
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op 7 oktober 2013 bij KroKo 

MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst 
 

Met kennisgeving afwezig: - 
 

Aanwezig: 30 personen 
 
1. Opening 

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom op deze ledencontactvergadering. Na de 
pauze vertellen de broers Kerssies over de jeneverbes. Zodra ze binnen zijn worden ze 

door de voorzitter welkom geheten. 
 
2. Mededelingen 

De 2e heidezuivering is niet op 12, maar op 19 oktober. 
  

3. Ingekomen stukken 
17 t/m 25 mei 2014: Nationale Vogelweek, met speciale aandacht voor het milieu in de 
Natura 2000 gebieden.  

9 november 2013: 13e Overijsselse Vogelaarsdag in Olst en omstreken 
 

4. Notulen 
Opmerking nav werkgroep Ringwerk: H. Bloemhof meldt dat hij 9 ooievaars heeft 
geringd. 

Terugmelding over Scholenland: de verzakking aldaar komt waarschijnlijk door zware 
vrachtwagens en niet door de dassenburcht. Bij de werkzaamheden zijn geen dassen in 

de knel gekomen en het is keurig opgelost. Er zijn overigens geen activiteiten geweest 
vanuit deze burcht. 
J. Huiskes vraagt naar aanleiding van de notulen hoe we aan de naam Heidezuivering 

komen. Er zijn mensen die deze naam associëren met WO II. Deze opmerking nemen 
we mee in de Bestuursvergadering. 

J. Dunnink meldt dat SBB geen oplossing ziet voor de Amerikaanse vogelkers, maar wil 
geen gif toepassen. 
 

De notulen van 2 september 2013 worden goedgekeurd. 
 

Werkgroepen 
Jeugd: Bij het wateronderzoek op 28 september waren slechts 8 kinderen aanwezig. 

Excursie over paddestoelen is op 26 oktober en op 23 november is nog de 
knutselmiddag. Stukjes multiplex en betonplex voor voederhuisjes zijn welkom. 
 

Planten: Op 5 september is het seizoen afgesloten bij de Koolhaar. De werkgroep gaat 
in de winter verder bij Dickninge om te kijken wat er bloeit. De eerste keer is op 31 

oktober om 10.00 uur. Het programma volgt nog. 
 
Nestkasten: De werkgroep kijkt de lijsten na en gaat rekenen.  

 
Ringwerk: Er komt een terugmelding in de Scharrelaar. 

 
Weidevogels: Het wordt jaarlijks rustiger. Mogelijk meer nieuws rond de Patrijs, hoewel 
dit een akkervogel is, zo meldt J. Paasman. 

 
Roofvogels: Steenuil blijft redelijk op peil. Met de torenvalk en kerkuil gaat het stukken 

minder. 
 



Vlinders: Het gaat goed met de vlinders. Er zijn dit jaar bij de jaarlijkse landelijke 

vlindertelling ook nachtvlinders meegeteld. In bepaalde districten waren veel 
Heideblauwtjes. 

 
Ruimtelijke ordening: Geen mededelingen. 

 
Zoogdieren: H. Bloemhof maakt een artikel voor de Scharrelaar. 
 

Natuurreizen: Op 14 oktober heeft de werkgroep een vergadering waar de reis in 2014 
naartoe zal gaan. 

 
Wat komen gaat 
19-10-2013 Heidezuivering 2 

02-11-2013 Natuurwerkdag 
04-11-2013 LCV: presentatie plannen Staatsbosbeheer door Nico Arkes 

09-11-2013 13e Overijsselse Vogelaarsdag in Olst en omstreken 
02-12-2013 LCV: presentatie over wilde narcissen door Jan Paasman 
06-01-2013 LCV: presentatie van Twente naar Drenthe door Jan van Marle 

03-02-2014 LCV: presentatie door Arnold Lassche 
03-03-2014 Algemene Ledenvergadering 

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 Ledencontactvergadering 
23/24 t/m 

31-05-2014 Natuurreis 
02-06-2014 Veldexcursie 
 

Rondvraag 
J. Dunnink las in de Meppeler Courant, dat de Wheemeweg in Staphorst wordt 

opgeschoond, ten behoeve van de Koningsvaren. Dit is niet bekend bij ons, maar dit 
wordt door Landschap Overijssel opgepakt op eigen terrein. Over het gentiaanblauwtje 
is wel overleg geweest. 

A. Muller stelt voor om SBB te vragen om, voorafgaand aan de Heidezuiveringen, met 
de bosmaaier al zoveel mogelijk weg te halen. Dan kan onze vereniging effectiever 

werken en veel grotere stukken schoon maken. Er volgt een discussie of SBB hier tijd 
voor zou hebben. Afgesproken wordt om dit volgende maand, wanneer Nico Arkes van 

SBB komt, dit met hem te bespreken.  
J. Padding meldt nog dat SBB ook kijkt naar de mogelijkheid om schapen in te zetten 
op de heide.  

J. Paasman geeft nog aan, dat we gratis machines in bruikleen kunnen krijgen van 
Landschap Overijssel. Bosmaaiers mogen echter niet zonder licentie gebruikt worden.  

G. Kroonenburg heeft bericht gekregen dat de heer Lourens uit Zwolle is verhuisd. 
Weet iemand wie dit is? 
J. Huls vraagt naar de Vrijwilligersreis in 2014. Waar en wanneer is nu nog niet 

bekend. A. Muller noemt de Oostvaardersplassen als mogelijkheid. 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de 
vergadering. 
 

Na de pauze vertellen de broers Kerssies over de jeneverbes. 
 

De voorzitter, Jan Vos     De notuliste, Janny Niehoff 
IJhorst, 4 november 2013   IJhorst, 4 november 2013 


