VOORWOORD
Hoewel het jaar alweer enige weken oud is, wensen we iedereen alsnog een
heel goed en gezond 2020 toe!
Inmiddels zijn de eerste activiteiten alweer achter de rug. Meteen al op 3 januari,
de zéér druk bezochte thema-avond ‘Aanpak Eikenprocessierups’. Eerst een
korte inleiding door studenten, gevolgd door een toelichting vanuit de
Gemeente Staphorst. En vervolgens kwamen er van alle aanwezigen
ruimschoots ideeën en tips binnen, hoe we overlast door deze rups kunnen
verminderen en misschien op termijn zelfs voorkomen.
Met een klein groepje gaan we ermee aan de slag. Het verslag daarvan volgt
op maandagavond 11 mei.
Ook de jeugd begon dit jaar heel sterk! Op 11 januari heeft de jeugdwerkgoep
‘Weer of geen Weer’ in het Zwarte Dennenbos een prachtig zelf ontworpen en
gebouwd insectenhotel geplaatst, in aanwezigheid van wethouder dhr. A.
Mussche en dhr. N. Arkes van SBB.
Verder in deze Scharrelaar nog veel meer nieuws en overzichten van onze
activiteiten en plannen voor het komende jaar. Van alle werkgroepen is er
daarnaast het jaarverslag van 2019.
Tot slot .. kom eens langs op een ledenavond bij KrokoMultiPunt in IJhorst, op
elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur. Of wandel mee, elke derde
zaterdag van de maand om 10.00 uur vanaf het Infocentrum SBB aan de
Vijverweg in Punthorst.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur,
Clarien Cornelisse, voorzitter
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02-03-2020

Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42
IJhorst Jaarvergadering, zie de agenda elders in dit blad
21-03-2020
Landelijke opschoondag, thema “Iedereen doet mee“, 9.00 uur
info Zwarte Dennen.
De Natuurwandeling “Wandel je wijzer” sluit aan bij de
opschoondag en start ook om 9.00 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
21-04-2020
De vereniging is aanwezig met een stand op de Staphorster
Jaarmarkt, 9.00-17.00 uur
Informatie over onze vereniging en vooral aandacht voor het
bevorderen van de biodiversiteit in ons werkgebied
11-05-2020
Ledencontactavond 20.00 uur KroKo MultiPunt, Heerenweg 42
IJhorst. Voortgang project Bestrijding Eiken Processierups
d.m.v. Bio Diversiteit
14 t/m 23-05-2020
Werkgroep Natuurreizen organiseert Natuurreis naar
KraKau (Polen). Minimale aantal deelnemers is gehaald, de
reis gaat door.
01-06-2020
Fietstocht,2e pinksterdag, start vanaf 13.00 uur op het
Marktplein
08-06-2020
Ledencontactavond bezoek voedselbos de Bostuyn
Aanvang 20.00 uur de Bostuyn, Carstenlaan 4 IJhorst
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JEUGDAGENDA
2020
08-02-2020

21-03-2020

28-03-2020

11-04-2020
13-06-2020

Lezing door meester Gelderblom over vogels. Na de pauze
gaan we iets maken voor wintervoedering. Inforuimte SBB aan
de Vijverweg 5, Punthorst. Aanvang 13.30 uur. Niet leden
betalen € 1.
Landelijke schoonmaakdag. Verzamelen bij de inforuimte SBB
aan de Vijverweg 5, Punthorst. Ook graag ouders die aan deze
activiteit willen meedoen. Aanvang 9.00 uur.
Komt Bosw8er Evert Jan Woudsma uit Heemskerk om met ons
de natuur in te gaan. Bij slecht weer heeft hij ook een binnen
programma. Inforuimte SBB aan de Vijverweg 5, Punthorst.
Aanvang 13.30 uur. Niet leden betalen € 1.
Begin nestkastcontrole. Eerste keer om 8.00 uur verzamelen bij
de inforuimte SBB aan de Vijverweg 5, Punthorst. Later in
overleg met de leiding wanneer ze gaan lopen.
Excursie Reisje naar Stichting vogelasiel “De Fûgelhelling” in
Ureterp. We proberen voor die dag nog een activiteit te vinden
in een openluchtmuseum of een speelbos van SBB. Je kunt je
opgeven bij een van de contactadressen voor 9 mei.
Leden betalen € 10 en niet leden € 15.
We vertrekken ’s morgens om 9.00 uur van het marktplein in
Staphorst.

Het programma voor de tweede helft komt in juni of juli. Dan gaan we ook weer
een aantal leuke dingen doen b.v. waterbeestjes zoeken, paddenstoelen en
natuurlijk weer een timmermiddag.

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: 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
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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 contributieverhoging
Volwassenen € 14,- per lid, Partner lidmaatschap € 20,- per stel
Jeugd met Scharrelaar € 12,- per lid, Jeugd zonder Scharrelaar € 5,per lid

10.

Bestuursverkiezing
Aftredend: Greetje Kroonenburg, Niek Gosker en Evert Rolleman.
(Evert en Niek zijn aftredend en niet herkiesbaar, Greetje heeft 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 verzorgd door het bestuur

16.

Sluiting
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JAARVERSLAG 2019
Bestuursvergaderingen.
Clarien Cornelisse is voorzitster tot en met oktober 2019.
Vanaf die datum wordt het voorzitten van de vergadering waargenomen door
een steeds wisselend bestuurslid. Er wordt tien keer per jaar vergaderd in de
inforuimte van SBB.
Het bestuur bestaat nu uit 7 personen. Het wordt steeds moeilijker om de
verschillende taken die tot het bestuur behoren goed te kunnen verdelen. Een
van de taken van het bestuur is om samenwerking tussen verschillende
belangengroepen te bevorderen, zoals de verschillende werkgroepen,
natuurbeschermingsverenigingen uit de omgeving, de Gemeente Staphorst,
Staatsbosbeheer, Natuur en milieu Overijssel, ect. Het bestuur regelt ook de
maandelijkse ledencontactavonden en nodigt gastsprekers uit om presentaties
te houden.
Een kleine commissie is bezig om nieuwe bestuursleden te vinden om het
bestuur weer voltallig te krijgen bestaande uit 9 personen.
Een van de vergaderingen is bijgewoond door dhr. Lucas Mulder, wethouder
van de Gemeente Staphorst. Er is afgesproken dat de vereniging betrokken
wordt vanaf de aanvang van gemeentelijke zaken, waarbij groen aan de orde
is.
Binnen onze vereniging is veel expertise over velerlei zaken wat de natuur
betreft, zodat daar bij overleg goed gebruik van gemaakt kan worden.
Ledencontactvergaderingen.
Erik en Greetje Kroonenburg, ondersteunt door Jaap Padding, ontvangen de
belangstellenden
gastvrij
in
Kroko
te
IJhorst,
waar
de
ledencontactvergaderingen met de verschillende presentaties gehouden
worden.
De uitgebreide verslagen van deze bijeenkomsten worden gemaakt door Alja
Admiraal. Deze zijn na te lezen op de website van de vereniging:
www.natuurbeschermingsvereniging.nl
Gemiddeld zijn er 27 personen aanwezig op de volgende presentaties:
07-01-2019: Presentatie door Rinus Goutbeek uit Zwolle. Hij is verontrust over
de ontwikkelingen in het Staphorsterveld. Hier zijn sloten, zandpaden,
boswallen en bermen verdwenen. Zijn presentatie levert een verhitte discussie
op, met als uitslag dat het proces van aftakeling in het Staphorsterveld een halt
toe geroepen wordt voordat het te laat is. Er gaat een enthousiaste groep o.l.v.
Harm Bloemhof aan het werk om een en ander te beoordelen en een brandbrief
naar de gemeente Staphorst op te stellen.
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Het is inmiddels traditie dat het bestuur bij de eerste vergadering van het jaar
de aanwezigen trakteert op nieuwjaarskoeken met koffie of thee.
04-02-2019: Een presentatie van Arnold Lassche, die op het laatste moment
gevraagd is om een avond te vullen wegens ziekte van de spreker van deze
avond. Arnold houdt zijn presentatie aan de hand van prachtige beelden van
zijn reis in Scandinavië.
04-03-2019: Er is een algemene ledenvergadering. Daarna volgt er een
geslaagde en gezellige vogelbingo met vele prachtige prijzen, georganiseerd
door Mirjam en Greetje.
De kascommissie bestaat uit Jan Dunnink en Gerard Oldeman en als reservelid
Kristianne van de Put. Jan Dunnink is aftredend. De kascommissie voor 2020
wordt gevormd door Gerard Oldeman en Kristianne van de Put. Reservelid is
nu Harm Bloemhof.
Aftredend in het bestuur zijn Janny Niehoff, Pieter van de Berg en Evert
Rolleman. Pieter van de Berg en Evert Rolleman hebben zich herkiesbaar
gesteld en worden herkozen. Janny Niehoff stopt met haar bestuurswerk.
Roelof Talen is door verhuizing tussentijds aftredend. Roelof en Janny worden
bedankt met een bloemetje voor het vele werk dat zij gedaan hebben voor de
vereniging.

Zuringspinner foto: Evert
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Galappel foto: Evert

01-04-2019: Presentatie van Kristianne v.d. Put over de geschiedenis en de
praktijk van het heggenvlechten. Naast de beelden op scherm en een mooi
verhaal liet ze oude gereedschappen zien die nog steeds gebruikt worden.
06-05-2019: Presentatie van Joop Verburg met een enthousiast en bewogen
verhaal over het ‘Vlinderommetje’ rond Zuidwolde. Hij heeft een prachtige
PowerPoint waar steeds weer de verwondering van het hele kleine insectenrijk
uit naar voren komt.
03-06-2019: Buitenexcursie bij ‘de Zonnehorst’, waar we uitgebreid verslag
krijgen van het reilen en zeilen op de kwekerij.
02-09-2019: Een presentatie van Roelof Koops. Hij blijft met zijn verhaal dichtbij
huis. Het gaat over de verschillende gallen, die er ontzettend veel zijn, maar
waar je overheen kijkt. Aansluitend geeft hij op een zaterdag een excursie waar
veel verschillende soorten gallen ontdekt worden.
07-10-2019: Er is een boeiende presentatie van dhr. Booi uit Gees. Hij laat
unieke opnamen en een filmpje zien over de vele weidevogels die voorkomen
op het plas-dras land van Murk Nijdam, een enthousiaste natuurboer uit
Wommels.
04-11-2019: Presentatie van Marc Siepma uit Deventer. Hij heeft een eigen
visie op de biodiversiteit. Het bodemleven komt uitgebreid aan de orde. Hij heeft
een goed verhaal, waarbij duidelijk wordt dat er nog heel wat verbeterd kan
worden wat biodiversiteit betreft.
02-12-2019: Het kalenderjaar wordt afgesloten met een mooie presentatie van
Mark Zekhuis over zijn bevindingen met de otter.
Ledental.
Per 31 december 2019 telt de vereniging 68 jeugd- en 493 volwassen leden, 8
adverteerders en 54 gratis adressen waar ‘De Scharrelaar’ bezorgd wordt.
De vereniging heeft 3 ereleden en er zijn 8 dragers van de ‘zwarte mees’,
waarvan er drie personen zijn overleden.
Er zijn in totaal dit jaar 26 nieuwe aanmeldingen en 38 opzeggingen. Er zijn 25
leden geroyeerd.
Voor zover bekend, zijn in 2018 de volgende leden overleden:
J. van Dijk uit de Wijk.
Jet Schuurman uit Staphorst.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Website.
De vereniging beschikt over een eigen website:
www.natuurbeschermingsvereniging.nl
De site wordt nu nog beheerd door Harry Vos. Na vele jaren dit werk gedaan te
hebben heeft hij vorig jaar al te kennen gegeven te willen stoppen. Dus als er
7

nog iemand is, die dit een leuke klus lijkt, houdt het bestuur zich aanbevolen.
De website moet actueel blijven en dient aangevuld te worden met informatie,
dat door de leden wordt aangedragen. Maandelijks wordt het verslag van de
ledencontactavond toegevoegd.
Op de site is 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 ons verenigingsblad ‘De Scharrelaar’ digitaal
te zien en te lezen.
Het bestuur doet nogmaals een dringend verzoek aan alle werkgroepen om
actuele informatie en foto’s aan te leveren voor de website, wat vervolgens
gestuurd kan worden naar: webmaster@nbvijs.nl
Schoonmaakactie.
Op zaterdag 23 maart vindt de jaarlijkse schoonmaakactie weer plaats.
De opkomst is dit keer mooi verdeeld wat kinderen en volwassenen betreft,
zodat het indelen van groepen niet zo veel moeite kost als in voorgaande jaren.
Wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst opent graag de actie en
helpt de hele ochtend mee. Het Staphorster bos en aangrenzende wegen
worden vuilvrij gemaakt. Er wordt veel zwerfvuil verzameld.
De lekkere broodjes en het drinken worden verzorgd door Jaap Padding.
De organisatie ligt in handen van Mirjam Fagel.
Heide opschonen.
De jaarlijkse heide opschoning vindt plaats op twee dagen. Een dag in het
voorjaar op 09-03-2019 met 20 deelnemers en een dag in het najaar op 21-092019 met 22 deelnemers. Beide keren wordt er een strook heide langs de
Vijverweg aangepakt. Harry van Wijk organiseert de traditionele heide
opschoning. De innerlijke mens wordt versterkt door Jaap Padding met koffie,
thee en koek. Na het zware werk is er de traditionele snert met roggebrood van
de fam. Vos.
Er is ook een journalist van het dagblad ‘Trouw’ aanwezig, wat een positief stuk
met een mooie foto in de krant oplevert. We hebben landelijke bekendheid dus.
Op 01-11-2019 geeft Evert Rolleman een gastles aan groep 7 en 8 van de CNS
in Staphorst met een uitgebreide presentatie over het nut van de heidezuivering
en alles wat leeft en groeit op de heide. Later op de dag gaan de ruim 30
leerlingen zelf aan de slag op de hei bij ‘de Zwarte Venen’. Zij worden begeleid
door de leerkracht, een paar ouders en de vaste vrijwilligersgroep van
Staatsbosbeheer, aangevuld met vrijwilligers van onze vereniging. Niek Gosker
coördineert vanaf nu het schoolgebeuren en Harry van Wijk organiseert ook
deze heide opschoning.
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Schoonmaakdag foto: Evert

Heide opschonen foto: Evert

Werkgroepen.
De nu volgende verslagen zijn aangeleverd door de coördinatoren van de
werkgroepen. Hiervoor hartelijk dank.
*Werkgroep jeugd ‘Weer of geen Weer’:
In de verschillende ‘Scharrelaars’ hebben jullie al een uitgebreid verslag van de
programma onderdelen van het afgelopen jaar kunnen lezen.
Zoals in het februarinummer de start van 2019 met een aantal korte mooie
natuurfilms, ranja en broodjes bakken op een lekker warm vuurtje.
Ook was in februari Greetje Kronenburg aanwezig samen met het Wereld
Natuurfonds om ons te laten zien hoe we de wereld vervuilen. In dit geval
speciaal de zeeën en oceanen met plastic (plastic soep). Erg jammer en slecht
voor de natuur dat dat niet overal netjes ingezameld en hergebruikt wordt.
Ook was er in maart weer de opschoondag op de heide. Samen met de oudere
leden de heide ontdoen van de jonge boompjes, nuttig maar zwaar werk. Er
was op het eind dan ook brood en snert.
In mei heeft de jeugd ook weer meegedaan aan een schoonmaakdag. Zwerfvuil
langs de wegen. Hier was hulp bij van de wethouder van de gemeente.
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foto’s J. Vos
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Op 13 april was er weer de start van de nestkastcontrole. Jammer dat de
opkomst zoveel minder was dan voorgaande jaren dus we hopen in 2020 weer
op een betere opkomst. In het oktober nummer hebben jullie kunnen lezen over
een heel mooie en boeiende excursie door Martijn Bunskoek over vlinders en
insecten en over een zeer mooi uitstapje naar Natuurpark Lelystad waar veel te
zien was. Hier werd erg genoten.
Op 21 september hebben ook diverse jeugdleden weer geholpen met de vaste
opschoondag van de heideterreinen. Ze werden na afloop verrast met een
rondritje op de ponykar. Dat was een mooi einde van een geslaagde en nuttige
morgen.
Ook hebben we nog een mooie puzzeltocht langs de Zwarte Mezenroute
gedaan op 12 oktober. De vragen hiervan staan in het kerstnummer en de
antwoorden op de site. Ook staat hierin vermeld, dat we op 9 november zijn
gestart met het timmeren van een groot insectenhotel voor in het bos, wat begin
2020 geplaatst zal worden.
In het afgelopen jaar was helaas de opkomst minder dan in de voorgaande
jaren. Er lijkt nu wel weer een verbetering gaande. Laten we hopen dat die ook
in het komende jaar doorzet.
De hulp waar nodig van de ouders was weer prima. We hopen daar ook voor
het komende jaar weer op en willen allen dan ook erg bedanken voor hun hulp
in het afgelopen jaar.
Wel is dit jaar Mirjam Fagel gestopt in de werkgroep, erg jammer, maar we
willen haar bedanken voor haar inzet voor de jeugd.
Ook hebben we gelukkig uitbreiding gekregen in de werk groep: Klaasje en
Hendrik Krale en Lia van der Sman zijn er bijgekomen. Daar zijn we erg blij mee
en we hopen dat ze een mooie tijd zullen hebben in de werkgroep.
Namens de werkgroep Weer of geen Weer. J. Vos.
*Werkgroep Nestkastonderzoek:
Tijdens de nestkastcontroleursvergadering van 26 februari heeft Jan Vos de
coördinatie overgedragen aan ondergetekende. Jan bedankt voor het al het
regelen, organiseren en ondersteunen, waardoor het nestkastonderzoek de
afgelopen jaren met succes kon worden afgerond.
Ik ben zelf nog nieuw in de vereniging, heb het afgelopen jaar mijn weg een
beetje moeten vinden, ken nog lang niet alle gezichten, maar heb mij inmiddels
wel een goed beeld kunnen vormen van de vereniging en de functie van
coördinator Nestkastonderzoek.
Op 13 april zijn we gestart met de wekelijkse nestkastcontroles. Zoals
gebruikelijk op de 1e dag was het verzamelpunt bij de werkschuur aan de
Vijverweg, normaal gesproken een verzamelpunt van jeugd die mee loopt op
de diverse routes. Helaas was de opkomst dit jaar heel gering. Slechts enkele
kinderen waren komen opdagen. Het komende voorjaar zal er dan ook weer
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meer gepromoot gaan worden bij de scholen om de jeugd toch betrokken te
houden bij de wekelijkse controles en ze op deze manier in aanraking te laten
komen met de natuur. De vereniging vergrijst langzaam, dus jonge aanwas
hebben we hard nodig.
Vanaf 13 april zijn de routes wekelijks gelopen in de boswachterij en in de
randgebieden. Het was een droog en warm voorjaar, heerlijk om de routes te
lopen, maar heeft het ook gevolgen gehad voor de broedresultaten? Henk
Dunnink en Jan Nijboer hebben weer veel werk verricht met het verzamelen
van alle resultaten en het verwerken van de gegevens in Excel, heren dank
hiervoor. Ten opzichte van 2018 was het geen slecht jaar, helaas blijft de zwarte
mees in een dalende trend zitten.
Naast de resultaten in tabellen en cijferlijsten gaan we deze winter alle
resultaten vanaf 1959 in grafieken weergeven, dit geeft een mooi overzicht van
geboekte resultaten en de veranderingen in het verleden, waarop we dus ook
beleid in de toekomst kunnen baseren. Jan Nijboer bedankt voor de schat aan
informatie en de nauwgezetheid waarop het al die jaren is verwerkt,
bijgehouden, en ook allemaal in Excel is gezet. In de bijlage alvast een
weergave van de resultaten van 2018-2019.
Naast de wekelijkse controles zijn we druk geweest met het in kaart brengen
van alle aanwezige GPS gegevens van de nestkasten per nestkastroute. Dit is
niet alleen handig voor de ringers, zodat ze de te ringen kasten eenvoudig
kunnen traceren, maar geeft ook meer inzicht.
De nestkasten staan nu grotendeels in een zogenaamd GIS (Global Information
System), simpel gezegd is dit een kaart met daarop de GPS gegevens van de
nestkasten, waar ook informatie aan gehangen kan worden, zoals welke soort
heeft er in gebroed, was het kastje bezet of niet? Door deze gegevens zouden
we in de toekomst niet waar broedt een bepaalde soort, welke delen van het
gebied doen het goed en waar wordt het minder. Het zou heel mooi zijn om de
gegevens van de andere werkgroepen ook in hetzelfde systeem te kunnen
krijgen, dan kan de invloed alleen de resultaten kunnen zien in getallen, maar
ook van het veranderende ecosysteem mooi in beeld worden gebracht. Als er
immers geen planten zijn, zijn er geen insecten, zonder insecten geen voedsel
voor de nestkastbewoners, zonder nestkastbewoners en kleine zoogdieren,
geen roofvogels. De 1e opzet is er, ook is er veel mogelijk binnen het systeem,
maar de toekomst zal moeten leren wat goed werkbaar en haalbaar is zonder
een te grote belasting op de leden van de werkgroep te doen, we werken met
vrijwilligers, het genieten van de natuur staat op de 1e plaats.
Namens de “Werkgroep Nestkastonderzoek” Roel Dunnink
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*Werkgroep Projecten:
Op 18 april hebben Harry, Jaap, Roelof, Jan Dunnink. Henk en Evert
werkzaamheden verricht bij de oeverzwaluwenwand aan de A 28 bij Staphorst.
Jaarlijks moet de opslag van wilg verwijderd worden met een bosmaaier. In een
jaar groeit deze wilg manshoog tot vlak voor de wand.
Ook moeten de broedgaten van vorig seizoen schoongemaakt worden en weer
dicht gestampt worden met een mengsel van leem en zand. Op 16 december
hebben Jan Huls en Jan Dunnink een resultaat geteld van 38 broedgaten.
De bloei van de zaaiakker was overweldigend. Deze is naast de ommuurde
kasteeltuin op Dickninge ingezaaid door Jan Dunnink en Harm Bloemhof. Het
zware machinale werk is uitgevoerd door Pieter v/d/Berg

Ingezaaide akkerrand foto: Jan Dunnink

Onderhoud zwaluwenwand
foto: Evert

*Werkgroep Ringonderzoek:
2019 Was een goed vogelringjaar. Er werden dit jaar aanmerkelijk meer vogels
van een ring voorzien. Maar liefst 2.335 vogels tegenover 1.866 vorig jaar.
De gekraagde roodstaart, de bonte vliegenvanger en de koolmees waren ruim
vertegenwoordigd. Dit geldt ook voor de kerkuil.
Het aantal soorten bleef gelijk aan dat van vorig jaar nl. 17 soorten.
Er werden 65 vogels met ring terug gevangen/gemeld. De meeste waren ‘eigen’
vogels. Eén terug gemelde bonte vliegenvanger werd in Balkbrug geringd. Een
op 14-09-2018, op de route de Parfondvauw 17, 4671 Blégny te België geringde
zwartkop werd op 5 juni als verkeersslachtoffer gevonden op de Sterkensweg.
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Ook in 2019 deden we mee aan het RAS project. R(etrapping A(dults) for
S(urviving) voor wat betreft de zwarte mees. Deze vogel was niet ruim
voorhanden. Slechts 148 vogels (ouders en jongen hebben we kunnen ringen
tegenover 200 in 2018. Ook werden er slechts 13 geringde zwarte mezen terug
gevangen.
In het kader van het project wil het Vogeltrekstation graag dat er minstens 20
vogels worden terug gevangen, wat overigens een erg tijdrovende bezigheid is.
Toch gaan we hier komend jaar ook gewoon mee door. Voor meer informatie
over
dit
project
ga
dan
naar
de
site
van
het
VT.
https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ras-hetretrapping-adults-survival-project.
We ringen met 5 ringers, waarvan Jan Dunnink en ondergetekende de kleine
vogels ringen en Jan Huls, Harm Bloemhof en Mark Meulman de roofvogels en
uilen voor hun rekening nemen.
Mark Meulman heeft in december de ringersdag in Wageningen bezocht.
Verder nog een woord van dank aan de nestkastcontroleurs voor het doorgeven
van hun gegevens.
Namens de ringwerkgroep,
Harry van Wijk.
Vogelsoort
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Gekraagde Roodstaart
Glanskop
Huismus
Kerkuil
Kleine Karekiet
Koolmees
Pimpelmees
Roodborst
Spreeuw
Steenuil
Torenvalk
Turkse Tortel
Witte Kwikstaart
Zwarte mees
Zwartkop
Totaal
16

geringd
1491
115
1
14
87
22
30
151
77
28
1
25
69
71
1
4
148
2335

terug gemeld
25
1
1
1
2
1
14
1
5
13
1
65

*Werkgroep Planten:
Voor de Plantenwerkgroep was 2019 een relatief rustig jaar vanwege ziekte van
ondergetekende.
Op 1 november 2018, 5 december 2019, 27 december 2018, 21 februari 2019
en 28 maart 2019 hebben wij weer het aantal bloeiende planten-, struik- en
boomsoorten geteld op landgoed Dickninge in De Wijk. Er werden resp. 29, 24,
17, 11 en 27 soorten waargenomen.
Rondom en in de vijver De Slagen achter het Medisch Centrum Staphorst:
27 juni: 85 soorten. Bijzondere soorten: Groot Blaasjeskruid, Egelboterbloem,
Rietorchis en Grote wederik.
Afgegraven stuk in reservaat ‘De Vledders’ van Landschap Overijssel:
20 juni, 1 en 22 augustus, 19 september, 26 september: 60 soorten.
Bijzondere
soorten:
Moerasbasterdwederik
Egelboterbloem,
Fraai
duizendguldenkruid, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Moeraskartelblad, Grote
kattenstaart, Echte koekoeksbloem, Koningsvaren, Moerasspirea, Stijve
ogentroost, Brede orchis, Gevlekte orchis, Parnassia (124 bloeiende
exemplaren), Veenpluis, Gewone waternavel, Grote wederik, Rond wintergroen
(nieuw, 4 exemplaren), Moeraswolfsklauw, Blauwe zegge en Kleine
zonnedauw.

Klokjes gentiaan foto: Evert

Moeraskartelblad foto: Evert
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Op 12 september zijn wij naar het Koolhaarsven en het vak achter de
Ganzeplas geweest. De bedoeling was het aantal Klokjesgentianen te tellen.
Bij het Koolhaarsven telden wij 4 exemplaren en in het vak achter de Ganzeplas
21. Op 16 september hebben Harm Bloemhof en ik in het laatste vak de
begroeiing rondom de Klokjesgentianen verwijderd. Harm heeft aldaar ’s
middags de dennenboompjes verwijderd. Wij hopen dat hierdoor het aantal zal
uitbreiden.
Bijzondere soorten zijn indicatieve, bedreigde en zeer zeldzame soorten.
Het project Wilde Narcis:
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 mannen van
Floron aanwezig. Floron betekent Stichting Floristisch Onderzoek Nederland.
Zij hebben een artikel geschreven in het landelijke blad ‘Planten’, van Floron.
Jan Paasman, coördinator.
*Werkgroep Natuurreizen:
Eens per twee jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een,
voor natuurliefhebbers, interessant gebied. In 2018 is een reis naar Letland (en
de andere Baltische Staten) gemaakt en op zaterdag 2 maart 2019 is daarvan
een reünie geweest, waarbij de aanwezige deelnemers hun foto’s toonden en
herinneringen werden opgehaald. Tijdens deze bijeenkomst werd de
mogelijkheid van een reis naar Krakau in 2020 geopperd door meerdere
personen. De planning is om op donderdag 14 mei 2020 te vertrekken en weer
terug te zijn op zaterdag 23 mei 2020. In de 2e week valt, zoals gebruikelijk,
Hemelvaartsdag. Om deze reis te laten doorgaan werd het minimum aantal
deelnemers gesteld op 22.
De voorlopige reissom per persoon komt uit op € 950,--. Het is (op het moment
van schrijven) nog niet zeker of deze reis in mei zal doorgaan. Krakau ligt in het
Zuidwesten van Polen, vlakbij het Nationaal Park Ojcow, waar een bezoek aan
zal worden gebracht. Verder staan Landschapsparken op het programma en
oude visvijvers waar veel bijzondere vogelsoorten kunnen worden gespot.
Aandacht aan de cultuur van het land zal worden besteed door onder andere
een bezoek aan Krakau te brengen, met het oude centrum en de Jodenwijk.
Ook het bezoek aan een zoutmijn zal een bijzondere ervaring zijn. Er wordt een
mooi programma samengesteld, waarbij veel natuur, maar ook cultuur
voldoende aandacht krijgen.
De werkgroep bestaat uit Jan Vos, Harm Bloemhof en Janny Niehoff. Met de
organisatie van de reis in 2020 is Harm Bloemhof teruggetreden en heeft Henk
Benne zijn plaats ingenomen.
J. Vos, coördinator.
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*Werkgroep Roofvogels:
(uitgebreid verslag over het jaar 2019 in de Scharrelaar)
Het afgelopen jaar zijn weer alle kasten voor de Bosuil (5 stuks in boswachterij
Staphorst), Kerkuil (83), Steenuil (112) en Torenvalk (77; 25 kasten en 52
melkbussen) één of meerdere keren bezocht.
Met de Steenuil ging het afgelopen jaar niet zo goed. Er waren 17 succesvolle
broedsels (broedsels met minimaal 1 uitgevlogen jong). Het gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 3,5. Maar liefst 16
broedsels mislukten om uiteenlopende redenen, waardoor het gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per gestart legsel 1,8 bedroeg.
Van de Kerkuil waren er dit jaar 40 1e broedsels. Hiervan mislukten er 4.
Gemiddeld vlogen er 4,47 jongen per succesvol broedsel uit (in totaal 179
uitgevlogen jongen). Van de 3 tweede broedsels mislukte er 1. In totaal vlogen
van deze twee 2e broedsels 10 jongen uit.
De Bosuil heeft op twee plaatsen in de boswachterij Staphorst gebroed. Van
deze soort werden 10 jongen (4+6) geringd.
Van de 23 broedsels van de Torenvalk mislukten er 7. In totaal waren er 88
jongen waarvan er 72 uitvlogen. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per
gestart legsel bedroeg 3,83. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per
succesvol broedsel was 4,5.
Namens de ‘Werkgroep roofvogels en uilen’, Arnold Lassche.
*Werkgroep Insecten:
In dit eerste volledige jaar met mij als werkgroep-coördinator zijn de volgende
activiteiten uitgevoerd:
• Op 9 april is er overleg geweest tussen SBB en onze vereniging over het
beheer van de akkertjes aan de Schotsweg. SBB gaat deze zo optimaal
mogelijk beheren als natuurakker (voor insecten, vogels en planten).
• Op zaterdag 25 mei heb ik voor de jeugdwerkgroep een libellen- en
vlinderexcursie gegeven naar de Oude Vijver. We waren met in totaal zo’n
15 personen, erg geslaagd.
• Op de Natuurbeleefdag (10 juni) heb ik een libellen- en vlinderexcursie
gegeven voor zeker 30 personen op het terrein van de Zwarte dennen. Ik
heb de deelnemers veel aansprekende soorten kunnen laten zien
waaronder Plasrombout en Vuurlibel.
Insecten en biodiversiteit in het algemeen staan (gelukkig) steeds meer in de
aandacht. Er gebeuren spontaan dan ook allerlei activiteiten in de vereniging
waar ik als coördinator verder niets aan hoef te doen. Denk hierbij aan
insectenhotels timmeren en de presentatie over dagvlinders door Joop Verburg
van Natuurvereniging Zuidwolde. Chapeau!
Voor 2020 staan de volgende plannen en activiteiten op de rol:
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•
•
•
•

•
•

Geven van presentatie over de libellen in ons werkgebied (3 februari 2020);
Begeleiden vrijwilligers monitoring en onderzoek (advisering en
doorverwijzing);
Zoektocht organiseren (2e helft juni 2020) in BW Staphorst naar Bruine
eikenpage (om te achterhalen of deze definitief verdwenen is). Hiervoor zal
een oproep in de Scharrelaar komen;
In overleg met SBB en samen met vrijwilligers een aantal steilrandjes
realiseren op de heideterreinen in de boswachterij ten behoeve van bijen,
graafwespen, reptielen etc. Hiervoor zijn vanuit de provincie subsidies
beschikbaar;
Vinger aan de pols houden met betrekking tot de plannen (voor
Knoflookpad) van SBB met de Oude Vijver zodat de bijzondere waarden
voor libellen niet geschaad worden;
Vraagbaak zijn voor mensen die een bijzondere waarneming hebben
gedaan en graag de naam van het betreffende beestje willen weten.

Kleine parelmoervlinder op waardplant Akkerviooltje. Reestdal, foto: M. Bunskoek

20

21

22

*Redactie:
De omslag van ons verenigingsblad ‘De Scharrelaar’ werd opgesierd met een
foto van de wulp. Deze vogel was uitgeroepen tot vogel van het jaar 2019 . De
reden: het gaat niet zo goed met deze prachtige vogel van weide en heide, met
zijn kenmerkend geluid. Hopelijk gaat het de komende jaren wat beter met de
wulp, o.a. door veranderd agrarisch beheer. De foto was van Andre Huls. Ook
dit jaar verscheen het blad zoals gebruikelijk vier keer per jaar, voorzien van
kleurenfoto`s. De meesten die je er over hoort vinden dit toch wel een
verbetering. Zo werden er per lid in totaal 136 bladzijden thuis bezorgd, het
grootste gedeelte door mensen die dit al jarenlang belangeloos doen. Bedankt
voor dit werk. Ook allen die bijgedragen hebben aan de inhoud van dit blad,
bedankt!!!!. Zo hebben we met elkaar er weer voor gezorgd dat het een leesbaar
blad werd, met artikelen over diverse onderwerpen.
Namens de redactie Jan Huls.
Tot slot:
Het jaar 2019 is weer vol van positieve zaken ten aanzien van de omgang met
de ons omringende natuur en hoe de leden van onze vereniging hiermee
omgaan.
De presentaties gehouden op de avonden van de Leden Contact Vergadering
zijn afwisselend en interessant en worden goed bezocht.
Het blijkt wederom dat velen zich bereid tonen zich in te willen zetten voor de
vereniging.
Naast wat in het jaarverslag is genoemd heeft de vereniging zich nog bezig
gehouden met het volgende:
We hebben meegedaan aan de landelijke boomfeestdag op 20-03-2019 door
assistentie aan SBB en het begeleiden van basisschoolleerlingen.
Een aantal verenigingsleden hebben met een stand op de Staphorster
jaarmarkt gestaan, om informatie over de vereniging te verstrekken en nieuwe
leden te trekken.
Er is ingesproken, voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering, waarbij de
perikelen omtrent het Staphorsterveld aan de orde komen.
Er is een vrijwilligersuitje georganiseerd door Jan van Marle naar het dal van de
Mosbeek bij Mander. De excursie is in een gebied wat normaliter niet
toegankelijk is voor publiek.
De wildtunnels die onder de Vijverweg door lopen zijn opnieuw geschoond.
De Natuurbeleefdag vindt plaats op de 2e pinksterdag bij de Zwarte Dennen.
Hieraan gekoppeld is de jaarlijkse fietstocht. Beide hebben prachtige weer en
mede daardoor worden veel bezoekers verwelkomd.
De organisatie van de Overijsselse Vogelaarsdag is dit jaar in handen van onze
vereniging. De dag wordt georganiseerd door Greetje en Arnold.
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Ook zijn we in de maand juli stempelpost geweest voor de Drentse
Fietsvierdaagse. Een en ander vindt plaats bij de inforuimte aan de Vijverweg.
Er wordt heide geplagd ten behoeve van de klokjesgentiaan.
De Landelijke Natuurwerkdag in november vindt plaats op de heide en is
georganiseerd door SBB. Hier hebben ook een aantal leden van onze
vereniging aan deelgenomen.
De zaterdagse inloopochtenden kunnen een succes worden genoemd. Velen
hebben al wandelingen gemaakt o.l.v. deskundigen binnen onze vereniging.
De redactie heeft besloten om helemaal over te gaan tot kleurenfoto’s in ‘De
Scharrelaar’.
Wetende dat bij een opsomming altijd iets of iemand vergeten wordt, is dat
waarschijnlijk nu ook van toepassing. Ondanks dat dankt het bestuur iedereen
voor diens inzet.
Secretaris, Evert Rolleman.

JEUGDHOEKJE

In november en december is de jeugd erg druk geweest met het maken van
een insectenhotel voor in de boswachterij Staphorst. In de tussenperiode waren
ook nog een aantal werkgroepleden en vrijwilligers er enkele middagen mee
bezig. Dus zaterdagmiddag 11 januari was het zover om het te plaatsen. Hier
is een mooie plek voor gevonden langs de beleefroute. In de dagen ervoor van
alles te doen, ook met medewerking van SBB. Zoals de juiste plek bepalen,
gaten graven, overleg om in de toekomst de omgeving nog beter geschikt te
maken voor insecten door meer bloemen te zaaien. “Want een goed hotel moet
ook een goed restaurant hebben”. Zaterdagmorgen werd het geheel verder
voorbereid. Dus de jeugd kon het ‘s middags met de aanwezigen mooi
rechtzetten en de gaten vullen met de grond. Hierna konden de aanwezige
wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst en Nico Arkes van SBB
het verenigingssymbool de Zwarte Mees elk op een van de palen spijkeren.
Hiervoor onze dank. Nadat men van de nieuwjaarsrolletjes met slagroom,
chocolademelk of koffie genoten had, werd er weer terug gewandeld naar de
inforuimte. Hier werd nog een aantal foto’s getoond, gemaakt tijdens de
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werkzaamheden. Daarna werd het programma voor de komende maanden
uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. De werkgroep heeft weer een prachtig
programma bedacht, dus deze folder goed bewaren! Het is ook te lezen in de
volgende Scharrelaar en op de site. Tevens zal het natuurlijk ook in de media
te lezen zijn.
De werkgroep kan terug zien op een geslaagd project en een mooie
zaterdagmiddag en tot ziens in de toekomst.
Namens de werkgroep jeugd, J. Vos
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OVERZICHT VAN
TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

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

BWS, vak 44 Nk.017 0940
BWS, vak 30 Nk.010 0237
BWS, vak 58 Nk. 023 1500
BWS, vak 24 Nk. 106 1284
BWS, vak 45 Nk. 022 0954
IJhorst, Tissingbos
Nk.028 - 0014
BWS, vak 09 Nk. 003 0129
BWS, vak 58 Nk. 011 0354
IJhorst, Bomertswijk
Nk.133 - 0028

Saskia
Gerrits
Evert
Rolleman
Jacob
Mussche
Harry van
Wijk
Witte /
Timmer
Paul Siepel

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

BWS, vak 46 Nk. 018 1040
BWS, vak 46 Nk. 018 1037

BB 06074

2-06-15 2 Bonvli

O

BF 80276

6-06-17 5 Bonvli

O

BE 08478

2-06-17 2 Bonvli

O

BB 08303

1-06-14 5 Bonvli

O

BF 80120

1-06-17 5 Bonvli

O

BH 97605 04-06-18 5 Bonvli

O

BB 06806 03-06-16 2 Bonvli

O

BH 94740 25-05-18 2 Bonvli

O

V 455604 12-05-14 5 Koolmees

V

BF 80368 13-06-17 5 Bonvli

O

BB 05534 12-06-14 2 Zwarte mees O
BH 97056 23-05-18 5 Zwarte mees V

BE 07305 17-05-16 5 Zwarte mees O

BF 80751 16-05-18 2 Zwarte mees O
BF 80649 20-06-18 2 Zwarte mees O
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Jan
Dunnink
Henk
Dunnink
Harry van
Wijk

BWS, vak 59 Nk.006 - Thijs Tuin
1310
BWS, vak 26 Nk. 021 - Klaas
1177
Koobs
BWS, vak 21 Nk. 007 - v.h. Egbert
0162
Tuin
BWS, vak 33 Nk. 008 1383

Jan
Compagner
Arjan Huls
Arjan Huls

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

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

Plaats

Referentie

> 1 kj. Levend
los door ringer
† in nest
koolmees
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 15 Nk.
017 - 0622
BWS, vak 60
Nk.020 - 0883
IJhorst, Tissingbos
Nk. 028 - 0028
BWS, vak 48 Nk.
009 - 0537
BWS, vak 50 Nk.
009 - 0573
BWS, vak 24 Nk.
106 - 1300
BWS, vak 48
Nk.
008 - 1364
IJhorst, Carstenbos
Nk. 027 - 0061
IJhorst, Bomertswijk
Nk. 133 - 0024

Menno Douma

2

53

1435

Fam.
Van
Lubek
Paul Siepel

1 210

681

2,4 326

715

Harry
van
Wijk
Harry
van
Wijk
Harry
van
Wijk
Jan
Compagner
Harm
Bloemhof
Harry
van
Wijk

1,3 273

1814

2 124

718

0

11

1830

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

BWS, vak 12. Nk.
007 - 0174
BWS, vak 24 Nk.
106 - 1293
BWS, vak 21 Nk.
007 - 0165

v.h. Egbert Tuin

1,9

7

700

Harry
van
Wijk
v.h. Egbert Tuin

0,4 322

1796

0,1 285

370

28-05-19 5 M

> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 33
008 - 1385

Jan
Compagner

0,1 247

1106

22-05-19 5 M

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

BWS, vak 34
022 - 0988
BWS, vak 33
008 - 1385

Albert Huls

0,3

14

371

1

92

342

07-05-19 5 V
28-04-19 5 O
18-05-19 5 V
20-05-19 5 V
20-05-19 5 V
21-05-19 5 V
28-05-19 5 V
29-05-19 5 V
16-05-19 5 V

14-05-19 5 V
13-05-19 5 M
28-05-19 5 V

28-05-19 5 M

Nk.

Nk.
Nk.

Jan
Compagner

1,5

26

351

1,7 283

1089

1,3 296

369
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Datum
Vogels:
22-10-2019

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

IJsvogel

Vrouk Muller

02-12-2019

Roze Pelikaan
Roze Pelikaan

11-11-2019

Roerdomp

IJhorst, Heerenweg
18a
De Wijk
Staphorst,
Lankhorsterweg
IJhorst, De Vledders

17-12-2019

Velduil ± 10 exempl.

BWS, Vier Bergen

19-12-2019

Middelste Bonte
Specht (2 exempl.)
Goudhaan

Dickninge

05-01-2020
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IJhorst, Heerenweg

Fam.Koopman
Fam. Vos en
Jaap Padding
Klaas
Russcher
Vrijw. groep
SBB
Plantenwerkgroep
Vrouk Muller

Datum
15-01-2020
16-01-2020
17-01-2020
18-01-2020

Soort:
Staartmees (groep)
Glanskop 3 exempl.
Zwarte Specht
(gehoord)
Ransuil (6 exempl)
op roestplaats
Blauwe Kiekendief
(paartje)

Zoogdieren:
03-12-2019 Das
(verkeersslachtoffer)

Plaats:
IJhorst, Carstenbos

Waarnemer(s)
Jaap Huiskes

Staphorst,
Rechterensweg,
omgeving Stadsweg

André Huls

Bosw. Staphorst
Vijverweg

Jaap Padding
Harry van Wijk

Foto: André Huls
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INSECTENHOTEL GEPLAATST!
Tijdens de laatste maanden van 2019 is er door de jeugd hard gewerkt aan het
bouwen van een prachtig insectenhotel. En op zaterdag 11 januari was het
zover … het hotel was af en kon worden geplaatst in het Zwarte Dennenbos,
op de route van het Belevingspad.
Met een grote groep kinderen en volwassenen ging de tocht dwars door het bos
naar de bewuste plek, waar Pieter van de Berg met de trekker het zware
bouwwerk al
naar toe had
gebracht.
De kinderen
mochten
hier
met
spades en
scheppen
de greppel
dichtgooien.
En
ondertussen
werd
als
finishing
touch een
mooi dak op
het geheel
geplaatst.
Vervolgens
timmerden wethouder dhr. A. Mussche, en dhr. N. Arkes van SBB, aan
weerszijden van het hotel een embleem van de vereniging vast, waarmee het
hotel was ‘geopend’!
Natuurlijk was dat reden voor een traktatie en daarom waren er voor iedereen
Nieuwjaarsrolletjes met slagroom en limonade of koffie. Twee emmers vol met
rolletjes werden in korte tijd soldaat gemaakt!
Het insectenhotel is op deze plek een echte blikvanger geworden. Het biedt
plaats aan vele vele bijen en insecten. En wellicht …. brengt het voorbijgangers
op het idee om zelf ook zoiets te maken voor eigen tuin of buurt!
Met hartelijke dank aan onze jeugd en alle vrijwilligers en ouders die geholpen
hebben!
Clarien Cornelisse
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THEMA-AVOND ‘AANPAK EIKENPROCESSIERUPS’
OP 6 JANUARI JL.
Op maandag 6 januari begonnen we het nieuwe jaar anders dan anders. In
plaats van de gebruikelijke ledencontactavond met informatie vanuit bestuur en
werkgroepen, en een lezing, was er dit keer een thema-avond. Het thema was
‘Aanpak Eikenprocessierups’ en alle aanwezigen werden uitgenodigd om actief
mee te denken.
Met bijna vijftig (!) aanwezigen was de avond zeer druk bezocht. Eerst was er
een korte inleiding van twee studenten van ‘Terra’ in Meppel. Zij deden verslag
van de succesvolle aanpak van de rups in Wapserveen. Daar is gewerkt aan
versterking van de biodiversiteit, onder andere door nestkastjes te plaatsen en
inheemse kruiden- en bloemenmengsels in te zaaien. En het maaibeleid is
grondig herzien. Hierdoor werden veel vogels en insecten aangetrokken, die
veel rupsen en/of eitjes aten.
Ook was mw. Remmelts aanwezig, beleidsambtenaar ‘Groen’ bij Gemeente
Staphorst. Zij gaf antwoord op vragen van de aanwezigen over het beleid van
de Gemeente Staphorst m.b.t. de rupsen. Ook gaf ze aan met onze vereniging
te willen meedenken en meewerken om de rupsenoverlast te verminderen.
Het verdere deel van de avond was er gelegenheid voor alle aanwezigen om
ideeën en tips in te dienen, die allemaal op een groot bord werden geplakt.
Deze ideeën werden later gegroepeerd en kort toegelicht. Er bleek goed over
te zijn nagedacht. Er waren veel tips om de biodiversiteit te versterken. Maar
ook tips als, ‘kijk bij andere gemeenten’, ‘vraag advies aan de Warmonderhof’,
‘betrek scholen erbij’, ‘deel informatie uit aan bewoners, over wat ze zelf in eigen
tuin kunnen doen’, ‘vallen plaatsen om de boomstam’, ‘vleermuizen aantrekken’
en nog veel en veel meer.
Aan het einde van de avond is een groep samengesteld, die verder met de
ideeën aan de gang gaat. Ook de studenten en mw. Remmelts doen hieraan
mee. En er komt op korte termijn, de bedoeling is komend voorjaar al, een
proefproject ergens in onze gemeente.
Al met al een nuttige en leuke avond, die hopelijk gaat leiden tot het flink
verminderen van de overlast door de Eikenprocessierups, met name door het
weer opbouwen van een natuurlijk evenwicht.
Wil je meedoen of meedenken met het verdere traject, of heb je ideeën? Geef
het door aan ondergetekende of een van de andere bestuursleden.
Clarien Cornelisse
06-13249855
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OPROEP ZOEKTOCHT BRUINE EIKENPAGE
20 JUNI 2020
De Bruine eikenpage is een bijzondere dagvlindersoort die zeer sterk achteruit
is gegaan de laatste jaren. Ze komt nu alleen nog voor in de duinen van NoordHolland en op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg. Uit Drenthe is de
soort helemaal verdwenen. Tot circa 2013/2014 was er in de Boswachterij
Staphorst nog een geïsoleerde populatie aanwezig. Hierna zijn er geen zekere
waarnemingen meer gedaan van deze soort in ons werkgebied ondanks dat er
voldoende biotoop voorhanden lijkt te zijn. Ze houden van kleine eikjes langs
zonnige bosranden met voldoende nectar zoals bramen en vuilboom. Hieronder
twee foto’s uit de oude doos.

Uit de oude doos: Bruine eikenpage bij de Ganzenplas foeragerend op braam, 10 juli 2006. Foto:
M. Bunskoek

Omdat de soort in lage dichtheden vliegt zijn ze erg moeilijk te lokaliseren.
Daarom wil ik op zaterdag 20 juni een (laatste) zoektocht organiseren naar deze
bijzondere soort in de boswachterij. De beste methodiek is om in de
ochtenduren braamstruwelen en vuilbomen af te zoeken in de buurt van
geschikte kleine zomereikjes. Ik kan jullie hulp daar goed bij gebruiken!
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Bruine eikenpage op een Vuilboomblad, Ganzenplas, 24 juni 2007. Foto: M. Bunskoek

We starten om 8:30u vanaf de parkeerplaats aan de J.J.
Gorterlaan/Ganzenplas. Ik zal daar dan een korte instructie geven over hoe het
best gezocht kan worden en bij voldoende deelnemers een verdeling maken
over de verschillende zoekgebieden. Meld je aan bij mij, zodat ik je kan
berichten als de zoektocht (door bijvoorbeeld slecht weer) onverhoopt niet
doorgaat.
Hopelijk tot dan!
Martijn Bunskoek
06-46156707
insecten@nbvijs.nl

MATERIAAL BEHEER
Namens de vereniging nog een bedankje voor het volgende,
• Voor het beschikbaar stellen van wintervoedering door Welkoop De Wijk.
• Voor het beschikbaar stellen van gaas voor het insectenhotel door Kuiper
Koekange.
• Voor het schenken van een vleermuizenkast door Harm Bloemhof.
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Natuurwerkgroep de Reest organiseert Vogelcursus
In de maanden februari tot en met mei 2020 organiseert de natuurwerkgroep
de Reest een gevarieerde vogelcursus waarin 32 vogelsoorten centraal staan.
Deze soorten komen allemaal in het voorjaar en de zomer in onze omgeving
voor. Vind je het leuk om naar vogels te kijken, maar wil je meer vogels leren
kennen dan die in je tuin ? Deze cursus leert je waaraan je soorten kunt
herkennen, je krijgt info over de biologie van de vogel, er is aandacht voor
websites, apps, vogelgidsen, aanleg vogelvriendelijke tuin, vogelkijkhutten,
vogelfotografie, verrekijkers en nog veel meer.
Opzet
De cursus bestaat uit vier theorieavonden en
twee excursies en wordt gegeven door Judith
Schmidt en Jan Dijkema. De kosten bedragen 25
euro. ( inclusief cursusmateriaal, koffie/thee e.d.)
De avonden zijn opgebouwd als een drieluik.
Voor de pauze staan acht vogels centraal in
beeld en geluid. De twee onderdelen na de
pauze gaan over verdieping ( bijvoorbeeld de
biologie,
vogelweetjes
of
achteruitgang
biodiversiteit)
en
randverschijnselen
(bijvoorbeeld websites, vogelkijkhutten en
vogelrijke gebieden in de regio) De beide
excursies
gaan
naar
Takkenhoogte/Meeuwenveen en het Dwingelderveld. De cursusavonden
worden gehouden in informatiecentrum De Wheem op Oud-Avereest. Meer info
op de website www.nwgdereest.nl
Data en tijd
De theorieavonden worden gehouden op een woensdagavond. Het gaat om de
volgende data: 26-02, 18-03, 01-04 en 08-04 .De excursies vinden op een
zaterdagmorgen plaats en gaan naar Takkenhoogte en het Dwingelderveld.
Opgave
Zin om mee doen? Geef je dan via de mail voor vrijdag 21 februari op:
nwgdereest@gmail.com Na aanmelding krijg je dan meer informatie.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Voor de leden van onze vereniging hebben we 2 mogelijkheden voor het
betalen van de contributie. De voor ons meest gemakkelijke en goedkope
manier is het invullen van een automatische incasso. Veel van onze leden
hebben hier al gebruik van gemaakt en daar zijn we superblij mee. De leden die
geen incasso hebben ingevuld ontvangen in het voorjaar een factuur, met het
verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van onze vereniging,
MET VERMELDING VAN HET LIDNUMMER !
Dit bedrag moet voor 1 juli op onze rekening staan.
Alle leden die hun contributie niet voor 1 juli hebben voldaan ontvangen een
aanmaning, hierbij wordt € 1,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit is
helaas noodzakelijk om de kosten voor het versturen van de aanmaningen te
compenseren.
Mocht het nodig zijn dat we in december nogmaals een aanmaning moeten
versturen, dan zijn we genoodzaakt nogmaals € 1,- in rekening te brengen.
Daarom wil ik iedereen met klem verzoeken om de contributie z.s.m. doch
uiterlijk 1 juli over te maken op onze bankrekening NL83RABO0360800246.
En om in de toekomst de extra administratiekosten te voorkomen, is er
wederom een incasso formulier bijgevoegd, dit bespaard u en ons een hoop
werk en kosten !
Ledenadministratie;
Het kan zijn dat een lid verhuisd, uit huis gaat, overlijd of het lidmaatschap
overgaat op de partner, dit kan ik niet altijd weten en ik krijg daar niet altijd
bericht van.
Mocht u iets ter ore komen en u weet dat die persoon lid is van onze vereniging,
schroom niet om het te melden, liever een keer teveel dan ongewenste post.
Ook als u bijvoorbeeld een aantal Scharrelaars rondbrengt en er valt u iets op
dat niet klopt, graag reactie, dan kan ik dat wijzigen.
Mocht u nog vragen, opmerkingen, wijzigingen en/of suggesties hebben dan
hoor ik dat graag.
MG Kroonenburg-Kolk,
Penningmeester, 0522-443376 penningmeester@NBVIJS.nl
en ledenadministratie: leden@nbvijs.nl
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INHOUD SCHARRELAAR 2019
Februari 2019 nr. 216
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Agenda algemene ledenvergadering
Jaarverslag 2018
Nestkastonderzoek Boswachterij
Nestkastonderzoek randgebieden staatsbos
Jeugdhoekje
Vogel waarheen was uw vlucht?
Veldwaarnemingen
Ringwerk wulp in ons werkgebied 1974 – 2007
Een verhaal uit de oude doos – over de wulp Zaterdagse inloop 5 januari 2019
11 jaar paddenstoelen onderzoek in staatsbos en Balkbrug
Sierlijke witsnuitlibel in oude vijver 2018
Cursus dagvlinders in Zuidwolde
Meerjaren programma
Er is maar één aarde
Redactioneel
Van de penningmeester
Inhoud Scharrelaar 2018
Juni nr. 217
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Veldwaarnemingen
Van de redactie
Bosslankmier en truffelgal
Vogel waarheen was uw vlucht ?
De bollenbak
Boompjes rooien voor de roodborsttapuit
Vrijwilligersreis 2019
Werkgroep roofvogels en uilen
Projecten
Gevaarlijke indringer in huis

blz.
1
2
3
4
5
12
13
23
24
30
32
33
34
35
41
45
46
47
47
48
49

1
2
2
3
6
7
8
10
13
17
18
25
26
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Oktober nr. 218
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Agenda plantenwerkgroep 2019 – 2020
Van de penningmeester
Jeugdhoekje
Veldwaarnemingen
Boomfeestdag
Vogel waarheen was uw vlucht ?
Jaarmarkt 2019
Zaterdagmorgen wandeling
Bijzondere waarneming in de Vledders
Wandeling met gallen
Landelijke uilendag
Uitnodiging Overijsselse vogelaarsdag
Reddingsoperatie : grote gele kwikstaart
Natuurreis naar Krakau

1
2
2
3
5
6
7
9
10
14
15
17
18
19
20
21
22

December nr. 219
Voorwoord
Agenda
Jeugdagenda
Agenda plantenwerkgroep 2019 – 2020
Agenda algemene ledenvergadering 2020
Jeugdhoekje
Puzzeltocht zwarte mezenroute
Verslag algemene ledenvergadering
Veldwaarnemingen
Vogel waarheen was uw vlucht ?
Kraanvogels Diepholzer Mooren 2019
Dagje kraanvogels en meer……
Notenkraker
Aalstal IJhorst
Geslaagde 18e Overijsselse vogelaarsdag
Watervogels

1
2
3
3
5
6
7
9
12
14
18
19
21
23
25
28
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LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Voor minimaal € 10,--/jaar kunt u al lid worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorstStaphorst 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.
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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 “IJhorstStaphorst 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 "IJhorstStaphorst 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:
14 mei 2020
7 september 2020
5 november 2020
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