
Maandagavond, 1 april 2019 vond de maandelijkse ledencontactavond van 

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. plaats bij Kroko Multipunt in IJhorst. 
 

• Notulen: vragen opmerkingen aanvullingen, ledenvergadering. De notulen van maart stonden 
niet op de site en zijn niet verstuurd per mail. De secretaris van de vereniging heeft tijdens de 
vorige ledenvergadering afscheid genomen. Overdrachtsprobleempje? 

• Mededeling: geen notulen want er is nog niemand. Wel een besluitenlijst. (Weblog-Staphorst 
was aanwezig en maakte daarom maar een zeer uitgebreid verslag, dat dienst kan doen als 
notulen) 

• Er is kennisgemaakt met drie verenigingen in de buurt. Samen hebben we de intentie om een 
manifest te vormen omdat we ons zorgen maken over de natuur. We willen aandacht vragen 
voor de natuur en hopen dat mensen zich aansluiten. Breed in de pers brengen. De voorzitter 
wordt Joop Verburg. 

• De werkgroep jeugd is gevraagd of zij de lessen willen gaan verzorgen op het basisonderwijs. Er 
zijn nu drie lessen gegeven op het Kompas en dit is de school goed bevallen. Volgend jaar willen 
ze graag weer lessen ontvangen van de natuurbeschermingsvereniging. 

• De zaterdagse inloop voor het wandeluurtje loopt goed. Gemiddeld komen er 10 personen. 
Aanstaande zaterdag is er aansluitend een overleg: Hoe gaan we verder, welke thema's de 
komende maanden aan de orde? We lopen een uur en drinken aansluitend koffie/thee met iets 

lekkers. 

• Heeft iemand nog wilde bloemen zaad om uit te delen op de staphorster markt? 

• Lijst vrijwilligers gaat rond voor de vrijwilligersdag. Deze dag is gepland op 11 mei 2019. Het zal 
een wandeling/excursie worden in een on-nederlands mooi gebied waar je normaal gesproken 
geen toegang hebt. Aanvullend is er een etentje. Er is plek in de auto voor mensen die niet goed 
kunnen lopen. Het begint om 12.00 tot 's avonds. 

• De werkgroep Nestkasten meldt dat de vogels heel erg vroeg zijn dit jaar. Het advies is om nu al 
te al beginnen met de nestkastcontroles. 

• Bij de bijenstal liggen blokjes voor de metselbijen (hout met geboorde gaatjes, fungeert als 
bijenhotel). Er zijn al metselbijen en een koninginnebij gesignaleerd. Dit is ook heel vroeg in het 
jaar. 

• De werkgroep Planten meldt dat er 28 maart 27 soorten bloeiende planten zijn geteld, ook dit is 
veel voor deze tijd van het jaar. De volgende activiteit is in verband met ziekte nog niet bekend. 

• De werkgroep Projecten vertelt over de voortgang van het inzaaien van de veldjes. Vanochtend 
is er over vergaderd. Het inzaaien moet nu wel snel gebeuren. Tijdens de vergadering is 
besproken wie er aan mee wil werken. Als het nog niet te laat is om te zaaien kunnen we de 
scholen vragen om dit te doen. Groene Welle e.d. Er komen dan van de scholen eerst een paar 
leerkrachten om te overleggen. Sovon komt om de projecten te begeleiden, zoals overleg met 

de gemeente. Hoe meer activiteiten hoe hoger de subsidie. Het voorstel is om de mannen van 
Sovon uit te nodigen. Wie gaat dit doen? 

• Tijdens de laatste vergadering is met Wethouder Mulder. We hebben aangegeven dat we meer 
betrokken willen worden bij alles in de natuur. Hij gaat op zoek naar een vast contactpersoon die 
ons op de hoogte gaat houden. Niet alleen over het groen beleidsplan en de buitengebieden, 

maar ook bij de natuur bij nieuwe industrie en scholen e.d. Graag bij een vroeg stadium 
betrekken. We willen graag meepraten vanaf het begin. Hij stond daar positief tegenover. We 
gaan met de gemeente en Staatsbosbeheer meedenken met het beleefpad. 

• Natuurbeleefdag: we hebben mensen nodig om mee te helpen en mee te denken, zoals de 
bezetting van de kraampjes e.d. Graag aanmelden. Het vindt plaats op tweede pinksterdag, 10 
juni 2019.d 

Wat er komen gaat: 

• 13 april: start nestkastcontrole. Hier zijn nog steeds mensen voor nodig! 

• 16 april: Staphorster jaarmarkt van 9 tot 17.00 uur. Wie komt er een uurtje helpen? 

• 6 mei: volgende ledencontactavond met Joop Verburg 

• 11 mei: vrijwilligersdag 

• 3 juni: laatste ledencontactavond. Dit jaar is het bij de Zonnehorst 

• 10 juni: natuurbeleefdag. 

Rondvraag: 
Roelof-Jan Koops: Diverse mensen hebben een brief ontvangen van een zonneveldenbedrijf. Dit bedrijf 
wil graag zonnepanelen plaatsen op particulier grondgebied tegen een vergoeding. Roelof adviseert om 
met de gemeente in gesprek te gaan, met de doelstelling dat de gemeente hier eerst beleid op geeft 



voordat dergelijke bedrijven worden binnengelaten in de gemeente. Er wordt een overleg gepland zodat 

een duidelijk standpunt kan worden ingenomen door de natuurbeschermingsvereniging met het oog op 
behoud van de natuur. 
 
Na de pauze start Kristianne van der Put met haar presentatie over heggenvlechten. 
 
 
(met dank aan Alja Admiraal van WeblogStaphorst voor de notulen) 

 


