
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 6 juni 2016 bij 

Bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, Balkbrug 

 

Aanwezig: 16 personen        

Afwezig met kennisgeving: -  

 

Voorafgaand aan de vergadering hebben de aanwezigen een prachtige wandeling gemaakt 

door het Reestdal, onder leiding van Jan Paasman en Jan van Marle.  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de 

beide Jannen. 

 

2). Mededelingen:  

Op 11 juni a.s. is een vlinder-/plantenommetje, Meppelerweg 31 in Zuidwolde. Een 

deelnemerslijst hiervoor gaat rond, evenals de lijst voor opgave aan de vrijwilligersdag op 

10 september 2016. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Uitnodiging voor de opening van Idylle van Natuurvereniging Zuidwolde: 10 juni 2016 

Uitnodiging van gemeente Staphorst over voorstel fietspaden door gemeente Staphorst 

(Oldematen/Scholenland): 15 juni 2016 

Comité Abdullah heeft ons gevraagd om op 25 juni 2016 een natuurfilm o.i.d. te vertonen in 

de schuur van Staatsbosbeheer. Evert kan een voorstelling over nestkastjes maken. Ook  

wordt promotiemateriaal neergelegd. 

Uitnodiging Water Natuurlijk Themadag op 18 juni 2016. 

 

4). Verslag d.d. 9 mei 2016: 

De heer Erdbrink is rentmeester van Dickninge. Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag: er is 1 jeugdlid aangemeld bij het zwembadgebeuren. 

 

5). Werkgroepen: 

Planten: De orchideeën die in de Vledders zijn gezien, en met behulp van exper Hans 

Dekker zijn vastgesteld zijn: 

25 exemplaren van de vleeskleurige orchis, 19 exemplaren van de gevlekte rietorchis, 60 

exemplaren van de rietorchis. De ontwikkeling van het gebied is zeer positief en het is te 

verwachten dat het aantal orchideeën zal toenemen.  

 

Ringwerk: Harry meldt dat er veel verstoringen zijn, vooral bij de vliegenvangers, ondanks 

de korfjes voor de vlieggaten. 

 

Projecten: Er zitten 12 vlieggaten in de oeverzwaluwwand bij de A28. Het materiaal 

waarmee de gaten zijn gevuld, is te hard. 

 

Redactie: Roelof meldt dat het artikel uit het blad van Landschap Overijssel over de Wilde 

Narcis niet in de Scharrelaar zal worden opgenomen, omdat over de bijdrage van de 

natuurbeschermingsvereniging, met name Jan Paasman, met geen woord wordt gerept. Jan 

Paasman zit nu wel in de werkgroep van Landschap Overijssel. 

 

Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

6). Wat komen gaat: 

05-09-2016 LCV met een presentatie door Geert Drogt over  Natuur Lesbos. 

09-09-2016  Gastles en 1e heidezuivering met de CNS.  

10-09-2016  Vrijwilligersuitje Zalk.  

16-09-2016  Gastles en 2e heidezuivering met de CNS.  

03-10-2016  LCV met een presentatie door Evert Jan Woudsma over Noord-Holland. 

15-10-2016  Heidezuivering.  



05-11-2016  Landelijke natuurwerkdag. 

07-11-2016 LCV met een presentatie door Marc Schils: Geluidsopnamen amfibieën 

en andere dieren. 

05-12-2016  LCV met een presentatie door Staatsbosbeheer (onder voorbehoud). 

02-01-2017   LCV met een presentatie door Jan van Marle (onder voorbehoud). 

06-02-2017  LCV met een presentatie door Arnold Lassche. 

06-03-2017  LCV receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”. 

03-04-2017  LCV Algemene ledenvergadering. 

05-06-2017 (2e Pinksterdag) Fietstocht plus activiteiten in boswachterij Staphorst 

bij de Zwarte Dennen. 

 

7). Rondvraag:  

Greetje Kroonenburg: Er wordt door de Rabobank gevraagd om foto’s in te sturen voor de 

kalender van 2017. Jan Paasman zal proberen om een foto van de wilde narcis met een 

verhaaltje hiervoor in te leveren. 

Harm Bloemhof: heeft niets gezien over de afloop van de fietstocht. Er waren 124 

deelnemers. De route komt wel in de Scharrelaar. 

Door Marc Schils is gemeld dat er problemen zijn met de nieuwe vijver in de boswachterij 

Staphorst. Er is zand uitgegraven en het is nu te diep. Staatsbosbeheer beweert, dat 

iemand van de natuurbeschermingsvereniging zou zijn benaderd om advies, waardoor er 

zoveel is uitgegraven. Niemand weet wie hiervoor zou zijn benaderd en waarom.  

Bovendien is er bij de werkzaamheden geen rekening gehouden met de Flora- en Faunawet. 

 

8). Sluiting: 

Na Jan en Jan te hebben bedankt voor de mooie excursie sluit de voorzitter de vergadering 

en wenst iedereen een goede vakantie en wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 september 2016. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


