03-03-2008 Jaarvergadering Pannekoekhuis Beugelen.
Na de pauze Roel Posthoorn met lezing over Tiengemeten.
15-03-2008 Landelijke schoonmaakdag. Inforuimte SBB. 8.30 uur.
24-03-2008 Doe en Kijkdag SBB in samenwerking met natuurbeschermingsvereniging. Bij de Zwarte Dennen aan de Vijverweg.
07-04-2008 Ledencontactvergadering. Na de pauze lezing van Blaauw met
“zwerven langs wildpaden”.
26-04-2008 tot 03-05-2008
Reis naar Tsjechië.
05-05-2008 Ledencontactvergadering Pannekoekhuis Beugelen.
Na de pauze lezing over Het Waterschap.
02-06-2008 Ledencontactvergadering. Inforuimte SBB. Uitleg over het bos
door de boswachter, Zwarte mezenroute.
Jeugdagenda
16-02-2008 Uitleg en beelden van de nestkastcontrole door Harry van Wijk
en Evert Rolleman. Inforuimte SBB 14.00 uur.
15-03-2008 Landelijke schoonmaakdag. Het zwerfvuil in en rond de Staatsbossen wordt opgeruimd. Inforuimte SBB 8.30 uur
29-03-2008 Johan Tinholt vertelt ons iets over gierzwaluwen.
Inforuimte SBB 14.00 uur.
12-04-2008 Begin nestkastcontrole tot ongeveer half juni. Inforuimte 8.00 uur.
14-06-2008 Busreis Orvelte. ’s Morgens wandelspeurtocht in de bossen
rond Orvelte. ’s Middags activiteiten in het dorp Orvelte.
Vertrek vanaf het marktplein in Staphorst om 9.30 uur.
23-08-2008 Eendenkooi Haasjes. Vertrek per fiets om 13.00 uur vanaf het
marktplein in Staphorst.
20-09-2008 Heidezuivering. Plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt.
25-10-2008 Excursie paddestoelen door Jan van Marle. Inforuimte 14.00 uur.
22-11-2008 Boswachter Johan Dammers over wat er zoal in het bos leeft.
Bij goed weer een excursie door het bos. Aanvang 14.00 uur.
2009
17 januari:

Presentatie foto’s e.d. van het afgelopen jaar door de oudere
jeugd. Uitreiking nieuwe programma’s en iets lekkers.
1

Jaarverslag 2007
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur vergaderde maandelijks in de inforuimte van Staatsbosbeheer.
In maart vond er vooraf aan de bestuursvergadering overleg plaats met
Johan Dammers van Staatsbosbeheer. In de maanden juni en juli werd er
niet vergaderd. Zowel in het voorjaar als in het najaar was er overleg met de
coördinatoren van de werkgroepen.
Ledencontactvergaderingen:
Er werd maandelijks vergaderd in Pannenkoekenhuis Beugelen te Staphorst
op de 1e maandag van de maand.
Ook dit jaar werden weer een aantal avonden verzorgd door eigen leden. In
januari lieten Harry, Janny en Henk een Franse film zien met de Engelse titel
Traveling Birds.
In april laat Klaas ons een aantal van zijn vakanties foto’s uit Nieuw-Zeeland
zien.
4 juni gaan we onder leiding van Theo Douma voor een excursie over vleermuizen naar Landgoed “Dickninge”.
De overige lezingen werden verzorgd door Jeroen Bredebeek met een film
en verslag over vogels in Gambia waar hij zelf geweest was.
7 mei vertelt Han Brincate met behulp van dia’s op een boeiende manier
over de steenmarter.
In september zien we de film van Al Gore “Een ongemakkelijke waarheid”
die vertoond en ingeleid werd door Theo Hulshof.
Paul van Galen nam ons in november aan de hand van prachtige beelden
mee naar de Wieden.
In december werd ons jubileum jaar afgeblazen door de Midwinterhoornblazers van de Veluwe.
Het bezoek aan de ledencontactavond bleef gemiddeld gelijk, in vergelijking
met vorig jaar, op 26 personen.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 2 april.
Egbert Tuin, Evert Rolleman en Janny Niehoff waren aftredend. Egbert Tuin
stelt zich niet weer herkiesbaar daarom werd hij voor zijn werk en inzet hartelijk bedankt.
Op 6 juli werd hem door het bestuur, i.v.m. het slechte gure weer bij Pieter
v.d. Berg in de garage, een barbecue aangeboden.
In de plaats van Egbert Tuin werd Pieter v.d. Berg gekozen.
Evert Rolleman en Janny Niehoff stelden zich verkiesbaar en werden herkozen.
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Ledental:
Per 31 december 2007 telde de vereniging 96 jeugdleden en 711 volwassen leden. In totaal 807. Dit is een afname van 43 leden ten opzichte van
2006. Voor zover bekend zijn in 2007 de volgende leden overleden. mevrouw
v.d. Belt uit De Wijk, de heer H. Eissen uit Staphorst, de heer R. Hoving uit
Zuidwolde, de heer W. Kok uit Rouveen, mevrouw J.H. Ruijgrok uit Eefde,
de heer S. de Vos uit Rouveen
Dat zij mogen rusten in vrede
Samenwerking:
Met veel instanties en organisaties hadden wij het afgelopen jaar een goed
contact. Dit blijkt wel uit de vele ingekomen- en uitgaande stukken. Er werd
allerlei informatie uitgewisseld o.a. door middel van de verschillende verenigingsbladen.
Website:
De vereniging beschikt over een eigen website, opgezet en beheerd door
Harry Vos, www.natuurbeschermingsvereniging.nl . Op deze website wordt in
het kort de doelstelling van de vereniging weergegeven. Er is o.a. informatie
te vinden over het bestuur, de werkgroepen en de agenda. Verder is er een
fotopagina en De Scharrelaar is als pdf file via de site te lezen.
Schoonmaakactie:
Elk jaar op de 3e zaterdag in maart is er de landelijke schoonmaakdag. Wij
doen hier met onze vereniging ook elk jaar aan mee. Dit jaar was dat op 17
maart. Zo’n 40 kinderen en 10 volwassenen kwamen opdagen. Deels kinderen
van de Maarten Lutherschool te Punthorst en leden van de jeugdwerkgroep
“Weer of geen Weer”.
Nadat burgemeester Alsema van Staphorst een welkomstwoord had gesproken werden de kinderen in groepen verdeeld. O.l.v. begeleiders werden de kinderen, voorzien van vuilniszak en papierprikker, het bos ingestuurd. Na afloop
waren er voor de deelnemers fris en broodjes, dat zoals altijd weer verzorgd
werd door Jaap Padding. Er werd een grote hoeveelheid afval ingezameld;
het is dus nog steeds nodig dat we deze werkzaamheden verrichten.
Heidezuivering:
Zaterdag 22 september werd de heide bij “De Ganzeplas” ontdaan van opslag.
Dit gebeurde zowel door de jeugd als de volwassenen. De opkomst was iets
minder dan voorgaande jaren: 18 jeugdleden en 17 volwassenen.
Koffie, drinken en koeken werden ook hier verzorgt door Jaap Padding.
Na afloop is er altijd weer de lekkere snert die, zoals elk jaar, uit de keuken
van Hendrikje Vos kwam.
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Dit jaar organiseerde onze vereniging dit voor de 35e keer, i.v.m. de vele
activiteiten rond het 50 jarig bestaan besteden we hier volgend jaar extra
aandacht aan.
Er is dit jaar geen tweede heidezuivering geweest omdat na een oproep
voor deelnemers bleek dat er meer belangstelling was om door de week
werkzaamheden te verrichten i.p.v. op zaterdag.
Er volgt nog overleg met SBB over de inzet van deze groep vrijwilligers.
Er kan eigen gereedschap aangeschaft worden door gebruik te maken van
een gift van SBB voor ons 50 jarig jubileum.
Fietstocht:
De fietstocht op 2e Pinksterdag ging dit jaar wegens slechte weersomstandigheden niet door.
Natuurwerkdag 3 november:
Bij deze natuurwerkdag waren er ook weer een aantal leden van onze vereniging present.
Werkgroepen:
Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”.
Op zaterdag 13 januari kwamen we in de inforuimte van het SBB bijeen en
keken naar de dia’s van de activiteiten van het afgelopen jaar en speelden
we een quiz. Zaterdag 24 februari was Arnold Lassche van de werkgroep
roofvogels bij ons te gast. Tevens bood Bert Hofman namens de Rabobank
Staphorst de verenigingen 3 telescoopkijkers aan, die in ontvangst werden
genomen door onze voorzitter Jan Vos. Op zaterdag 10 maart vertelde José
uit Zwolle ons over het werk van de dierenbescherming. We keken naar de
videofilm het berenbos van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Na de
pauze mochten de kinderen uit meegebrachte tijdschriften een dier zoeken
en natekenen. De tekeningen werden 20 oktober opgehangen in de stand
tijdens de kleine doe- en kijkdag. Zaterdag 17 maart werd het zwerfvuil in de
Staatsbossen weer opgeruimd. Er werd dit jaar minder rotzooi opgehaald dan
vorig jaar. Op 14 april begon de wekelijkse nestkastcontrole welke duurde
tot half juni.
Ons uitstapje met de bus was dit jaar op 9 juni naar het Nationaal Park de
Sallandse Heuvelrug. ’s Morgens gingen we in groepjes met behulp van een
formulier de bossen verkennen en ’s middags naar het Natuurdiorama Holterberg, de dierenwereld van Piet Bos.
Woensdagavond 20 juni waren we met een klein groepje te gast bij Jaap en
Anneke Roorda. Er werden 6 kerkuilen geringd door Jacob Mussche.
Op vrijdagavond 29 juni hadden we onder leiding van Maarten ’t Hart een
plantenexcursie in het Reestdal.
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De fietstocht was dit jaar op 1 september en ging naar het Bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten De Wieden in Sint Jansklooster.
Zaterdag 20 oktober stonden we met een stand bij recreatievijver “De Zwarte
Dennen” op de kleine doe- en kijkdag ter ere van ons 50 jarig jubileum.
Je kon een kabouter verven, voederhuisjes maken, paddestoelen kijken en
er was een wedstrijd hout stapelen.
De laatste bijeenkomst was zaterdag 17 november. Deze middag speelden
we het levend ganzenbord.
Voordat we begonnen liet Harm Bloemhof ons een das zien. Harm had deze
das opgehaald van de Respersweg in IJhorst, waar hij was aangereden door
een auto.
We hebben samen weer een goed en leerzaam jaar gehad en hopen dat we
ook in 2008 weer veel kinderen mogen begroeten.
Nestkasten:
Dit jaar was de jeugd weer aktief op de nestkastcontroles.
Enkele vergelijkingen met vorig jaar.
Het was wel weer een van de vele topjaren uit de 50 jaren controles
In de lente was het al vrij warm waardoor er al snel vroege broedsels waren.
De verstoringen waren beduidend minder, de steenmarter had minder kans
door dat we de verstoorde routes van 2006 goed gekorfd hadden, wat aan
geeft dat korven zeer belangrijk is.
Bezettingspercentage is dit jaar 76,2% in 2006 was dat 68,4 % wat inhoud
dat er 99 meer broedsels waren 640 stuks meer vogels uitgevlogen zijn of
wel 8,38% meer dan in 2006.
Hier enkele gegevens: uitgevlogen Koolmees 388 stuks meer, Pimpelmees
537 meer, Zwarte mees 313 minder, en Glanskopmees 48 meer
Bonte vliegenvanger precies gelijk, Boomklever 33 meer, en verder Gekraagde
roodstaart, Grauwe vliegenvanger, Ringmus en Boomklever bleven gelijk in
aantal. Er zat dit jaar een merel in een soort kanarienestkastje dat aan de
inforuimte hangt.
Al met al een goed jaar, er gingen wel meer bonte vliegenvangers dood,
jongen die meestal vlieg vlug waren, wat hiervan de reden hiervan is ons
nog niet duidelijk.
Er staat inmiddels een verslag over 5 jaren op de website als u dit leest.
Plantenwerkgroep:
Op 27 april zijn wij traditiegetrouw gestart met een excursie naar Dickninge.
Daarna waren de bermen aan de beurt. Het betreft het monitoren van bermen
voor de gemeente Staphorst t.b.v. het nieuwe bermbeheerplan. Dit jaar hebben wij de Schapenstreek, de Druivensteinweg, de Ulleveldslegeweg en de
Bomertsweg gedaan. Daarnaast zijn wij nog in het Reestdal bij Oud-Avereest,
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in Takkenhoogte bij Zuidwolde en 4 keer bij/op de stuwwallen van de Havelterberg geweest. Daarna nog een keer rond de Ganzeplassen. Traditioneel
sloten we het veldwerk af op 13 september met een bezoek aan de Koolhaar
in de boswachterij Staphorst.
In totaal gingen we maar liefst 18 keer op pad, dit jaar niet alleen op donderdagavond maar ook 6 keer op donderdagmorgen. Wij hebben net als
vorig jaar ook nog een infodag van de Werkgroep Florakartering Drenthe in
Orvelte bijgewoond.
Ringgroep G08 Blaauw:
Van deze werkgroep werd geen jaarverslag ontvangen.
Weidevogels:
Het weidevogeljaar 2007 was een jaar, zoals de werkgroep vanaf 1991 nog
niet eerder heeft meegemaakt. Begin maart begon de kievit met territorium
vast te stellen, daarna nestjes maken en eieren leggen. Het was slecht weer;
de weilanden waren erg nat. Op 12 maart 2007 vond de heer Woudman,
zoals ieder jaar, het eerste kievitsei in de Oevers. Vanaf half maart begon de
droogte. Zes weken lang viel er geen regen en werd het warmer en warmer.
De temperaturen werden zo hoog, dat de weidevogels, die vanaf ongeveer
12 maart aan de leg waren begonnen, al niet meer overdag op de nesten
zaten, maar het aan de zon overlieten. De kieviten probeerden voldoende
voedsel binnen te krijgen en zaten overdag in de buurt van hun nest om
eventueel, waar nodig, predatoren weg te houden en waar nodig af en toe
de eieren te keren.
Grutto’s, wulpen en tureluurs zaten veelal langs de slootkanten naar vreten
te zoeken.
Ook werd veel gebruik gemaakt van de zogenaamde “plas-dras gebieden”.
Ondanks de warmte groeide het gras zodanig dat het moeilijk was de nesten
op te sporen. Toen het 6/7 mei 2007 begon te regenen waren er al heel wat
kievitkuikens te zien en ook kuikens van grutto, tureluur een wulp. Er werden
wel driemaal zoveel kuikens van grutto en wulp gezien, of via alarmerende
ouders waargenomen. De jongen konden zich goed verschuilen in het hoge
gras. Ze moesten zich wel geregeld warmen bij de ouders.
De werkgroep heeft helaas maar drie nesten van de grutto en maar één nest
van de wulp gevonden.
Resultaten 2007:
Scholekster
4 nesten en 2 uit
Kievit
125 nesten en 88 uit
Grutto
3 nesten en 2 uit
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Wulp
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Slobeend
Meerkoet
Holenduif

1 nest en 1 uit
5 nesten en 3 uit
6 eieren en 5 uit
8 eieren en 8 uit
4 nesten en 3 uit
1 nest en uit

Na 12 juni 2007 werd er geen grutto meer in het gebied aangetroffen. Dit
houdt in dat er veel jonge kuikens niet meer vliegvlug zijn geworden.
Na 6/7 mei 2007 zijn er verschillende weidevogels voor het eerst dat jaar aan
de leg begonnen. Alleen kievitsnesten en die van de scholekster werden nog
gevonden. Grutto’s en wulp waren niet meer op te sporen.
Voor de goede orde vermelden we het gebied dat onder de Natuurproduktie-betaling valt, dat wil zeggen als uw land in het aangewezen gebied valt,
dat u voor elk geslaagd nest van de kritische soort: grutto; tureluur, wulp;
zomertaling of slobeend een bedrag van e 68,-- kunt ontvangen, mits dat
telefonisch is gemeld van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en
12.00 uur. Telefoonnr.: 0900-2021492. U ontvangt dan een formulier, dat u
ingevuld moet terugsturen, waarna iemand zo spoedig mogelijk na uitkomst
de resultaten controleert en zorgt voor betaling. Welk gebied?
Het gebied links en rechts van de Oeverlandenweg tot aan de boerderij van
de heer Dingstee. Het gebied over de brug van de Verlegde Hoogeveense
Vaart na de zandweg links, de Garsteweg links van de Staphorster Grote
Stouwe tot aan de schouwsloot schuin tegenover de Oeverlandendwarsweg
en vervolgens vanaf deze weg rechts van de Staphorster Grote Stouwe tot
aan Baarlo, met uitzondering van de Natuurreservaten en de “plas-dras
gebieden”. Verder gezien vanuit Meppel links van de Rechterensweg vanaf
Kerkenland tot Scholenland tot aan het Rienkskanaal.
Als u zelf een nest vindt van een weidevogel van de kritische soort, dan kunt
u dat telefonisch melden aan het Groenloket Overijssel. Telefoonnr.:09002021492. Als u gaat maaien en u plaatst een halve tot een dag daarvoor 5
stokken met daaraan een plastic zak, dan gaan de aanwezige kuikens uit
dat deel naar een land daarnaast.
U ziet dat uzelf kunt helpen met de weidevogels in stand te houden.
Bedankt voor uw inzet en mag de Werkgroep Weidevogels ook volgend jaar
op uw medewerking rekenen?
Roofvogels:
Van deze werkgroep werd geen jaarverslag ontvangen.
Vlinders:
Van deze werkgroep werd geen jaarverslag ontvangen.
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Ruimtelijke Ordening:
De werkgroep heeft in 2007 vijf keer vergaderd bij een van de werkgroepleden
thuis. Jan Paasman heeft zich dit voorjaar om gezondheid redenen terug
getrokken en spreekt de hoop uit dat snel een nieuwe opvolger zal worden
gevonden. Wilko Troost is zijn vervanger en als nieuw lid tot de werkgroep
toegetreden.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
Bij de gemeente zijn vier zienswijzen ingediend; dit zijn géén bezwaarschriften.
Deze inzichten hadden betrekking op:
• Het kappen van niet minder dan tweehonderd vijfendertig bomen op het
recreatiepark de Witte Bergen;
• Vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het oprichten van
een “Outdoor Centre ‘t Reestdal” ;
• Voorontwerpbestemmingsplannen Landgoederen IJhorst;
• Het realiseren van een Toeristisch Overstappunt aan de Heerenweg.
Tegen de TOP is vrij massaal geageerd. De gemeente heeft laten weten dat
de TOP niet wordt gerealiseerd.
Andere zaken die speelden was het kappen van een aantal bomen ten behoeve van het verzorgingscentrum “de Berghorst”. De werkgroep RO heeft
moeite met de aantasting van het Notarisbos, maar wil een noodzakelijke
uitbreiding van de Berghorst niet verhinderen. In 2004 was al aangegeven
hier tegen niet te ageren mits het kappen tot een minimum wordt beperkt en
het overblijvend bos in goede staat wordt terug gebracht.
Het jaarlijkse overleg met de gemeente is een jaar vooruit geschoven. Indien
nodig is de wethouder te allen tijde bereid een gesprek aan te gaan.
Zoals het er nu op lijkt is de Zuiderzeelijn van de baan en nu zijn er weer
geluiden te horen om de spoorlijn Zwolle-Hoogeveen te verleggen en dan
komt het Reestdal alsnog in de gevarenzone.
Zoogdieren:
Van deze werkgroep werd geen jaarverslag ontvangen.
Redactie:
Ook dit jaar is de “Scharrelaar weer 5 keer verschenen.
De afbeelding op de omslag stond dit jaar in het teken van ons 50 jarig
bestaan.
Links op de voorpagina een foto van dhr. L. Blaauw in zijn jongere jaren. Een
man die nog altijd actief is binnen onze vereniging. Rechts een foto van wijlen
dhr v.d. Wal toentertijd burgemeester van Staphorst.
De inhoud was weer heel verschillend. Er wordt naar gestreefd om van elke
werkgroep artikelen op te nemen. Hierdoor worden ook de leden die niet
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op de contactavonden komen geïnformeerd over het reilen en zeilen van de
vereniging.
Wanneer je zo links en rechts informeert, dan blijken vooral de rubrieken als
“vogel waarheen” en “veldwaarnemingen” veel gelezen te worden. Daarvoor, u begrijpt het al, zijn gegevens nodig. Gegevens die u misschien kunt
aanleveren.
We hopen ook in 2008 weer voldoende materiaal bij elkaar te scharrelen om
ons blad weer 5 maal te laten verschijnen.
Natuurreizen:
Eens per 2 jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een, voor
natuurliefhebbers, interessant gebied. In 2006 is een reis naar NoordwestPolen gemaakt en op zaterdag 30 juni 2007 is daarvan een reünie geweest,
waarbij foto’s en films werden vertoond.
Op 1 oktober 2007 is de film over deze reis in de ledencontactvergadering
vertoond.
In de week van Hemelvaartsdag zal eind april/begin mei 2008 weer een reis
worden georganiseerd, waarmee eind 2007 een aanvang is gemaakt. Het
voorlopige doel van deze reis is de Böhmische Schweiz in Tsjechië. Dit gebied
grenst aan de Sächsiche Schweiz in Duitsland (ten oosten van Dresden). Dit
zijn beide Nationale Parken, die onder andere bekend staan om hun rotsformaties. Ook de flora en fauna in dit gebied is zeker de moeite waard. Er
wordt aan gewerkt om een interessant programma samen te stellen, waarbij
ook de culturele kant voldoende aandacht zal krijgen.
PR:
Janny Niehoff heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat er regelmatig stukjes
in de krant en op de website kwamen. Hierdoor kwamen we meerdere keren
in het nieuws.
Ook hebben we met een stand gestaan op de infomarkt te IJhorst wat ook
extra belangstelling opleverde in de vorm van een aantal nieuwe leden en de
verkoop van loten voor de verloting.
Op de feestelijke familiedag stond ook een stand met als resultaat veel belangstelling en veel verkochte loten.
Jubileumcommissie:
I.v.m. ons 50 jarig jubileum is er een jubileumcommissie samengesteld.
Hierin namen zitting: Arend Muller, Willem de Weerd, Jan Tromp en Jan
Vos.
Zaken die ze ondernomen hebben zijn: jubileumreceptie, feestelijke familiedag
met een verloting met als hoofdprijs een fiets, aanleg educatieve wandelroute
het “Zwartemezenpad”, route en presentje avondvierdaagse, en als afsluiting
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midwinterhoornblazen. Er komt nog een uitgave van het jubileumboek.
De leden die vanaf het begin lid waren, 50 jaar dus, kregen een Zwartemezenspiegel aangeboden.
Gouden zwartemees:
Op de jubileumdag werd de Gouden Zwarte Mees uitgereikt aan Berend
Witte voor zijn tomeloze inzet op velerlei gebied voor de natuurbeschermingsvereniging.
Ten slotte:
Uit het jaarverslag blijkt wel, dat 2007 opnieuw een druk en feestelijk jaar
is geweest. Alle werkzaamheden konden alleen slagen dankzij de hulp, op
wat voor manier dan ook, van de vele vrijwilligers. Het bestuur wil een ieder
daarom hartelijk dank zeggen en hoopt dat de vereniging ook in het komende
jaar een beroep op u allen mag blijven doen. Want ook in het komende jaar
liggen er allerlei bedreigingen op de loer en blijft natuurbehoud hard nodig.
secretaris Evert Rolleman
voorzitter Jan Vos
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Bericht van de penningmeester
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2008 zal het financiële
verslag van het jaar 2007 van de vereniging worden gepresenteerd. Daarbij
zal ik een toelichting geven op de financiële cijfers van het afgelopen jaar. Op
verzoek is het financieel verslag te verkrijgen bij de penningmeester.
In het afgelopen jaar heeft de vereniging haar vijftig jarig bestaan gevierd.
Door de activiteiten die hiervoor zijn georganiseerd heeft de vereniging in
2007 extra kosten gemaakt, maar er zijn ook extra opbrengsten geweest.
Daarnaast zal in 2008 nog het jubileumboek worden voltooid, zodat de vereniging ook in 2008 nog extra kosten zal maken.
Bij deze Scharrelaar zit een nota voor de jaarlijkse contributie. Ik verzoek u
om de contributie tijdig over te maken op één van de bankrekeningen van
de vereniging.
Helaas heeft het bestuur in het afgelopen jaar moeten besluiten om het lidmaatschap van enkele leden te beëindigen, omdat zij ondanks herinneringen
verzuimden om de contributie te betalen.
Ook de ledenadministratie is onder mijn beheer. Ik verzoek u om een adreswijziging tijdig door de geven, zodat u de Scharrelaar gewoon kunt blijven
ontvangen.
Ik wens de vereniging en de leden een mooi natuurjaar toe.
Klaas Compagner
penningmeester

Jeugd-

hoekje

Zaterdag 19 januari was de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. We
konden 26 kinderen begroeten, waaronder enkele nieuwe leden.
Deze middag keken we met z’n allen naar de film “Nederland cultuurland”.
Een film die begon in de winter en zo alle seizoenen bij langs ging en ons
liet zien wat er zoal op natuurgebied te beleven valt. Na afloop kreeg ieder
een papier met vragen over de film. Traditiegetrouw aten we “knieperties”,
opgerold zodat het hele jaar nog verborgen is. Wat niet verborgen is, is het
feit dat de werkgroep jeugd dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.
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De kinderen was dan ook gevraagd het ontwerp voor de omslag van het
verenigingsblad van 2008 te maken. Drie ontwerpen werden in ontvangst
genomen, waarvan er één nu de Scharrelaar siert.
Er werden vogelkaarten uitgereikt voor de tuinvogeltelling met de vraag:
Ga de komende maand minimaal een uur of twee keer een half uur op één
plaats vogels tellen. De volgende keer gaan we dan met z’n allen bekijken
en bespreken wat we zoal gezien hebben.
De oudere jeugd zal dit komende jaar steeds foto’s maken van onze activiteiten en die in januari 2009 aan ons presenteren.
Tot slot werd het nieuwe programma uitgereikt.
Busreis Orvelte
Wij gaan dit jaar met onze busreis naar Orvelte. Wij gaan daar het Veldstudiecentrum bezoeken. Er zijn voor de oudere en jongere jeugd verschillende
programma’s. Dus iedereen kan mee. De busreis kost E 8,50. Bij opgave
betalen. Vertrek van het markt terrein in Staphorst om 8.30. Opgeven uiterlijk
tot 19 april.

Ja, ik ga met de busreis mee en heb E 8,50 betaald.
Naam___________________________Adres___________________________
Woonplaats_____________________Tel._ ____________________________
Leeftijd_________________________
Eendenkooi Haasjes
Dit jaar gaan we alleen ‘s middags fietsen. De tocht is niet zover. In de eendenkooi wordt ons het een en ander verteld over het ringwerk wat ze daar
doen. De kosten voor de fietstocht zijn E 3.00. Bij opgave betalen. Vertrek
van het marktterrein in Staphorst om 13.00 uur. Opgeven voor de fietstocht
kan tot uiterlijk 5 juli.
Ja, ik ga met de fietstocht mee en heb E 3,00 betaald
Naam___________________________Adres___________________________
Woonplaats_____________________Tel._ ____________________________
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RINGVERSLAG 2007
Aantallen per soorten leeftijd geringde vogels 2007
Overzicht aantallen vogeIs
Soort
Naam
1340
ooievaar
2670
havik
2690
sperwer
2870
buizerd
3040
torenvalk
4500
scholekster
4930
5410
7350
7570
7670
7950
9920
10200
10660
10990
11220
13350
13490
14400
14610
14620
14640
14790
14870
15673
15820
15910

Leeftijd
Onbekend Pullus Volgroeid 1 kj. na 1 kj. 2 kj. na 2 kj.
11
5
2
2
29
45
122
2

kievit
wulp
kerkuil
steenuil
ransuil
gierzwaluw
boerenzaIuw
witte kwikstaart
winterkoning
roodborst
gekraagde roodstaart
grauwe vliegenvanger
bonte vliegenvanger
glanskop
zwarte mees
pimpelmees
koolmees
boomklever
6
boomkruiper
bonte kraai
spreeuw
huismus

15980 ringmus
Totaal

6

6
14
532
145
3
2
33
11
24
13
31
8
1845
128
458
2430
2252
283
9

1

1
6

1

1
2
2
17
1
7
4

72

17

5
63
19
7
1
1
1
2

64

178

17
24
1

14
3
8458

33

7
6

4
1

15
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Eindtot.
11
9
29
45
122
2
6
14
534
151
4
2
33
11
25
15
33
8
1934
129
463
2528
2306
297
10
1
15
19
3
8759

13

89

Zwarte mees

1

Boomkruiper

Winterkoning

17

1

Boomklever

Merel

Gr.Bonte
Specht

Roodborst

1

3

Ringmus

Kauw

1

2

Spreeuw

0,1

1,2

0,1

0,2

0,1

0,1

1

17

1

3

1

2

1

1

1

0,1

20,9 303

304

Gekr.
Roodstaart

Grauwe
Vl.vanger

0,7

10

86

Bonte
Vl.vanger

6,1

22,7 329

24,0 346

1e

Glanskopmees 10

Matkopmees

Kuifmees

349

330

Koolmees

Bewoning
Bkast
%

Pimpelmees

Jaarnr 2007

13

8

2e

Broedsels

1

17

1

3

1

2

1

1

303

10

99

329

354
3

4

4

116

6

16

5

8

5

8

1886

90

671

3256
88

3071 50

Nest- Eieren
kast
Totaal 2 legbroed sels 1e
2e
3121

4

116

6

16

5

8

5

8

1886

90

759

3267

2828

3

108

6

15

5

5

8

1736

78

559

3008

3

108

6

15

5

5

8

1736

78

64 623

3008

41 2869

92,1

75,0

93,1

100

93,8

62,5

100

100

92,0

86,7

83,3

92,4
72,7 2

14,9

3,3

broed %

82,0 1

2e

uitgevlogen

0,3 17

7

2

1

37

2

43

75

3

106

6

15

5

5

5

7

1693

72

604

2965

2787

252

150

12

136

259

98

1

8

100 1
100

gemiddeld

8,1

6,8
4,0

3,0

6,4

6,0

5,0
6,0

0,0
5,3

2,5

5,0

8,0

5,7

7,8

6,3

9,1

5,0

4,0

5,0

8,0

6,2

9,0

7,7

9,9

8,8

onbev.
eieren eieren jongen

100 3

100

88

98

92

97

99

97

dode
j o n ei % gen
% jongen aantal %

BEZETTINGSPERCENTAGE: 76.2%
Uitkomst % Verstoord

Totaal
2e jongen 1e

Jongen
Totaal
eieren 1e

TOTAALOVERZICHT NESTKASTCONTROLE
Boswachterij Staphorst

AANTAL KASTEN: 1455
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NESTKASTENONDERZOEK
Jaar 2007
Gemiddeld Percentage is 76,2 %.
Hier nog de bezettingspercentages van de routes in het staatbosbeheer.
						
		
bezettings-			
bezettingsroute controleur
percentage route controleur
percentage
1
H. v. Arnhem 100%
14
E. Tuin / Douma
78%
2
B. v. Nierop
96%
15
J. Compagner
74%
3
J. Tromp
92%
16
B. Witte /Timmer
70,4%
4
L. Blaauw
91,4%
17
P.G. Siepel
70,4%
5
H. Dunnink
90%
18
J. Mussche / Jansen
70,1%
6
B. Witte
89,1%
19
K. Hoeve
70%
7
H. Huls
88%
20
K. Koobs
69,9%
8
Fam. Lubek
84,5%
21
Th. Tuin
68%
9
Fam. Douma 84%
22
L. Esselbrugge
68%
10
J. Nijboer
84%
23
J. Vos
68%
11
C. Bisschop
84%
24
E. Rolleman
60%
12
J. Hoeve
80%
25
G. J. Timmer
59,5%
13
H. v. Wijk /		
26
Fr. Bult / Talen
51%
J. Padding
80%
Controleurs hier boven zie je de percentages.
Wat heeft 5 jaar intensief onderzoek over het bezettingspercentage:
De routes die een veel lager percentage hebben dan het gemiddelde hier
een duidelijke aanwijsbare oorzaak is, elke controleur weet zijn eigen oorzaak
wel. De oorzaken kunnen zijn:
1. Verstoring door de Steenmarter
2. Nestkasten:
Slecht aan boom bevestigd, In slechte conditie, Deksels er los op niet
goed bevestigd,
Soort kast ( grote van kast en vlieggat) in verkeerde biotoop, te veel kasten
op een bepaalde oppervlakte.
3. Sperwer of andere roofvogel in de buurt.
4. Te veel jeugd bij een controleur vogel schrikt op en komt niet terug.
5. Veel bezoeken aan een nestkast is ook van negatieve invloed.( nestverlaten
e.d.)
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6. Verandering van biotoop heeft veel invloed zoals het om zagen van bomen
zodat het daarop volgend broedseizoen er vele lege kasten zijn.
Positiefs hieraan is op langer duur dat men meer gemengd bos krijgt en
een mooier biotoop heeft voor meerdere soorten.
Cijfers zijn er niet om er mee scoren maar geven aan de staat van uw
route.
Heeft u slechte deksels op de nestkasten zodat ze er meer naast dan
opliggen zo bied je een vogel geen nestgelegenheid
Nog dit bovengenoemde punten heb ik allemaal meegemaakt de laatste 8
jaar op mijn eigen route en er verbetering ingebracht ik ging van 22 % naar
84%
Woensdag 20 februari om 8 uur controleursvergadering in de info Staatsbosbeheer (schuur) na het huishoudelijk gedeelte is er een lezing over vleermuizen ( die in de Staatsbossen voorkomen ) verzorgd door de heer Douma
van werkgroep zoogdieren.
J. Nijboer, Coördinator Nestkastgroep 2003 t/m 2007

Uiterste datum voor
het inleveren van kopij:

10 april - 5 juni - 4 september - 6 november
16

Overzicht van teruggemelde
geringde vogels uit de regio

PIMPELMEES nr. AG.84.346, geringd op 16—07-2005 als 1e kjaars te
het Zwarte Meer, IJsselmeerpolders
door J. Nap C.S.

route 12, bosw. Staphorst.
op 03-05-2007 broed. in nestkast
nr.66 te IJhorst, Plaggenborgh. Route
33. Afstand 26 km.

BONTE VLIEGENVANGER nr.
AH.98486, geringd op 02-06-2005 als
pull in nestkast te Markelo, Kasteel
Het Weldam. (H. Bouwmeester)

op 14 mei 2007 broed. in nkastnr.
34e, Vossenburcht, IJhorst, route 29.
Afstand.52 km.

BONTE VLIEGENVANGER nr.
AL.57200, geringd op 04-06-2006 te
Friezenberg Ov. als pull.(5 ei)
KERKUIL nr. 5.276974, geringd op
26-06-1993 als pull in kast M. Dijk,
Siberie 1b, Tiendeveen.
KERKUIL nr. 5.348.634, geringd als
pull op 09-07-2000 in kast te Vledder,
Werkhorstlaan (Johan de Jong).
KERKUIL nr. 5.349.495, geringd als
pull (8p) in kast te Wapse op 07-062001 (Joh. de Jong).
KERKUIL nr. 5.400.307, geringd als
pull op 08-08-2006 in kast A.J. Dunning, Larijweg 60 te Ruinerwold.

op 16-05-2007 broed. in nkastnr.
1354, vak 48, bosw. Staphorst (B.G.
Nyeboer), route 9. Afstand 42 km.
op 16—10-2007 dood gevonden
bij de Slufter op Texel. Afstand 123
km.
op 01-09-2007 dood gevonden in
kast bij C. Kalfsbeek, Vledderhof 3.
Afstand 0 km. Melder L. Blaauw.
op 01-09-2007 gevonden in kast M.
van Veldhuizen, Ten Have 21, Wapse.
Afstand 1 km. Melder L. Blaauw.
op 13 okt. 2007 verkeersslachtoffer
op A.32 Wolvega. Afstand 24 km.
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WULP nr. 5.400.071, geringd als niet
vliegvlug nestjong op 22 mei 2007 te
Rouveen. Kl. Klooster. Ref. H. Krale
cs.

op 04-08-2007 geschoten te Loon
Plage, Nord. Frankrijk. Melder Philippe Ivank te Hergnies Fr. Afstand
323 km.

ZWARTE MEES nr. AH.74.979, geringd op 16-05-2005 in nkast 290b,
route 9, bosw. Staphorst als pull uit
nest van 9 pulli.

op 09-05-2007 ring teruggevonden
in braakbal van Ransuil bosw. Staphorst bij nk. 149, route 23. (Harry van
Wijk cs)

PIMPELMEES nr. AH 82.628, geringd
op 20-05-05 als pull in nkast 191,
route 7, bosw. Staphorst.

op 09-05-2007 ring teruggevonden
in braakbal van Ransuil bij nk. 149,
route 23 (H. van Wijk).

BONTE VL.VANGER nr. AH 79978,
geringd 30-05-2004 in nkast 34, route
35, Reindersveld te Echten.

op 09-05-2007 broed op 7 ei in nk.
110, vak 32, bosw. Staphorst.

PIMPELMEES nr. AK 93.247, geringd
als pull op 23-05-2005 in nkast 608,
route 17, bosw. Staphorst.

op 09-05-2007 ring teruggevonden, in braakbal van een Ransuil, in
bosw. Staphorst bij nk. 149 (23) (Harry
van Wijk cs.).

BONTE VL.VANGER nr. AK 93626,
geringd op 25-05-2006 in nk 27,
Dunninghe als nestjong. (ref. Jan
Bisschop)

op 02-05-2007 broed. in nk. 860, vak
60, bosw. Staphorst.

B O N T E V L . VA N G E R n r.
AD.84.691, geringd als pull op
26.05.2001 in nk. 309a, route 6,
vak 59, boswachterij Staphorst.

op 10-05-2007 broed. in nk.853, vak
60 bosw. Staphorst.

KERKUIL nr. 5.403.695, ger. op
30-05-2007 als pull kast R. Mulder,
Haakswold

op 18-11-2007 dood gevonden in
spoorsloot Parallelweg Staphorst.
Vinder E. Wildeboer.

KERKUIL nr. 5.408.153, op 11—092007 als geringd in kast L. van Dijk,
Oude Rijksweg 404, Rouveen.

op 25-10-2007 verkeersslachtoffer
A28—E32 nabij Staphorst Afstand 2
km. Melder Jan de Jong, Joure.
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KERKUIL nr. 5.383.094, op 15-062004 als pull geringd in kast 103,
Piel, Rouveen.

op 14-09-2007 verkeersslachtoffer
op de N375 Koekangerveld. Melder
H. Kreeft. Afstand 13 km.

HAVIK nr. 6.124742, geringd op 0606-2005 pull te Zwartewaterklooster,
(Rouveen).

op 07-04-2007 te Zalk tegen glas
gevlogen en verwond. Naar asiel te
Kampen en weer hersteld in vrijheid.
Afstand 16 km.

BOOMKLEVER nr. V.190.815, geringd als pull 14-05-2007 bosw.
Staphorst, vak 59, route 6, nestkast
1318.

op 07-07-2007 ring teruggevonden
in braakbal van Sperwer in vak 28.
Gepredeerd.

BOOMKLEVER nr. V.316.040, geringd als pull op 26-05-2007 bosw.
Staphorst, vak 59, route 6, nestkast
1318.

op 25-06-2007 ring teruggevonden
in braakbal van Sperwer in vak 21.
Gepredeerd.

BOOMKLEVER nr. V.353.369, geringd op 13-05-07 in nkast 20, Buldersbos, IJhorst as pull.

op 12-06—2007 ring teruggevonden
in braakbal van Sperwer in vak 56,
bosw. Staphorst. . Gepredeerd.

PIMPEL nr. AK.87.230, geringd als
pull op 23-05-2005 in nk. 336b, route
11, Bosw. Staphorst.

jan/febr.2007 ring gevonden in braakbal van Ransuil, bosw. Staphorst,
Zwarte Dennen. Gepredeerd.

PIMPEL nr. AL.71.725, geringd als
pull op 27-05-2006 in nkast 432,

idem jan/febr.2007 ring teruggevonden in braakbal van Ransuil bij Zwarte
Dennen, bosw. Staphorst.

Tot zover de binnengekomen terugmeldingen.
Graag tot de volgende “vlucht”.
Vogelringgroep GO8 Blaauw
Coördinator Jac. Mussche
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VELDWAARNEMINGEN

Datum:
Soort:
Plaats:
15-10-2007 Bonte Kraai
Raalte, afslag Deventer
24-11-2007 Boomvalk
Rechterensweg/Zandpad Bl. brug
27-10-2007 Canadese Gans 6 ex. Hamingerpad/Heidehoogte
02-12-2007 Groene Specht
Schapenstreek/Druivensteinweg
03-01-2008 Groene Specht
Lankhorsterweg - Schapestreek
01-01-2008 Groene Specht
Tuin, Sparrenlaan, IJhorst
20-11-2007 Grote Bonte Specht In appelboom in de tuin,
		
Oosteinde Ruinerwold
Dec 07/
Jan 08
Grote Bonte Specht In tuin Lankhorsterweg 5a
29-11-2007 Grote Zilverreiger
Klinkerweg, nabij kooi Haasjes
		
te Hasselt
06-01-2008 Goudvink 3 + 1
In pruimenboom, tuin Sparrenlaan,
		
IJhorst
Dec 07
/Jan 08
Keep 2 ex.
Tuin, Heerenweg 18a IJhorst
		
op zonnenpitten
29-11-2007 Kleine Zwaan 24 ex. Klinkerweg nabij Kooi Haasjes
		
te Hasselt
13-12-2007 Ransuil
talud viaduct Scholenweg / A28
14-11-2007 IJsvogel
Oosterboer, tuinvijver t.o. ziekenhuis
24-11-2007 IJsvogel 2 ex.
Rienkskanaal/Hamingerpad
18-12-2007 IJsvogel
Kerkbrug over de Reest in IJhorst
21-12-2007 IJsvogel
Rechterensweg t.h.v. no 24a
			
23-12-2007 IJsvogel
Rechterensweg t.h.v. no 18 	
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Waarnemer(s):
Henk Dunnink
Henk Dunnink
Henk Dunnink
Henk Dunnink
Anneke Vos
Hennie Bult
Geertje Zwiers
en Ep Meekhof
Fam. Vos
Jan Dunnink en
Henk Luten
Evert
Rolleman

Fam. Muller
Jan Dunnink en
Henk Luten
Henk Poolman
Henk Dunnink jr.
Henk Dunnink
Hennie Bult
Henk Dunnink en
D. Compagner
Henk Dunnink

De aktiviteiten van onze vereniging zijn:

n De jeugd natuur- en milieubewust maken door:
- Nestkastonderzoek in de Boswachterij Staphorst en haar omgeving;
- Excursies organiseren op natuur- en vogelgebied;
- Het verzorgen van lezingen met film- of diavoorstellingen.

n Het meewerken aan natuurwetenschappelijk onderzoek door:
- Vogelringwerk in de wijde omgeving;
- Inventarisatie-onderzoek van flora en fauna;
- Nestkastonderzoek e.d. op natuurwetenschappelijk terrein.

n Het organiseren van excursies en natuurwandelingen.

n Gerichte wintervoedering van vogels.

n Bescherming van plant en dier door:
- Het stichten van vrijwillige broedterreinen;
- Het plaatsen van nest- en broedkasten;

n Het onderhouden van contacten met (overheids)instanties t.b.v. natuur
en landschapsbescherming.

n Het voeren van acties voor het behoud van een gezond leefmilieu.
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INHOUD SCHARRELAAR 2007
Nr. 166:
Voorwoord
Agenda
Uitnodiging 50 jaar bestaan
Agenda alg. ledenvergadering
Jaarverslag 2006
Kort bericht penningmeester
Zoogdieren verslag
Weidevogelgroep oeverlanden
Begin van de Reest + kaart
Verslag werkgroep nestkastonderzoek
Jeugdhoekje
Vogel waarheen was uw vlucht?
Overzicht terugmeldingen ringwerk
Ringonderzoek 2006
Nestkastonderzoek 2006 Vossenburcht Bomertswijk
Zieke koolmezen op de Vossenburcht
Verschil tussen glanskopmees en matkopmees
Oude vogelboeken uit grootmoederstijd
Inhoud Scharrelaar 2006

Januari
1
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
21
23
24
27

Nr. 167:
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
Veldwaarnemingen
Vogel waarheen was uw vlucht?
Bloeiende wilde planten in de winter
Vogelfestival 2007

Mei
1
1
2
4
12
15
20

Nr. 168:
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
Veldwaarnemingen
Kwartet hazen en een grutto
Vogel waarheen was uw vlucht?
Geringde rosse vleermuis in vleermuiskast
Massale sterfte jonge koolmezen
Vleermuis excursie

Juli
1
1
2
4
6
7
10
11
12
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Vlinder routes in Nederland
Natuur gebeuren in grootmoederstijd
Nr. 169:
Agenda
Jeugdagenda
Jeugdhoekje
Veldwaarnemingen
Jubileum toespraak Mevr. Roorda
Een week Sauerland
Vogel waarheen was uw vlucht?
Nestkast onderzoek 2007.
Object:
Carstenven
Carstenbos
Reindersveld
Vogelfestival 2007

13
14
Oktober
1
1
2
4
8
10
13
18
18
19
19

Nr. 170:	December
Voorwoord
1
Agenda
2
Jeugdagenda
2
Agenda alg. ledenvergadering
3
Verslag jaarvergadering 2007
4
Jeugdhoekje
7
Nestkastonderzoek 2007.
Object:
Vossenburcht
9
Bomertswijk
9
Vogel waarheen was uw vlucht?
10
Veldwaarnemingen
13
Uitreiking gouden mees. B Witte
14
Korte vacantie in voorm. O Duitsland
15
Uitslag verloting
17
Redactie: uitslag prijswinnaars doe en kijkdag
17
Maak het verhaal af
18
Mededeling jubileumboek
19
Een dassendrama
19
Verslag jeugd activiteiten
20
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Dit blad is bestemd voor een ieder die belangstelling heeft
voor de Natuur en het behoud daarvan.
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