Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op 2 september 2013 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst
Met kennisgeving afwezig: J. Huls en J. Dunnink
Aanwezig: 36 personen
De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder
Chris Achterberg, die ons na de pauze alles gaat vertellen over marters.
Mededelingen
Organisatie van de Vogelaarsdag heeft gemeld, dat zij in de rode cijfers zullen
komen, omdat het boekje Vogels in Overijssel, dat ieder jaar uitkomt, verlies
oplevert. Zij vragen om tips: vogelaarsdag 1x per 2 jaar organiseren met een
dikker boekje; meer verkooppunten regelen; aanvraag coöperatiefonds
Rabobank. Zij bedanken ons en denken na over te tips.
Ingekomen stukken
- Projectbureau IJhorst
- Dienst Landelijk Gebied
- Atlas Nederlandse vogels/Sovon
Aantal periodieken

Uitnodiging film 19 september
Antwoord op onze vraag over aandacht
voor singels bij de ruilverkaveling: ze
verzoeken ons mee te denken
Er is een mogelijkheid om vogels te
adopteren

Notulen
Naar aanleiding van de notulen van 3 juni 2013:
Annie Troost heeft Janny Niehoff vervangen op de IJhorster markt, waarvoor
dank.
H. Bloemhof meldt dat geen verder onderzoek zal plaatsvinden naar
verstoringen van nesten door de grote bosmuis.
H. Bloemhof meldt dat de gemeente op de vingers is getikt over het maaien van
de bermen langs de van Wijngaardenstraat. Dit zal niet weer op zo’n rigoureuze
manier gebeuren.
De notulen van 6 mei en 13 juni 2013 worden goedgekeurd.
Werkgroepen
Jeugd: 1e Aktiviteit is de heidezuivering op 21 september. Op 28 september
vindt wateronderzoek plaats bij de Oude Vijver in de boswachterij Staphorst
(moet nog toestemming voor gegeven worden ivm een ziekte in de vijver).
De busreis naar Fügelhelling en It Damshûs in Friesland vond de jeugd leuk. J.
Padding en de overige leden die mee zijn geweest worden bedankt.
Planten: Sinds de laatste contatavond is de werkgroep 10 keer ’s morgen of ’s
avonds op pad geweest. Drie keer IJhorst (’t Veentje, Carstensbos-Noord,
Carstensbos-Zuid), twee keer naar Havelterberg, twee keer naar Oud-Avereest,

twee keer naar de Wildenberg en één keer naar het Vogeleiland in het Zwarte
Meer. Het zomerseizoen zal donderdagmorgen 5 september om 9.30 uur
traditiegetrouw besloten worden bij de Koolhaar.
Nestkasten: Bijzonder slecht jaar, omdat alles een maand later is gestart.
Sommige eieren bleven weken liggen, en er gebeurde niks mee. Bijeenkomst
van de nestkastcontroleurs is op 3 september a.s. Volgend jaar moeten er nog
wel enkele nestkastcontroleurs bijkomen, bij voorkeur controleurs, die ook
jeugd meenemen.
Ringwerk: Er is een eerste terugmelding geweest. Dit moet nog wel in de
Scharrelaar worden vermeld. H. Bloemhof meldt dat er 9 ooievaars zijn geringd.
Weidevogels: Geen bijzonderheden
Roofvogels: Slecht jaar voor de roofvogels.
Vlinders: Het voorjaar was slecht, maar de zomer maakte alles goed. Alle
soorten deden het beter. Het niveau voor de kleine vos en dagpauwoog was
zoals midden jaren ’90. Met de vlindertelling piekte de dagpauwoog De
luzernevlinder is ook waargenomen op een nieuw braakliggend terrein.
Ruimtelijke ordening: Brief over kappen van 4 eiken was van DLG. De
gemeente heeft deze vergunning niet verleend. Hiervan hebben we een brief
ontvangen.
Zoogdieren: Er zijn weer 2 jonge dassen en een volwassen mannetjesdas
doodgereden en begraven bij de “stenen duiker”. H. Bloemhof heeft de
gemeente geassisteerd bij werkzaamheden bij Scholenland, om voor de dassen
aldaar een vluchtroute te maken. Hij zal ook bij de start van de
werkzaamheden zijn om te kijken of er geen dassen in de knel raken.
Natuurreizen: De werkgroep zal binnenkort bij elkaar komen om te kijken waar
de reis in 2014 naartoe zal gaan.
Wat komen gaat
21-09-2013
Heidezuivering 1
07-10-2013
LCV: presentatie jeneverbes door Albert en Piet Kerssies
12-10-2013
Heidezuivering 2
02-11-2013
Natuurwerkdag
04-11-2013
LCV: presentatie plannen Staatsbosbeheer door Nico Arkes
09-11-2013
Overijsselse Vogelaarsdag in de buurt van Deventer of Zwolle
02-12-2013
LCV: presentatie over wilde narcissen door Jan Paasman
06-01-2013
LCV: presentatie van Twente naar Drenthe door Jan van Marle
03-02-2014
LCV: presentatie door Arnold Lassche
03-03-2014
Algemene Ledenvergadering
07-04-2014
LCV: presentatie over de vogel van het jaar ( de spreeuw)

23/24 t/m
31 mei 2014

Natuurreis

Rondvraag
H. van Wijk meldt over de werkzaamheden van Staatsbosbeheer, dat de stobben
volgende week opgehaald worden. Zuidelijk van de Vijverweg wordt voorlopig niet
gekapt.
H. Bloemhof vraagt naar de bijeneter. J. Vos meldt dat hier niet veel over
bekend is. Ze zijn niet waargenomen.
G. Kroonenburg meldt dat nog niet iedereen de contributie voor 2013 heeft
betaald. Ze vraagt iedereen om ledenmutaties van andere leden te melden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de
vergadering.
Na de pauze vertelt Chris Achterberg over marters.
De notuliste, Janny Niehoff
IJhorst, 7 oktober 2013

De voorzitter, Jan Vos
IJhorst, 7 oktober 2013

