
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 6 januari 2014 

bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig:  24 personen 

Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman, Pieter vd Berg en Jan Dunnink 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij wenst 

een ieder het allerbeste voor 2014, zowel privé als voor de natuur. Een bijzonder welkom 

voor Jan van Marle, die na de pauze de lezing van Twenthe naar Drenthe zal verzorgen. 

 

2). Mededelingen:  

Evert Rolleman laat meedelen, dat hij nog maar 4 jaarverslagen over 2013 heeft 

ontvangen. Hierbij een oproep aan de coördinatoren die dit nog niet hebben gedaan, om het 

jaarverslag naar hem te sturen.  

Jan Dunnink heeft gemeld, dat hij in overleg met Staatsbosbeheer vangt met netten om te 

kunnen ringen. Alle netten zijn onlangs gestolen. De waarde hiervan bedraagt € 6 à 700. Hij 

laat ze altijd opgebonden staan. De Natuurbeschermingsvereniging is eigenaar. Hij heeft 

ook melding gedaan aan Staatsbosbeheer. Er is ook aangifte gedaan bij de politie. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

- Bedankje van de fam. Tinhout voor het medeleven tijdens ziekte en overlijden van 

Jan Tinhout. 

- Kaartje van Brand Loonbedrijf: Fijne Kerstdagen en een goed 2014. 

- Vogelwerkgroep Uffelte: brief over het jubileumboek, naar aanleiding van hun 40-

jarig bestaan: “Niet te veel praten, maar doen”, dat voor € 7,50 te koop is. 

- Aantal periodieken 

- Diverse folders van Vogelbescherming o.a. over de tuinvogeltelling en “red de rijke 

weide” 

 

4). Notulen d.d. 4 november 2013: 

Harry meldt dat er nog maar 3 veldwaarnemingen zijn ontvangen. 

Harm vraagt of de zwaluwentil ook bekend is bij Vogelbescherming. Dit wordt nagekeken. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: zaterdag 11 januari is er een film- en quizmiddag met Klaas Visscher. Dan wordt ook 

het programma voor 2014 bekendgemaakt. 

Planten: op 19 december 2013 bloeiden op Dickninge nog 15 soorten. Op verzoek noemt 

Jan Paasman ze op. Op 16 januari 2014 gaat de groep hier weer op pad om 10.00 uur. 

Nestkastonderzoek: er is plaats voor extra controleurs. 

Op de nestkastroutes zijn 14 bomen geveld, waarvan 6 grote eiken. Aan 3 hiervan hingen 

nestkasten (tegenover het Zwarte Veen).  

Ringwerk: Harry van Wijk meldt, dat er in 2013 2.835 volwassen en jonge vogels zijn 

geringd. Er werden 239 volwassen vogels terug gemeld. 

Roofvogels en uilen: Arnold Lassche meldt: 

 Afgelopen seizoen was voor de Kerkuil zeer slecht; ook landelijk gezien. 

 Voor de Torenvalk was het ook geen goed seizoen. Over het onderzoek naar de 

Torenvalk in Staphorst en Nieuwleusen vanaf 1968 is in Vogels in Overijssel een 

afzonderlijk artikel gepubliceerd, wat ook in de eerstvolgende Scharrelaar kom. 

 Het broedsucces van de Steenuil in 2013 was aanzienlijk beter. Tijdens een 

workshop in december zijn de niet uitgekomen eieren van de Steenuil onderzocht op 

mogelijke oorzaken hiervoor. In een verslag in de eerstvolgende Scharrelaar zal 

hierover iets meer worden verteld. Diverse ringen van Steenuilen in nestkasten zijn 

afgelezen. Hieruit blijkt dat de in 2012 geringde jonge Steenuilen zich elders in ons 

gebied vestigen. Een verheugende constatering! 

 In de boswachterij zijn 3 jongen van een daar broedende Bosuil geringd. 



 Van Havik, Buizerd en Sperwer zijn nauwelijks gegevens verzameld. Dit komt door 

een gebrek aan vrijwilligers. 

Vlinders: Martin Meinen meldt een citroenvlinder te hebben gezien.  

Ruimtelijke ordening: na een mediatorsessie van 18 december 2013 op het gemeentehuis, 

over het kappen van enige bomen op de voormalige locatie Wout Huls, is afgesproken om 2 

kromme eiken te kappen, ten behoeve van de gewenste inrit. 

Met betrekking tot de Gorterlaan, gaat de structuurvisie ervanuit dat de route naar IJhorst 

via de boswachterij zal gaan. De gemeente verwacht dat het probleem met de Gorterlaan 

als verbindingsweg tussen IJhorst en Staphorst toch wel mee zal vallen, omdat voor de 

route naar het bedrijventerrein de Oosterparallelweg de hoofdroute zal worden. Hiermee 

ontmoedigt de gemeente het gebruik van de Gorterlaan als hoofdroute naar IJhorst. 

Redactie: Tot a.s. donderdag kan kopij ingeleverd worden. 

Natuurreizen: er resteren nog 10 dagen om opgave te doen voor de reis.   

 

6) Wat komen gaat: 

03-02-2014 LCV: presentatie door Arnold Lassche over Falsterbø. 

03-03-2014 Algemene Ledenvergadering met na de pauze een presentatie door Peter van de 

Brandhof over weidevogelbeheer in het Staphorsterveld. 

15-03-2014   Schoonmaakdag 

07-04-2014 LCV: presentatie over de vogel van het jaar (de spreeuw) 

12-04-2014   Start nestkastcontrole 

05-05-2014   LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de moerasnatuur in     

        de Wieden en Weerribben. 

17-05-2014  Bestuursuitje naar Vogeleiland  

23 t/m 31-05-2014 Natuurreis 

02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten 

06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte 

13-09-2014 Heidezuivering 

11-10-2014 Heidezuivering 

 

7). Rondvraag:  

Harm Bloemhof: De gestolen vangnetten zouden via Domeinen verkocht kunnen worden. 

Harry van Wijk: er is veel omgezaagd in het Carstensbos. Er zijn veel kasten gesneuveld 

door deze werkzaamheden. 

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze houdt Jan van Marle de lezing van Twente naar Drenthe. 

 

9). Sluiting: 

Na Jan van Marle te hebben bedankt voor zijn lezing sluit de voorzitter de vergadering en 

wenst een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 3 februari 2014. 

 

 

de voorzitter Jan Vos   de notulist Janny Niehoff 


