
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 1 september 2014 

bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 27 personen 

Afwezig met kennisgeving: Jan Huls. Niek Gosker en Pieter v.d. Berg komen later. 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom na deze 

zomervakantie, in het bijzonder Albert Kerssies.  

 

2). Mededelingen:  

Er is hulp toegezegd aan Jan Paasman om op Dickninge de stinzenbeplanting vrij te maken 

van takken etc. Er komen weer 2 heidezuiveringen aan, waarbij vooral volwassenen nodig 

zijn voor leiding aan de jeugd. Bij de oeverzwaluwwand langs de A28 moet de beplanting 

worden gesnoeid, in overleg met Rijkswaterstaat. Op 6 september a.s. is de vrijwilligersdag 

en vrijwilligers kunnen zich hier nog voor opgeven. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken. 

 

4). Verslag d.d. 5 mei 2014: 

Het verslag worden goedgekeurd met de volgende correctie: Jan Paasman zei, dat bij 

Dickninge 31 bloeiende soorten planten, struiken en bomen zijn genoteerd. 

Opmerkingen n.a.v. het verslag: 

Harm neemt contact op met Susan Brand van de gemeente, omdat er gemaaid is bij het 

gebied van het patrijzenproject. Dit moet niet in de zomer, maar pas aan het eind van het 

seizoen. De patrijs is door verschillende personen waargenomen in dit gebied. 

De stand bij de Fiets4daagse in Meppel is niet voor herhaling vatbaar. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: 14 kinderen en 5 volwassenen zijn mee geweest naar de Oostvaardersplassen.  

Planten: Jan Paasman meldt dat in de Vledders 18 orchideeën zijn geteld. A.s. donderdag 

gaat de groep naar Vledders Zuid en de week erna naar de  Koolhaar.  

Nestkastonderzoek: Nog niet elke controleur heeft de gegevens ingeleverd. Van 15 zijn ze 

al wel binnen en Jan Nijboer stuurt deze door. 

Ringwerk: Jan Dunnink meldt dat er 2 ringen onder een bosuilkast zijn gevonden, waarvan 

1 van een boomklever is geweest en de andere onbekend. Jan Huls heeft meegedeeld dat er 

7 jonge kerkuilen zijn geringd. 

Vlinders: Berend Witte meldt dat over een langere periode als vorig jaar dezelfde aantallen 

zijn geteld. Dit zijn voornamelijk zandoogjes en witjes. Van heideblauwtjes en eikenpages 

waren er veel minder.  

Weidevogels: geen mededelingen. 

Roofvogels en uilen: geen mededelingen. 

Ruimtelijke ordening: geen mededelingen.  

Zoogdieren: geen mededelingen.  

Redactie: A.s. donderdag is de inleverdatum voor kopij.  

Natuurreizen: In deze Scharrelaar zal het verslag van de Natuurreis naar Hongarije 

worden opgenomen. 

 

6). Wat komen gaat: 

06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte 

13-09-2014 Heidezuivering bij de Zwarte Venen 

06-10-2014 Ledencontactvergadering, met een lezing door Ingo Jansen over 

ringslangen/reptielen 

11-10-2014 Heidezuivering 

01-11-2014 Landelijke Natuurwerkdag 

03-11-2014 Ledencontactvergadering, met een lezing Geert de Vries over de ecologie van 

houtwallen, poelen en andere kleine landschapselementen. 



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 

29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis 

 

7). Rondvraag:  

Jaap Padding meldt dat de wisselbeker van NBV verhuisd is van de info van 

Staatsbosbeheer naar Kroko. 

Roelof Talen vraagt wie 2 surfplanken heeft om makkelijker bij de oeverzwaluwenwand te 

kunnen komen.  

Jan Dunnink: lopen langs de A28 mag, in verband met het gevaar, alleen onder begeleiding 

van Rijkswaterstaat. 

Gerard v.d. Berg vertelt over de geschiedenis, de bouw en het gebruik van de aalstal in de 

Reest. De paling zal wel worden gevangen, maar altijd weer teruggezet.  

Eelco Kuiken gaat foto’s maken van dit aalstalproject, die waarschijnlijk ook in de 

Scharrelaar komen. Het project wordt gesponsord door de Rabobank, het Cultuurfonds en 

de gemeente. Het waterschap gaat een vistrap aanleggen waar de Reest in de Hoogeveense 

Vaart uitkomt. 

Harry van Wijk meldt dat er weer bagger langs de Reest ligt. Gerard v.d. Berg heeft dit met 

het Waterschap overlegd, omdat ze een proef willen doen of ze van waterplanten planken 

kunnen maken. Mocht dat niet lukken dan is het de bedoeling dat het Waterschap dit wel 

weg gaat halen. 

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze geeft Albert Kerssies de lezing Paarse Pracht. 

 

9). Sluiting: 

Na Albert te hebben bedankt voor zijn lezing sluit de voorzitter de vergadering en wenst een 

ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 6 oktober 2014. 

 

 

de voorzitter Jan Vos   de notulist Janny Niehoff 


