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Voorwoord

Dit is al de 5e Scharrelaar van dit jaar, het zogenoemde kerstnummer. Ik wil 
dan ook graag een korte terugblik geven over ons 50e verenigingsjaar. Een 
druk jaar op natuurgebied maar ook op jubileumgebied, want de jubileum-
commissie was eigenlijk het gehele jaar aanwezig.
Zo zijn we begonnen op 6 maart met ’s middags de receptie met verschil-
lende toespraken en ’s avonds de gezellige avond. Deze avond, die bedoeld 
was voor de actieve en belangstellende leden, werd goed bezocht. Het feest 
werd opgevrolijkt door Harm Uut Riessen die met zijn humor voor een vrolijke 
lach zorgde.

De daarop volgende maanden gingen door met de normale werkzaamheden. 
Op 2e Pinksterdag viel de jubileumfietstocht in het water zodat we die in 
2008 gaan fietsen.
De jubileumcommissie bleef stug door vergaderen omdat na de zomerperiode 
de jubileumdag in de boswachterij op 20 oktober al snel naderde. Hier heeft 
elke werkgroep zijn gezicht laten zien. Dit werd goed aangevuld door een 
aantal stands met oude ambachten.

Op 20 oktober werd tevens door Burgemeester Alsema de Zwarte Mezen-
route, een vernieuwde wandeling met infobordjes, geopend. Een aantal leden 
hebben hier heel veel werk aan gehad. Ik wil ze net als iedereen die dit jaar 
heeft meegeholpen bedanken voor hun inzet. Aan het einde van deze dag 
was er nog een verloting met mooie prijzen.
Tevens wil ik Berend Witte nog feliciteren met zijn onderscheiding: de Gouden 
Zwarte Mees. Berend heeft deze ruimschoots verdiend met zijn jarenlange 
inzet in de vereniging.
Wat in het vat zit verzuurd niet. Het jubileumboek is helaas nog niet af. Dit 
was toch een grotere klus dan vooraf gedacht maar het is beter om wat 
langer de tijd te nemen om tot een mooie uitgave te komen dan snel met 
afraffelwerk.

Terugziend op het afgelopen jaar wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet. Ja, 
ik weet wel dat er nog veel te doen is op natuurbeschermingsgebied en alles 
zal ook vast niet lukken maar laten we gezamenlijk de schouders er onder 
blijven zetten om zoveel mogelijk wel te doen slagen.
Dan wens ik ieder namens het gehele bestuur ook een prettige Kerst en een 
goed 2008 toe zowel privé als in de natuurbescherming.

J. Vos
Voorzitter



2

07-01-08 Ledencontactvergadering. Na de pauze film.
04-02-08 Ledencontactvergadering, na de pauze Lezing van  
 dhr. Teunissen over “vogels en vlinders”
20-02-08 In Inforuimte van staatsbosbeheer (Vijverweg) 
 voorjaarscontroleursvergadering. 
 Na het huishoudelijk gedeelte lezing van T. Douma over de  
 vleermuizen die u hier in de staatsbossen kunt aantreffen.
03-03-08 Jaarvergadering.
07-04-08 Ledencontactvergadering. Na de pauze lezing van Blaauw,  
 zwerven langs wildpaden
05-05-08 Ledencontactvergadering.
02-06-08 Ledencontactvergadering.

Jeugdagenda
19 januari Quiz, dia’s, film en wat lekkers aan het begin van het nieuwe  
 jaar. Inforuimte SBB. Aanvang 14.00 uur.
 Nieuwe programma’s 2008 worden uitgedeeld.
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AgendA Algemene ledenVergAdering d.d. 3 mAArt 2008 
AAnVAng 8.00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 5 februari 2008

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2007 

5. Mededelingen

6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)

7. Jaarverslag penningmeester (zie Scharrelaar febr.)

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming lid kascommissie
 Jan Compagner (aftredend), O.van der Ley 
 reservelid J.Padding

10. Vaststelling contributie

11. Bestuursverkiezing
 Aftredend: Jan Nijboer   Jan Tromp    Klaas Compagner
  Niet herkiesbaar   Niet herkiesbaar  Herkiesbaar 

12. Werkgroepen

13. Wat komen gaat

14. Rondvraag

15. Pauze

16. Lezing

17. Sluiting
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VerslAg VAn de jAArVergAdering gehouden op mAAndAg  
2 April ’07 in pAnnekoekhuis Beugelen te stAphorst

Aanwezig 23 personen.
Met kennisgeving afwezig; A. Dragt, J. Niehoff, P. v.d. Berg, E. Tuin,  
W. Wouda.

De Voorzitter heet ons allen welkom in het bijzonder Klaas Compagner, hij zal 
na de jaarvergadering ons foto’s laten zien van zijn reis naar Nieuw-Zeeland 
van het afgelopen jaar.

Ingekomen stukken;
Ver. De Vechtstreek -Meander
Ver. Natuurbescherming Zuidwolde -Natuurgenoten maart 2007 
Stichting Regiocontact Vecht Veluwe IJsselstreek febr.07
Vogelbescherming -uitnodiging Vogelfestival
Vogelbescherming -Vogelnieuws febr.07
 -Vogels voorjaar 2007-
Provincie Drenthe -Milieuwijzer
KNNV -Natura
Natuurwerkgroep De Reest -Reestinfo

Naar aanleiding van de uitnodiging van het vogelfestival stelt Hr. Blaauw voor 
om dit op de agenda van de scharrelaar te gaan vermelden en ook op de 
website van de vereniging. Later wordt besloten om ook een redactioneel 
stukje hier aan te wijden.
De notulen van de vorige ledencontactvergadering worden goedgekeurd, 
evenals de notulen van de jaarvergadering 2006. 
 
Mededelingen 
Naar aanleiding van het voorstel gedaan door het bestuur in de vorige leden-
contactvergadering omtrent het eventueel uitreiken van een zwarte mees zegt 
met name Harm Bloemhof hier accoord mee te gaan .Arend Muller vraagt 
of het voorstel nog een keer herhaald kan worden , waarna de vergadering 
unaniem accoord gaat met het voorgestelde.  

Harm Bloemhof vraagt of de uitgeleende periodieken ook weer teruggebracht 
worden.
 
Berend Witte; heeft ijsvogels waargenomen bij het zandgat.
 
Jaarverslag van de penningmeester; Klaas licht de begroting toe, en geeft 
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uitleg omtrent de aktie van niet betalende leden waarna er nog enige discus-
sie volgt.

Hr. Meinen vraagt hoe of het zit met eventuele giften ten behoeve van het vo-
gelasiel Óehoe’. De laatste jaren was dit al gescheiden ,luidt de informatie.

Het voorstel om de contributie te handhaven wordt met algemene stemmen 
aangenomen.

Kascommissie
De kas is gecontroleerd en in goede orde bevonden ,er wordt voorgesteld om 
de penningmeester decharge te verlenen aldus gebeurd. De kascommissie 
wordt bedankt. De kascommissie bestaat uit ; J. Compagner –O. van der Leij 
en aftredend A. van Elp. Als reserve wordt J. Padding toegevoegd.

Bestuursverkiezing
E.Tuin aftredend en niet herkiesbaar .Herkiesbaar zijn E. Rolleman en J. 
Niehoff. De voorzitter memoreert de activiteiten van de herkiesbare bestuurs-
leden en stelt voor P. van de Berg als nieuw bestuurslid te benoemen. Na de 
stemming wordt een korte pauze gehouden .Uitslag stemming 31 stemmen 
J. Niehoff, 30 stemmen E. Rolleman en 31 stemmen P. van der Berg.

Werkgroepen
Jeugd; 14 april nestkastcontrole
Nestkasten; J. Nijboer alle nestkastcontroleurs binnen de vereniging krijgen 
een pasje , ook om mensen aan te spreken .J. Padding vrijwillig toezichthouder 
vraagt aandacht hoe de mensen aan te spreken .Ook voor de vlinder werk-
groep kan een foto ingeleverd worden voor het verkrijgen van dit pasje.
Ringwerk; de groep wordt uitgebreid met 2 mensen H.Bloemhof en J.Huls.
Uitbreiding is omdat er een ringstation is , maar er kan ook elders gevraagd 
worden.
Weidevogels; in de oeverlanden zijn 40 nesten van de kievit waargenomen , 
niet van de grutto of wulp. Er is een lezing in de veldschuur ‘Bid en werk’.Er 
worden wel wulpen waargenomen ,volgens informatie van Hr. Meinen zouden 
mensen uit Twente hier komen om te tellen.
Roofvogels; niemand g.b.
Vlinders; A. Schuring; zeer summier contact in deze werkgroep.
R.O.; er is een bezwaarschrift weg in verband met het plan om 350 bomen 
te kappen.
Zoogdieren; eerste vleermuizen vliegen weer.
Redaktie; 5 april is de laatste datum waarop copij aangeleverd kan wor-
den.
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Natuurreizen
30 juni is de terugkom \foto kijkdag van de mensen die mei 2006 een bezoek 
aan de oder delta in Polen hebben gebracht.

Wat komen gaat
In mei zal er een lezing over marters zijn. 
4 juni is er na de ledencontactvergadering een excursie op het landgoed 
Dickninge om hopelijk vleermuizen te kunnen waarnemen.
In september zal de Heer Theunissen opnieuw een lezing verzorgen.
Ook heeft Hr. Blaauw toegezegd voor een lezing te willen gaan zorgen.
20 oktober is er een verrassingsdag in het staatsbos .
3 november natuurwerkdag van het landschap Overijssel.
5 november hoopt Paul van Galen een lezing te houden over zijn nieuwe 
boek wat over de Weerribben gaat. 

Jubileum
Jan Tromp: vraagt aandacht voor het uit te geven boek naar aanleiding van 
het 50-jarig jubileum. Ook zijn er bij Jan boekjes met daarin loten verkrijgbaar 
om te gaan verkopen ten behoeve van het jubileumjaar.
Het jubileumjaar zal uitgeluid worden of beter gezegd afgeblazen worden 
door de midwinterhoorn.
Harm Bloemhof; vraagt aandacht voor de haast traditionele fietstocht welke 
gehouden zal gaan worden op tweede Pinksterdag.
Arend Muller; vertelt dat er ook in het kader van het jubileumjaar een wan-
delvierdaagse van 5 of 10 km. gehouden zal worden. De blauwe wandelroute 
gaat verdwijnen hiervoor komt de zwarte mezenroute. Arend merkt op dat er 
veel door toezichthouders met de auto in het bos wordt gereden.

Rondvraag
Blaauw zegt teleurgesteld te zijn naar aanleiding van de hoeveelheid mensen 
die de receptie hebben bezocht. Ook van actieve leden had hij een grotere op-
komst verwacht. Er hadden zich een aantal mensen afgemeld maar er waren 
ook personen en organisaties waarvan geen enkele reactie is ontvangen.
Jan Paasman; stopt met veldwaarnemingen. Hij zegt een keuze te moeten 
maken.
Arend Muller; vraagt aandacht voor het bericht dat de Stentor meldt dat er 
een nieuwe weg komt ter ontlasting van de A28. De voorzitter zegt toe dit 
te zullen volgen.
Jaap Padding; mensen die vergeten waren met het jubileum daar wordt 
alsnog aandacht aan besteed.
Vrouwkje Muller; koolmezen die ziek zijn zouden de winter niet overleven. 
Op de site van de vereniging staat hier duidelijke uitleg over. Ook is hier al 
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herhaaldelijk uitleg over geweest en ook in de scharrelaar beschreven.
Harry van Wijk; 14 april is de eerste nestkastcontrole maar misschien is het 
raadzaam om wat eerder op stap te gaan gezien het vroege voorjaar.

Na de pauze laat Klaas ons genieten van de vele foto’s welke hij maakte van 
zijn reis naar Nieuw-Zeeland het afgelopen jaar.
Hierna bedankt de voorzitter Klaas en de andere leden voor hun opkomst 
en inbreng en wenst een ieder wel thuis.

De tweede secretaris Geertje Zwiers
de voorzitter Jan Vos

Zaterdag 20 oktober was het zover, de kleine doe en kijkdag bij recre-
atievijver de Zwarte Dennen in het Staphorster bos.

Met een auto vol spullen voor onze kraam reden we ’s morgens om half 8 
richting het bos.De kachel in de auto op de hoogste stand, want het was 
buiten min 2 graden. Ondanks het koude weer hadden we voor 10 uur al 
kinderen aan onze kraam. Onze werkgroep jeugd heet natuurlijk ook niet voor 
niets “Weer of geen weer”, alhoewel met het zonnetje erbij was het nog best 
mooi weer. Een paar aardige mannen hadden bomen voor ons gekapt en de 
stammen in stukken gezaagd met schuine punten eraan.
Toch zeker 75 kinderen hebben op het boomstammetje een mooie kabouter 
geverfd.
Ook werden van melk- en sappakken voederhuisjes gemaakt.
Tussendoor kon je met Hiltje paddestoelen kijken. Aan de wedstrijd: Wie 
maakt de hoogste houtstapel deden veel kinderen mee.
De winnaars hiervan werden:
1. Klaas Jan Schra, Gemeenteweg 8 1.85 meter
2. Sinclair Peters uit Amstelveen 1.82 meter
3. Jan Bloemert                   1.60 meter

De prijzen een boekje over Vogels in je tuin, Vlinders in je tuin en een grote 
en een kleine loep zijn inmiddels uitgereikt.

jeugd- hoekje
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Op zaterdag 17 november kwamen 28 kinderen naar het bos om het 
levend ganzenbord te spelen.

Voordat we hiermee begonnen konden we van dichtbij een das bekijken. De 
das is een beschermd diersoort die je normaal alleen maar ziet als het donker 
wordt en hij op zoek gaat naar voedsel. 
Harm Bloemhof had deze dode das opgehaald van de Respersweg, waar 
hij was aangereden door een auto. Het is een vrouwtje en weegt ongeveer 
twaalf kilo.
Harm vertelde dat je nu nog niet kunt zien hoe oud deze das is. Hij ging hem 
die middag begraven en na enkele jaren kun je aan de schedel zien hoe oud 
hij is.

Ik begraaf er drie naast elkaar en op hun kop leg ik een plank, dat is om de 
schedel te beschermen bij het opgraven.
Na nog wat vragen te hebben beantwoord ging Harm weer naar huis en 
begonnen wij met het ganzenbord.
De kinderen spelen het spel met z’n tweeën of drieën. De routeaanduiding 
werd aangegeven door middel van een nummering 1-100.
De groepen werken met een grote dobbelsteen en schuiven het aantal ge-
worpen ogen op in de route.

Wanneer je op een blauwe gans kwam was dit een vraag of opdracht voor 
iedereen, ongeacht of je nu wel of niet precies op dit nummer moest zijn.
In de leeftijd 8 t/m 10 jaar hadden Hanneke v.d. Berg en Carlijn Stevens (met 
een beetje hulp) de meeste vragen goed. 
Klaas Visscher en Jan Bloemert hadden bij de kinderen van 11 t/m 13 jaar 
de meeste punten.
We dronken limonade en aten nog wat lekkers en toen was het al weer vier 
uur, tijd om naar huis te gaan.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is 19 januari 2008.
In 2008 bestaat onze jeugdwerkgroep 50 jaar. De kinderen mogen thuis al-
lemaal een ontwerp maken voor de omslag van het blad de Scharrelaar. We 
kiezen de mooiste uit en die siert dan een jaar lang de Scharrelaar.
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed en gezond 2008 
toe.

Leiding werkgroep jeugd,
Annie
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NeStKaStONDeRZOeK 2007   Controleurs:
Object: Vossenburcht IJhorst.  Harry Van Wijk en 
Aantal Nestkasten: 108.  Jaap Padding
   Bewoond: 103.
   Onbewoond: 5.

Vogelsoort Totaal aantal Aantal succesv. Aantal 1e 
 legsels (1+2) legsels legsels

Koolmees 47 46 44
Pimpelmees 29 29 29
Bonte vl.vanger 23 22 23
Boomklever 1 0 1
Glanskopmees 2 2 2
Ringmus 1 1 1

Totaal 103 100 100

NeStKaStONDeRZOeK 2007  Controleur: Harry Van Wijk
Object: Bomertswijk, IJhorst.  en Jaap Padding
Aantal Nestkasten: 31.   Bewoond: 26
   Onbewoond: 5

Vogelsoort  Totaal aantal Aantal succesv. Aantal 1e
 legsels (1+2)  legsels legsels

Koolmees 16 14 16
Pimpelmees 5 5 5
Bonte vl.vanger 3 3 3
Glanskopmees 1 1 1
Boomklever 1 1 1

Totaal: 26 26 26
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BONte VL.VaNGeR nr. AG.05996, 
geringd op 22-05-04 als pull in 
nkast te Ambt Delden, Kieftenweg 
(H. Bouwmeester)

KOOLMeeS nr. AH.77470, geringd 
als pull op 21-06-2004, bosw. 
Staphorst, route 23, nestk 99.

KOOLMeeS nr. AK.92.820, ge-
ringd als pull op 18-06-05 nk.105, 
vak 3, bosw. Staphorst.

SPeRWeR nr. 3.640.975, geringd 
als vrouw, pull op 21-06-2007 te 
Wijheseweg, Ov.

WILDe eeND met ring REZ.
SLONSK Gorzow Wielkopolski 
Polen geringd op 24-06-1997.
nr. Gdansk SA 15914.

SPeRWeR met ring HELSINKI 
S.220244, geringd op 30-06-2001 
als vrouw, nestjong te Kylmakoski 
Hame (Tavastehus), Finland

KeRKUIL nr. 5.389394, geringd op 
06-07-2006 als pull in kast Gomez 
Neto, Larijweg 41 te Ruinerwold.

OVeRZIcht VaN teRUGGeMeLDe 
GeRINGDe VOGeLS UIt De ReGIO

op 05-05-2007 broedend in nkast 
nr.1515, ’t Schot, Bosw. Staphorst, 
vrouw. Afstand 54 km.

op 25-06-04 dood gevonden te Mep-
pel. Afstand 6 km.

op 26-06-2006 ring gevonden in 
braakbal sperwer bosw. Staphorst, 
vak 28, braakbal nr. 0691.

op 09-08-07 tegen glas gevlogen bij 
Ubak, Reggersweg, Staphorst. Mel-
der Henk Kuiper. Afstand 23 km.

op 15-11-1999 geschoten te Rou-
veen door jager Willem Dunnink. Het 
was een woerd. Afstand 580 km.

op 18-02-2002 dood gevonden in tuin 
van Willem de Weerd, Nieuwleusen. 
Afstand 1425 km.

op 28-07-2007 gecontroleerd in nest-
kast broedend te Zeewolde, Winkel-
weg (Liosi). Afstand 76 km
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KeRKUIL nr. Arnhem 5.400.430, 
geringd op 07-06-2007 kast P. Pels, 
Havelte als pull.

KOOLMeeS nr. AK.90.796, geringd 
als pull in nestk.60b, Vossenburcht, 
IJhorst op 19-05-05.

KeRKUIL nr. 5.325.173, geringd op 
30-05-1998 als pull in kast H. Deth-
mers, Broekhuizen 15.

KeRKUIL nr. 5.403.746, geringd 
op 20 juni 2007 als pull in kast T. 
Boersma, De Broeken 10, Dr.

KeRKUIL nr. 5.383.094, geringd op 
15 juni 2004 als pull in kast OOO 
Rouveen.

BOOMKLeVeR nr. V.232.621, ge-
ringd als pull op 14-05-2004 in nkast 
H.78, Molenbos te Balkbrug en in 
nr.167, mei 2007. Foutief vermeld 
als nestk. te Voorwijk, De Wijk. Rec-
tificatie aldus.

KeRKUIL nr. 5.296.578, geringd als 
pull op 01.07.1997 in kast D. Strik-
kers, Rechterensweg nr.4, Rouveen.

KeRKUIL nr. 5.403.611, geringd op 
22-06-07 in kast G. Heessen, Mid-
denweg 128, Wapserveen als pull.

KeRKUIL nr. 5.400.235, geringd op 
04-08-2007 als pull in kast v.d. Berg, 
Zwartewaterkloosterweg, Oldema-
ten, Staphorst.

op 18-08-2007 dood gevonden te 
Nijeveense Bovenboer. Afstand 7 km. 
(Rypkema).

op 11-03-2006 dood in nestk 11, 
route 28, Tissingbos, IJhorst (H. 
Stegeman).

op 14 sept. 2007 levend aangetroffen 
in kast te Holtheme. Afstand 32 km. 
Verstreken tijd 3394 dagen.

op 18 sept. 2007 verkeersslachtof-
fer op A28 te Assen. Afstand 30 km. 
Verstreken tijd 90 dagen.

op 14 sept. 2007 verkeersslachtoffer 
op N375, Koekangerveld, Dr. Afstand 
13 km. Verstreken tijd 1186 dagen.

op 29-01-2006 gecontroleerd te 
Zwolle door ringer G.J. Gerritsen. 
Afstand 23 km.

op 11-09-2007 aangetroffen in kast, 
adult zonder broedsel in kast Stroo-
vledde 8 Dwingeloo. Leefde dus 
nog.

op 27-09-2007 binnengevlogen bij M. 
Sol, Schipslootweg 8, Wapserveen en 
gestorven. Afstand 2 km

op 10-10-2007 verkeersslachtof-
fer Kamperzeedijk-West. Afstand 9 
km.(Vogelasiel Kampen).
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haVIK nr. 6.124.742, geringd als pull 
op 06-06-2005 te Rouveen.

SteeNUIL nr. 3.639.589, geringd 
als vrouw na 1 kj. bij broedsel in kast 
St.259 te Nieuwleusen.

SteeNUIL nr. 3.645.086, geringd als 
pull op 10-05-2005 in kast E. Mus-
sche, Lommertsteeg Staphorst.

KeRKUIL nr. 5.403.682 geringd op 
30-05-07 als pull in kast A. Dijkgraaf, 
Havelterweg nr. 71 Ruinerwold.

KeRKUIL nr. 5.389.134, geringd als 
pull op 10-06-2005 in kast A.J. Dun-
ning, Ruinerwold, Dr. Larijweg.

KeRKUIL nr. 5.403.695, geringd op 
30-05-07 als pull in kast R. Mulder, 
Haakswold 47.

haVIK vrouw 2 kjaars nr.7.087.953, 
geringd op 07-09-2005 Rechterens-
weg-Kerkenland Staphorst (ref. H. 
Krale).

op 07.04.2007 te Zalk tegen glas 
gevlogen, gewond, verpleegd asiel 
en weer losgelaten. Afstand 16 km 
(Vogelasiel Kampen).

op 30-09-2007 doodgevonden te 
Kerkenveld. Afstand 22 km.

op 18-08-2007 volgr. in lege kast 
aldaar (Jan Huls).

op 15-10-07 ca. 4 uur vm. verkeers-
slachtoffer op Koekangerweg nabij 
Sultansberg, Ruinerwold. (G.J. Tim-
mer, Staphorst).

begin aug. 2007 levend aangetroffen 
in kast Van Schuurhuis te Rabbinge. 
(J. Bisschop).

op 28-09-2007 levend gecontroleerd 
Uleveldslegeweg te Staphorst. (ref. 
H. Krale)

op 03-06-2006 alleen skelet gevon-
den te Staphorst, Heidehoogten. (Jan 
Schra) (werd als buizerd gemeld)

Tot zover onze "oogst", blijf uitzien naar die vogelpootjes, ze kunnen be-
langrijk zijn.

Vogelringstation GO8 BLAAUW
coördinator Jac. Mussche
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VeldwAArnemingen

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s)
Vogels:   
04-10-2007 Goudhaan Venneland 3 te Staphorst
  Doodgevlogen tegen raam H. van Arnhem
15-10-2007 IJsvogel BWS Zwarte Dennen Harry van Wijk
30-09-2007 IJsvogel Oosterboerweg 3, Meppel, 
  tegen pui gevlogen, 
  in leven Fam. v.d. Woude
04-10-2007 IJsvogel Reest, Meppel, meerdere  A. Dragt
  dagen waargenomen. via dochter.
23-09-2007 Patrijs (4 stuks) Staphorst, Kerkweg G.J. Timmer
17-09-2007 Groene Specht IJhorst, Heerenweg 18a Fam. Muller
06-11-2007 Groene Specht IJhorst, Koedrift Harm Bloemhof
22-11-2007 Ransuil IJhorst, Sparrenlaan 10 Fam. Verheul

Zoogdieren:   
01-10-2007 Eekhoorn Bosw. Staphorst vak 50 Harry van Wijk
24-10-2007 Eekhoorn Bosw. Staphost vak 31/48 Jaap Padding
17-11-2007 Eekhoorn IJhorst, Dennenlaan 7 Jaap Padding
28-09-2007 Das Stap. Kerkweg 
  verkeers-slachtoffer Jan Huls
31-10-2007 Das IJhorst, Respersweg  J. Brouwer, 
  verkeersslachtoffer IJhorst
22-11-2007 Das IJhorst, Respersweg Margreet
  Verkeersslachtoffer Broekhuizen

Tot zover de veldwaarnemingen over de afgelopen periode. Geen grote lijst dit 
keer. Als u een interessante waarneming heeft, schroom dan niet om deze door te 
geven. De veldwaarnemingen kunnen worden doorgegeven op de maandelijkse 
contactavond of via emial h.vanwijk@natuurbeschermingsvereniging.nl 

Harry van Wijk
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uitreiking VAn gouden ZwArte mees AAn Berend witte

Onze vereniging heeft er weer een trotse eigenaar 
van een Gouden Zwarte Mees bij. Tijdens de Ju-
bileumdag op 20 oktober jl., die in verband met 
het 50-jarig bestaan van onze vereniging werd ge-
houden, kreeg BEREND WITTE de Gouden Zwarte 
Mees door voorzitter Jan Vos opgespeld.

Deze onderscheiding heeft Berend Witte ontvan-
gen, omdat hij zich binnen onze vereniging op een 
bijzondere manier onderscheidt door zijn grote 
inzet op vele gebieden. Zo is hij lid van de Vlinder-
werkgroep en de werkgroep Nestkastonderzoek. 
Hij is materiaalbeheerder en coördineert de nest-
kastverkoop, waarvoor hij ook de nestkastjes en 

de pakketjes voor de zelfbouw-nestkastjes maakt. Voor de werkzaamheden, 
die gedaan moesten worden voor de Zwartemezenroute, was hij te vinden 
in Boswachterij Staphorst, evenals bij nagenoeg elke Heidezuivering en alle 
schoonmaakacties. Kortom, het is teveel om op te noemen. En als dank 
daarvoor vond het bestuur, dat Berend Witte met de GOUDEN Zwarte Mees 
moest worden onderscheiden. 

Uiterste data voor 
het inleveren van kopij:

10 januari 2008
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een korte herhAlingsVAkAntie in het VoormAlige oost 
duitslAnd

Op zaterdag 18 augustus 2007 kwamen wij -Arend en Vroukje, Harm en Roe-
lie- na een autorit van 532 km aan op ons vakantie adres bij de Nederlandse 
familie Hoogendoorn in Federow.
Het doel is om dezelfde locaties als van de natuurreis voorjaar 2002, vijf jaar 
geleden, te bezoeken. Tijdens de reis valt op dat er op het eerste gezicht 
geen verschil meer is tussen het voormalige Oost en West Duitsland. Er is 
ontzettend veel in de laatste jaren veranderd; wat ook geldt voor de con-
sumptieprijzen!

Federow ligt aan de rand van het grootste natuurpark in Duitsland, in het 
noordoosten, dicht bij de Poolse grens. Een natuurgebied van maar liefst 322 
km2 met heel veel fietspaden en goede bewegwijzering. Er kan een keuze 
gemaakt worden uit routes van 20 tot 90 kilometer.

Wij bezochten - in 2002 met een 17-tal leden van de vereniging - het natuur-
gebied "de Müritz" rond de plaats Waren in het gebied Meckelenburg vor 
Pommern. De Müritz is met 117 km2 het grootste meer van Duitsland. In dit 
gebied liggen nog ongeveer 107 kleine en grote meren. Het is een ongestoord 
gebied met bos-, weide-, en veengebieden met kruiden- en orchideeënve-
getatie. Een prachtig gebied voor zeearend, visarend en kraanvogels. Vanaf 
augustus verzamelen zich hier duizenden kraanvogels -waar wij getuige 
van zijn - en eenden om zich voor te bereiden op de trek naar het zuiden. 
Via een webcam in het bezoekerscentrum te Federow kan men live getuige 
zijn van het gezinsleven van enkele visarenden. IJsvogel wielewaal en beide 
wouwsoorten zijn dagelijkse gasten in het Müritz gebied.
De eerste dag huren wij bij de overburen een degelijke fiets en maken een 
tocht in de regio. De eerste stop is bij ons toenmalige logeeradres: Gasthof 
Milan en drinken op het terras, in de zon, een kop koffie. Het gasthof is van 
eigenaar veranderd en heet nu: pension "Zur Fledermaus". Dit is tevens de 
reden dat ik het voormalige gasthof niet op Internet kon vinden. Er heeft een 
verbouwing plaatsgevonden en wordt nu o.a. gebruikt door natuurwerk-
groepen.

Als in 2002 bezoeken wij de dorpen Boek, Rogeez, Bollewick -bij Röbel -, 
Lüdorf en Basedow.

In Speek bezoeken wij wederom het visrokerijtje. Hier is niets veranderd. 
Dezelfde vervallen optrekjes aan het kabbelend meer: De Hofstee. Wij gaan 
op zoek naar het jachtslot. Het is nog steeds onbewoond. In de DDR-tijd 
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bewoond door ene Herr Herman een hoge persoon uit de communistische 
partij. Even als toen ligt het slot er verlaten en bouwvallig bij, maar nu om-
geven door een hekwerk met afbeeldingen met gevaarlijk uitziende honden! 
Het blijkt allemaal bangmakerij. Na een kleine korte wandeling komen wij uit 
aan de achterzijde van het slot en er is geen hond die aanslaat. Het uitzicht 
vanuit het slot op de omgeving is prachtig! Volgens plaatselijke informatie was 
het slot verkocht aan een kapitaalkrachtig persoon uit Berlijn. Deze man had 
het voornemen er een superlux vakantieoord voor de rijken der aarde van te 
maken, maar de plaatselijke bevolking was hier niet van gediend en het feest 
ging niet door. Bij ingrijpende veranderingen heeft de plaatselijke bevolking 
een zware stem in het kapittel. Bovendien maakt het prachtige gebied deel 
uit van het Nationalpark Müritz. In Spech staat thans een zendmast van 55 
meter van de Duitse telecom. De toren is te betreden en na 167 treden is een 
hoogte van 55 meter bereikt met een prachtig uitzicht over de omgeving. De 
berg heeft een hoogte van 100.2 meter boven NAP.

Op een van onze fietstochten worden wij nabij Boek overvallen door een zware 
onweersbui. Gelukkig kunnen wij net op tijd schuilen in een vogel observa-
tiehut. Over het meer kijkend en toch droog te zitten, zijn wij een uur lang 
getuige van zwaar noodweer met hevige bliksem: een prachtig gezicht.
's Avonds maken wij voor dat het donker wordt een wandeling naar een nabij 
gelegen meer waar de kraanvogels zich voor de nacht verzamelen. Tijdens 
de wandeling zien wij honderden vogels uit alle richtingen komen. Bij de ob-
servatiehut aangekomen nemen wij plaats op de bankjes. Helaas belemmert 
de opkomende nevel het uitzicht over het water. Wij horen de kraanvogels 
wel maar zien ze niet.

In Lüdorf bezoeken wij het prachtige 8-kantige koepel kerkje uit de 12e eeuw. 
Op onze vraag vertelt een aardige dienstdoende vrouw dat er eenmaal in de 
drie weken een dienst is en door slechts een 7-tal personen wordt bezocht. Wij 
vertellen haar over het kerkbezoek in Staphorst en ze is zeer verbaasd! Het in 
de nabijheid gelegen gasthuis met zeldzame zolderschildering mythologische 
voorstelling, die wij in 2002 hebben bezocht, is gesloten. Op de terugweg, na 
een maaltijd in een naburig restaurant te hebben genuttigd rijden wij, deze 
keer met de auto, terug naar ons pension. Een vos kruist ons pad en sprint 
de donkere nacht in. Enkele houtsnippen -verblind door de koplampen van 
de auto - kijken ons verbaast aan.

In het najaar, met uitzondering van de vele verzamelende kraanvogels, is er 
niet veel vogelleven te zien ofte horen. Voor natuurvorsers is het voorjaar 
veelal interessanter.

Harm Bloemhof
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Verloting

Hier zijn de prijswinnaars van de verloting 
1e prijs
nieuwe fiets t.w.v. 500,00, Mirthe Otter, Dedemsvaart.
2e prijs
digitale camera t.w.v. 250,00, Janny Krol, Staphorst.
3e prijs
verrekijker t.w.v. 150,00, Kees en Lineke Opmeer, Ruinen.
 

De prijzen zijn reeds uitgereikt. Veel plezier met de prijs toegewenst.
De jubileumcommissie

redActie

Prijsvraag, sparre-appels en een verhaal schrijven.

Op onze stand tijdens de doe- en kijkdag 20 oktober 2007 konden de be-
zoekers aan verschillende dingen meedoen en er ook nog een prijs mee 
winnen.
We hadden een glazen pot gevuld met sparre-appels. De vraag nu was: 
Hoeveel zitten er in de pot.
Hier hebben 160 mensen aan meegedaan. Twee personen hebben het juiste 
aantal geraden n.l. 91 stuks. We hadden twee prijzen beschikbaar gesteld, 
dus dat kwam mooi uit.
De eerste prijs een natuurgids was voor:
Roefie Troost, Zwaluw 31, Staphorst.
De tweede prijs een jaar lang gratis lidmaatschap van de Natuurbescher-
mingsvereniging met Scharrelaar voor:
Herwin Troost, Ir. J. Nysinghstraat 16, Punthorst.

Verder hadden we allerlei vragen opgehangen bij de verschillende standhou-
ders die ze moesten opzoeken en beantwoorden.
Ook hier waren twee prijzen te winnen en deden 35 mensen mee.
De eerste prijs, Vogelgids van Europa is gewonnen door:
Allard Tiemens, Henri Dunantstraat 59,Staphorst.
De tweede prijs, een jaar lang gratis lidmaatschap van de Natuurbescher-
mingsvereniging met Scharrelaar voor:
Bart Schra,Gemeenteweg 8, Staphorst.
De winnaars worden van harte gefeliciteerd en de andere deelnemers bedankt 
voor hun inspanning.
De prijzen zijn inmiddels overhandigd.
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Tot slot hadden we een groot papier liggen met het verzoek: Laten we samen 
een verhaal schrijven. De eerste drie regels stonden al op papier. Veel mensen 
hebben een paar regels geschreven, maar het verhaal is nog niet af.
Nu is onze vraag: Wie neemt de uitdaging aan en kan in maximaal 100 woor-
den er een goed en sluitend verhaal van maken.
Het beste en origineelste einde wordt beloond met een prijsje.

hieronder het verhaal.

Ik loop op een morgen in de herfst bij zonsopgang door het weiland. Mijn 
voeten zijn inmiddels nat door de dauw die als zilver over het gras ligt.
Plotseling zie ik in de verte bij de bosrand iets bewegen.
Nieuwsgierig geworden loop ik snel verder. Wat zou daar zo bewegen? Kijk! 
Het komt dichterbij. Oh….ik zie al wat het is…..het lijkt wel op een dier, maar 
wat voor een dier is het. Ik zie pootjes, lange snuit, klein staartje met krul, 
flaporen en nogal lange nagels aan de 8 tenen, welke een beetje geel oranje 
van kleur zijn. Waar zou die nou vandaan komen? Ik pak mijn verrekijker zo-
dat ik het wat beter kan zien. Ik kijk rond maar zie alleen dat kleine beestje, 
maar och, hij kruipt in z’n holletje. Even geduld dan komt hij vast weer te 
voorschijn. Ja…. Daar is hij weer, maar meteen is hij ook weer weg en komt 
niet meer tevoorschijn. Nu hoor ik achter mij geritsel in de bosjes. Het lijkt 
wel het geluid van een wild zwijn. Ik bibber van angst, wat een vreselijk hard 
geluid. Ineens zie ik wat bewegen en wat komt daar uit de bosjes gelopen, 
“de boswachter”. Hij komt kijken of iedereen wel netjes op de paden loopt. 
Even maak ik gezellig een praatje, totdat er iets over ons heen vliegt. Het is 
een grote vogel. Gelukkig heeft de boswachter de verrekijker bij zich. Het is 
de ooievaar die op zoek is om een kindje te brengen, want er zijn nog geen 
ooievaars genoeg geboren. Ze vliegen naar Zuidelijke landen en komen over 
drie jaar terug om ook een nest te bouwen in de omgeving.
Samen met de boswachter vervolg ik mijn wandeling. Het is inmiddels bijna 
middag, de zon stond te stralen aan de hemel. Foei, wat is het heet en dat 
op zaterdag 20 oktober. We lopen door het bos richting Zwarte Dennen. 
Wat een drukte, wat is daar toch te doen. Ik hoor getimmer en muziek en ik 
zie allemaal mensen. O, ik zie het al, de padvinders hebben een weekend 
hier in het Staatsbos. Ze zijn hutten aan het bouwen en maken ook een hut 
in een boom. Ze zijn met wel 50 padvinders en hebben een kampvuur ge-
maakt. Maar wat zullen ze eten vanmiddag. We zijn in het bos, dus veel eten 
is er niet, misschien bospaddestoelensoep of lekker brood bakken op een 
kampvuur?Gelukkig staat er ook een patatkraam. Als mayonaise nemen wij 
wat kikkerdril en een dennenappel als plaatsvervangend frikadel. Maar we 
wijken af van de vraag wat voor dier er in het bos loopt met zijn lange nagels, 
die geel oranje van kleur zijn. Hij lust wel bospaddestoelensoep en is niet bang 
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meer. Hij is inmiddels gewend aan de mensen hier rond de vijver, dus zoeken 
maar. Wie hem het eerst ziet moet het maar even doorgeven. Wij hebben nog 
niet gezien of het een pluimstaart heeft. Omdat het paddestoelen eet zou het 
een eekhoorn kunnen zijn, want die heeft lange nagels.

Tot zover het verhaal waar 16 mensen aan meeschreven.
Het einde van dit verhaal kunnen jullie sturen naar:
Jan Huls, Schemperserf 24, 7951 JK Staphorst.

mededeling oVer juBileumBoek

Zoals jullie wellicht bekend is, heeft de Jubileumcommissie eind 2006 het plan 
opgevat om een jubileumboek te maken over de Natuurbeschermingsvereni-
ging “IJhorst-Staphorst e.o.” ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Het was de bedoeling, dat dit boek in 2007 het licht zou zien. Maar de werk-
zaamheden, die daarvoor gedaan moesten worden, waren veel omvangrijker 
dan aanvankelijk gedacht. De jubileumcommissie levert graag een kwalitatief 
goed product af. Daarom is besloten dat het boek later uitgegeven zal worden. 
Nadere berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk.

De Jubileumcommissie

een dAssen drAmA 

Iedereen in IJhorst weet dat her en der in de natuurgebieden rondom IJhorst 
dassenburchten aanwezig zijn. Er zijn diverse maatregelen getroffen om deze 
beesten te beschermen tegen hun grootste vijand: de auto. Tragisch is dan 
ook dat in korte tijd twee dassen door het verkeer zijn verongelukt. De heer 
Bloemhof heeft zich ontfermd over deze beesten. Toen kwam hij met de 
vraag richting onze school De Iekmulder of hij de dode das aan de kinderen 
mocht laten zien. Als personeel van de school vonden wij dat een geweldig 
idee. Het gebeurt niet zo vaak dat je een das in het echt ziet, daar het immers 
nachtdieren zijn. Met veel enthousiasme heeft de heer Bloemhof alle vragen 
van de kinderen beantwoord. Groep voor groep ( van groep 1 tot en met 8 ) 
hebben de kinderen de dode das bekeken. Uit reacties van de ouders bleek 
zonder meer dat de kinderen het een bijzondere ervaring hebben gevonden. 
Toevallig ging een TV uitzending twee weken later ook over de das, zodat de 
kinderen nu veel over dit dier aan de weet zijn gekomen.
De school bedankt de heer Bloemhof voor zijn bijdrage aan dit stukje na-
tuuronderwijs.

P.G. Siepel – leerkracht van obs. DeIekmulder 
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De kinderen van de Jeugdnatuurwacht Weer of geen Weer kwamen 
zaterdag aan de Vijverweg bijeen voor het Levend Ganzenbord, maar 
een dode das trok heel veel belangstelling. er had er zelfs wel één be-
langstelling om de das op te laten zetten. toen hij hoorde dat minstens 
150 euro kost werd de belangstelling al wel minder.
 
Harm Bloemhof, boswachter bij Landschap Overijssel, had het dode dier 
opgehaald aan de Respersweg. Omgekomen bij een auto-ongeluk. ‘De 
tweede al binnen twee weken. Het is een vrouwtje van zo’n twaalf kilo.  Vorige 
keer ben ik met de andere dode das op bezoek gegaan bij basisschool De 
Iekmulder in IJhorst. Ik heb toen wat vragen beantwoord over de das’ legt 
hij uit. ‘Je hebt in het bos weinig kans om een das te zien.’ Er zijn enkele 
dassenburchten hier in het bos, maar de das is een nachtdier. 

Die zie je dus niet overdag. Als het donker wordt’, gaat hij op zoek naar 
voedsel’. De das is een beschermde diersoort. Bloemhof ging de das 
later op de dag begraven. ‘Ik begraaf er drie naast elkaar en op hun 
kop leg ik een plank. Ik kan namelijk nu niet zien hoe oud deze das 
is. Dat is pas te zien als we ze weer naar enkele jaren opgraven. Dan 
kun je aan de schedel zien hoe oud het dier was toen hij stierf. Om de 
schedel te beschermen tijdens het opgraven leggen we een plank op’. 
Het Levend Ganzenbord trok z’n dertig kinderen. 
Via een parcours konden ze zich naar hartelust uitleven. Via een grote dob-
belsteen werd het parcours afgelegd, waarbij bij sommige punten een spel 
kon worden gedaan of er moesten vragen beantwoord worden die betrekking 
hadden op de natuur. De 13-jarige Luco Tuin uit Balkbrug en de 10-jarige 
Gerard Witpaard uit Nieuwleusen vinden het fijn bij de jeugdnatuurwacht. 
‘Lekker altijd buiten en  je leert heel veel over de natuur en de dieren’. 
Annie Troost is bestuurslid van de werkgroep. Zij is blij met de grote opkomst. 
‘We hebben wel honderd leden, maar meestal komen er een stuk of dertig 
op de activiteiten af.  Er is veel verloop. 

Kinderen van een jaar of 13-14 haken vaak als eerste af. Maar we organiseren 
hele veel voor de kinderen: excursies, nestkastonderzoek,  paddestoelen 
zoeken. Het zijn vaak echte doe-kinderen die graag iets om handen willen heb-
ben. Vooral het nestkastonderzoek (elke zaterdag van april-juni) is erg geliefd. 
Volgend jaar bestaat de jeugdnatuurwacht ‘Weer of geen weer’ vijftig jaar. 
Naast een wedstrijd om een nieuw ontwerp te maken voor het blad De Schar-
relaar zullen er vele activiteiten ontplooid worden voor de kinderen.

Wilma Siefers


