Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 1 juni 2015 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 21 personen
Afwezig met kennisgeving: Janny Niehoff
1). Opening:
Voorzitter Jan Vos opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een
speciaal welkom voor Theo Douma.
2). Mededelingen:
De inschrijf lijst voor de vrijwilligersdag ligt op tafel.
Bij de pinksterfietstocht waren er 348 deelnemers.
3). Ingekomen stukken:
Een aantal periodieken.
4). Verslag d.d. 11 mei 2015:
Opmerking: Ongevlekt longkruid dat gezien is bij Dickninge melden bij veldwaarnemingen.
5). Werkgroepen:
Jeugd: 27-06-2015 is het jaarlijkse reisje. Er zijn 15 aanmeldingen. Er wordt gekeken of
men per auto of bus gaat.
Planten: 04-06-2015 Is er ’s ochtends een onderzoek in het Reestdal bij Dickninge volgens
de nieuwe Drentse methode.
Een week later vindt ditzelfde plaats bij de kerk in IJhorst.
02-07-2015 gaat men met speciale toestemming naar het dal van de Mosbeek om naar
orchideeën te zoeken.
09-07-2015 gaat men op zoek naar orchideeën in de Vledders.
Nestkastonderzoek:
Er zijn veel nestkasten met dode jongen. Ook zijn er zeker 40 nestkasten gepredeerd. Het
advies is om een week lang een camera te laten hangen met een lokstof (capsule visolie),
om de dader te kunnen traceren.
Er is één nestkast van de zwarte mees gezien met 19 eieren.
Ringwerk:
Het ringen van de zwarte mees is nagenoeg afgerond. In het kader van het project zijn er
54 zwarte mezen gevangen. Bij de zwarte mees wordt er bijna geen tweede broed
geconstateerd.
Vlinders en libellen:
De weersomstandigheden waren niet goed; te nat, te koud, te veel wind, dus bijna geen
waarnemingen.
Weidevogels:
Harm Bloemhof merkt op dat langs de Conrad er geen weidevogels zijn waargenomen.
Richting Wanneperveen worden nog veel weidevogels waargenomen.
Roofvogels en uilen:
03-06-2015 De steenuilen worden geringd.
Projecten: De geluidsinstallatie bij Roorda wordt weer verwijderd, want deze heeft geen
resultaat gehad.
Harm Bloemhof merkt op dat de werkzaamheden voor het patrijzenproject beter
gecoördineerd kunnen worden door één persoon, dan door het bestuur.
Komende week wordt het zaad ingezaaid tbv. het patrijzenproject.

Ruimtelijke ordening: geen
Zoogdieren:
12-05-2015 Harm Bloemhof heeft doorgekregen dat beide jonge dassen, die geplaatst zijn
in een dassenopvang, goed groeien.
Cameraonderzoek heeft aangetoond dat in de dassenburcht bij het bosje bij Halfweg vijf
volwassen dassen wonen, echter geen jongen. Bij een dassenburcht bij Balkbrug zijn wel
veel jongen waargenomen.
Redactie: geen
Natuurreizen: geen
6). Wat komen gaat:
01-06-2015 Excursie op Dickninge: vleermuizen; daarna korte ledencontactvergadering
05-09-2015 Vrijwilligersdag met Koesafari bij de Vechtdalhoeve en excursie door
Staatsbosbeheer
07-09-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door de heer Dekker over orchideeën.
19-09-2015 1e Heidezuivering
05-10-2015 Ledencontactvergadering
24-10-2015 2e Heidezuivering
02-11-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door René Koller over “het Wad”
07-11-2015 Natuurwerkdag
07-12-2015 Ledencontactvergadering
??-01-2016 LCV presentatie Jan van Marle
29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis
7). Rondvraag:
Gerard v.d. Berg meldt dat hij in een artikel heeft gelezen dat de hoornaar een bedreiging
vormt voor de bij. Hij schrijft een stukje voor de Scharrelaar.
Henk Polman heeft een excursie gevolgd bij de Kloosterkooi bij Rouveen. Daar zijn de
zilveren maan en de aardbeivlinder waargenomen.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze laat Theo Douma boeiende opnamen over de vleermuis zien van David
Attenborough.
Daarna volgt een interessante excursie bij Dickninge. Daar worden de dwergvleermuis, de
grootoorvleermuis, de watervleermuis en de laatvlieger gezien en gehoord.
9). Sluiting:
Na Theo Douma te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de bijeenkomst
en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter Jan Vos

Notulist Evert Rolleman

