
 

 

Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 7 mei 2012 bij KroKo 

Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst 

 

Aanwezig:   personen 

 

Met kennisgeving afwezig: G. v.d. Berg,  E. Rolleman, J. Huls. 

Pieter v.d. Berg komt later. 

 

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom en herinnert eraan dat de volgende keer bij de 

“Zonnehorst” van de fam. Bunskoek zal zijn, waar een toelichting over het buiten gebeuren 

gegeven zal worden (biologische tuin). 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Ingekomen stukken: 

- Mijn Stad Mijn Dorp  - mogelijkheid digitale platform. 

- centrum Erfgoed   - volksverhaal schrijven 

- Natuur en Milieu Overijssel  - medewerking bestemmingsplannen 

- Natuur beschermingsver.  - Geaflecht maart 2012  

- Natuurwerkgr. De Reest  - Reestinfo maart 2012  

- ver. voor veldbiologie  - De Noordwesthoek april 2012  

- ver. natuurbesch. Zuidwolde - Natuurgenoten maart 2012 

- Vogelbescherming   - Vogelnieuws april 2012  

- Het Drentse landschap  - 5x Kwartaal blad maart 2012 

- Landschap Overijssel  - Uitnodiging Kapavond 19 april  

- Landschap/gemeente   - Uitnodiging pastorietuin 26 april 

- Groot Sallands Peil   - nieuwsbrief maart 2012  

- De Vechtstreek   - Meander 2012-1  

-Natuur en Milleu                              -graag een berichtje bij te organiseren festiviteiten 

-Geboorte kaartje                               -van Jesse zoon van Klaas Compagner en Ruth Kromdijk 

-Mijn stad mijn dorp                          -Nieuwsbrief 

-Nederland centrum voor volkscul-   - organisatie fietstocht voor een wedstrijd. 

 tuur en immaterieel erfgoed. 

 

Notulen: geen op- of aanmerkingen. 

 

Naar aanleiding van: 

 

Harm Bloemhof vraagt wanneer de zwaluwtil wordt geplaatst. 

Volgens de voorzitter is daar de vorige keer een datum voor genoemd, maar dit is nog niet 

gerealiseerd. Allemaal wat aan de late kant, want het broedseizoen is ook voor de zwaluw 

begonnen. 

De heer Huiskes maakt een opmerking over het konijn, dat op het kerkhof actief zou zijn. Dit 

is volgens hem bijzonder, want zoveel wilde konijnen worden er niet meer waargenomen. 

Er zijn volgens de heer Huiskes meer dassen actief. Ook worden er meer hazen waargenomen. 

 

 

 



 

 

Werkgroepen: 
Jeugd: Geen Bijzonderheden. 

 

Planten: 

Op donderdagavond 5 april is met het zomerprogramma gestart op Dickninge. De 

donderdagen daarop worden enkele gemeentebermen in Staphorst geïnventariseerd. Dit wordt 

de komende donderdagen voortgezet, behalve volgende week met Hemelvaartdag. Op 31 mei 

gaan ze ‘s morgens naar Havelte. Zie verder het programma op de website van vereniging. 

 

Nestkasten: 

Er wordt op verschillende dagen routes gelopen, maar het is niet de bedoeling dat dit door de 

jeugd, die mee gaat, wordt bepaald. Het is de controleur die bepaalt wanneer een en ander zal 

zijn. Zaterdag is de meest geschikte dag hiervoor, aldus de voorzitter. 

Tijdens deze controles zijn er minder zwarte mezen aangetroffen en meer ongeringde vogels, 

volgens Harry van Wijk. 

 

Ringwerk: 
De eerste verstoringen zijn er al gesignaleerd. Er is een nest uit een beschermd kastje 

getrokken. Daarna volgt er een discussie over het al dan niet plaatsen van een camera om een 

en ander duidelijk te kunnen waarnemen. 

 

Weidevogels: 
Nederland is een mooi land geweest voor de weidevogels. Als het zo doorgaat zijn er op de 

lange duur, over ongeveer 30 jaar is de schatting, geen weidevogels meer over, aldus de heer 

Wouda. Volgens hem is het de schuld van de boeren, zij zijn te snel actief op het land. 

De vogel krijgt de tijd niet en ook is de boer te intensief bezig. 

Er is met 3 personen waargenomen; 

30 kievitsnesten, 6 wulpennesten, 1 gruttonest, 4 wulpennesten en  knobbelzwanen. 

Oproep voor mensen om actief te willen worden in deze werkgroep. 

Daarna volgt er een discussie over telling en wat waar aanwezig is. 

Het is een trieste conclusie maar hopelijk wordt het beter wanneer er meer subsidie wordt 

toegekend aan de boeren, die hiervoor grasland beschikbaar willen stellen. 

  

Roofvogels: 
Er zijn 2 nesten van jonge bosuilen  geringd. Er werd een nestkast aangetroffen besmeurd met 

uitwerpselen, die een ammoniakgeur verspreidde. Waarschijnlijk een actieve marter? 

 

Vlinders: 
Het weer werkt niet mee, met 15 graden zonder zon is het te koud, geen vlinder waar te 

nemen. 

 

R.O.: 
Bij de Witte Bergen was men volop aan het bomen zagen, maar na een melding werd dit al 

snel dezelfde morgen nog stilgelegd, door de gemeente. 

 

 

 

 



 

Zoogdieren: 
De kasten zijn gecontroleerd; er worden veel rosse vleermuizen waargenomen. 

Een van de kasten wordt door een collega van Theo Douma van deze werkgroep opgehangen 

in Noord-Holland. 

 

Redactie: 
Tot 10 mei 2012 kan er kopij ingeleverd worden en de vergadering van de redactie is na 

terugkomst van de Polenreis. 

 

Natuurreizen: 

Er zijn geen mededelingen, de groep hoopt zaterdag 12 mei a.s. te vertrekken. 

 

Daarna komt de delegatie binnen van Waterschap Groot-Salland en wordt welkom geheten 

door de voorzitter. 

 

Wat komen gaat: 
03-09-2012   LCV Presentatie Anne Jan Loonstra (wilde bijen) 

22-09-2012 1
e
 Heidezuivering (1

e
 heidezuivering 1972, dus 40-jarig jubileum) 

01-10-2012   LCV presentatie Staatsbosbeheer 

13-10-2012  2
e
 Heidezuivering 

05-11-2012   LCV  Lezing over kerkuilen.  Johan de Jong 

03-12-2012   LCV lezing van Martijn Bunskoek  over verblijf op Rottumeroog. 

 

Rondvraag: 
Harm Bloemhof meldt dat de chauffeurs van de auto’s, die op de vrijwilligersdag gereden 

hebben, door de penningmeester contant uitbetaald kunnen worden vanavond. 

 

Het “Timmermansbosje” is het “Overijsselsbosje”  geworden. 

Landschap Overijssel beschermt dit en het zal opgeknapt worden; de nestkastjes kunnen 

blijven hangen. 

 

Hierna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze vertellen de ecologen van Waterschap Groot-Salland ons over het onderhoud wat 

zoal plaatsvindt en wat daar de bevindingen bij zijn. 

 

 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers                              de voorzitter  Jan Vos . 


