
 

 

Maandag 7 oktober 2019 ledenvergadering Natuurbeschermingsvereniging 
IJhorst-Staphorst e.o. 
 
Gast meneer Booy presentatie over Plasdras. 
 
- Welkom door voorzitter Clarien Cornelisse 
- De notulen van de vorige vergadering staan op de website en worden 
 goedgekeurd. 
- Website: agenda is ingevuld en ontwikkelingen zijn bijgewerkt. 
 Stuur leuke artikelen en / of foto’s op om de website aantrekkelijke 
 en gevuld te houden. 
- Jan en Hendrikje worden gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijk. 
- Persoonlijk Clarien: afgelopen 1,5 jaar is er veel veranderd in de 
 vereniging, waaronder vertrek van een aantal leden, en mensen die door ziekte of 
 andere redenen minder kunnen doen. Daarnaast is het moeilijk aan nieuwe actieve 
 leden te komen. Gevolg is dat er veel taken doorschuiven naar anderen, en vooral 
 naar de voorzitter. Voor Clarien is het daardoor, gezien haar overige   
 werkzaamheden, niet meer mogelijk om de taak van voorzitter te blijven vervullen. 
 Wel blijft ze aan als algemeen bestuurslid, en tot eind dit jaar als waarnemend  
 voorzitter. Dus nu is de vraag hoe we een voorzitter vinden die tijd genoeg heeft  
 voor de vereniging. Samen blijven uitkijken naar nieuwe / actieve bestuursleden. 
- Er is een vergadering geweest met alle coördinatoren van de 
 werkgroepen. Er liggen heel wat plannen van de werkgroepen klaar. Roel 
 Dunnink heeft verslag gemaakt van de vergadering. Hier een korte 
 weergave: 
 - Nestkastonderzoek: jammer dat er weinig kinderen aanwezig waren 
  bij de nestkastcontroles. Het is niet overal duidelijk welke controleurs welke 
  route lopen. Roel is druk bezig om de controleroutes via GPS vast te leggen, 
  dit zal de jeugd ook aanspreken en misschien mensen aantrekken. 
 - Werkgroep ruimtelijke ordening. Een voorstel voor ‘compensatie   
  windmolenpark' is ingediend bij WDS. Daar werd positief op gereageerd.  
  Ook bij deze werkgroep is onderbezetting. 
 - Insecten werkgroep. Martijn zal volgend jaar een presentatie geven over  
  vlinders en insecten. Ook begeleidt hij vrijwilligers, en doet gericht onderzoek 
  in het bos. 
 - Natuurreizen organisatie loopt als een trein. 
 - De vacature voor webmaster in nog niet ingevuld. Harry Vos houdt 
  dit nog steeds goed bij. 
 - Jeugdwerkgroep heeft leuke activiteiten gepland. Animo vanuit de 
  jeugd is minder. Wel vertrouwen in verbetering 
 - Werkgroep Ringen heeft ook nieuwe mensen nodig. 
 - Redactie geeft aan dat de kleurendruk goed bevallen is en dat ze 
  dat graag zo houden 
 - Werkgroep planten: Nog steeds de wekelijkse inventarisaties, ook in de  
  winter. Jan geeft aan dat hij de functie van coördinator graag wil overdragen. 
 - Promo-artikel gaat maandelijks naar de kranten. Iedere maand vanuit een  
  andere werkgroep, dit wisselt. In de promo staan tips wat de mensen zelf  
  kunnen doen om de natuur te beschermen. 
- Werkgroep roofvogels: Arnold was er niet bij en vult nu aan: werkgroep 
 gaat gewoon door. Klaas Harink is 76 en geeft aan te willen stoppen. 
 Als er geen vervanger komt zal het melkbussenverhaal eindigen. Vorige 
 week nog de laatste kerkuil geringd. Vogelaars worden opgeroepen om op 



 

 

 9 oktober naar de Overijsselse Vogelaarsdag te komen. Jonge vogelaars 
 worden uitgedaagd. 
- 25 oktober met CNS heidezuivering. Evert geeft dan eerst les en dan 
 ‘s middags zuiveren. Vraag is of er nog mensen zijn om ‘s middags 
 te helpen. (Noot van notulist: Deze datum valt in de herfstvakantie, dus wellicht  
 klopt deze datum niet) 
- Wat komen gaat: 
 * 19 oktober maandelijkse wandeling in het bos 
 * 25 oktober heidezuivering 
 * 26 oktober excursie kraanvogels naar Duitsland. 
 * 4 november ledenvergadering met Mark Siepman over het bodemleven 
 * 9 november Overijsselse Vogelaarsdag 
 * 2 december Ledencontactvergadering Mark Zekhuis over de otter 
- Rondvraag: 
 - Scharrelaar is bij de drukker, waarschijnlijk volgende week thuis 
  in de bus. 
 - Jan Dunnink: wintervangst vogels voor het ringen is begonnen. In 
  korte tijd al 25 vogels en een boomklever gevangen. Als er nog mensen 
  zijn die eens mee willen, dan aangeven bij Jan Dunnink. Een keer in de 
  veertien dagen bij het Schot, want daar zijn veel holtes in de bomen 
  waar ze nestelen. 
 - Jannie: natuurreizen is veranderd, vertrek is nu 14 mei. Er is al 
  een hotel gereserveerd in de de buurt van Krakau. 
 - Jan Vos: nestkastcontroleurs willen graag jonge mensen, maar er is 
  onduidelijkheid waar ze zich kunnen aanmelden. Graag over nadenken 
 - Jan en Harm: 16 september is de begroeiing rond de klokjesgentiaan 
  verwijderd. 
 - Peter: gemeente gaat bezuinigen op groenvoorziening. Peter denkt 
  dat dit positief is, want wildere bermen zijn positief voor de bijen. 
  De gemeente heeft het graag strak. Wellicht een idee dat er 2 mensen 
  naar de informatie avond van de gemeente gaan. Het lijkt erop dat de 
  gemeente niet veel heeft gedaan met het advies van de vereniging. Meer 
  verwilderen, minder maaien. 
 
Na een korte pauze nam meneer Booy ons mee naar Wobbels waar een 
plasdras is aangelegd door veehouder Murk Nijdam. Hij heeft een laag afgegraven waar 
dan vanzelf water in loopt. Hoe kwam hij daarbij? Hij hoorde (12 jaar geleden) dat 
er een nest was gevonden van de kemphaan… 
Meneer Booy vertelde boeiend en liet daarna een film zien die hijzelf heeft gemaakt. 
Enkele punten die hier naar voren kwamen: 
- Belangrijk voor een goed weidevogelgebied zijn: 1. Vernatting, 2. 
 Kruidenrijk grasland 3. Ruige stalmest 
- Een aantal vogels die meneer Booy bij de plasdras heeft gezien zijn 
 onder andere: regenwulp, wulp, grutto, tureluur, kluut, bergeend, 
 visdief, witgatje, fluiteend, groenpootruiter, goudplevier, bonte 
 strandloper, blonde ruiter, scholekster, lepelaar, nijlgans, kleine 
 plevier en kemphaan 
- Veel van de vogels broeden niet in Nederland omdat er niet veel 
 vernatting is en het kruidenrijk grasland vaak ontbreekt. 
- Bij deze poel broeden wel veel vogels, omdat daar aan de 
 voorwaarden wordt voldaan. Er heeft zelfs een kemphanenkoppel 
 gebroeid. 



 

 

- De poel voorziet de vogels van voedsel en de vogels brengen in de 
 poel de nacht door, want daar voelen ze zich veilig voor belagers 
 zoals de vos. 


