
 
 
 

Verslag van de ledencontactvergadering op maandag 9 mei 2016 bij Kroko Multipunt te 

IJhorst. 

 

Aanwezig: 19  personen 

Afwezig m.k.g. Janny Niehoff, Jan Vos is na de pauze afwezig. Pieter v.d. Berg neemt dan de 

voorzittershamer over. 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal Robert Pater die na de 

pauze de presentatie gaat verzorgen. 

 

2. Mededelingen  
- De fietstocht op tweede Pinksterdag start vanaf 13.30 uur. 

- De excursie van het vlinderommetje bij Zuidwolde wordt verzorgd door Jan Paasman en Jan 

van Marle. Dit vindt plaats op 11-06-2016. Van te voren aanmelden is nodig. 

 

3. Ingekomen stukken 

- KNNV/IVN Noord West Overijssel - Koppel april 2016 

- ver. Natuurbescherming Zuidwolde - Natuurgenoten maart 2016 

- Natuurmonumenten    - Puur natuur lente 2016 

- KNNV nl     - Natura febr. 2016 

- Het Drentse Landschap   - 5x Kwartaalblad nr.89 

      - 5x Activiteiten programma 

 
4. Verslag LCV 04-04-2016 notulist Harry v. Wijk 

Aanvulling:  Op de zwemvierdaagse zijn 400 infoprogramma’s van de Jeugdnatuurwerkgroep 

uitgereikt. Greetje Kroonenburg had tevens een kleine presentatie van de natuurbeschermings- 

vereniging samengesteld. 

Aanvulling: Het programma voor de vrijwilligersdag wordt op de website van de vereniging 

vermeld.  

Opmerking van Jan Paasman: Het programma van de LCV van 04-04-2016 duurde te lang. 

Dit wordt door meerderen beaamd. Als eindtijd wordt gestreefd naar 22.30 uur met een enkele 

keer uitloop naar 22.45 uur. 

 

5. Werkgroepen 
Jeugd: Informatie over de komende zaterdagen staat op de website vermeld. 

Planten: Op 20-04-2016 heeft een werkgroepoverleg plaatsgevonden. 

Op 12-05-2016 vindt er een onderzoek plaats naar de verschillende planten op de Havixhorst. 

Op 02-06-2016 is er een orchideeënexcursie. Verdere informatie is te lezen op de website. 

Nestkasten: De groepen kinderen zijn in aantal te groot voor de routes. 

Nogmaals wordt een beroep gedaan op controleurs om kinderen mee te nemen. 

Ringers: In week 19 worden de eerste zwarte mezen en boomklevers geringd. Harry van Wijk 

geeft aan dat er wegens ziekte van Jan Dunnink niet alles geringd kan worden. Hij vraagt 

hierbij om één of twee ringers extra. Robert Pater geeft de tip dat het Overijssels Landschap 

een nieuw systeem heeft ontwikkeld: “klussen voor handen”. Hierop kan digitaal een oproep 

voor hulp gedaan worden. 

Roofvogels: De eerste vijf bosuilen zijn geringd. 

Zoogdieren: geen bijzonderheden. 

Vlinders: geen bijzonderheden.  



 
 
 

Ruimtelijke Ordening: Gerard van de Berg merkt op dat de Gemeente Staphorst een 

beleidsplan  “particuliere bomen” heeft opgesteld. Hij geeft aan dat het zeer wenselijk is om 

de enquête van de Gemeente Staphorst hierover in te vullen en zoveel mogelijk individueel te 

reageren i.v.m de houtwallen en monumentale bomen die op particulier terrein staan. 

Redactie: Kopij kan tot 20-05-2016 worden ingeleverd. 

Natuurreizen: De reis is goed verlopen. Deze keer was er naast natuur veel ruimte voor 

cultuur. 

 

6. Wat komen gaat 

16-05-2016  (2e Pinksterdag) Fietstocht 

11-06-2016   “Vlinderommetje” Jan Paasman / Jan van Marle  

06-06-2016  LCV Excursie Wildenberg Rabbinge bij de Wheem.  

05-09-2016  LCV presentatie Geert Drogt: 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 presentatie Evert Jan Woudsma 

15-10-2016  Heidezuivering.  

05-11-2016  Landelijke natuurwerkdag 

07 -11-2016 LCV presentatie Marc Schils: Geluidsopnamen amfibieën en andere 

dieren. 

05 -12-2016  LCV Staatsbosbeheer.  

02 -01-2017   LCV presentatie Jan van Marle (onder voorbehoud) 

06 -02-2017  LCV presentatie Arnold Lassche 

06-03-2017  LCV Jubileumavond 

05-06-2017  Fietstocht plus activiteiten 

 

7. Rondvraag (mededelingen) 

Jan van Marle heeft de bruine kiekendief in het Reestdal gezien. Hij gaat een foto-excursie 

maken naar de vogelboer Murk Nijdam te Wommels. 

Gerard van de Berg heeft een positief gesprek gehad met rentmeester dhr. Erdbrink van de 

Havixhorst, o.a. over de moestuin. 

Op 10-06-2016 is er een veldexcursie van het Overijssels Landschap te Junne en te Beerze. 

Bij de aalstal in de Reest zijn 3 palingen gevangen. 

Jan Paasman heeft op 02-05-2016 de rode wouw gezien. 

Arend Muller merkt op dat in het Veentje een paartje dodaars is waargenomen. 

Mirjam Fagel deelt mee dat het Landschap Overijssel op zoek is naar initiatieven om soorten 

van flora/fauna te beschermen. 

 

8. Presentatie     

Robert Pater van het Overijssels Landschap houdt zijn presentatie over Landschapselementen. 

 

9. Sluiting 

De vicevoorzitter sluit de avond om 22.30 uur na Robert Pater uitvoerig bedankt te hebben 

voor zijn boeiende presentatie. 

 

 

 

Voorzitter,  Jan Vos 

Vicevoorzitter Pieter v.d. Berg    Notulist,  Evert Rolleman 


