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VOORWOORD 
 

Beste natuurliefhebber, 

 

Deze najaarsuitgave van 2021 van ons verenigingsblad “De Scharrelaar” is 

weer gemaakt met behulp van een aantal actieve leden. Met dank aan de leden, 

die kopij hebben aangeleverd, de redactie en een aantal mensen achter de 

schermen is hier weer het natuurnieuws uit de regio van IJhorst en Staphorst. 

In dit 2e bijzondere jaar waarin de wereld in het teken staat van een virus en de 

maatregelen die daarvoor worden genomen, gaat onze vereniging in een 

andere vorm gewoon door. De nestkastroutes en het vogelringen zijn 

doorgegaan, net als de plantenwerkgroep en de werkgroep biodiversiteit. Leden 

contact avonden zijn er niet geweest, en die komen waarschijnlijk niet op de 

oude manier terug. Ook de natuurbeschermingsvereniging ontkomt niet aan 

veranderingen. Er zijn nu natuurwandelingen met een thema ingepland op de 

3e zaterdag van de maand (op tijd aanmelden want vol is vol) en we hebben 

activiteiten georganiseerd waarbij iedereen individueel van de natuur kan 

genieten, zoals individueel te fietsen fietsroutes  en tellingen in eigen tuin. Een 

verschuiving richting buitenactiviteiten en meer activiteiten met het gezin. De 

jeugdwerkgroep heeft een nieuwe planning gemaakt en tussen november en 

mei worden 1 keer per twee maanden op maandagavond lezingen 

georganiseerd, te beginnen met de wolf. De lezingen zijn in Spoorzicht in 

Staphorst. Op 4 oktober hopen we op een goede opkomst van leden, in een 

ruime zaal, waarbij iedereen elkaar weer kan spreken en weer contact mogelijk 

is tussen de verschillende werkgroepen van de vereniging. En we gaan 

boompjes trekken op de heide (hard nodig). Heel veel leesplezier gewenst met 

deze nieuwe Scharrelaar met onder andere een terugblik op een heel mooi 

vrijwilligersuitje naar de Marker Wadden. 

 

 

 

Namens het bestuur: 

 

Mirjam Fagel (voorzitter) 
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Zaterdag 16 oktober Herfstwandeling paddenstoelen. Aanvang 10.00 uur. 

Inforuimte Vijverweg. 

Zaterdag 30 oktober Heide opschoning. Aanvang 9.00 uur bij het Zwarte 

Veentje. 

Maandag 15 november  Ledencontactavond. Aanvang 20.00 uur. Zaal 

Spoorzicht. 

Zaterdag 20 november Zadenruilbeurs. Aanvang 10.00 uur. Inforuimte 

Vijverweg. 

Zaterdag 18 december Wandeling Winterbloei. Aanvang 10.00 uur. (locatie 

volgt). 

Maandag 10 januari ’22 Ledencontactavond. Aanvang 20.00 uur. Zaal 

Spoorzicht. 

Zaterdag 15 januari '22 Nieuwjaarswandeling. Aanvang 10.00 uur. Inforuimte 

Vijverweg. 

Zaterdag 19 februari '22 Vroege Kruiden Wandeling. Aanvang 10.00 uur. 

Inforuimte Vijverweg. 

Donderdag 19 mei t/m  

zaterdag 28 mei 2022 Natuurreis Krakau Zuid Polen, aanmelden via 

natuurreizen@nbvijs.nl. 

 

 

SCHEMA WANDELINGEN 2021/2022 
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”  

 

De zaterdagse wandelingen zijn weer gestart! Elke derde zaterdag van de 

maand is er een wandeling met steeds een ander thema. Gezellige, sportieve 

en leerzame ochtenden, die geschikt zijn voor jong en oud .... en alles 

daartussenin! 

De wandeling start om 10.00 en duurt één tot anderhalf uur, afhankelijk van het 

thema, de spreker, en het weer. Na afloop is er koffie, thee, limonade en iets 

lekkers. Ook krijg je de informatie mee op papier. Er is dan ook nog alle 

gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker en uiteraard om nog gezellig 

wat na te praten.  
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Meedoen? Je bent van harte welkom! Meld je wel tijdig aan, want vol = vol. Je 

kunt je voor een wandeling aanmelden vanaf twee weken vóór de betreffende 

datum, bij aanmelden@nbvijs.nl. Je krijgt dan verdere informatie per email, en, 

bij voldoende plek, een bevestiging van je reservering.  

 

2021 

16 oktober   ‘Paddestoelen’ 

20 november   ‘Zaden’ 

18 december   ‘Winterbloeiers op Dickninge’ 

 

2022 

15 januari   ‘Nieuwjaarswandeling’ 

19 februari   ‘Het Voedselbos' 

19 maart  ‘Kleine zoogdieren’ 

16 april   ‘Planten en bomen’ 

14 mei    ‘Vogels ringen’ 

18 juni    ‘Nestkasten’ 

16 juli    ‘Roofvogels’ 

20 augustus   ‘Insecten’ 

 

We hopen je binnenkort te zien op één van de wandelingen! 

Lia van der Sman, Clarien Cornelisse 

 

 

Ledencontactavond over de wolf op maandag 15 november 

Op 15 november is er weer een ledencontactavond. Het thema van de deze 

avond is: ‘De wolf; kansen voor de natuur of bedreiging voor het vee?’ 

Daniel Tuitert zal ons deze avond hier meer over vertellen. Daniel is als ecoloog 

en jurist werkzaam bij de provincie Flevoland.  Hij is de trekker van het 

wolvenbeleid in deze provincie. Daarnaast is hij in Overijssel als vrijwilliger 

betrokken bij het wolvenonderzoek.  

De avond wordt gehouden in Zaal Spoorzicht en begint om 20.00 uur. 

 

 

Zelf wandelen en fietsen Gratis 

Voor nog meer wandel- en fietsplezier zijn de 

volgende zaken gratis af te halen bij de 

penningmeester: 

- de Natuurbeleefkaart met 4 verschillende 

afstanden fietsroutes in de gemeente 

Staphorst 

mailto:aanmelden@nbvijs.nl
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- de Zwarte Mezen Route, een korte wandelroute in de Zwarte Dennen 

- Leesvoer, diverse periodieken van andere natuurorganisaties en 

zusterverenigingen 

 

Afhalen kan op donderdag (10.00-18.00), zaterdag (10.00-15.00) of op afspraak 

bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst (penningmeester@nbvijs.nl of tel. 

0522-443376). 

 

 

JEUGDAGENDA 
 

23-10-21  Roofvogels lezing – excursie  Wordt verzorgd door Arnold 

Lassche. Inforuime SBB aan de Vijverweg, Punthorst. Aanvang 

13.30 uur. Opgeven verplicht. Kan tot 21 oktober  

30-10-21  Heide opschonen. ‘s Morgens gaan we de heide op om alle 

jonge boompjes eruit te halen. Eind van de morgen is er 

gelegenheid voor een rit met de ponykar en te genieten van een 

bord snert. Aanvang 9 uur, bij het Zwarte Veentje. Ouders zijn 

ook welkom. Opgeven verplicht. Kan tot 28 oktober 

20-11-21  Speurtocht. Inforuimte SBB aan de Vijverweg, Punthorst. 

Aanvang 13.30 uur. Opgeven verplicht. Kan tot 18 november  

11-12-21  Voederhuisje maken. Inforuimte SBB aan de Vijverweg, 

Punthorst. Aanvang 13.30 uur. Opgeven verplicht. Bij deze 

activiteit opgeven voor 3 dec. i.v.m. het verzamelen en gereed 

maken van het timmermateriaal. 

 

2022 

15-01-22  Start timmeren insectenhotel. Inforuimte SBB aan de 

Vijverweg, Punthorst. Aanvang 13.30 uur. Opgeven verplicht. 

Kan tot 13 januari  

 

 

  

mailto:penningmeester@nbvijs.nl
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JEUGDHOEKJE 
 

 

 

 

Onze eerste jeugdactiviteit weer sinds corona.  

 

 

Wordt dit een 

koraalzwam of misschien 

toch een …..? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden: paddenstoelen! 

Zaterdag 25 september is de jeugd op zoek geweest naar paddenstoelen. We 

waren een beetje pessimistisch, we waren bang om alleen maar bovisten te 

vinden. 

Maar de jeugd heeft veel meer 

paddenstoelen gevonden o.a. 

elfenbankje, bekerkorstmos, 

berkenzwam, rode koolzwam 

en regenboogrusula. 

Ook zijn er veel kevers, 

rupsen, wormen gespot. 

Bij terugkomst zijn er lekkere 

broodjes gebakken, iedereen 

heeft gesmuld! 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

   

Vogels:   

25-03-2021 Smelleken (vr.) Olde Maten Niklas Schra 

Mei 2021 Grote lijster, 

broedend 

IJhorst, Heerenweg 63 N. Haaijer 

21-05-2021 Geelgors ♀ Staphorst, Tussenweg Jan Dunnink 

 

24-05-2021 Roodborsttapuit 

(paartje) 

Bosw. Staphorst 4 

Bergen 

Jan Dunnink 

24-05-2021 Indische gans Staphorster Grote 

Stouwe 

Niklas Schra 

24-05-2021 Raaf met jongen 

5 ex. 

Bosw. Staphorst, 

Kievitshaar Keppelweg 

Jan Dunnink. 

25-05-2021 Wulp 2 x Staphorst, Drafkistenweg Trijntje 

Benning en 

Geertje Zwiers 

03-06-2021 Boomvalk Bosw. Staphorst 

4Bergen 

Roel Dunnink 

05-06-2021 Brandgans Staphorst, 

Oeverlandenw. 

Niklas Schra 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

09-06-2021 Kwartel en 

Sprink –

haanzanger 

gehoord 

IJhorst, De Vledders Jaap Huiskes 

 

 

 

 

 

 

 

Boomvalk 

09-06-2021 Fazanthaan Rouveen, Postweg Geertje Zwiers              

Ep Meekhof 

09-6-2021 Wulp 2 exempl. Staphorster Grote 

Stouwe  richting Baarlo 

Geertje Zwiers 

Ep Meekhof 

12-06-2021 Rode Wouw Punthorst, JB Kanlaan 

37 

Fam. Hulst 

16-06-2021 Sprinkhaanzang

er 2 x  

Rouveen, Olde Maten Niklas Schra 

16-06-2021 Grauwe 

Klauwier 

Balkbrug, Groot Oever 

16 

Roel Dunnink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grauwe Klauwier 

22-06-2021 Koekoek 

gehoord wel een 

kwartier lang. 

IJhorst, bosje Prins Harm 

Bloemhof 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

28-06-2021 Groene Specht IJhorst, Koedrift Evert 

Rolleman 

01-07-2021 Scholekster 2 

exempl 

IJhorst, Jan Toetlaan 

Zaten op het dak. 

Roelie 

Bloemhof 

02-07-2021 Toendra 

rietgans 

Staphorst, Conradplas Niklas Schra 

04-07-2021 Geoorde Fuut Staphorst, Conradplas Niklas Schra 

10-07-2021 Goudvink (span) IJhorst, Vleddersweg Niklas Schra 

14-07-2021 Ooievaar Foeragerend midden op 

de heide Ganzeplas 

BWS 

Jaap Padding  

Harry van Wijk 

06-07-2021 Lepelaar 2 

exempl. 

Overvliegend 

Boswachterij Staphorst 

Vier Bergen 

Evert 

Rolleman 

Harry van Wijk 

02-08-2021 Wespendief 

Overvliegend 

Punthorst, Smeulenweg Erik Schra 

06-08-2021 Boomvalk Staphorst, Grote 

Staphorsterstouwe 

Erik Schra 

09-08-2021 * Ooievaar IJhorst, De Vledders Vrouk Muller 

26-08-2021  Draaihals Rouveen, Esdoornlaan 

15 

Jacobine 

Coster 

26-08-2021 Patrijs (6 

exempl.) 

Reestland IJhorst/ De 

Wijk, Kerkbrug  

Gerard v.d. 

Berg 

01-09-2021 Kievit (50 tot 60 

ex.) 

IJhorst, van 

Wijngaardenstraat op 

gedorste roggeakker. 

Gerard v.d. 

Berg 

19-08-2021 Purperreiger Rouveen, Scholenland Jan Huls 

27-08-2021 Purperreiger Rouveen, Stadsweg 

(dood gevonden) 

Klaas 

Stegeman 

    

Vlinders:    

04-08-2021 Koninginnepage Staphorst, Schemperserf Jan Dunnink 

23-08-2021 Koninginnepage Staphorst, Pr. Beatrixstr. Fam. Wind 

01-09-2021 Kolibrievlinder IJhorst, Heerenweg 18a Vrouk Muller 

    

Zoogdieren:   

25-07-2021 Woelrat Exempl. 

door kat 

gevangen 

IJhorst, Heerenweg 18a Vrouk Muller 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

06-09-2021 Das (verkeers-

slachtoffer) 

Staphorst, Reggersweg Jan Huls 

Mei/juni 

2021 

Grootoorvleer-

muis 

Bosw. Staphorst. In 

verschillende nestkasten 

aangetroffen 

Jan Dunnink 

    

Insecten:    

Mei / juni 

2021 

Rode bosmier 

Hommel 

Hoornaar 

Bosw. Staphost, 

verschillende vakken 

Jan Dunnink 

 

 
Foto: Femke Willeboordse 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl. Leeftijd Plaats Referentie

5.477.879 29-05-15 4 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Rouveen, ORW 404 n.v.t.

5.571.962 3-06-20 4 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Schotsdwars-

weg 1 A

n.v.t.

5.571.969 4-06-20 4 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Gemeenteweg 

116

n.v.t.

5.567.483 29-05-19 4 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Rouveen, Holt-rustweg 10 n.v.t.

5.456.113 24-08-13 1 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Ruinerwold, Weidenweg 5 n.v.t.

3848274 29-05-19 4 Steenuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Rouveen,    ORW 295. n.v.t.

3718686 24-05-14 4 Steenuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Polleweg 1 n.v.t.

5.409.967 23-06-10 4 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

IJhorst, van 

Wijngaardenstr 58c Nk. 

263

n.v.t.

3829389 14-06-18 1 Steenuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Punthorst, Dekkersweg 

14

n.v.t.

2470 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Vlakkenweg n.v.t.

6115588 16-06-05 3 Buizerd O Nestjong, niet 

vliegvlug

Ruinerwold    (de Wolden) n.v.t.

5.400.072 29-05-07 3 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Geezenland n.v.t.

9518 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Conradsweg 6 n.v.t.

9519 27-05-08 3 Ooievaar O Nestjong, niet 

vliegvlug

Staphorst, Conradsweg 6 n.v.t.

5.437.918 13-06-08 3 Kerkuil O Nestjong, niet 

vliegvlug

Rouveen n.v.t.

RINGGEGEVENS

OVERZICHT VAN 

TERUGGEMELDE GERINGDE 

VOGELS UIT DE REGIO
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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

25-02-21 P O Dood, onbekend 

hoe lang

Lucaswolde, Hooiweg Jeen Visser 63 187 2098

21-02-21 P O Dood, onbekend 

hoe lang

Lelystad, Birdielaan 

109

onbekende 

melder

56 75 263

15-02-21 P O Dood <1wk 

Gevonden in de 

tuin

Raalte, Dahliastraat 29 Joop Wispels 28 352 256

17-02-21 P O Dood <1wk 

Verhongerd

Nijeholtwolde, 

Stadburen 3

Gerrit Rypma 34 164 630

10-05-21 P O Dood, onbekend 

hoe lang

Diever, Noordes 6 W. van Tarel 17,7 192 2816

24-04-21 P O Dood, onbekend 

hoe lang

Rouveen,       ORW 

257

Klaas Harink 0,2 210 696

03-05-21 P V > 1 kj. Levend los 

door ringer

Holten, Helhuizerweg 

46

B.G. Nijeboer 37,1 348 2535

20-03-11 P O Dood, <1 wk 

Verkeers-

slachtoffer

Pesse, Hooge-

veenseweg  A28 146.4

S. Waasdorp 17 214 270

12-05-21 4 O Dood, onbekend 

hoe lang

Staphorst,    Leidijk 7 Jan Huls 1,4 132 1063

05-12-20 P O Ring afgelezen in 

het veld

Utrecht, Burg. 

Norbruislaan 17

Wim Jongejan 95,4 52 4575

28-12-20 P O Dood onbekend 

hoe lang

Dedemsvaart,        De 

Kolonie 211

Hessel Post 17,9 317 5674

5-02-09 P O Dood >1 wk 

verkeers-

slachtoffer

Veghel, Mc Arthurweg 

2c        A50/109.5

S. Waasdorp 122 21 618

17-02-21 P M > 1 kj. Afgelezen in 

het veld

Denekamp, 

Schiphorstdijk 22

H.G.V. Linckens 59,7 296 4649

6-03-21 P O > 4 kj. Afgelezen in 

het veld 

Lelystad, Larserplein 

1a

Jurriaan Rung 48,3 70 4666

12-03-21 P O Dood, korter dan 1 

week

Oudesluis, Korte  

Ruigeweg 53

Gerard        de 

Boer

91 104 4655

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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VRIJWILLIGERSREIS MARKER WADDEN 
 

Op zaterdag 28 augustus zijn de vrijwilligers getrakteerd op een dagje Marker 

Wadden.  

We voelen ons zeer vereerd kennis te mogen maken met dit project, onder de 

persoonlijke begeleiding van de “bedenker” van dit project, lid van onze 

vereniging: Roel Posthoorn. 

Heel fijn dat we met zo'n grote groep 

konden kennismaken met de Marker 

Wadden en konden deelnemen aan 

de 1000-soorten dag. Alhoewel het 

niet heel warm was, hebben we 

slechts een paar druppeltjes neerslag 

gehad, dus dat zat mee.  Wel jammer 

dat een aantal soorten (met name de 

vlinders en vogels) zich door de wind 

en kou wat minder lieten zien.  

 

Het bericht van Natuurmonumenten met de resultaten van de 

waarnemingen: Gelukkig een heel positief beeld ! 

Hartelijk dank voor je hulp bij de 1000-soortendag van afgelopen zaterdag. Fijn 

dat we een volle boot met specialisten hadden die ons geholpen hebben bij het 

tellen van heel veel planten en dieren op de Marker Wadden. Ik denk dat 

iedereen genoten heeft van de vaartocht, van het weer dat mee viel en van de 

vele soorten die we samen gevonden hebben. De teller staat inmiddels op 446 

soorten  

(zie: https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-marker-wadden-1000-soortendag/).  

In 2019 kwamen we uiteindelijk uit op 383 soorten. Dit jaar dus al aardig wat 

meer.  

Ook leuk om te melden is dat we de lijst met waargenomen soorten in het project 

2021 soortenjaar van Nationaal Park Nieuw land  

(https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-

2021soortenjaar/) met ruim 100 soorten hebben uitgebreid.  

 

Een reactie van een deelnemer 

Vrijwilligersdag Marker Wadden 2021. Een superdag, goed weer om te spotten.  

Wat een bijzonder eiland, dat de mensen hebben gemaakt voor de natuur + een 

beetje voor de mens. Geen peukje of mondmasker tegengekomen, voelde mij 

een beetje Hans Dorrestijn.  

Goed georganiseerd, en nog wat geleerd ….De groet van een Vogelaar.  

 

https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-marker-wadden-1000-soortendag/
https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/
https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/
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PLANTENWAARNEMINGEN MARKER WADDEN  
VRIJWILLIGERSREIS 28-8-2021 
 

Opgemerkt moet worden dat de meeste soorten indertijd zijn ingezaaid. De 

gevonden planten zijn doorgegeven door meerdere leden. 

 

Andoorn Moeras- 

Anjer Kartuizer 

Blaassilene 

Boterbloem blaartrekkende 

Boterbloem scherpe 

Brunel gewone 

Cichorei 

Distel Akker- 

Distel Speer- 

Duindoorn 

Duizendblad 

Duizendknoop beklierde 

Fijnstraal Canadese 

Ganzenvoet Mel- 

Goudknopje 

Hazenpootje 

Heelblaadjes 

Helmgras 

Herderstasje 

Hoefblad klein 

Honingklaver witte 

Hopklaver 

Hoornbloem gewone 

Kaasjeskruid spec. 
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Kamille reukeloze 

Klaver Perzische 

Klaver rode 

Klaver witte 

Klaver Wond- 

Klit grote 

Knoopkruid 

Kruiskruid Bezem- 

Kruiskruid Jacobs- 

Leeuwentand vertakte 

Lisdodde kleine 

Madeliefje 

Margriet gewone 

Marjolein wilde 

Melkdistel Akker- 

Melkdistel gekroesde 

Moerasandijvie 

Munt Water- 

Muurpeper 

Peen 

Perzikkruid 

Pimpernel kleine 

Reigersbek gewone 

Riet 

Rolklaver gewone 

Rus Greppel- 

Slangenkruid 

Smeerwortel 

Tandzaad spec. 

Teunisbloem spec. 

Tijm echte 

Veldsalie 

Venkel 

Vlier gewone 

Vlieszaad smal 

Walstro spec. 

Weegbree smalle 

Wikke bonte 

Wikke Vogel- 

Wilg grauwe 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje harig 

Winde Haag- 

Wolfspoot 

Wouw 

Zilverschoon 

Zandkool grote 

Zulte 

Zuring Schapen- 

Zuring Goud- 

Zuring Water- 

 

Opgemaakt door Jan Paasman 
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WANDELING ‘HET EETBARE BOS’  
OP 21 AUGUSTUS. 
 

Het was een verademing om op 21 augustus eindelijk weer eens ‘gewoon’ te 

kunnen wandelen in het bos met een grote groep belangstellenden. Wandelend 

langs de paden, in de frisse 

boslucht, kwamen we langs 

vele planten die eetbaar zijn en 

ook blijken (delen van) bomen 

eetbaar te zijn.  
Wist je bijvoorbeeld, van het 

grappige springkruid, dat overal 

in het bos groeit en zijn zaadjes 

zo mooi laat wegspringen, dat 

die zaadjes naar nootjes 

smaken en heel voedzaam en 

gezond zijn? Je moet er alleen 

wel even moeite voor doen om 

ze te ‘vangen’! 

 

Van braam, brandnetel, vlierbes en hondsdraf, wisten veel deelnemers wel dat 

die eetbare delen hebben. Maar wat dacht je van de bloesems van de Acacia? 

Hoe heerlijk die smaken in bijvoorbeeld een pannenkoekbeslag? En het jonge 

blad van perzikkruid, dat overal de kop opsteekt, is heerlijk in salades en de 

plant heeft ook nog eens een ontstekingsremmende werking. Het 

koninginnekruid is dan weer 

een echte snoepwinkel voor 

vlinders en bijen. 

Jong berkenblad, de wortels 

van grote klit, en ook de jonge 

dennen- en sparrenscheuten …  

ze zijn allemaal eetbaar en 

soms zelfs medicinaal voor 

lichte klachten. Het is een 

prachtig idee dat het hele bos 

bomvol staat met voedsel en 

met medicijn. 
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Voor wat betreft eetbare planten 

plukken, verwijzen we naar de 

voorschriften die hiervoor zijn 

vastgelegd door 

Staatsbosbeheer, de eigenaar 

van het bos. Niet alle planten 

mogen zomaar worden geplukt. 

En uiteraard altijd alleen in 

kleine hoeveelheden. Zorg er 

ook altijd voor dat je zeker bent 

van je zaak, want er zijn veel 

planten en bomen, die giftig 

kunnen zijn voor mensen. 

 

 

 

 

 

 

Na afloop waren er bij de koffie ‘boskoekjes’, gemaakt van onder andere zelf 

gewonnen en gemalen eikelmeel, vlierbloesem-zuring-limonade en een 

schaaltje lijsterbessenjam om 

van te proeven. Alle 

deelnemers kregen tot slot een 

document mee naar huis met 

daarop alle informatie. Al met al 

was het een zeer geslaagde 

eerste wandeling! 

Volgende keer meedoen? 

Schrijf je dan in voor de 

volgende wandeling. Informatie 

daarover en het wandelschema 

voor het komende jaar, vind je 

elders in deze Scharrelaar. 
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ZWALUWTIL BIJ DE PASTORIE IN IJHORST 
 

In 2012 is de uitbreiding van het kerkhof in IJhorst gerealiseerd. Bij de 

uitwerking van de plannen heeft onze vereniging samen met Landschap 

Overijssel voorgesteld een zwaluwwand bij het zitje en balustrade te 

realiseren.  De gemeente durfde dat echter niet aan. Om ons tegemoet te 

komen heeft de gemeente toen een zwaluwtil aangeboden. Wij hebben toen na 

wat discussie een plek voor de til gevonden. In het graslandje tussen het 

kerkhof en de Reest. Erg mooi vonden we de paal waarop de til was gebouwd 

niet. We hadden liever een houten paal gezien in plaats van de metalen die het 

uiteindelijk is geworden. Maar goed een gegeven paard moet je niet in de bek 

kijken.  

De zwaluwtil is in 2012 geplaatst. En daarna was het wachten op de 

huiszwaluwen die de til moesten gaan bewonen. Maar in 2013 geen zwaluw 

gezien en in 2014 niet en in 2015 niet. We begonnen onze hoop op een goede 

afloop zo langzamerhand te verliezen. En nu in 2021 waren ze er ineens. Niet 

minder dan 5 kunstnesten zijn bewoond en was het voor de zwaluwen feest en 

voor ons natuurlijk. Nu ze de til gevonden hebben wordt het een vast honk. Eind 

goed alles goed.  

 

Gerard van den Berg 
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EEN BOERENLANDVLINDER ONDER DRUK:  
DE ARGUSVLINDER 
 

Langs zandpaden en dijken in het boerenland kon je tot 15 jaar geleden in grote 

delen van Nederland een mooie oranjebruine dagvlinder tegenkomen: de 

Argusvlinder. Helaas is deze soort de afgelopen jaren zeer sterk achteruit 

gegaan en uit een groot deel van het land verdwenen. Als je naar de huidige 

verspreiding kijkt, dan zie je dat er in Overijssel nog één groter gebied is, waar 

de soort stand houdt: het veenweidegebied in de westelijke helft van de 

gemeente Staphorst, in ons werkgebied dus! Zie onderstaand kaartje (figuur 1) 

met de verspreiding van de soort in de afgelopen 5 jaar, met de pijl is 

aangegeven waar de soort voorkomt in ons werkgebied. Er valt duidelijk op, dat 

dit het laatste bolwerk is van de soort in Oost-Nederland! 

 

 
Figuur 1: Verspreiding Argusvlinder afgelopen 5 jaar (bron: waarneming.nl). 
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Een Argusvlinder langs de Hooidijk in het veenweidegebied van Staphorst (foto: M. Bunskoek). 

Als we nog verder inzoomen zie je dat de soort nog uitsluitend voorkomt ten 

westen van de A28 in de gemeente Staphorst.  

 
De soort heeft een combinatie nodig van open, zandige bodem en voldoende 

nectar, een biotoop dat je langs zandwegen en op dammen nog kan vinden. 

Het is dan ook belangrijk om deze in stand te houden.  

In het gebied zijn de laatste jaren veel wegen verhard en zijn door boeren 

bermsloten gedempt waardoor ze nu kunnen maaien tot aan de weg, hierdoor 

zijn er veel bloemrijke bermen verdwenen. De gemeente Staphorst heeft 

recentelijk aangegeven een deel van deze bermen weer te willen herstellen. 

Het is belangrijk om hier als Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst 

e.o.” een vinger aan de pols te houden! Belangrijk is ook om waarnemingen 

door te geven via bijvoorbeeld www.waarneming.nl. Zo kunnen we goed in de 

gaten houden waar de soort nog voorkomt. Berend Witte telt daarnaast 

regelmatig een vaste route langs het Rienkskanaal om te monitoren hoe de 

soort het doet. 

 

Martijn Bunskoek 

Coördinator Insectenwerkgroep 

T: 06-46156707 

E: insecten@nbvijs.nl 

 

  

http://www.waarneming.nl/
mailto:insecten@nbvijs.nl
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BRENG DE BIODIVERSITEIT VAN JE TUIN EN ONS 
WERKGEBIED IN KAART! 
 

Wist je dat er tegenwoordig diverse laagdrempelige apps voor op je smartphone 

in omloop zijn om de wilde planten en dieren in Nederland te herkennen en 

waarnemingen door te geven? Ook als je weinig kennis hebt kan je soorten op 

naam brengen en deze vervolgens doorgeven. Zo lever je op een leuke manier 

een bijdrage aan de kennis over de natuur in Nederland en het werkgebied van 

Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.. Ik heb met behulp van 

deze apps al ruim 900 planten en dieren op naam gebracht in mijn tuin in 

Punthorst (waaronder diverse zeldzame soorten)! Hoe gaaf is dat! Er valt altijd 

wat te ontdekken.  

Het enige wat je hoeft te doen is een account aan te maken bij 

www.waarneming.nl, vervolgens download je één van onderstaande apps voor 

Apple en Android. 

 

 

http://www.waarneming.nl/
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Veel plezier in het veld, ik kijk uit naar jullie bijzondere waarnemingen! Ook als 

je vragen hebt over de installatie en dergelijke, dan hoor ik dat graag, want dan 

help ik je hier bij (het wijst zich overigens vanzelf). 

 

Martijn Bunskoek 

Coördinator Insectenwerkgroep 

T: 06-46156707 

E: insecten@nbvijs.nl 

 

 

NESTKASTJES WORDEN VOORZIEN VAN 
PROFESSIONEEL GELASERD LOGO DOOR SG 
EEKERINGE  
 

 

Een samenwerking van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” 

en de afdeling VMBO van SG Eekeringe te Steenwijk heeft geresulteerd in een 

honderdtal nestkasten voor kool- en pimpelmezen met een professionele 

uitstraling.  

De afdeling techniek heeft hierbij technische vaardigheden opgedaan, maar ook 

geleerd hoe belangrijk een evenwicht is in de natuur. “Met een verstoord 

evenwicht kan één diersoort gaan overheersen, zoals nu de 

eikenprocessierups”. “Veel mensen krijgen jeuk of allergische reacties van de 

brandharen van deze rups. Door nestkastjes op te hangen, komen er meer 

vogels. Die gaan eikenprocessierupsen eten en zo komt de natuur weer meer 

in evenwicht. Natuurlijk hebben nog meer dingen een positieve invloed, zoals 

meer bloemen en planten en langer gras in tuinen, parken en wegbermen. 

Daarin leven bijvoorbeeld roofinsecten van de eikenprocessierups, zoals 

sluipwespen.” 

mailto:insecten@nbvijs.nl
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De VMBO afdeling techniek heeft ook op technisch vlak veel geleerd bij het 

maken van de nestkastjes. Het logo van de vereniging is bewerkt en omgezet 

in de computer, om het vervolgens te lasergraveren op het hout.  

Vervolgens hebben vrijwilligers van de vereniging de overige onderdelen 

gezaagd en een deel van de kastjes in elkaar gezet. Een ander deel werd als 

bouwpakketjes verpakt.  

Deze nestkastjes zijn te koop bij de vereniging. Via KroKo MultiPunt in IJhorst 

en een aantal leden van de werkgroep nestkasten en zolang de voorraad strekt.  

Voor het broedseizoen van dit jaar is het te laat, maar vanaf het najaar hebben 

de nestkastjes wel weer een functie. Het is bekend dat veel vogels er dan 

gebruik van maken als winterverblijf.  

Een bouwpakket voor een nestkastje kost € 6,50, een kant-en-klaar huisje € 

7,50.  

Met de opbrengsten gaat “Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst 

e.o.” nieuwe projecten rond biodiversiteit uitvoeren. 
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Uiteraard hoopt de vereniging deze samenwerking in het najaar te herhalen en 

de samenwerking met de VMBO afdeling techniek van SG Eekeringe in 

Steenwijk te intensiveren.   

 

 

 

NATUURREIS NAAR KRAKAU EN OMGEVING IN 
POLEN  
 

Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” gaat in het voorjaar van 

2022 eindelijk weer op reis. De reis naar Krakau en omgeving in het Zuidoosten 

van Polen is nu 2 keer uitgesteld wegens corona, maar er wordt nu vanuit 

gegaan, dat deze reis in 2022 wel doorgaat. De vertrekdatum is donderdag 19 

mei en de reis eindigt op zaterdag 28 mei 2022. De reis bevat een mix aan 

cultuur en natuur. Krakau is zeker al het bezichtigen waard, maar ook de 

zoutmijn is een bijzonderheid. In de nabijheid van Krakau ligt het Nationaal Park 

Ojców met aparte rotsformaties en de unieke Zator’s visvijvers, in de 15e eeuw 

aangelegd door monniken waar veel vogelsoorten kunnen worden gezien.  

Informatie over en aanmelding voor deze reis kan bij: natuurreizen@nbvijs.nl of 

telefonisch 0522-441858. 
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NAZOMER GEDICHTJE 
 

 

 

 

Met het eerste koper in de tuin 
vallen vier okkernoten als houten muzieknoten 

met droog gedokker op tafel. Domisolsi. 
In de rododendrons spannen spinnenwebben 
hun verwachtingspatroon. Zo bijna. Zo nabij. 

 
Zoals het nog nazomert diep in oktober. 

Ik heb. Ik heb zin. Ik heb zin in 
zinderen, zo lang als een zinken dak in de zon. 

Zo nu. Zo wanneer. 
 

Ik ben al bezig met herinneren, maar 
het is nog zo vandaag, zo graag. 

Hier en daar wordt paars uitgevonden 
en vazen om het in te doen. 

Een takje. Enkelvoud. Zo weinig. Zo veel. 
 

Zoals de reus die een postzegelgroot 
fotootje bewaart van zijn reuzin. 

Zo groot en klein is alles. 
Zo alles. 

  
(Herman de Coninck, De gedichten. De arbeiderspers, 1998) 
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PRUIMENTAARTJES  
 

Fruitbomen in de tuin zijn mooi, met hun prachtige vroege bloei in het voorjaar. 

Ook zijn ze heel aantrekkelijk en nuttig voor bijen en vele andere insecten, voor 

vogels, en voor allerlei kleine zoogdieren. En tot slot geven ze ons in de 

nazomer een overvloed aan heerlijk gezond en vers fruit. Om zó uit het handje 

te eten, of om bijvoorbeeld deze lekkere pruimentaartjes mee te maken. 
 

Ingrediënten (4 pers):  
4 plakjes diepvries bladerdeeg 
2 el amandelschaafsel 
1 el fijne kristalsuiker 
250 g verse pruimen 
4 el abrikozenjam 
125 ml crème fraîche 
 

Laat het bladerdeeg ontdooien. Verwarm de oven voor op 180 °C. Rooster in 

een droge koekenpan het amandelschaafsel goudbruin. Vet de bakplaat in. Leg 

de plakjes bladerdeeg op de bakplaat. Snijd met een mes inkepingen in het 

randje of druk met de tanden van de vork erin. Strooi de suiker in het midden 

van het bladerdeeg. 
Snijd de pruimen in vieren en verwijder de pitten. Leg de stukjes fruit met de 

bolle kant omhoog op het bladerdeeg. Bak in het midden van oven de taartjes 

in ca. 20 min. goudbruin en gaar. 
Haal de taartjes uit de 

oven en bestrijk de 

bovenkant van de taartjes 

direct royaal met de jam 

(daarvan gaan ze 

glanzen). Strooi het 

amandelschaafsel erover 

en laat de taartjes 

afkoelen tot lauwwarm of 

koud. Serveer met 

losgeroerde, ongezoete 

crème fraîche. 
 

 

Plant dus vooral véél 

fruitbomen in je tuin! 

Enne ... eet smakelijk. 
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VAN DE PENNINGMEESTER: 
 

En zo zijn we zomaar weer in het 4e kwartaal van het jaar beland. Dat betekent 

richting het einde van het jaar en afsluiting boekjaar. Het grootste deel van de 

leden heeft de verschuldigde contributie voldaan en die bedanken we daarvoor 

hartelijk ! 

Helaas is er nog een aantal leden, die niet hebben gereageerd op de verstuurde 

factuur van februari. Dus de hoogste tijd om deze leden te herinneren aan de 

achterstand in betaling. Deze herinnering is op een felgekleurd papier 

ingevoegd in deze Scharrelaar. 

Op deze herinnering is nogmaals een incassoformulier afgedrukt om in de 

toekomst administratiewerk, kosten en natuur te sparen.  

 

LEDENADMINISTRATIE: 
 

Het kan zijn dat een lid verhuist, uit huis gaat, overlijdt of het lidmaatschap 

overgaat op de partner. Dit is bij het bestuur niet altijd bekend en we krijgen 

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 kunnen we dat 

wijzigen. 

Mocht u nog vragen, opmerkingen, wijzigingen en/of suggesties hebben, dan 

kunt u dat melden aan: MG Kroonenburg-Kolk, Penningmeester, 0522-443376 

penningmeester@nbvijs.nl en ledenadministratie: leden@nbvijs.nl   

 

 

HELPENDE HANDEN GEZOCHT 
Wie wil onze vereniging promoten op de Staphorster Jaarmarkt (dinsdag 19 

april 2022) 

Melden via bestuur ! 

 

  

mailto:penningmeester@nbvijs.nl
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VREEMDE VOGELNAMEN 
 

Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en 

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

land genoemd worden. 

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

Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende 

afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

De redactie 

  

Pimpelmees Blausyske 

 Blauwkop 

 Blauwkopmees 

 Hemelmees 

 Pimpel 

  

Koolmees  Bijmees 

 Blokvink 

 Bybitter 

 Dubbele mees 

 Fietspomp 

 Kaasmees 

 Plakker 

 Schiet in ’t vuur 

 Stitselkop 

 Swartkopke 

  

Zwarte mees Zwarte bijmees 

  

  

  

  

  

Pestvogel Bemer 

 Lakvogel 

 Sneeuwvogel 

 Wijnstaart 

 Zijdestaart 

 Zwarte mantel 
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Huismus Ankermus 

 Dakmus 

 Kaai arabier 

 Mosk 

 Mus 

 Panmus 

 Potmus 

 Steenmus 

 Straalmus 

  

Ringmus Bergmus 

 Boommus 

 Grauwvink 

 Katrielmus 

 Lânmosk 

 Ringel duts 

 Ringelbje 

 Ringeltube 

 Veldmus 

  

  

Boompieper Bosk pieper 

 Heide pieper 

 Houtljurk 

 Kantljurk 

  

  

Gele Kwikstaart Boomkwikstaart 

 Geel akker mannetje 

 Geel bouw mannetje 

 Geelborstje 

 Geelvink 

 Gele schreeuwer 

 Gele skréénerd (Texel) 

 Gele nipstirt 

 Koevinkje 
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Lid worden van onze vereniging ? 

 

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 Insecten 
• Werkgroep Zoogdieren 
• Werkgroep Natuurreizen 
• Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
• Werkgroep Projecten 
• Redactie “De Scharrelaar” 
Doe mee en kom ons helpen in de werkgroepen. 
 
Er zijn 4 categorieën:   
lid (€ 14,-/jr) *)  iedereen van 18 jaar en ouder 
   ontvangt 4x per jaar ons verenigingsblad “De Scharrelaar” 
partners (€ 22,-/jr) *) partners die allebei 18 jaar of ouder zijn en allebei lid worden,  

ontvangen voor 1 persoon 4x per jaar ons verenigingsblad “De 
Scharrelaar” 

jeugdplus (€ 12,-/jr) *) jeugdlid t/m 17 jaar waarvan NIET meer personen uit het gezin 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) 
jeugd (€ 5,-/jr) *)  8 t/m 17 jaar, waarbij ook al iemand anders uit het gezin lid is  
   ontvangt GEEN verenigingsblad “De Scharrelaar”; 

in het jaar dat hij/zij 18 wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over 
op lid (volwassen); 

Ieder jeugdlid ontvangt 1 of 2 maal per jaar de Nieuwsbrief van de jeugdwerkgroep en mag 
deelnemen aan alle jeugdactiviteiten en de jaarlijkse nestkastcontrole. Een jeugdlid van 15 t/m 17 
jaar mag tevens, naar keuze, meedoen met de activiteiten van de overige werkgroepen.  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 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 onderstaande ingevulde machtigingskaart 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”  
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De “ontvanger” behoudt zich het recht voor om het bedrag aan te passen aan het jaarlijks door de 
Algemene Leden Vergadering vast te stellen contributie. Deze kaart is alleen geldig mits het 
onderstaande formulier volledig is ingevuld. 
 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de voorwaarden van onze 
vereniging zoals vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en privacy reglement (zie onze 
website).  
 
Aanmelding/Incassomachtiging Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o." 
 
Onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij / of opsturen  
naar de ledenadministratie,  Heerenweg 42, 7955 PE  IJhorst 
 
Gegevens rekeninghouder t.b.v. aanmelding/incasso: LIDNUMMER: ___________ 
       (niet invullen !!) 
 
NAAM: _______________________________________________________________________  
 
ADRES:_______________________________________________________________________ 
 
PCWP:________________________________________________________________________ 
 
GEB.DATUM: __________________________________________ GESLACHT: M  /  V   
 
TEL.NR: _____________________________   MOBIEL: ______________________________ 
 
EMAIL:  _______________________________________________________________________ 
 
Incassomachtiging     BEDRAG : € __________________ 
    alleen invullen indien hoger dan minimale bijdrage   
  
IBAN REK.NR: _________________________________________________________________ 
 
HANDTEKENING: ______________________________________ (van ouder bij minderjarige) 
 
PLAATS EN DATUM: ____________________________________________________________ 
 
Incassant ID: NL55ZZZ400590910000   Kenmerk machtiging: Contributie per jaar 
 
*) Ik geef hierbij toestemming tot publicatie in de media van foto’s gemaakt bij activiteiten.*) 
Doorhalen indien NIET van toepassing. 

 

 

 

Inleverdata kopij: 

 

4 november 2021 

 
 

 


