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VOORWOORD 
 

Het jaar is alweer bijna om, en wat een hectisch jaar was het. Je kunt wel 

zeggen dat ‘natuurbescherming’ op het moment in het middelpunt van de 

belangstelling staat! Alle geleerden zijn het er inmiddels wel over eens. We 

moeten NU iets doen, anders gaat het goed mis. 

Maar wat? 

De één roept dit, de ander dat. De één geeft die de schuld en een ander geeft 

die de schuld. 

Iedereen heeft zo zijn eigen oplossingen voor de klimaatcrisis, maar vaak wijst 

de beschuldigende vinger naar een ander. Maar weinigen steken de hand in 

eigen boezem. 

Wij gaan het anders aanpakken. Niet naar een ander wijzen, maar zelf aan de 

slag! Hoe kun je, dicht bij huis, zélf de biodiversiteit verbeteren? Hoe kun je zélf 

bijdragen aan minder afval? Hoe kun je kinderen aandacht en liefde voor de 

natuur bijbrengen? Hoe kun je duurzamer leven, minder belastend zijn voor de 

aarde? Hoe kunnen boeren en burgers samen oplossingen bedenken om 

zorgvuldiger met het leefgebied om te gaan? 

 

Hou het komende jaar de agenda op onze website goed in de gaten! We gaan, 

om te beginnen, avonden organiseren met bepaalde thema’s. Op deze avonden 

kun je komen meepraten, je ideeën indienen, en zélf helpen, om hier binnen 

onze eigen mooie gemeente te werken aan het herstel van de natuur en de 

biodiversiteit. 

 

En tot slot, wensen we iedereen hele fijne feestdagen en een heel goed 

uiteinde. 

 

Namens het bestuur, 

 

Clarien Cornelisse, voorzitter  
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21-12-2019 Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen, 

10.00-11.30 uur. 

06-01-2020 Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 

IJhorst. Discussie-info avond bestrijding eikenprocessierups 

door inzet biodiversiteitproject. 

 Tevens Nieuwjaarsbijeenkomst 

18-01-2020 Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen, 

10.00-11.30 uur 

03-02-2020 Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 

IJhorst. Martijn Bunskoek met een lezing over libellen en juffers 

in ons werkgebied 

05-02-2020 Wandeling met de boswachter over de werkzaamheden van 

Staatsbosbeheer vanuit de info Zwarte Dennen, 13.30 uur. 

15-02-2020 Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen, 

10.00-11.30 uur 

02-03-2020 Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 

IJhorst Jaarvergadering, zie de agenda elders in dit blad 

21-03-2020 Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen, 

10.00-11.30 uur 

06-04-2020 Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 

IJhorst. Evert Rolleman met een lezing over “Kleur in de 

natuur”. 

18-04-2020 Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen, 

10.00-11.30 uur 

11-05-2020 Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 

IJhorst 

16 t/m 23-05-2020  Natuurreis. 

08-06-2020 Ledencontactavond op een buiten locatie. Nadere info volgt in 

de volgende Scharrelaar 
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JEUGDAGENDA 
 

2020 
11-01-2020  Spel / film / quiz. uitdelen nieuwe programma’s. Inforuimte SBB 

aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet-leden betalen € 

1.00. 

 

 

 

AGENDA PLANTENWERKGROEP 2019-2020 
 

Bloeiende soorten planten, struiken en bomen tellen op landgoed Dickninge bij 

De Wijk.  

We doen dit op de laatste donderdagmorgen van de maand.  

De data zijn: 30 januari, 27 februari en 26 maart. 

Samenkomst om 10 uur aan de Halfwegkant van de brug over de Reest. 

Coördinator: Jan Paasman 

planten@nbvijs.nl, tel. 06-37653282 

 

 

maandag 6 januari Discussie-info avond bestrijding eikenprocessierups 

door inzet biodiversiteitproject 

Het kan niemand ontgaan zijn dat de eikenprocessierups steeds meer en 

sneller uitbreidt.  

Dat vraagt om een gedegen aanpak. En niet alleen bestrijden maar vooral 

voorkomen zou wat ons betreft de boodschap moeten zijn. Door het ontbreken 

van een goede balans in de biodiversiteit, heeft de eikenprocessierups de kans 

om zich zo massaal uit te breiden. 

Als we proberen dit 

evenwicht te herstellen 

dan zou dit onze hele 

leefomgeving ten 

goede komen. 

Er zijn al vele middelen 

(zowel chemisch als 

natuurlijk) in de handel 

en er is een supermooi 

voorbeeld van het dorp 

Wapserveen, waar dit 

met groot succes is 

opgepakt.  

 

mailto:planten@nbvijs.nl
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Onze vereniging heeft voor de gemeente ook al veel nestkastjes mogen 

leveren, en deze zijn wel opgehangen maar daar zijn we er niet mee.  

Daarom heeft een groep studenten van Terra Meppel een plan uitgewerkt om 

hiermee aan de slag te gaan door het inzaaien van bloemrijke stroken en 

bermen. En zo snijdt het mes aan vele kanten.  

De natuur wordt geholpen, de insecten krijgen meer kansen waardoor de 

vogeltjes meer voedsel vinden en het ziet er ook nog eens veel vrolijker uit met 

al die bloeiende planten.  

Maar dit gaat met name om projecten in de openbare ruimten. Maar steeds 

meer mensen ondervinden ook in hun eigen tuin hinder van dit beestje. En 

daarom willen we deze avond graag tips en trucs delen zodat mensen hier ook 

in eigen tuin mee aan de slag kunnen. 

 

maandag 3 februari Martijn Bunskoek met een lezing over libellen en 

juffers in ons werkgebied 

Martijn Bunskoek is een bevlogen ecoloog met een brede kennis en netwerk op 

het gebied van natuur en alles wat daarmee samenhangt. In september 2016 

heeft hij Bunskoek Natuurlijk opgericht, een eenmans-adviesbureau gericht op 

(veld)onderzoek en advies op het gebied van natuur en landschap.  

 

Op deze avond laat hij ons meeproeven van  zijn  ecologische kennis en zal 

aan de hand van foto's, anekdotes en verspreidingskaarten vertellen over de 

libellen en juffers die in het werkgebied van de vereniging voorkomen. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  
D.D. 2 MAART 2020 AANVANG 20.00 UUR 
 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken  
 
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 maart 2019  

(zie Scharrelaar Dec.) 
 
4. Mededelingen 
 
5. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 
 
6. Jaarverslag penningmeester   

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

 Gerard Oldeman en Kristianne v.d. Put. Reservelid Harm Bloemhof 
 

Aftredend: Gerard Oldeman 

Benoeming: Reservelid. 
 
9. Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie 
 
10. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Greetje Kroonenburg, Niek Gosker en Evert Rolleman. 

(Evert is aftredend en niet herkiesbaar, Greetje en Niek hebben zich 

herkiesbaar gesteld). 

Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot 

een week voor de algemene ledenvergadering melden bij de 

voorzitter. 
 
11. Werkgroepen 
 
12. Wat komen gaat 
 
13. Rondvraag 
 
14. Pauze 
 
15. 21.00 uur: Presentatie vogelquiz  
 
16. Sluiting 
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JEUGDHOEKJE 
 

 

 

 

 

Puzzeltocht zwarte mezenroute 

In de afgelopen periode zijn er 2 activiteiten geweest voor de jeugd. 

Eerst op 12 oktober een puzzeltocht langs het zwarte mezenpad; dit is een route 

met als vertrekpunt op de parkeerplaats achter de zwemvijver. Deze route is in 

het verleden tot stand gekomen door onze vereniging in samenwerking met 

Staatsbosbeheer. Hier wordt wekelijks veel gewandeld. Het leek ons mooi om 

door middel van een puzzeltocht ook de kinderen nog eens de gelegenheid te 

geven om zich door middel van opdrachten te verdiepen in de weetjes, die ze 

onderweg konden lezen en beantwoorden. 

In deze Scharrelaar kun je ook de gemaakte vragen lezen en met een 

rondwandeling de antwoorden zoeken op de verschillende borden. Veel plezier 

hiermee. 

In het najaar is er altijd veel te doen in de gemeente, dat was nu ook wel 

enigszins te merken aan de deelname, maar een zestal deelnemers plus enkele 

ouders hebben een leuke middag gehad. 

Ze gingen naar huis met een leuk prijsje. Hiltje wordt hiervoor bedankt. 
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Insectenhotel timmeren 

Op 9 november zijn we begonnen een groot insectenhotel te timmeren. Met 

Staatsbosbeheer is afgesproken, dat het op een mooie plek langs de 

beleefroute geplaatst mag worden. Er is een vervolgdatum afgesproken met de 

kinderen om het verder af te maken. Het is de bedoeling dat het januari 2020 

langs de beleefroute geplaatst gaat worden. Datums hierover zullen op de 

website bekend gemaakt worden. Er waren 23 kinderen en een aantal 

volwassenen aanwezig om vierkantjes te timmeren, gaten in boomstammen te 

boren, bamboe te zagen en riet te knippen. Ook moesten mos en dennenappels 

gezocht worden. Dus een drukte van belang. Na een geslaagde middag met 

hard werkende kinderen werd het afgesloten met een broodje bakken en een 

glaasje ranja en konden we terugzien op een mooie middag. 

 

Werkgroep jeugd “Weer of geen Weer”. 

 

 

PUZZELTOCHT ZWARTE MEZENROUTE.  
 

Startpunt parkeerplaats 

1 Wat is het leefgebied van de zwarte mees. 

2 Waarvan leeft de zwarte mees in de winter. 

3  Welke mezen soort begint in het voorjaar als eerste te broeden. 

4 Hoe noemen we vogels die in nestkastjes broeden. 

5 Waarom is het kerstliedje o dennenboom……. eigenlijk fout. 

6 Hoe heet het hout van de fijnspar. 

7 Waarvoor wordt het hout van de fijnspar gebruikt. 

8 Waarom waait bij een harde storm een fijnspar vaak om. 

9 Hoeveel nestkasten zijn er in het Staphorster bos opgehangen. 

10 Noem 3 dieren die behalve vogels ook wel gebruik van deze nestkasten. 

11 Waarom gaan mezen steeds vroeger broeden. 

12 Waar broeden mezen wanneer er geen nestkastjes hangen. 

13 Kijk in de nestkastjes, de kastjes zijn genummerd. 

 Welke vogel zit in welk huisje. 

14 Waarvoor werd het hout van de zwarte den gebruikt en waarom. 

15 Hoe noemt men de Grove Den op de heide. 

16 In welke maand worden de reekalveren geboren. 

17 Welke kleur heeft de Ree in de winter. 

18 De Lariks is geen echte Nederlandse boom maar komt uit de bergen van 

centraal Europa en …… 

19 Welke vogels zijn gek op de kegels van de Lariks.  

20 Wat doen deze vogels met deze kegels. 

21 Welke naaldhout soort dat uit Amerika komt groeit hier.  
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22 Wat voor kleur hout heeft deze boom. 

23 Er komen hier 3 soorten mossen voor. Dat zijn Haarmos, Korstmos en …. 

24 Welk dier leeft hier rond de vennen tussen de pijpestro en pitruspollen. 

25 Bij welke temperatuur zijn ze al actief. 

26 Je ziet hier de oude vijver, gegraven in …………. 

27 Hier leven in het voorjaar kikkers en padden. Welke pad heeft een 

knorrende paringsroep. 

28 Hier bij de vijver groeit een heel bijzonder plantje. Hoe heet dat plantje ? 

29 Waarmee voedt dat plantje zich ? 

30 Waardoor ontstond 2 eeuwen geleden heide. 

31 Wat kunnen we doen om de heide te behouden (min. 3 antwoorden) 

32 Noem 4 bijzondere dieren die hier op de heide voorkomen. 

33 Schrijf het liedje op dat op het bankje staat bij het bordje heide. 

 

 

 

 

De antwoorden staan op de site: www.natuurbeschermingsvereniging.nl  

 

 

  

http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING,  
gehouden op maandag 4 maart 2019 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, 

IJhorst 

 

Aanwezig: 28 personen;  

Afwezig met kennisgeving: -  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom 

op deze algemene ledenvergadering.  

Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden, die ons afgelopen 

jaar ontvallen zijn. 

 

2).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken waarin veel actualiteiten staan met betrekking tot 

natuurontwikkelingen. Kennis geeft macht om mee te praten over de natuur. 

 

3). Verslag vorige vergadering: 

Het verslag van 4 februari 2019 wordt goedgekeurd. 

 

4). Verslag Algemene Ledenvergadering 2018:  

Het verslag van 5 maart 2018 wordt goedgekeurd. 

 

5). Mededelingen:  

Geen 

  

6). Jaarverslag secretaris: 

Het verslag stond in de laatste Scharrelaar, die volledig in kleur was, hetgeen 

positief werd ontvangen. Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door 

de leden goedkeuring gegeven voor het beleid van het bestuur over 2018. 

 

7). Jaarverslag penningmeester: 

De stukken van de penningmeester worden uitgereikt. Het verslag wordt 

besproken, waarbij de penningmeester een aantal posten toelicht. De 

ontvangen contributie is lager dan begroot, omdat er geen 1e herinnering is 

gestuurd. Verwacht wordt, dat dit de achterstallige contributie nog wel wordt 

ontvangen. De voorraad is nu helemaal afgeschreven. Het jaar 2018 is toch nog 

positief afgesloten, terwijl de begroting negatief was. 

Begroting: de ontvangsten zoals contributie en giften zijn laag aangehouden. 

De lasten voor de Scharrelaar zijn verhoogd, omdat de redactie de wens heeft 

om alle edities in 2019 in kleur af te drukken.  
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8). Verslag kascommissie: 

De kascommissie, bestaande uit Jan Dunnink en Gerard Oldeman, oordeelt dat 

de boekhouding er uitstekend verzorgd uitziet. Aan de penningmeester wordt 

décharge verleend en dit wordt goed bevonden door de leden. De 

kascommissie en penningmeester worden bedankt voor hun inzet. 

 

9). De kascommissie: 

Jan Dunnink is aftredend en wordt opgevolgd door Kristianne van der Put, die 

reservelid was. Harm Bloemhof stelt zich beschikbaar als reservelid. 

 

10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie  

De leden keuren de begroting voor 2019 goed, met dank aan de 

penningmeester. 

De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De 

leden stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2020. Er is een discussie 

over de Scharrelaar, waarbij wordt besloten dat de Scharrelaar in 2019 als proef 

geheel in kleur zal worden gedrukt. Volgend jaar zal bekeken worden hoeveel 

de kosten zijn gestegen en of de opbrengsten van adverteerders dit 

compenseren. Afhankelijk daarvan kan worden voorgesteld om de contributie 

per 2021 te verhogen.  

 

11). Bestuursverkiezing 

Janny Niehoff heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Roelof Talen is tussentijds 

aftredend. Evert Rolleman en Pieter van de Berg hebben zich herkiesbaar 

gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten voor de 2 herkiesbare leden en de 

vergadering gaat akkoord met stemming voor de herverkiezing van de 

bestuursleden bij handopsteking. Daarna worden Evert Rolleman en Pieter van 

de Berg op deze wijze voor 3 jaar door de leden herkozen. Roelof en Janny 

worden, op verzoek van de voorzitter, door oud-voorzitter Jan Vos, met 

benoeming van hun activiteiten als bestuurslid, bedankt voor hun inzet.  

Er zijn geen kandidaten, die zich hebben gemeld als bestuurslid. De voorzitter 

doet nogmaals een oproep aan de aanwezige leden om zich te melden als 

bestuurslid, omdat er nu nog 7 bestuursleden over zijn. Of misschien kennen 

ze iemand uit de omgeving, die hiervoor geschikt is. Evert Rolleman legt zijn 

taken van secretaris neer en dit verzwaart de taken van de zittende 

bestuursleden. Je kunt ook op proef in het bestuur plaatsnemen.   

 

12). Werkgroepen: 

 

Nestkastonderzoek: 

Jan Vos: meldt dat Roel Dunnink de nieuwe coördinator van deze werkgroep 

wordt. Op 13 april a.s. is de start van de nestkastcontrole.  
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Planten: 

Jan Paasman: Op 31 januari zouden wij weer de winterbloeiers op Dickninge 

tellen. I.v.m. de sneeuw is dat niet doorgegaan. Op 7 februari zou dat ingehaald 

worden, maar door de slechte weersverwachting en ziekte van werkgroepleden 

is dat afgezegd. Op 21 februari was de volgende keer. Wij telden 9 soorten. 

Door de regen konden wij maar een uur tellen. De volgende keer is op 

donderdag 28 maart. Start om 10.00 uur bij het tolhuis. Auto’s parkeren voor de 

brug over de Reest vanaf Het Vergulde Ros in Halfweg. Iedereen mag hieraan 

deelnemen. Op 1 maart hebben Harm Bloemhof en ik de Wilde narcissen 

gebracht naar 12 mensen in Rouveen, Staphorst en IJhorst, die zich 2 jaar 

geleden hadden opgegeven na een oproep in de plaatselijke pers. Er waren 

ook 2 medewerkers van Floron aanwezig. Floron betekent Stichting Floristisch 

Onderzoek Nederland. Zij schrijven een artikel in het landelijke blad “Planten” 

van Floron. 

 

Ruimtelijke ordening: 

Harm Bloemhof meldt dat Mirjam Fagel coördinator wordt van de werkgroep 

Ruimtelijk Ordening en dat hij wel actief blijft binnen de werkgroep. 

 

13). Wat komen gaat: 

09-03-2019 Heidezuivering 

23-03-2019 Schoonmaakdag 

01-04-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Kristianne v.d. Put 

over Heggenvlechten 

13-04-2019 Start nestkastcontrole; er is nog ruimte voor 2 

nestkastcontroleurs  

16-04-2019 Jaarmarkt Staphorst 

06-05-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Joop Verburg over 

Vlinders 

11-05-2019 Vrijwilligersdag 

03-06-2019 Ledencontactvergadering met buitenexcursie 

10-06-2019 Natuurbeleefdag/fietstocht 

16 t/m 23-05-2020 Natuurreis 

 

14). Rondvraag:  

Jan Paasman vraagt wie de PR gaat doen: Clarien Cornelisse neemt dit over. 

Jan Dunnink: Staatsbosbeheer heeft nog een plek om zaad in te zaaien. Hij zal 

met Martijn Bunskoek hierover contact hebben. 

Jan van Marle: de Humes bladkoning is gezien in Balkbrug. 

Harry van Wijk: op 6 april 2019 is een Wulpenmiddag in de 

Veldschuur/Staphorsterveld. 
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Alja Admiraal: heeft een waarneming gestuurd maar geen bevestiging 

ontvangen. Harry zal proberen hier aandacht aan te gaan besteden. 

Roelof Talen: op essentiële plaatsen zijn de doorgangen voor de padden toch 

niet opgeschoond, zoals door Staatsbosbeheer was doorgegeven. Dit zal aan 

de contactpersoon  worden meegedeeld.  

 

15). Sluiting: 

Na de pauze gaan we gezellig Vogelbingo spelen.  

 

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 2 maart 2020. 

 

De voorzitter Clarien Cornelisse  De notulist Janny Niehoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELDWAARNEMINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

05-04-2019 Fazant ♂ + ♀ Rouveen, Postweg Peter Hulst 

8/4 + 8/10 

2019 

Raaf Rouveen, Postweg Peter Hulst 

20-04-2019 Kraanvogel (5 ex.) Rouveen, Matenweg Peter Hulst 

08-05-2019 Tapuit Staphorst, Oude 

Achthoevenweg 

Peter Hulst 

Oktober Raaf (gehoord) IJhorst, volkstuin Harm 

Bloemhof 

29/10 + 

5/11 2019 

Houtsnip BWS, Vier Bergen Vrijw. groep 

SBB 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vlinders:    

08-04-2019 Oranjetipvlinder Rouveen, Postweg Peter Hulst 

27/7 + 24/8 

2019 

Kolibrievlinder Staphorst,  ORW 10 Peter Hulst 

27-07-2019 Distelvlinder (25 ex) Staphorst,  ORW 10 Peter Hulst 

25-09-2019 Kolibrievlinder Staphorst, H. 

Dunantstr. 

Berend Witte 

28-09-2019 Kolibrievlinder IJhorst, Dennenlaan 

3 

Harry van Wijk 

12-10-2019 Wilgenhoutrups Nieuwleusen Hiltje Velde 

    

Paddenstoelen:   

Oktober/no

vember 

Gekraagde aardster IJhorst, Heerenweg 

18a verschillende 

plekken in de tuin 

Vrouk Muller 

    

Zoogdieren:   

28-05-2919 Steenmarter Staphorst, ORW 10 Peter Hulst 
 

Gekraagde aardster    Wilgenhoutrups 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

2487 24-06-05 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Meppel, 

Hoogeeveenseweg 26-

27

n.v.t.

BB 08226 1-06-14 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 30 Nk. 117 - 

1209

Gerrit Jan 

Timmer

BD 77510 20-07-18 P Kleine 

Karekiet

O 1 kj. Levend los 

door ringer

Zwartsluis, Veldiger-

Buitenlanden

Jeroen 

Breden-

beek

BF 79626 18-05-17 5 Bonvli V > 1 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, De Iekmulder     

Nk. 126 - 0032

Paul Siepel

BF 79644 19-05-17 5 Bonvli V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 31  Nk. 009 - 

0556

Harry van 

Wijk

BF 79689 24-05-17 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 25  Nk 106 - 

1255 

Paul Siepel

BF 79990 31-05-17 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst,Carsten-bos Zuid      

Nk 024 - 0008

Paul Siepel

BF79599 15-05-17 5 Bonvli V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 31  Nk. 009 - 

0542

Harry van 

Wijk

BG 42316 09-06-17 P Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

Balkbrug,   Den Kaat 7 Judith 

Schmidt 

BH 94853 26-05-18 2 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 6   Nk.019 - 

0739 

Berend 

Witte

BH 97073 23-05-48 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst,Carsten bos Zuid.     

Nk.024 - 0015

Paul Siepel

BH 97382 1-06-18 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

BWS, vak 60  Nk.020 - 

0864

Fam. Van 

Lubek

BH 97611 4-06-18 5 Bonvli O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, Tissingbos  

Nk.028 - 0014

Paul Siepel

BLB 

15691179

14-09-18 P Zwartkop M 1 kj. Levend los 

door ringer

Route de Par-fonds Vaux 

17 Blégny België

Belgisch 

Ringwerk

V 453639 21-05-18 5 Koolmees V 2 kj. Levend los 

door ringer

IJhorst, De Vossenburcht 

Nk.029 - 0018

Harry van 

Wijk

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE 

VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
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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

Meld- 

datum

M Gsl. Leeftijd/ 

Conditie

Plaats Referentie Afst. in 

km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

30-08-19 P O > 1 kj. Ring 

afgelezen in het 

veld

Matsloot, De Onlanden René 

Oosterhuis

59 196 5190

13-05-19 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 60     Nk. 009 - 

0529

Harry van Wijk 1 263 1807

20-06-19 4 O † < week 

Verkeers-

slachtoffer

Rouveen, Conradsweg Jan Huls 5,3 254 335

10-05-19 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, De Vossenburcht   

Nk. 029 - 0039

Harry van Wijk 0,4 250 722

13-05-19 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50     Nk. 009 - 

0562

Harry van Wijk 0,2 184 724

08-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 35.   Nk. 022 - 

0990

Albert Huls 2,6 307 714

11-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50      Nk. 117 - 

1234

Gerrit Jan 

Timmer

1,2 25 710

13-05-19 5 V > 2 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 49   Nk. 009 - 

0540

Harry van Wijk 0 241 728

27-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 59     Nk. 006 - 

1305 

Thijs Tuin 8,9 105 717

13-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50    Nk. 009 

0572

Harry van Wijk 2 257 352

10-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

IJhorst, De Vossenburcht   

Nk. 029 - 0002

Harry van Wijk 2,1 218 352

13-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50    Nk. 009 - 

0567

Harry van Wijk 0,7 54 346

11-05-19 5 V > 1 kj. Levend 

los door ringer

BWS, vak 50   Nk. 117 - 

1242

Gerrit Jan 

Timmer

1,2 11 341

5-06-19 5 O † Verkeers-

slachtoffer

Punthorst, Sterkensweg Harry van Wijk 223 191 264

2-05-19 5 V > 2 kj. † in 

nestkast met 

dode jongen

IJhorst, De Vossenburcht  

Nk. 029 - 0014

Harry van Wijk 0 137 346

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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KRAANVOGELS DIEPHOLZER MOOREN 2019 
 

Op 26 oktober zijn we met een aantal leden van onze vereniging op de jaarlijkse  

excursie - georganiseerd door Jan Dunnink - naar de Diepholzer Mooren 

geweest om er kraanvogels waar te nemen. Om 8.30 uur vertrok het gezelschap 

vanaf de markt in Staphorst naar de Diepholzer Moorniederung in de Duitse 

deelstaat Nedersaksen, een afgegraven hoogveenvlakte, afgewisseld met 

weidegebieden en akkers, waar voornamelijk maïs op wordt verbouwd.  

Tegen een uur of 10 hebben wij bij Raststätte Eltern bij Haselünne koffie 

gedronken, waarna we vertrokken naar het Diepholzer Moor An der Dadau; 

daar op de kleinschalige akkers en weilanden waren al volop foeragerende 

kraanvogels te spotten. We hebben hier dan ook dankbaar gebruik van 

gemaakt.  

Kraanvogels maken in de periode oktober en november een trektocht van 

Scandinavië naar Zuid-Frankrijk. Er waren ook andere bekende vogelaars uit 

onze provincie, wat leidde tot plezierige ontmoetingen. Hierna vervolgden we 

onze tocht naar het Neustädter Moor. Onderweg hebben we nog gestopt om te 

kijken of ook daar kraanvogels waren te zien. Dat lukte heel goed. We waren 

erg onder de indruk van deze vogels.  

Bij het overvliegen hoorden we de zoevende geluiden van hun vleugels, die een 

spanwijdte hebben van ruim 2 meter en de typische krü-krö-krüroep. Ook 

andere vogels werden waargenomen, zoals de blauwe kiekendief, buizerd, 

geelgors, torenvalk, gaai, smelleken, zanglijster, velduil en grote zilverreiger, 

terwijl een goudvink zich liet horen in het bosje bij de laatste rustplaats. 

Aangekomen bij het Neustädter Moor hebben we vanuit de daar aanwezige 

uitkijktoren kunnen genieten van het landschap; hier vanuit zijn we vertrokken 

naar Rehdener Geestmoor, waar eveneens een uitkijktoren is. Doordat we de 

hele dag prachtig en helder herfstweer hadden, hebben we veel kraanvogels in 

de lucht en op de akkers, zich tegoed doend aan o.a. achtergebleven 

oogstrestanten, duidelijk kunnen waarnemen.  

Na afloop van excursie zijn we weer huiswaarts gekeerd. Onderweg hebben we 

Raststätte Eltern aangedaan waar van een heerlijk diner hebben genoten en 

onze ervaringen van de dag hebben uitgewisseld. 
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DAGJE KRAANVOGELEN EN MEER…. 
 

Het zonnetje scheen helder, helaas niet het ideale licht om vogels te 

fotograferen, daarnaast zaten ze nog redelijk ver weg, het zijn dan ook geen 

top foto’s maar ze geven wel een mooie indruk van onze beleving. 

 

Naast de kraanvogels hebben we mogen genieten van de prachtige natuur en 

alles wat daarin leeft. 

Blauwe kiekendieven doken overal op. We hebben meer kiekendieven dan 

buizerds gezien deze dag. In tegenstelling tot de meeste roofvogels jagen 

kiekendieven in eerste instantie op hun gehoor en niet op hun zicht, vandaar 

dat je ze ook laag boven de weilanden zigzaggend tegen de wind in ziet jagen 

en niet vanaf grote hoogte. 

 

De grote verrassing van de dag 

was toch wel de Velduil. Deze 

vogels zie je heel weinig en dat 

is ook mede te danken aan zijn 

fantastische schutkleur. Hij vloog 

voor ons op, heb daar nog een 

foto van kunnen maken en dook 

daarna het mais stoppelveld in. 

Bij enige beweging was hij nog te 

onderscheiden van zijn 

omgeving, maar als hij stil bleef 

zitten was hij nagenoeg 

onzichtbaar. 

 

Naast de Kraanvogels zijn ook 

de Kepen weer vanuit het hoge 

noorden terug gevlogen om in 

onze streken te overwinteren, 

prachtige vogeltjes, die vaak worden aangezien voor een vinkje. 
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In Duitsland zijn ze de wolf al wat langer gewend en hebben ze zich er met een 

Kuddehond tegen gewapend. Bij elke kudde in een omrasterd weiland loopt een 

Keep, man Keep, vrouw 

Kuddehond 
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hond, deze is opgegroeid met schapen, leeft en slaapt samen met de schapen. 

De wolf is een opportunistische jager en zal alleen prooien grijpen waarbij hij 

zelf geen kans op verwonding heeft en zal daarom de schapen met kuddehond 

links laten liggen, op zoek naar een makkelijker prooi. 

 

Tegen de schemer zijn we naar de rustplaatsen van de kraanvogels gegaan. 

Kraanvogels zoeken voor de nacht ondiep water op. Hier kunnen ze met grote 

groepen in gaan staan, veilig voor vossen en andere jagers. Vanwege de 

grootte droogte staat er op dit moment veel minder water in het hoogveen. De 

massale trek met de schemer was vanavond dan ook helaas niet waar te 

nemen. Wel was het typische getrompetter van de kraanvogels nog te horen.  

 

Al met al een leuke dag met een leuk en enthousiast gezelschap. 

 

Roel Dunnink 

 

 

DE NOTENKRAKER (NECIFRAGA CARYOATACTES)  
 

 

Ik kan mij nog herinneren dat ik als jongen van ongeveer 18 jaar,  zo’n 60 jaar 

geleden met mijn hondje Rex, een tackel, ieder weekend een eind ging 

wandelen, meestal in de buurt van de Ommerschans. We genoten dan volop 

van de natuur. Ik als natuurliefhebber en Rex als stroper/jager. En zo genoten 

we allebei, er ontging ons niets. Ik was de  gehele week van huis voor mijn werk 

en in het weekend  was Rex aan de beurt.  Zo ook op die morgen waren we bij 

de Ommerschans aan het wandelen toen ik een vogel op een oude afgezaagde 

boomstam zag zitten met een hazelnoot waar hij mee bezig was  op te eten. 

We stonden nog geen meter van hem af en hij keek  op en zag ons wel staan 

maar het maakte hem niets uit, hij vloog niet weg. Deze vogel kende ik niet. Hij 

leek op een spreeuw, maar was daar te groot voor, maar hij had wel die 

gespikkelde kleur en was wel bruin. Een kauwtje leek hij ook wel op, maar daar 

was hij weer te klein voor. Dus al peinzend stond ik te kijken en genieten van 

de vogel. Na een tijdje toen de noot zo’n beetje op was, vloog hij weg. Wij 

vervolgden onze weg ook weer om van andere dingen te genieten, maar deze 

vogel had toch veel indruk op mij gemaakt. Thuis direct in het vogelboek gaan 

zoeken naar deze vogel en kwam bij de notenkraker terecht.  Het is een 

dwaalgast die enkele keren bij ons voorkomt. 

Nu ongeveer 60 jaar later ga ik veel fotograferen samen met een vriend uit 

Dedemsvaart, trekken we overal naar toe, waar wat te beleven valt. We kijken 

dan op waarnemingen.nl. Op een avond twee jaar geleden zag ik een 

waarneming van de Notenkraker staan in Wageningen. Wel een eind weg, maar 
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het begon toch bij mij te kriebelen om deze soort nog eens weer te zien. Ik zat 

nog achter de pc toen de telefoon ging, Harry aan de lijn; Jan ik wou morgen 

nog weg, naar Wageningen zei ik: ja. 

Dus wij spraken af om de volgende morgen naar Wageningen te gaan. De 

andere morgen tegen zeven uur was Harry bij mij, de Tomtom geïnstalleerd en 

op naar Wageningen. Meestal is het niet moeilijk om dan de juiste plaats te 

vinden. Als je de straat weet, dan kijk je maar om je heen, want dan staan er 

tientallen fotografen en vogelkijkers opgesteld. 

De vogel zat eerst in een conifeer. Moeilijk te zien, dan baal je een beetje, zo’n 

eind rijden en dan een vogel verscholen in het groen. Het was in een 

nieuwbouwwijk met een parkje met allemaal eikenbomen. Het was maar even 

en daar kwam de vogel onder de eiken zitten om eikels te zoeken. Noten waren 

er niet, maar eikels lust hij ook wel en ook deze vogel was zo tam. Voor geen 

mens bang, wonderlijk om dit te aanschouwen. Zo vlak voor je, wat is het dan 

toch een prachtige vogel. De gehele dag foto’s schieten en toen weer naar huis 

vol verwachting of hij een beetje goed op de foto gekomen was, maar met een 

voldaan gevoel, dat ik hem na zo veel jaren terug heb mogen zien. 

 

Jan van Marle  
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Hier nog een aanvulling op het stukje Reddingsoperatie uit de vorige 

Scharrelaar. Het is misschien niet voor iedereen duidelijk wat een aalstal is. In 

het volgende stukje kan je daar iets over lezen. 

 

 

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 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 
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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. 

 

   Aalstal 
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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 door 

deze instantie gemonitord en de gegevens worden beschikbaar gesteld aan het 

waterschap. De gevangen vis wordt weer teruggezet. 

 

Gerard van den Berg 

 

 

 

GESLAAGDE 18E OVERIJSSELSE VOGELAARSDAG 
9 november 2019 

 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Overijsselse Vogelaarsdag 2019, 

gehouden op camping De Zandstuve in Hardenberg. Maar liefst 125 

deelnemers werden die dag verwelkomd. De Overijsselse Vogelaarsdag werd 

voor het eerst in 2001 georganiseerd. De Overijsselse Vogelaarsdag van 2009 

was een bijzondere in de hele reeks. Niet alleen omdat de 

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. die dag organiseerde, 

maar vooral ook omdat Bert Blaauw toen zijn levenswerk ‘Holenbewoners van 

de Boswachterij Staphorst’ presenteerde. Vorig jaar, toen er voor het eerst geen 

uitgave van Vogels in Overijssel meer verscheen, bleef ook de organisatie van 

de Vogelaarsdag achterwege.  Dat was jammer vonden wij en daarom hebben 

wij de organisatie van deze dag weer opgepakt. Peter van den Akker was bereid 
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om als dagvoorzitter op te treden, een rol die hij uitstekend heeft vervuld. 

Scherp als hij was, wees hij ons op het feit, dat het niet de 17e maar de 18e 

Overijsselse Vogelaarsdag was! Of Johan, die op deze dag zijn 61e verjaardag 

vierde, dat maar even in zijn oren wilde knopen!      Saillant detail, het was ook 

Johan die in 2001 de eerste Overijsselse Vogelaarsdag organiseerde. 

 

We werden daar op Zandstuve getrakteerd op een aantal prachtige lezingen. 

• Mark Zekhuis nam ons in een luchtige schets mee terug in de tijd wat 

betreft de ontwikkelingen in het vogelen in Overijssel. Begrippen als 

tuinlijsten, twitchers, lifers, bigdays, koolmeestellers, mibo's, digiscopen, 

gluurmuren en dergelijke kwamen voorbij. Veel is er al geschreven over de 

vogels in Overijssel, wat volgens hem nog ontbreekt is een complete 

Avifauna van Overijssel. 

• Gerrit Gerritsen presenteerde zijn jarenlange onderzoek naar de Wulp in 

West-Overijssel, hét wulpenbolwerk van Nederland. 

• Peter van den Akker zelf ging in op de aantalsontwikkelingen over de 

laatste jaren en de verspreiding van de verschillende broedvogels van 

Overijssel. 

• Jeroen Veldman van de provincie Overijssel vertelde over de 

totstandkoming van de nieuwe lijst van jaarrond beschermde nesten voor 
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Overijssel en Martijn Wubbolts zijn presentatie ging over de kansen en 

mogelijkheden om beschermde soorten te behouden op bouwlocaties 

waar gerenoveerd, gesloopt of gebouwd wordt. Hij ging ook in op het 

thema ‘Natuur voor elkaar’ en hoe de provincie de samenwerking zoekt 

met andere partijen om resultaten voor de natuur te bereiken.  

• Frans van Alebeek van Vogelbescherming Nederland vroeg zich af of de 

Patrijs in Nederland 2050 haalt? In twee robuuste demonstratiegebieden 

in Noord-Brabant en Zeeland worden in het PARTRIDGE project 

maatregelen genomen om de patrijs en andere akkernatuur te beschermen 

en te bevorderen. Zijn antwoord op de vraag ‘Haalt de patrijs in Nederland 

2050?’ is ‘ja’, mits we voldoende maatregelen nemen. 

• Ben Koks, oprichter van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, zette in een 

zeer boeiende lezing uiteen waarom mannetjes steppekiekendieven 

vanwege hun wijze van 

jagen en de prooien die 

ze bemachtigen eigenlijk 

meer sperwers zijn dan 

kiekendieven. Hij nam 

ons mee naar het tot nu 

toe enige broedgeval in 

Nederland, op een akker 

in Groningen. Eén van 

de geringde jongen werd 

later teruggemeld in 

Spanje. En ook nam hij 

ons mee naar Finland 

waar deze soort zijn nest 

had gemaakt in een bos! 

 

Martijn Bunskoek en Michiel Poolman gaven deze dag een bijzonder tintje door 

een pittige ‘Mistery Bird’ quiz. Harvey Diek van Sovon mocht aan het eind van 

de dag de glazen wisselbokaal overnemen van Mark Zekhuis. Mark had de 

eerste bokaal tijdens de 17e Overijsselse Vogelaarsdag in 2017 ontvangst 

genomen. Een leuke traditie om voort te zetten! 

 

Bijzonder moment op deze dag was ook de kennismaking met de nieuwe 

gedeputeerde voor Landbouw en Natuur in Overijssel, Gert Harm ten Bolscher. 

Hij zegde namens de provincie de komende 4 jaar € 1000,- per jaar toe voor 

het organiseren van de Overijsselse Vogelaarsdag.  
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Tijdens de middagpauze konden de 

aanwezigen deelnemen aan een 

excursie in het natuurreservaat  

Rheezermaten onder leiding van Ruud 

Jonker van Staatsbosbeheer.  

Zo’n dag kan niet georganiseerd worden 

zonder stille krachten op de achtergrond. 

We noemen hier speciaal ‘onze’ Greetje. 

Zij heeft de aanmeldingen, presentjes 

voor de sprekers en de financiële 

afwikkelingen verzorgd en daarmee ook 

de Natuurbeschermingsvereniging 

IJhorst-Staphorst e.o.  

weer prima op de kaart gezet. Dank 

Greetje! 

Doel van deze dag was om jongeren aan te trekken. Dat is, hoewel er een aantal 

jongeren in de zaal zaten, niet helemaal gelukt. Daarom werd aan het eind de 

suggestie gedaan dat iedere oudere de volgende keer een jongere meeneemt 

naar de Overijsselse Vogelaarsdag.  

Op naar de 19e Overijsselse Vogelaarsdag! 

 

Johan Poffers (IVN Hardenberg)  

Arnold Lassche  

(Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.)  

 

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door: 

Natuur en Milieu Overijssel 

Vogelbescherming Nederland 

Sovon Vogelonderzoek 

Vechtdal Wonen 

Adviesbureau Eelerwoude 

 

 

WATERVOGELS 
 

Vreemd woord eigenlijk. Zijn vogels niet juist vogels omdat ze in de lucht horen? 

Toch is de naam voor deze prachtige wezens heel passend. Want als je hen op 

het land ziet, ziet dat er pas vreemd uit. Ze waggelen onhandig, waarbij het hele 

lichaam wat onbeholpen van links naar rechts schudt.  
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Nee, ook de lucht is hun plek niet. Behalve wanneer het niet anders kan. Als je 

bijvoorbeeld een meerkoet ziet overvliegen, weet je dat hij óf zichzelf verplaatst 

naar een andere waterplas, óf 

opgeschrikt is door gevaar. Je kunt 

zien dat hij veel moeite moet doen 

om in de lucht te blijven met die 

snelle vleugelslag. Ook aan de 

lange ‘opstijgbaan’ die een zwaan 

nodig heeft, zie je al snel dat hij 

niet echt in de lucht thuishoort 

 

Maar zodra watervogels bij de 

waterkant komen, verdwijnt alle 

onhandigheid. Hun hele verschijning verandert als ze zichzelf in het water vleien 

en als sierlijke bootjes door het water glijden. Zo nu en dan gaan ze geheel of 

gedeeltelijk met een zachte plons onder water, om na enige tijd weer boven te 

komen, hun maaltje naar binnen te werken en dan met zachte onhoorbare, 

elegante bewegingen van hun peddels hun vaartocht te vervolgen.  

Zacht kabbelende golfjes achterlatend, als enig bewijs van hun aanwezigheid. 
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Redactie en bestuur wensen u 
een gezond en natuurrijk 2020 
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LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING? 
Voor minimaal € 10,--/jaar kunt u al lid worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-
Staphorst e.o.”. U krijgt hiervoor 4x per jaar het verenigingsblad “De Scharrelaar”. Voor jeugdleden 
tot 18 jaar, waarvan al een gezinslid lid is, kost het lidmaatschap minimaal € 3,--/jaar, maar dit lid 
ontvangt het verenigingsblad “De Scharrelaar” niet. Door het invullen van dit  formulier en het 
aanmelden als lid van onze vereniging helpt u onze vereniging om de natuur in IJhorst-Staphorst 
en omstreken te beschermen. 
Werkgroepen 
Wilt u zich opgeven als lid van één van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de betreffende werkgroep. De gegevens vindt u in “De Scharrelaar” of op de 
website www.natuurbeschermingsvereniging.nl. 
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief: 

• Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” 

• Werkgroep Nestkastonderzoek 

• Werkgroep Ringonderzoek 

• Plantenwerkgroep 

• Werkgroep Roofvogels en Uilen 

• Werkgroep Dagvlinders en Libellen 

• Werkgroep Zoogdieren 

• Werkgroep Natuurreizen 

• Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

• Werkgroep Projecten 

• Redactie “De Scharrelaar”                        
Doe mee en kom ons helpen in de werkgroepen. 

Lid worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” (strook inleveren 
bij de ledenadministratie; zie onder): 
Er zijn 3 categorieën:   
lid (€ 10,--/jaar)   iedereen van 18 jaar en ouder ontvangt 4x per jaar ons 

verenigingsblad “De Scharrelaar” 
jeugdplus (€ 10,--/jaar)*) jeugd van 8 tot 18 jaar, waarvan GEEN andere gezinsleden lid zijn, 

ontvangt 4x per jaar ons verenigingsblad “De Scharrelaar”. In het 
jaar, dat hij/zij 18 wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over op 
lid (volwassen) 

jeugdlid (€ 3,--/jaar)*) jeugd van 8 tot 18 jaar, waarvan al een gezinslid lid is, ontvangt 
GEEN verenigingsblad “De Scharrelaar”. In het jaar, dat hij/zij 18 
wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over op lid (volwassen) 

*) ontvangt 1x per jaar de Nieuwsbrief met activiteiten van de Jeugdwerkgroep. Hij/zij mag mee 
met de jaarlijkse nestkastcontrole. Een jeugdlid van 15 tot 18 jaar mag tevens naar keuze 
meedoen met de activiteiten van één van de werkgroepen.  
NAAM:____________________________________________________________________ 
ADRES:_ _________________________________________________________________ 
PC+WOONPLAATS: ________________________________________________________ 
GEBOORTEDATUM:____________________________________GESLACHT: M / V 
TEL.NR: _________________________________ MOBIEL NR.:______________________ 
EMAIL: ________________________________________________________________ 
HANDTEKENING:____________________________________(van ouder bij minderjarige) 
PLAATS EN DATUM:________________________________________________ 

*) Ik geef hierbij toestemming tot publicatie in de media van foto’s, gemaakt bij activiteiten. *)Doorhalen 
indien NIET van toepassing. 

 
Ik betaal nog geen contributie, maar wacht op de factuur.  

 

http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/
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Door ondertekening van onderstaande machtiging geeft u toestemming aan de 
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” om doorlopende incasso opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, wegens de inning van de 
contributie per jaar en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, 
overeenkomstig de opdracht van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 
De machtiging blijft doorlopend geldig en eindigt alleen: 
- ten tijde van overlijden van de “betaler”  
- ten tijde van het opheffen van de “ontvanger” (Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-
Staphorst e.o.”)  
- na schriftelijke opzegging van de “betaler” bij de “ontvanger” 
- na uitschrijving van de “betaler” uit het ledenbestand van de “ontvanger”  
De “ontvanger” behoudt zich het recht voor om het bedrag aan te passen aan de jaarlijks door de 
Algemene Leden Vergadering vast te stellen contributie. Deze machtiging is alleen geldig mits het 
onderstaande volledig is ingevuld en ondertekend. 
Aanmelding/Incassomachtiging  Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-
Staphorst e.o." 
Het onderstaande zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij, of opsturen naar de 
ledenadministratie, Heerenweg 42, 7955 PE  IJhorst; e-mail: leden@nbvijs.nl. 
Gegevens rekeninghouder t.b.v. aanmelding/incasso:               
LIDNUMMER:  _____________(niet invullen !!) 
NAAM:______________________________________________________________ 
ADRES: _____________________________________________________________ 
PC+WOONPLAATS: __________________________________________________ 
Incassomachtiging   BEDRAG : € __________________ alleen invullen 
indien afwijkend van minimale bijdrage    
IBAN REK.NR: _______________________________________________________ 
HANDTEKENING: ____________________________________________________ 
PLAATS EN DATUM: __________________________________________________ 
Incassant ID: NL55ZZZ400590910000   Kenmerk machtiging: Contributie per jaar 
 

 

 

 
 

 

 

Inleverdata kopij: 
 
9 januari 2020  

14 mei 2020 

7 september 2020  

5 november 2020 

 
 

 


