
 

Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 7 november 2011 bij KroKo 

Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 28 personen. 

 

Met kennisgeving afwezig: G. Kronenburg, J. Huls. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen welkom in het bijzonder de boswachters  

Johan Dammers en Harco Bergman. 

 

Mededelingen: 

19 november a.s. is er een infodag bij de veldschuur “Bid en Werk”. Er is de mogelijkheid om 

hier als vereniging aan deel te nemen. 

De nieuwe vrijwilligersdag is in 2012 op 5 mei vastgesteld. Vrijwilligers worden vrijgesteld 

van een eigen bijdrage. Van de partners, die meegaan wordt een eigen bijdrage van € 15,-- 

gehandhaafd. 

De heer Wouda van de werkgroep weidevogels bedankt de vereniging voor de attentie, die hij 

tijdens zijn ziekte mocht ontvangen; het had hem erg goed gedaan. 

Vorige week tijdens de heidezuivering is Jaap Padding gebeten door een adder gebeten en 

moest daarna naar het Ziekenhuis. 

5 november was er de landelijke natuurwerkdag, hier mag ook door de vereniging wel meer 

ruchtbaarheid aan gegeven worden. Deze dag wordt georganiseerd door de provinciale 

landschappen. 

 

Ingekomen stukken: 
Geaflecht [it Frysk Gea] de friese zustervereniging bestond 30 jaar, vanuit de vereniging is 

gereageerd door middel van een kaartje. 

 

- Vogelbescherming    - website www.vogelbescherming.nl (*1) 

     - Vogelnieuws okt 2011  

- KNNV    - Natura nr. 5 

- Hist.Overijssel   - Mijn Stad Mijn Dorp nr.5 2011  

- ver.”de Vechtstreek”  - Meander 2011-3 

- Het Drentse Landschap  - kwartaalblad nr.71 (5stuks) 

- ver.v.natuurbesch.Zuidwolde - Natuurgenoten.okt. 2011 

- ver.natuurbesch.Gorredijk  - Geaflecht 

- De Noordwesthoek   - nummer 4 okt 

 

Notulen: 
De juiste leeftijd van de overleden ere-voorzitter Heer Blaauw is 91 jaar en niet zoals 

genoemd 92 jaar. De korfjes welke voor de nestkasten worden gemaakt in verband met de 

overlast welke door marters zou worden veroorzaakt kunnen worden afgehaald om te worden 

gemonteerd. Sommige marters vreten grote gaten in de kastjes, er wordt geprobeerd om 

subsidie voor de onkosten te krijgen. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd:  19 november is er “braakballen pluizen”. Arnold Lassche van de werkgroep 

Roofvogels en Uilen hoopt hierbij ook aanwezig te zijn. Over het programma 

van volgend jaar wordt nagedacht. 

http://www.vogelbescherming.nl/


  Jeugdleden blijken steeds vroeger te stoppen met het lidmaatschap. 

 

Nestkasten: Zoals genoemd zijn de controleurs druk bezig om korfjes voor de kasten aan te

  brengen. 

 

Planten: Op 26 oktober is Dickninge bezocht; er bloeiden om dat moment 39 soorten. 

  De volgende samenkomst is op 15 november; plaats van samenkomst: het  

  het witte hek bij Dickninge. 

 

Weidevogels: Volgens Jan Dunnink geeft onderzoek aan, dat de wulpen 1 % achteruitgaan. 

  Dit komt met name omdat er tussen de 5
e
 en 10

e
 dag gebrek aan voedsel zou 

  zijn.   

 

Roofvogels: Geen bijzonderheden. Misschien, dat er nog een telling zou kunnen  

  plaatsvinden? Wie wil daaraan meewerken ? 

 

Vlinders: Geen nieuws. Het was een wisselvallig seizoen, maar dit is per jaar heel  

  verschillend. 

 

R.O.  Geen bijzonderheden. 

 

Zoogdieren: Er zijn 3 dode dassen gemeld vanuit regio IJsselland. Er zijn dit jaar veel  

  meldingen van dode dassen. 

 

Redactie: Morgen wordt de Scharrelaar geadresseerd, oproep voor kopij voor de  

  nieuwe Scharrelaar 

 

Natuurreizen:De definitieve datum van de reis is van 12 tot 19 mei 2012. Het reisdoel ligt ter 

hoogte van Frankfurt aan de Oder en wel de Oder-Wartadelta. Dit zal ook op 

de website van de vereniging komen te staan. De overnachtingsplaats zal 

Witnica in Polen zijn. 

 

Staatsbosbeheer.: Harco Bergman is boswachter en hij vertelt dat Staatsbosbeheer zware 

tijden doormaakt. De financiën worden gehalveerd. Hardenberg wordt gesloten. Er komt een 

andere personele bezetting. 

De houtproductie gaat opgeschroefd worden, in verband met het ophouden van de eigen 

broek. Dus er wordt weer gesproken van een productiebos. 

Er zullen 250 à 300 banen verdwijnen en omdat er veel oudere werknemers zijn, zullen er 

weinig  gedwongen ontslagen zijn.  

De sponsorloop van de voetbalvereniging Staphorst heeft een extra financiële gift opgeleverd 

voor het belevingspad, ook de AG’85  zwarte cross deed een extra gift. Er wordt een klimbos 

ontwikkeld achter de kiosk. 

 

Wat komen gaat: 

05-12-2011 LCV presentatie vleermuizen, zoogdier van het jaar. De heer Jan Mager  

02-01-2012 LCV  Nog overleg met werkgroepen over tonen mooie plaatjes. 

06-02-2012  LCV  Lezing over vogelsoort van het jaar? (of het waterschap) 

23-02-2012  Coördinatorenoverleg  

05-03-2012  LCV  beelden van natuurontwikkeling Roebolghoek; Pieter van den Berg. 

02-04-2012  LCV  Lezing zoogdier van het jaar? 



07-05-2012  LCV  Lezing plant van het jaar? Lezing Jan E.D. Visser? 

11/12-05-2012 – 19-05-2012  Natuurreis. De reisbestemming is bekend 

04-06-2012    LCV Veldexcursie 

 

Rondvraag: 
B. Witte vraagt of er veel rood-witte linten van de zwarte cross in de bos zijn achter 

gebleven? 

Dit wordt ontkend bij monde van Klaas Compagner, die zelf deelnemer hieraan is. 

 

Mevr. Strijker? vraagt of de brandgang vanaf de Schotsweg doorgaat? Hier zal navraag naar 

zijn. Er zou een heel nieuw pad komen, waarom wordt er geen bestaand pad opgeschoond? 

Waarom moet er een nieuw pad komen is de vraag. Deze vraag gaat naar Staatsbosbeheer. 

 

J. Padding vraagt of de dode heide bij de 4 bergen afgebrand kan worden? Staatsbosbeheer 

vertelt, dat ze niet staan te springen om dit uit te gaan voeren. 

 

J. Paasman: wanneer wordt er begonnen met uitbaggeren van de oude vijver? Er zou nog geen 

vergunning zijn, volgens Jan moet de vis er uit, anders worden alle planten opgevreten. 

 

J. Dunnink: is er al meer bekend over de oeverzwaluw? De oeverzwaluwwand gaat door. 

Er zou volgens J. Dunnink eenmalig subsidie voor te verkrijgen zijn bij de vogelbescherming. 

 

J. Padding zou een oeverzwaluwwand bij het platform van de IJhorster kerk ook een goed 

idee vinden. G. van den Berg licht toe, dat er een zwaluwtil komt. 

 

J. Dunnink oppert het idee om afgekeurde betonplaten, waar alleen nog gaten in geboord 

moeten worden, hiervoor te gebruiken. 

 

Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze laat Harry van Wijk ons van mooie plaatjes genieten. Op deze manier zien we 

alle seizoenen van het jaar. 

 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers                       de voorzitter Jan Vos. 

 

 

 

   


