen met meer groen.
- Meer aandacht voor boomvariëteiten binnen de gemeente Staphorst, zoals
fruitbomen langs zandwegen.
De contacten met gemeente Staphorst zijn constructief.
Harm Bloemhof
*Werkgroep Zoogdieren:
Vleermuizen
We hebben dit jaar wat minder aan het onderzoek kunnen doen door diverse
omstandigheden, maar gelukkig is er toch het een en ander gebeurd.
In de eerste plaats hebben we ons gericht op het langlopend
vleermuiskastenonderzoek. De grote lijn is vergelijkbaar met de voorgaande
jaren: veel rosse vleermuizen in de kasten, maar (bijna) geen andere soorten
meer.
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We hebben een aantal nieuwe kasten opgehangen op een locatie in Rouveen
en daar zit een aantal kasten bij met een smallere invliegopening. Het gevolg
was al binnen een paar maanden zichtbaar: er zaten gewone
dwergvleermuizen in. Op zich heel leuk, want dat is een soort, die we niet
vaak in kasten waarnemen. Hoewel, in de boswachterij Staphorst hangt één
kast, waar ieder jaar een aantal gewone dwergvleermuizen in zit (zie foto). Het
gaat hier om een kast, die in de buurt van de werkschuur hangt. Verschillende
van deze kasten
worden
gebruikt
door
rosse
vleermuizen, maar
er is er één, die
alleen maar door
gewone
dwergvleermuizen
wordt gebruikt.
Gewone dwergvleermuizen in
Staphorst (foto Theo Douma)

vleermuiskast

in

boswachterij

Overige zoogdieren
Er komen regelmatig meldingen binnen van zoogdieren, al dan niet als
verkeersslachtoffer. In veel gevallen gaat het om dassen en steenmarters,
maar in november 2016 ontving Harm Bloemhof een melding van een dode
boommarter. Dit is een soort waarvan we weten dat hij hier in de regio
voorkomt, maar toch niet zo algemeen is.
Aan dat hand van
de foto’s werd met
zekerheid
vastgesteld dat het
om
een
dode
boommarter ging,
gevonden aan de
Poeleweg
in
IJhorst.

Dode boommarter (foto Harm Bloemhof)

Mede namens Harm Bloemhof, Theo Douma.
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*Redactie:
In 2016 is de Scharrelaar, ons verenigingsblad, zoals gebruikelijk weer
viermaal verschenen. Vier keer is hij weer, grotendeels door vrijwilligers, bij de
leden bezorgd. Dit is elk jaar weer een behoorlijke besparing op de
bezorgkosten. Het waren behoorlijk dikke Scharrelaars dit jaar: 48, 32, 36 en
40, in totaal 156 bladzijden. Dat zijn er 32 meer dan vorig jaar. Er was voor elk
wat wils te lezen, zoals artikelen over vogels, planten, verhalen uit het
verleden, grafieken. Vooral de rubriek veldwaarnemingen wordt veel gelezen,
zo hoor je wel eens. De vlinderfoto’s op de omslag waren van Joop Verburg.
Door de inzet van velen is het weer gelukt om het clubblad te vullen met
lezenswaardige artikelen. Ook de adverteerders worden bedankt, door hun
bijdrage worden de kosten weer aanzienlijk gedrukt.
Jan Huls
*Natuurreizen:
Eens per 2 jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een,
voor natuurliefhebbers, interessant gebied. Dit jaar, voor de 12e keer, hebben
we in de week van Hemelvaart van 29 april tot en met 7 mei een reis naar
Tsjechië, en wel Zuid-Moravië, gemaakt. In dit gebied, aan de grens met
Oostenrijk, ligt het Nationaal Park Podyji in Tsjechië en Thayatal in Oostenrijk.
Op vrijdag 29 april vertrok de bus van Effeweg om 7.30 uur ’s morgens vanuit
IJhorst via Praag naar Zuid-Tsjechië, waar op zaterdag 30 april, na een kort
bezoek aan de binnenstad van Praag, om 18.00 uur het einddoel Hotel U
Divadla in Znojmo werd bereikt. In dit hotel verbleef de groep de hele week.
Het gebied is aantrekkelijk, omdat hier het Nationale Park Podyji is gelegen en
dit loopt in Oostenrijk door in Nationaal Park Thayatal. Door deze Nationale
Parken loopt de rivier de Dyje/Thaya, die zorgt voor prachtige
valleilandschappen. Dit gebied is vlak na de “Wende” in 1991 tot Nationaal
Park Podyji uitgeroepen. Het lag in het “Sperrgebiet”, waardoor de natuur 40
jaar lang haar gang kon gaan. In Čižov staan nog restanten van het IJzeren
Gordijn. Ook is dit gebied bekend om zijn vele kastelen, dorpjes en kerken die
op de Unesco werelderfgoedlijst voorkomen. De stad Znojmo is een prachtige
middeleeuwse stad, waar een tocht met het stadsboemeltreintje werd
gemaakt, gevolgd door een wandeling door het Granitzdal langs de rand van
de stad. En dan nog een bierproeverij in de oude brouwerij. De burchten Bitov
en Vranov bij de stuwdam met elektriciteitscentrale hebben we bezocht, maar
ook een wandeling werd gemaakt door het strengst beschermde deel van NP
Podyji naar de burchtruïne Nový Hrádek. In het Unescodorp Telč staat een
prachtig kasteel uit de Renaissancetijd met volledig origineel interieur en het
historisch centrum behoort tot de mooiste van Tsjechië. Het cultuurlandschap
Lednice-Valtice staat ook op de Unescolijst en hier hebben we kasteel Valtice
bezocht met het prachtige Palmenhuis, een tropische kas. Dit is tevens een
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wijngebied, waar we gebruik van hebben gemaakt met een wijnproeverij. Hier
hebben we 7 wijnen geproefd. Bij de winkel werden verscheidene flessen wijn
ingekocht. Ook is nog een prachtige wandeling in NP Thayatal gemaakt,
waarbij smaragdhagedissen zijn gezien. Tijdens deze vakantie hebben we
bijvoorbeeld de hop waargenomen en onder andere de harlekijn (orchidee),
paarse toorts en leverbloempje gezien. Op de terugreis is nog een
parelmoerbewerker bezocht, waar velen van ons een leuk souvenirtje hebben
gekocht. Ook de stad Český Krumlov, dat eveneens op de Unescolijst staat,
hebben we met een bezoek vereerd.
Het weer heeft geweldig meegewerkt, want het was bijna de hele week droog,
afwisselend zon en wolken met temperaturen rond 17°C. Terug in IJhorst
hebben we bij KroKo MultiPunt van een heerlijk warm en koud buffet genoten
verzorgd door Restaurant/catering La Terrasse uit Staphorst. Het was weer
een bijzonder geslaagde reis. De volgende cultuur-/natuurreis is van 4 of 5 tot
en met 12 mei 2018.
Dit is slechts een kleine greep uit onze belevenissen van deze week. Het
gehele reisverslag, met een opsomming van de waargenomen planten en
vogels, is te lezen in de Scharrelaar van oktober 2016, nr. 206.
Namens Werkgroep Natuurreizen, Janny Niehoff.
Tenslotte:
Het jaar 2016 hebben we, dankzij de hulp van de vele vrijwilligers, goed
kunnen afronden.
We beseffen ons terdege dat wij het werk voor de vereniging als bestuur niet
alleen aan kunnen. Dat we als vereniging nooit klaar zijn, is ook wel duidelijk:
de natuur blijft in beweging en zo ook de verschillende belangen. Het is dan
ook een uitdaging om alles in goede banen te leiden. Gezamenlijke
inspanning kan leiden tot datgene, wat we samen met de verschillende
doelgroepen willen bereiken. Het bestuur hoopt ook in het jubileumjaar 2017
op uw positieve bijdrage.
Hartelijk dank voor de samenwerking en inzet om 2016 tot een succesvol jaar
te maken, wat de natuur betreft.
Secretaris, Evert Rolleman.
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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: penningmeester@nbvijs.nl
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IN DE KRANT 1957
In het digitale archief van de Meppeler Courant las ik in de Meppeler van
vrijdag 8 maart 1957 het volgende verslag van de oprichting van onze
vereniging. Opvallend zijn de lange zinnen die men vroeger gebruikte, maar
wel mooi. De website van het archief is 175jaarmc.nl.
Jan Paasman

NATUURBESCHERMINGSVERENIGING
OPGERICHT

IJHORST

Landbouw en natuurbescherming zijn geen tegenpolen
Na reeds enige malen over dit onderwerp bijeen te zijn geweest is het dan
woensdagavond zover gekomen: de IJhorst-gemeenschap heeft haar eigen
natuurbeschermingsvereniging opgericht.
Vele belangstellenden waren woensdagavond in zaal De Weert
bijeengekomen om te luisteren naar hetgeen enige leden van de Meppeler
Natuurbeschermingswacht vertelden en lieten zien, en het was voor de heer
L. Blaauw, postcommandant te IJhorst, een aangename taak een bijna volle
zaal welkom te heten. In het bijzonder werd de burgemeester van Staphorst
een welkom toegeroepen. Zijn aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld.
Voorzitter Blaauw hield een inleiding waarin hij kort en duidelijk uiteenzette
welke doelstellingen de initiatieven nastreven bij hun poging tot oprichting der
natuurbeschermingsvereniging te geraken. Hij vatte het in 4 punten samen:
Ten eerste: Door de zich uitbreidende steden, de landbouwmechanisatie
en in cultuur brengen der woeste gronden en de grote gebieden die voor
militaire oefenterreinen in beslag worden genomen, worden de
mogelijkheden om van de natuur te genieten steeds geringer en dienen
de streken waar de natuur nog rijk en gevarieerd is, zorgvuldig hierover
waken.
Ten tweede: Zij die hun recreatie in de natuur vinden dienen opgevoed te
worden dat zij deze natuur niet vernielen. De natuur moet dus ook
beschermd worden tegen de “liefhebbers”.
Ten derde: Door excursies, filmavonden, het hangen van nestkastjes,
enz. wil de vereniging haar eigen leden nader tot de natuur brengen.
Ten vierde: Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. De vereniging wil
daarom juist de jeugd in het natuurbeschermingswerk betrekken en
jeugdgroepen vormen.
Na deze inleiding werd het woord gegeven aan de heer J.H. de Boer van de
Natuurbeschermingswacht Meppel. Hij sprak over het onderwerp “Landbouw
en Natuurbescherming”.
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Een tegenstelling? Dit is een gedachte die bij velen heeft postgevat. Toch is
het beslist niet waar dat landbouw en natuurbescherming elkanders
tegenpolen zijn en daardoor elkanders belangen principieel zouden schaden.
Het tegendeel is waar. Aan de hand van vele voorbeelden toonde de heer De
Boer aan, dat overal op de wereld waar de natuur op onoordeelkundige wijze
was ontgonnen en de aarde in cultuur was gebracht, na kortere of langere tijd
de bodem grote schade had ondervonden, in het bijzonder door de erosie,
waardoor zij tenslotte tot woestijnen of andere ongenaakbare gebieden waren
herschapen.
Op het ogenblik vindt in centraal-Afrika, in het bijzonder in de Kongo,
wederom zulk een proces plaats. Door de invoering van de Europese
landbouwmethodes, is op zo grote schaal de aarde ontbost, en wordt
anderzijds de bodem zo overmatig gebruikt, dat uiteindelijk al op vele plaatsen
deze bodem sterk is achteruitgegaan en vernietiging van de
landbouwmogelijkheden dreigt.
Een bekend landbouwspecialist heeft onlangs geschreven, dat, indien de
wereld nog 25 jaar doorgaat de grond te bederven, zoals op het ogenblik
gebeurt, de kans groot is, dat in plaats van een zorg voor overvloed van
landbouwprodukten op de wereld, eerder een zorg voor onderproduktie zal
komen.
OOK IN NEDERLAND
Al deze sombere voorbeelden gelden meer de grote woeste terreinen elders
in de wereld, dan in het bijzonder in Nederland. Toch vinden ook in Nederland
bedenkelijke verschijnselen plaats. De stofstormen, die in Drenthe en ook
elders voorkomen; de toenemende overstromingen in bepaalde gebieden van
het land; de verzilting van het Westland, zijn alle gevolgen van een te sterk
ingrijpen in de natuur. Een aantal jaren geleden propageerde men nog dat de
houtwallen langs de akkers schadelijk waren en het beste konden worden
verwijderd. Thans oordeelt men wat anders en ziet men wel heel duidelijk in,
dat deze houtwallen zowel als windkeringen alsook als woonplaats van de zo
nuttige zangvogels van zeer groot nut voor de landbouw zijn. De
natuurbescherming propageerde ook steeds het instandhouden van de
houtwallen. Natuur en landbouw gaan dus thans, na dit nieuw verkregen
inzicht, op dit punt hand in hand. Doch ditzelfde geldt evenzo voor het
instandhouden van bossen, die als klimaatregelaars van het grootste belang
voor de landbouw zijn.
De heer De Boer sneed nog zeer vele andere interessante onderwerpen aan,
die alle weer tot de conclusie leidden, dat uiteindelijk natuurbescherming, mits
niet ziekelijk overdreven, en landbouw, mits niet eenzijdig voorgelicht,
elkanders bondgenoot konden zijn.
Deze rede werd met grote aandacht gevolgd.
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Hierna vertoonde de heer Speek, in samenwerking met de heer Bos, beiden
uit Meppel, kleurendia’s van de vier seizoenen in de omgeving van de IJhorst.
Men kan iedere dag door de mooie natuur lopen zonder haar schoonheid
werkelijk te zien. Door middel van deze kleurenplaatjes echter werden veler
ogen geopend.
Na de pauze vond aan de hand van een aantal vragen een levendige
gedachtenwisseling plaats, die uiteindelijk erin resulteerde, dat de vereniging
werd opgericht en alle aanwezigen zich opgaven als lid.
Tot slot hield de heer Hazelaar nog een boeiende en amusante verhandeling
over de noordwesthoek van Overijssel, waarbij wederom prachtige
kleurenplaatjes door de heer T. Bos werden vertoond.
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OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

2490 16-06-06 3 Ooievaar

3665885

7-06-08 3 Steenuil

Gsl. Leeftijd

Nestjong niet Meppel, Hoogeveense- n.b.
vliegvlug
weg 26-27

O

Nestjong niet Staphorst, Leidijk 12
vliegvlug
Nestjong niet Zuidwolde, De
vliegvlug
Wolden

n.b.

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug

Klaas
Harink
Berend
Witte
Paul Siepel

O

6068795

O

AS 54711 29-05-10 3 Bonvli

O

AS 55094 27-05-10 5 Bonvli

O

AT 56790 25-05-11 5 Bonvli

O

AT 57690 21-05-11 3 Bonvli

O

AT 59455 01-06-11 5 Bonvli

O

AV 78462 28-05-12 5 Bonvli

O

AV 78493 28-05-12 5 Bonvli

O

AV 78698 29-05-12 5 Bonvli

O

AV 78754 30-05-12 5 Bonvli

O

AV 79043

O
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1-06-12 5 Bonvli

Referentie

O

5403646 10-08-07 6 Kerkuil

5-06-90 3 Buizerd

Plaats

Staphorst, Verl.
Kruumte-weg
BWS, vak 6 Nk. 019 0739
BWS, vak 51 Nk 106 1264
BWS, vak 49 Nk. 009 0540
BSW, vak 6 Nk. 019 0716
BWS, vak 60 Nk. 009 0502
BWS, vak 60 Nk. 009 507
BWS, vak 50 Nk. 009 0572
BWS, vak 20 Nk. 052 0659
BSW, vak 33 Nk. 022 0973
IJhorst, Carstenven Nk.
026 - 0046

n.b.

Padding /
van Wijk
Berend
Witte
Padding /
van Wijk
Padding /
van Wijk
Padding /
van Wijk
Klaas
Visscher
Witte /
Timmer
Arend
Muller

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
02-09-16 P O

09-09-16 P O
11-10-16 P O

13-07-16 P O
30-05-16 P M
22-05-15 P V
04-06-15 P M
29-05-16 P M
22-05-14 P M
18-05-15 5 V
19-05-15 P V
15-06-14 P M
22-05-15 P M
14-05-15 P M

Plaats

Referentie

> 1 kj. Ring
afgelezen in het
veld
In nestkast Los
door niet ringer
Dood,< wk
verkeersslachtoffer
Dood, < 1 week

Tilburg,
Vloeiveldweg 10

R.J. Buijs

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

Wapse,
Doldersumseweg 1
Wateren,
De
Stoevert
Echten, Ruinerweg
12
Echten, Ruinerweg
12
Wateren,
De
Stoevert
BWS, vak 31 Nk.
009 - 0554
Echten, Pesserweg
4a
Diever, Wapserzand
Wateren,
De
Stoevert
Echten, Pesserweg
4a

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn
143 213

3731

24 161

3016

32 153

3350

Chr. Both

27

4

2193

Chr. Both

30

5

1821

Chr. Both

13

33

1471

Chr. Both

15

41

1835

Chr. Both

30

4

1086

0 202

1085

Luttenberg.
G.L. Alferink
Luttenbergerweg 68
Almelo, N36
Robert Brunik

Overijssel, Den Ham Jan Vrijlink

Harry van Wijk
Chr. Both

13

36

1086

Chr. Both

28 359

747

Chr. Both

32

2

1087

Chr. Both

11

47

1077
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RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

AV 79386 04-06-12 5 Bonvli

O

AX 16193

O

BWS, vak 50 Nk. 009 0568
BWS, vak 31 Nk. 009 0554
BWS, vak 33 Nk. 008 1382
IJhorst, Dennenlaan 3

Padding /
van Wijk
Padding /
van Wijk
Jan Compagner
Padding /
van Wijk
Harry van
Wijk
Klaas
Hoeve
Jan Vos

8-06-12 5 Bonvli

AX 16246 12-06-12 5 Zwarte mees O
AX 16691 31-05-13 5 Pimpel

O

AX 16918

5-06-13 5 Bonvli

O

BB 04709

3-05-14 2 Zwarte mees O

BB 05608 19-06-14 2 Zwarte mees O
BB 07204

8-06-13 5 Bonvli

O

BB 07377 10-06-13 5 Zwarte mees O
BB 07449 13-06-13 5 Bonvli
BB 07810

O

1-05-14 5 Zwarte mees O

BB 08027 15-05-14 5 Zwarte mees V
BB 08207

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08240

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08335

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08564

7-06-14 5 Zwarte mees O

BB 08704 12-06-14 5 Zwarte mees O
BB 08920 16-05-15 5 Zwarte mees O
BB07927 11-05-14 5 Glanskop

O

BE 07007 24-06-15 5 Zwarte mees O
V 401999 21-05-08 5 Koolmees

O

V 455828 26-10-15 5 Koolmees

V
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Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
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
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
> 1 kj.

BWS, vak 24 Nk. 106 1297
BWS, vak 52 Nk. 012 0406
BWS, vak 26 Nk. 005 0807
IJhorst, Vossenburcht
Nk.0029- 0025
BWS, vak 21 Nk. 007 0163
BWS, vak 60 Nk. 020 0876
BWS, vak 20 Nk. 052 0651
BWS, vak 30 Nk. 117 1207
BWS, vak 31 Nk. 009 0559
BWS, vak 50 Nk. 117 1241
BWS, vak 14 Nk. 017 0617
BWS, vak 60 Nk. 009 517a
BWS, vak 34 Nk. 022 0961
BWS, vak 48 Nk. 008 1397
BWS, vak 30 Nk. 010 0219
BWS, vak 32 Nk. 008 1394
IJhorst, De
Vossenburcht Nk. 029 0022
IJhorst, Dennenlaan 3

Padding /
van Wijk
Egbert Tuin
Fam. Van
Lubek
Klaas
Visscher
Gerrit Jan
Timmer
Padding /
van Wijk
Gerrit Jan
Timmer
Jan Nijboer
Padding /
van Wijk
Witte /
Timmer
Jan Compagner
Evert
Rolleman
Jan Compagner
Padding /
van Wijk
Padding /
van Wijk

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie
20-05-12 7 V
5-06-15 P M
20-05-15 5 M
01-11-15 5 V
20-05-15 P V
19-05-14 5 M
19-05-15 5 M
14-05-15 P V
18-05-15 5 V
17-05-15 P V
20-05-15 5 V
19-05-15 5 V
18-05-15 5 V
24-05-15 P M
19-05-15 P V
19-05-15 5 V
19-05-15 5 V
2-10-15 P O
19-12-15 2 O
23-11-15 P O
2-11-16 P O

3-02-16 P O

> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 1 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
> 1 kj Levend los
door ringer
2 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer
> 1 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
1 kj. Levend los
door ringer
1 kj. Levend los
door ringer
1 kj. Levend los
door ringer
Dood,< wk
verdronken in
vijver
dood, raamslachtoffer

Plaats

Referentie

De Schiphorst, Allee
nk. 1
Echten, Pesserweg
4a
BWS, vak 20 Nk.
052 - 0653
IJhorst, Dennenlaan
3
Wateren,
De
Stoevert
BWS, vak 50 Nk.
009 -0564
BWS, vak 31 Nk.
009 - 0560
Echten, Pesserweg
2
BWS, vak 50 Nk.
009 -0564
Sleeswijk Holstein
Hirtenkate Dld.
BWS, vak 31 Nk.
009 - 0547
BWS, vak 30 Nk.
117 - 1207
BWS, vak 48 Nk.
009 - 0536
Dwingeloo,
Spieregerweg
Dwingeloo,
Lheebroek 24
BWS, vak 31 Nk.
009 - 0560
BWS, vak 20 Nk.
052 - 0653
Naarden,
Zuiderzeeweg (NH)
BWS, vak 10

Henk Luten

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

Chr. Both

6 347
14

1080

35

1092

Klaas Visscher

0 257

1072

Harry van Wijk /
Jaap Padding
Chr. Both

0

0

885

31

5

714

Harry van Wijk

1

99

381

Harry van Wijk

1 120

334

Chr. Both

9

38

705

Harry van Wijk

0 358

708

Vogelwarte
Helgoland
Harry van Wijk

261

53

703

0

11

384

Gerrit Jan
Timmer
Harry van Wijk

0

0

369

0

61

351

Chr. Both

23

26

357

Chr. Both

27

23

352

Harry van Wijk

0 226

346

Klaas Visscher

1 264

341

R.G.
Moolenbeek
J. Dunnink

81 244

137

1 174

587

Surhuizum,
D. Hiemstra
Koartwald 13
IJhorst, Veldhuisweg J. Kuiper
4-40

63 353

152

0 357

3087

IJhorst, Bakkerslaan Jan Polman
16

0 250

99
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
05-12-2016

07-12-2016
11-12-2016
15-12-2016
02-01-2017
16-01-2017
Januari 2017

Zoogdieren:
07-12-2016
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Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Kruisbek
(meerdere
exemplaren)
Sneeuwgors
Kraanvogel
Goudhaan (groep)
Appelvink

Boswachterij Staphorst,
Zwarte Dennen

Harry van Wijk

Balkbrug, Mariahoeve
Rogat
IJhorst, Carstenbos
IJhorst, Heuvellaan

Grote Bonte
e
Specht 1 roffel.
IJsvogel (met
prooi)

IJhorst, IJhorsterbos

Fam. Mostert
Annelies
Jaap Huiskes
Fam. Van
Lubek
Harry van Wijk

Staphorst, Dekkersweg

Jan Huls

Boommarter
(verkeersslachtoffer)

IJhorst, Poeleweg

Via Harm
Bloemhof

BROEDKAST VOOR KERKUILEN
Nieuwsblad van het Noorden 28-10-1971.

De
noodklok
luidt
voor
de
kerkuilen,
zo
schrijft
mij
de
Natuurbeschermingsvereniging lJhorst-Staphorst en omstreken.
Het aantal broedparen van deze roofvogels, nuttig omdat ze o.a. muizen
oppeuzelen, is alleen in ons land de laatste tien jaar teruggelopen van
ongeveer drieduizend tot minder dan driehonderd. Dat komt voornamelijk
doordat geschikte broedplaatsen voor deze vogelsoort in snel tempo
verdwijnen. De uil nestelt graag in kerktorens, maar deze blijken steeds meer
ontoegankelijk te worden gemaakt om de kauwtjes en duiven te weren. Ook
de boeren gaan er steeds meer toe over om de invliegmogelijkheid voor
vogels in hun schuren af te sluiten en juist deze schuren bieden zo'n goede
nestgelegenheid voor kerkuilen. De Natuurbeschermingsvereniging wil daar
nu iets aan doen. Ze wil helpen door broedkasten voor kerkuilen te
vervaardigen en te plaatsen voor de vlieggaten van de boerenschuren. De
broedkast zal vlak achter het vlieggat moeten worden aangebracht en
verontreiniging van de omliggende ruimte zal dan niet plaats kunnen hebben,
zo verzekert de vereniging. Ze wil graag dat landbouwers, die geschikte
schuurruimte hebben aan dit experiment meewerken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE NATUURBESCHERMINGSVERENIGING
“IJHORST-STAPHORST EN OMSTREKEN”
NAAM, ZETEL, DOEL EN GELDMIDDELEN
Artikel 1.
Naam, zetel, doel en geldmiddelen van de vereniging zijn omschreven in de
artikelen 1, 2, 3 en 7 van de Statuten
Artikel 2.
Aangifte van het lidmaatschap geschiedt bij de ledenadministrateur of bij een
der bestuursleden. Zodra iemand zich als lid aanmeldt, geeft de
ledenadministrateur de persoonsgegevens op aan de penningmeester. Bij
bedanken van het lidmaatschap geeft de ledenadministrateur daarvan
eveneens kennis aan de penningmeester.
Artikel 3.
Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij die als lid
worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende boekjaar
verschuldigd.
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Artikel 4.
Jeugdleden dienen tenminste acht jaar en ten hoogste zeventien jaar oud zijn.
VERENIGINGSONDERSCHEIDING “DE GOUDEN ZWARTE MEES”
Artikel 5.
Wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of het door de
vereniging beoogde doel, kunnen leden door het bestuur worden
onderscheiden met de verenigingsonderscheiding “De Gouden Zwarte Mees”.
Voorstellen kunnen door leden tot drie maanden voor de algemene
vergadering worden ingediend.
CONTRIBUTIE
Artikel 6.
De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vooraf
vastgesteld op voorstel van het bestuur bij een meerderheid van stemmen der
aanwezige leden.
SCHORSING
Artikel 7.
Een bestuurslid kan, op voorstel van het bestuur, of van de leden, door een
daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, uit zijn/haar functie
worden ontzet. Dit geschiedt niet alvorens hij/zij, binnen een door het bestuur
te stellen termijn, in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.
Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, het Huishoudelijk
Reglement, andere reglementen of de belangen der vereniging, kunnen door
het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent de ontzetting, als bepaald
in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.
BESTUURSVERKIEZING
Artikel 8.
Met verwijzing naar artikel 9 van de Statuten wordt bepaald, dat ten minste
tien stemgerechtigde leden gezamenlijk tegenkandidaten kunnen indienen
uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de algemene vergadering.
TAKEN VAN HET BESTUUR
Artikel 9.
In spoedeisende gevallen, waarvoor niet tijdig het gehele bestuur kan worden
geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de
eerstvolgende bestuursvergadering moet hierover mededeling worden gedaan
en een besluit worden genomen.
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Artikel 10.
Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn/haar functie
te vervullen, wordt zijn/haar mandaat vervallen verklaard. Als deze
verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn
te verlengen tot twaalf maanden.
DE VOORZITTER
Artikel 11.
De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen; hij/zij doet
mededeling van ingekomen stukken, brengt de te behandelen onderwerpen in
bespreking en is belast met het handhaven der orde. Hij/zij tekent na
goedkeuring de notulen der bestuurs- en algemene vergaderingen.
Artikel 12.
De voorzitter heeft het recht de discussie over een zaak te schorsen of te
sluiten. Hij/zij kan tevens, na zijn/haar medebestuursleden te hebben gehoord,
te allen tijde de vergadering schorsen of sluiten.
DE SECRETARIS
Artikel 13.
De secretaris houdt notulen van elke vergadering, tekent deze na
goedkeuring, en voert de correspondentie. Hij/zij houdt afschrift van alle
stukken en bewaart alle aan de vereniging behorende stukken. In de
algemene vergadering behandelt hij/zij het jaarverslag, welke hij/zij tenminste
veertien dagen vóór de vergadering naar alle leden heeft gezonden of heeft
geplaatst in het verenigingsblad. De secretaris zorgt dat in iedere vergadering
een presentielijst aanwezig is, waarop ieder lid bij zijn/haar komst in de
vergadering zijn/haar naam schrijft.
Bij drukke werkzaamheden kan hij/zij door één der andere bestuursleden
worden bijgestaan.
Artikel 14.
Belangrijke zaken uit bestuurs- of ledenvergaderingen plaatst de secretaris in
het verenigingsblad.
DE PENNINGMEESTER
Artikel 15.
De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en
uitgaven. Hij/zij voert de administratie van alle geldelijke aangelegenheden der
vereniging. Hij/zij legt eens per jaar een financieel verslag voor aan het
bestuur. Na goedkeuring van het bestuur liggen deze stukken een uur voor de
algemene vergadering voor belangstellenden ter inzage. De penningmeester
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behandelt de financiële jaarstukken in de algemene vergadering. De
penningmeester behandelt de financiële jaarstukken in de algemene
vergadering. De penningmeester is verplicht de gelden der vereniging te
deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank- of giro-instelling. Het
geld wordt geplaatst op naam van de vereniging.
Bij drukke werkzaamheden kan hij/zij door één der andere bestuursleden
worden bijgestaan.
DE LEDENADMINISTRATEUR
Artikel 16.
De ledenadministrateur behoeft geen deel uit te maken van het bestuur. Hij/zij
houdt de ledenadministratie bij en stelt de penningmeester zo spoedig
mogelijk in kennis van de daarin ontstane veranderingen.
DE WERKGROEPEN OF COMMISSIES
Artikel 17.
Het bestuur kan, voor speciale aandachtsgebieden of werkzaamheden
werkgroepen of commissies in het leven roepen en opheffen. Een werkgroep
of commissie staat onder leiding van een coördinator, welke door het bestuur
wordt benoemd op voordracht van de werkgroep of de commissie.
Werkgroepleden en hun partners kunnen uitsluitend aan de activiteiten van de
werkgroep deelnemen, indien zij lid, jeugdlid of erelid zijn van de vereniging.
Het bestuur zorgt per werkgroep voor een contactpersoon binnen het bestuur.
Het bestuur organiseert een jaarlijks coördinatorenoverleg. De coördinator
zorgt ervoor, dat jaarlijks een jaarverslag, begroting en ledenlijst aan het
bestuur worden aangeboden en zorgt voor de communicatie met de
werkgroepleden.
Artikel 18.
De werkgroepen of commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het
bestuur en dienen informatie te verschaffen aan de leden over hun activiteiten
op de maandelijkse contactavond en via het verenigingsblad en aan de media
via de PR-coördinator.
HET VERENIGINGSBLAD
Artikel 19.
De vereniging geeft een verenigingsblad uit, genaamd “De Scharrelaar”. Het
verschijnt circa viermaal per jaar en wordt alle leden gratis toegezonden. Ieder
lid dat de contributie volledig betaalt ontvangt één exemplaar van het
verenigingsblad, tenzij het betrokken lid of de betrokken leden te kennen
geven met één exemplaar op hetzelfde adres genoegen te nemen.
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Artikel 20.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het verenigingsblad berust bij de
redactie en het bestuur.
VERGOEDINGENOVERZICHT
Artikel 21.
Advertenties, attenties en vergoedingen worden door de vereniging geplaatst,
c.q. verstrekt volgens het bestaande vergoedingenoverzicht.

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
Baardmannetje

Baardmees
Dekvogeltje
Rietmees

Geelgors

Drifter
Dunk
Geelgierst
Gele Geus
Gele guur
Gele kneu
Geelkneus
Geelvink
Gele haverkneu
Gele muske
Gieltjert
Gierstvink
Schieverik
Schrijver
Sip
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Rietgors

Rietmus
Rietvink
Slootmus

Bonte kraai

Grieze lummel
Grijze kraai
Grijze lummel
Maaskrao
Schierroek
Sint Maarten(s) vogel
Skiere krie
Weesjongen
Winterkraai
Zeekraai

Ekster

Aekster
Akke
Akke wytgat
Akke mooi
Akke tjoenster
Atzel
Bonte aekster
Hanneke
Rammeldoosje

Vlaamse gaai

Eikelaakster
Hannebroek
Hanniekaun
Houtekster
Krijtekster
Markloper
Markol
Marrekol
Meerkol
Merriekol
Ongeluksgaai
Schreeuwekster
Skrééuw-aakster (Texel)
Spaanse ekster
Wâekster
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Zwarte kraai

Boskraai
Kukeraof
Roofkroa
Pastoordoevn

INHOUD SCHARRELAAR 2016
Nr. 204. Februari
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
Agenda algemene ledenvergadering
Jaarverslag 2015
Totaal overzicht nestkastcotrole
Verslag roofvogels en uilen 2015
Veldwaarnemingen
Vogel waarheen was uw vlucht ?
Verslag natuursymposium
Oijevaars
Voor u uit het verleden gelezen
Inhoud Scharrelaar 2015
Vreemde vogel namen

blz
1
2
2
3
4
5
18
25
31
32
38
39
40
46
48

Nr. 205 Juli
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
e
Terugblik op fietstocht 2 pinksterdag
Veldwaarnemingen
Programma vrijwilligersdag
Vogel waarheen was uw vlucht ?
50 dagen vogels tellen
Kraanvogel excursie in oktober 2016
De eekhoorn

1
2
2
3
4
6
11
12
19
22
25
35

Nr. 206 oktober
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
Bericht van de penningmeester
Bijzondere planten in de vledders
Veldwaarnemingen
Vogel waarheen was uw vlucht ?
Reptielen
Verslag vrijwilligersreis 2016
Vakantie reis Tjechië 2016
De nachtegaal
Natuurweetjes
Natuurvrijwilliger voor de Berghorst
Nachtzwaluw

1
2
2
3
4
5
6
8
12
13
15
30
32
35
36

Nr. 207 december
Voorwoord
Agenda
Agenda algemene leden vergadering 2017
Verslag algemene ledenvergadering 2016
Jeugdhoekje
Belangrijke E.Mail adressen
Veldwaarnemingen
Excursie naar kraanvogels, Diepholz. Verslag
Vogel waarheen was uw vlucht ?
Witsnuitlibel in Staphorst
Programma jubileum jaar 2017
Wilde narcis in Staphorst
Verslag roofvogels en uilen 2016
Van jeugdlid tot BOA

1
2
3
4
8
9
10
12
14
19
20
22
25
28

Inleverdata kopij:
4 mei
7 september
9 oktober
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