Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 7 september 2015 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 30 personen
Afwezig met kennisgeving: 1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor Jan Paasman, in verband met zijn ziekte. Ook voor Hans Dekker,
die het gedeelte na de pauze verzorgt met een presentatie over orchideeën.
2). Mededelingen:
Kees Contant en Henk Luten, ons erelid, zijn ziek.
In 2017 bestaat de vereniging 60 jaar. Oproep wie vanuit de leden hierover mee wil denken
voor festiviteiten.
Bij de vrijwilligersdag in het Junner Koeland waren 23 deelnemers. Iedereen was
enthousiast. Er is een afvaardiging van de vereniging bij het afscheid van de burgemeester
geweest. Staatsbosbeheer heeft een bankje in het bos aangeboden, waarbij ook vrijwilligers
van onze vereniging aanwezig waren. Ook bij de installatie van de nieuwe burgemeester
was een delegatie van de vereniging aanwezig.
3). Ingekomen stukken:
Uitnodiging voor een symposium van Natuur en Milieu.
Een aantal periodieken.
4). Verslag d.d. 1 juni 2015:
Er zijn geen opmerkingen op het verslag, behalve dat ook zonder resultaat de
geluidsinstallatie bij Roorda zou zijn verwijderd.
5). Werkgroepen:
Jeugd: Bij het wateronderzoek op de Zonnehorst was geen grote opkomst maar het waren
wel enthousiaste kinderen. Op de weblog Staphorst zou de activiteit vlak voor de datum nog
een keer geplaatst moeten worden. Ook het melden van deelname zou beter zijn om een
inschatting van de opkomst te hebben.
Planten: Het tellen volgens de nieuwe Drentse methode op Dickninge en IJhorst is
afgerond. Het zoeken van orchideeën in het dal van de Mosbeek en de Vledders door de
werkgroep is niet doorgegaan. Wel hebben leden van de werkgroep nog 130 vleeskleurige
orchideeën waargenomen in de Vledders. Deze staan niet op een voor het publiek
toegankelijke plek.
Nestkastonderzoek: Er is een camera geplaatst bij een nestkast met jonge koolmezen en
hierbij is een steenmarter gesignaleerd. Van de nestkast met 19 eieren van de zwarte mees
zijn 7 jongen geringd.
Er wordt een oproep aan de controleurs gedaan om de gegevens door te geven aan Jan Vos
of Henk Dunnink.
Er is nog een controleur bereid gevonden om jeugd mee te nemen volgend jaar. Hierbij
nogmaals een oproep aan andere controleurs om dit ook te doen.
Ringwerk: Geen bijzonderheden.
Weidevogels: Binnenkort zal een vergadering worden gehouden.
Vlinders en libellen: Bij de Ganzeplas waren veel minder vlinders. Bij de Veerslootslanden
zou teveel zijn gemaaid. Vooral zilveren maan en aardbeivlinder waren veel minder dan
vorig jaar.
Roofvogels en uilen: Geen bijzonderheden.

Zoogdieren: Geen bijzonderheden.
Redactie: Eind van de week moet kopij voor de volgende Scharrelaar zijn ingeleverd.
Natuurreizen: Deze maand moet een beslissing komen over de bestemming van de
volgende natuurreis.
Ruimtelijke ordening: Er is een zienswijze bij de gemeente ingediend om mee te denken
over het industrieterrein ten oosten van de Parallelweg.
Projecten: Het zaaisel voor de patrijs is goed opgekomen.
6). Wat komen gaat:
19-09-2015 1e Heidezuivering
05-10-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door Mathijs Jansen over vismigratie
in de Reest
24-10-2015 2e Heidezuivering
02-11-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door René Koller over “het Wad”
07-11-2015 Natuurwerkdag
07-12-2015 Ledencontactvergadering
04-01-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Jan van Marle
29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis
7). Rondvraag:
Jan Dunnink meldt dat waar 4 jaar geleden door Staatsbosbeheer is gemaaid allemaal jonge
heide opkomt en hij vraagt het bestuur om met Staatsbosbeheer te overleggen om dit nog
een keer te doen.
Harry van Wijk meldt dat er wel veel jonge opslag staat.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze een lezing door Hans Dekker over orchideeën in Noord-Nederland, waarover
ook recent een boek van zijn hand is verschenen.
9). Sluiting:
Na Hans Dekker te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering
en wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 oktober 2015.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

