Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 mei 2014
bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 29 personen
Afwezig met kennisgeving: 1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in het
bijzonder Ronald Messemaker, die na de pauze een lezing geeft over de moerasnatuur in de
Wieden en Weerribben.
2). Mededelingen:
Er gaat een lijst rond voor deelname aan de vrijwilligersdag op 6 september naar het
Dwingelderveld.
Langs de A28 staat een oeverzwaluwwand waar 15 paartjes in broeden.
Van de gemeente is toestemming gekregen om 1½ km zandweg en ook bij de Dekkersweg
in te zaaien voor de patrijs, hetgeen onlangs is uitgevoerd.
3). Ingekomen stukken:
Natuur en Milieu Overijssel: zij zoeken mensen om aan huis gebonden ouderen te
bezoeken met de nieuwe natuurkoffer: inclusief training.
Drents Landschap: blad en activiteitenkalender.
4). Verslag d.d. 7 april 2014:
Het verslag worden goedgekeurd met de volgende correctie:
1 november 2014 is de landelijke natuurwerkdag en niet schoonmaakdag.
Opmerkingen n.a.v. het verslag:
Weidevogelbescherming heeft geen interesse voor de cursus.
Landschap Overijssel twijfelt over de gevonden afdruk bij “de Wildenberg” van een wild
zwijn. Het zou van een ree zijn. Foto wordt toch in “de Scharrelaar” geplaatst.
5). Werkgroepen:
Jeugd: Nestkastcontrole is gestart en de jeugd gaat nog steeds graag mee.
Planten: Op 20 maart zijn bij Dickninge 31 bloeiende planten, struiken en bomen
genoteerd. Op 17 april zijn de Kievitsbloemen geteld aan de Reeststouwe naast de A 32, het
waren er 20. Op 17 en 24 april zijn 2 percelen aldaar, eigendom van Landschap Overijssel
geïnventariseerd. Op 1 mei is een begin gemaakt met het inventariseren van kilometerhok
216.520 bij Dunningen (De Wijk).
Op 8 mei, 15 mei en 22 mei om 19.00 uur gaan ze hier mee verder. Op 8 en 15 mei
samenkomst op de parkeerplaats hoek Commissieweg/Haalweidigerweg (zandweg) bij De
Wijk. En op 22 mei in de Sparrenlaan bij Harm Bloemhof in IJhorst. Op 5 en 12 juni om
19.00 gaat de werkgroep het Natuurreservaat “De Oude Stroom” van Staatsbosbeheer
inventariseren. Plaats van samenkomst: hoek Verlegde Hoogeveense Vaart
(zuidkant)/Staphorster Grote Stouwe onder Meppel.
Nestkastonderzoek: Harry van Wijk meldt dat het met de bonte vliegenvangers slecht
gaat: veel lege kasten.
Ringwerk: Een oude melding van een koolmees, die geringd is in IJhorst en 2 jaar later in
Litouwen is teruggemeld. Er zijn zwarte mezen gevangen: een mannetje met een vrouwtje:
dit was zijn dochter. Paartje raven met 3 jongen waargenomen. Er is een roodkopklauwier
gezien in de Witte Bergen en ook een appelvink.
Jan Huls heeft 3 broedgevallen van bosuilen, waarbij 2 met 5 jongen en 1 met 1 jong zijn
geringd. Jan Dunnink heeft foto’s van een kast waar een marter actief was.
Vlinders: Berend Witte meldt dat bij de Ganzenplas alle soorten die er horen te zijn, er ook
waren.
Weidevogels: Er is een verslag van de Natuurvereniging Horst en Maten over weidevogels.
Roofvogels en uilen: er is een paar zeearenden gezien boven de Zwarte Venen.

Ruimtelijke ordening:
Harm Bloemhof geeft de stand van zaken weer van het beheersplan Natura 2000 in de
Provincie Overijssel.
In 2009 hebben diverse werkgroepen een bijdrage geleverd dat een beheersplan heeft
opgeleverd. Nu wordt de bestaande informatie samengebracht in 1e concept beheersplan en
het vervolg proces; een belangrijk onderdeel is het terugdringen van de stikstofpositie.
Hoofdlijnen van vervolgproces
1e concept beheersplan gaat begin mei naar gemeenten en de partners. Reacties worden
verwerkt in een 2e concept. In de zomer van 2014 wordt een ontwerp beheersplan
vastgesteld. Hierna wordt het ontwerp-beheersplan ter visie gelegd en kunnen zienswijzen
worden ingediend.
Er liggen 24 Natura 2000 gebieden geheel of gedeeltelijk in Overijssel.
Voor de Natura 2000 wordt een beheersplan vastgesteld dat zes jaar geldig is. In onze
gemeente is dit van toepassing voor Olde maten en Veerslootlanden.
Zoogdieren:
Harm Bloemhof: Jan Huls meldde begin april een dood jong dasje te hebben gevonden
bovenop een dassenburcht. De navelstreng was niet dicht gegroeid. Het diertje was ca. 2
maanden oud en woog 2 kg. Aan Staatsbosbeheer aangeboden voor preparatie en tot nader
order ingevroren bij de Lokkerij.
Enige weken geleden is een dassenburcht aan de rand van de Zwarte Venen door
landbouwwerkzaamheden vernield. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (voormalige
AID) heeft e.e.a. in onderzoek.
Gemeenteraad meldt in de Stentor: “We willen van de das af”
Naar aanleiding hiervan heeft Henk Dunnink een ingezonden artikel in de Meppeler Courant
geschreven over het dassen “probleem” nabij Dekkersweg.
Redactie: A.s. donderdag is de inleverdatum voor kopij.
Natuurreizen: Over 2½ week is het vertrek.
6). Wat komen gaat:
17-05-2014 Bestuursuitje naar Junne
23 t/m 31-05-2014 Natuurreis naar Hongarije
02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten; rondleiding door Jeroen Bredenbeek: laarzen mee; daarna
korte ledencontactvergadering
09-06-2014 Fietstocht 2e Pinksterdag
22-07-2014 Stand bij Fiets4daagse, ‘t Vledder in Meppel vanaf 12.00 uur
01-09-2014 Ledencontactvergadering met lezing: Paarse pracht door Albert Kerssies
06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte
13-09-2014 Heidezuivering
06-10-2014 Ledencontactvergadering
11-10-2014 Heidezuivering
03-11-2014 Ledencontactvergadering
01-11-2014 Landelijke Natuurwerkdag
01-12-2014 Ledencontactvergadering
05-01-2015 Ledencontactvergadering met lezing over Alpenflora door Jan van Marle
02-02-2015 Ledencontactvergadering met lezing door Arnold Lassche
02-03-2015 Algemene ledenvergadering met lezing over vogel/dier van het jaar
06-04-2015 Ledencontactvergadering
04-05-2015 Ledencontactvergadering (met 2 min. stilte om 20.00 uur)
01-06-2015 Excursie op Dickninge: vleermuizen; daarna korte ledencontactvergadering
7). Rondvraag:
Jaap Padding meldt dat er met Jos Kloppenburg een plek is afgesproken waar dode dieren
neergelegd zullen worden, als voederplek voor de raven.

Jan Paasman: Op nestkast.nl zou door slechts 1 persoon van onze vereniging van 86
nestkasten gegevens doorgestuurd zijn. Ze zetten de gegevens al heel snel op de website,
wanneer de meeste controleurs nog niet klaar zijn.
Harm Bloemhof meldt, dat Rieks van Lubek tijdens de nestkastcontrole in het Buldersbos
ca. 10 kasten aantrof met muizennesten.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze houdt Ronald Messemaker een lezing over moerasnatuur. Na afloop nodigt hij
ons uit voor een excursie in de Weerribben/Wieden.
9). Sluiting:
Na Ronald te hebben bedankt voor zijn lezing sluit de voorzitter de vergadering en wenst
een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 1 september 2014.
de voorzitter Jan Vos

de notulist Janny Niehoff

