Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 november 2018 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 26 personen
Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman, Mirjam Fagel, Roelof Talen
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Evert Westerhof wordt
in het bijzonder welkom geheten, omdat hij een presentatie over de WBE zal houden.
2). Ingekomen stukken:
Diverse periodieken
Uitnodiging van IVN, Peter Adema over cursus Voedselbossen op 15 november.
Uitnodiging van gemeente Staphorst om mee te praten over energietransitie. De vereniging wil
hierover meepraten. Wie dat nog meer wil, kan zich opgeven.
Overzicht van fondsen voor allerlei projecten op natuurgebied. Wie wil zich hierin verdiepen?
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag vraagt Jan Vos of er nog reacties waren op de lijst van vlinderen bijenplanten. Hier zijn positieve reactie op gekomen.
Er wordt nog een advies gegeven om heide te plaggen om de klokjesgentiaan meer ruimte te
geven. Na het plaggen kalk erover. De plaggen op een berg gooien voor de ringslang.
Er zou een actielijst gemaakt moeten worden om het bos op orde te maken, in overleg met
Staatsbosbeheer.
Jan van Marle geeft nog aan, dat de lezing over de bijen, weinig over de bijen ging.
4). Mededelingen:
- De voorzitter geeft aan dat er gestemd kan worden door leden van de Rabobank tot 15
november, maximaal 2 stemmen per organisatie. Ook op onze vereniging kan gestemd
worden.
- Staatsbosbeheer wil onderzoeken of de wildtunnels in de Vijverweg gebruikt worden. Er is
een wildcamera bij Theo Douma. Overijssels Landschap heeft ook camera’s in de kast liggen.
Jan Dunnink wil met Robert Pater van Overijssels Landschap overleggen om samen te zorgen
voor camera’s bij de wildtunnels en deze in de gaten te houden.
- Er zal 1 serie van 3 lessen worden ingevuld bij het Kompas over insecten door Greetje
Kroonenburg en Evert Rolleman. Er zal nog een serie van 3 lessen ingevuld worden door Jan
van Marle met uilenballen pluizen. Braakballen kan hij via Arnold Lassche krijgen. Verzoek is
om deze natuurlessen jaarlijks te geven.
- Niek Gosker deelt mee dat bij het meerjarenprogramma, onderdeel Leden, waarvan Greetje
Kroonenburg dossierhouder is, we de scholen willen betrekken bij de vereniging.
Verder willen we op bepaalde zaterdagen een inloopochtend van 10.00-11.30 uur bij de
infoschuur van Staatsbosbeheer houden met koffie en een wandeling. Graag actieve deelname
van de leden. Dossierhouder is Clarien Cornelisse.
De werkgroepen zullen jaarlijks een activiteit organiseren. Dossierhouder is Niek Gosker.
5). Werkgroepen:
Planten:
Jan Paasman: Op 1 november zijn we begonnen met de winterbloeitellingen op Dickninge. Wij
hebben 30 bloeiende soorten gevonden. De volgende telling is op donderdagmorgen 29
november. Start om 10.00 uur bij het tolhuis. Auto’s parkeren voor de brug over de Reest
vanaf Het Vergulde Ros. Dit omdat de weg vanaf de Dickninger Poort is afgesloten voor auto’s.
Iedereen is uitgenodigd hieraan mee te doen.
Er ontstaat een discussie over zand, dat zou worden gebruikt voor het opvullen van diepe
sloten langs het Dickningerpad, maar dat dit niet door kan gaan, in verband met de
aanwezigheid van de modderkruiper. Naschrift: Gerard v.d. Berg heeft in een mail naar Harm
Bloemhof aangegeven, dat dit wel gaat gebeuren, maar dat het verontdiepen van brede en
diepe sloten in het Reestdal niet doorgaat, omdat daar de modderkruiper is gevonden. Het is
de bedoeling om de verdroging tegen te gaan. Nu is het waterpeil in de bossloten fors

verhoogd met water uit het Dickningerbroek/Hoogeveense Vaart. Bij de schaatsbaan is
inmiddels een stuwtje geplaatst om het water vast te houden.
Redactie:
Jan Huls: Kopij inleveren voor de Scharrelaar kan tot eind van deze week (10 november). De
laatste Scharrelaar van 2018 komt voor de Kerst.
Jeugd:
Jan Vos: zaterdag 17 november is de speur-puzzeltocht.
De timmermiddag was erg leuk.
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: nog een paar controleurs moeten de lijsten inleveren.
Arnold Lassche en Harry van Wijk melden dat er veel rode wouwen gezien worden in de regio.
Ruimtelijke ordening:
Niek Gosker vindt het vreemd dat Harm Bloemhof en Gerard v.d. Berg namens de vereniging
gaan praten met Duurzaam Staphorst. Dit doen zij echter als leden van de werkgroep
Ruimtelijke ordening. Een werkgroep kan met instanties praten, maar het bestuur is
verantwoordelijk. Bij beslissingen moet de werkgroep dit terugkoppelen aan het bestuur.
Heidezuivering:
Niek Gosker: De heidezuivering was een redelijk succes. Er is veel gedaan.
Natuurwerkdag:
Harry van Wijk: er waren veel scoutingleden en een paar leden van ons. Er is weer een groot
stuk heide gezuiverd. Er zou meer informatie in de Scharrelaar over moeten staan.
Bestuur:
De voorzitter: De inloopochtenden bij de inforuimte van Staatsbosbeheer starten in januari. De
volgende ledencontactvergadering ligt er een intekenlijst voor vrijwilligers voor begeleiding bij
de wandeling of gastvrouw/-heer.
Lessen op school: Jan van Marle en Jan Paasman over uileballen.
Verder nog een oproep voor ideeën voor volgend jaar of andere scholen.
6). Wat komen gaat:
03-12-2018
Ledencontactvergadering met lezing door Wout Nieuwhuis van Landschap
Overijssel over voortgang van het project de Vledders, samen met Dinant
Hommes
07-01-2019
Ledencontactvergadering met lezing, mogelijk door Egbert Beens
04-02-2019
Ledencontactvergadering
04-03-2019
Algemene Ledenvergadering
7). Rondvraag:
Jan Vos: de inforuimte is helemaal schoongemaakt. De gebruikers dienen de ruimte na afloop
van de activiteit in het vervolg weer schoon te maken.
8). Sluiting:
Na de pauze geeft Evert Westerhof de presentatie over de Wildbeheerseenheid Reestgebied.
Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 3 december 2018.
De voorzitter Clarien Cornelisse

De notulist Janny Niehoff

