
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 13 april 2015 bij KroKo 

MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 25 personen 

Afwezig met kennisgeving: Jan en Anneke Vos 

 

1). Opening: 

De 2e voorzitter Pieter v.d. Berg opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. Een speciaal welkom voor Albert Corporaal, die het gedeelte na de pauze verzorgt 

met de presentatie over de Staphorster Polder.  

 

2). Mededelingen:  

geen 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Een aantal periodieken. 

 

4). Verslag d.d. 2 maart 2015 (jaarvergadering): 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Dit verslag zal op 7 maart 2016 worden 

vastgesteld. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: De nestkastcontrole is begonnen. De routes voor de kinderen zijn moeilijk in te 

delen door een tekort aan controleurs die kinderen meenemen op de routes. 

 

Planten: Jan Paasman probeert een beschermingsplan op te stellen voor de wilde narcis in 

de gemeente Staphorst. Hij krijgt hulp van een ecoloog van Landschap Overijssel. Verder 

heeft de groep op 19 maart 23 bloeiende soorten gevonden op Dickninge. De reguliere 

inventarisaties beginnen donderdag 16 april weer bij het witte hek. Het verdere programma 

komt op de website.  

 

Ringwerk: Harry van Wijk meldt dat de eerste geringde bonte vliegenvanger is 

teruggemeld.  

 

Vlinders en libellen: Michiel Poolman meldt dat hij een route heeft in de Veerslootslanden. 

De vlinders beginnen te vliegen. De Oostelijk vos is gesignaleerd.  

 

Weidevogels: geen bijzonderheden 

 

Roofvogels en uilen: Arnold Lassche meldt dat er 46 nesten van o.a. sperwer, buizerd en 

havik zijn gelokaliseerd in het Staphorster bos. Komende week worden de uilen 

geïnventariseerd. 

 

Projecten: Roelof Talen meldt dat 6 personen hebben geholpen bij de 

oeverzwaluwenwand. De gaten zijn dicht gemaakt en de opslag voor de wand is 

weggehaald. Er zijn reeds 10 oeverzwaluwen gesignaleerd. Jan Dunnink heeft nog een 

geluidsinstallatie bij Roorda geplaatst, maar hij heeft nog 200 m snoer nodig. Wie kan dit 

leveren. Het zaad van de gemeente voor het patrijzenproject is binnen.  

 

Nestkastonderzoek: geen bijzonderheden. 

Ruimtelijke ordening: idem 

Zoogdieren: idem 

Redactie: idem 

Natuurreizen: idem 

 

 

 

 



6). Wat komen gaat: 

11-05-2015 Ledencontactvergadering  

25-05-2015 Fietstocht (2e Pinksterdag) 

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 

02-11-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door René Koller over “het Wad”  

07-11-2015 Natuurwerkdag 

07-12-2015 Ledencontactvergadering 

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

 

7). Rondvraag:  

Gerard v.d. Berg meldt dat op 6 mei a.s. de inhuldiging van de aalstal plaatsvindt bij de 

kerk om 16.00 uur.  

De voorzitter meldt dat de intekenlijst voor de vrijwilligersdag op de tafel ligt. 

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze een lezing door Albert Corporaal over de Staphorster Polder. 

 

9). Sluiting: 

Na Albert Corporaal te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de 

vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 11 mei 2015. 

 

 

De 2e voorzitter Pieter v.d. Berg   De notulist Janny Niehoff 


