
JAARVERSLAG 2006 VERENIGING VOOR NATUUR EN MILIEU "DE VECHTSTREEK"  
 
Inleiding 
Het jaarverslag bestaat uit een algemeen deel over de vereniging als geheel, gevolgd 
door de afzonderlijke verslagen van de werkgroepen. 
 
Ledenbestand 
Per 31 december 2006 telde de vereniging 230 leden (dit was 228 in 2005).  
 
Bestuur/algemene jaarvergadering 
Het bestuur vergaderde negen maal. Naast het regelen van de huishoudelijke en 
organisatorische zaken en samenstellen van het activiteitenprogramma heeft het 
bestuur, samen met werkgroepleden, ook ingespeeld op diverse actuele zaken. Deze zijn 
beschreven in de paragraaf “overige activiteiten”.  
De jaarvergadering vond plaats op 29 maart 2006. Een verslag vindt u elders in deze 
Meander. Daarnaast vond er een extra algemene ledenvergadering plaats over de 
situatie rond het motorcrossterrein in Arriën. Zie hiervoor het jaarverslag van de 
werkgroep gebiedsbescherming.  
 
Thema-avonden en excursies 
Het activiteitenprogramma bestond uit de volgende thema-avonden en excursies: 
 
• 3 februari 2006 - thema-avond vleermuizen door Theo Douma  
• 29 maart (na jaarvergadering) - lezing over het Varsenerveld door Henk Ruiter  
• 21 april 2006 - thema-avond adders (en andere amfibieën en reptielen) door Ruud 

Jonker 
• 22 april - adderexcursie door Dick van Dorp in het Hijkerveld  
• 5 mei - thema-avond zangvogels door Henk Ruiter 
• 6 mei - zangvogelexcursie door Henk Ruiter.  
• 9 juni – thema-avond vlinders door Egbert Pullen, 
• 10 juni -  vlinderexcursie Junner Koeland door Egbert Pullen 
• vrijdag 6 oktober - thema-avond paddestoelen door Henk Ruiter 
• zaterdag 7 oktober - paddestoelenexcursie Eerde door Henk Ruiter 
• 10 november - thema-avond Natuurontwikkeling Vecht door Herman Reimerink  
 
De lezingen in de periode februari tot en met april vonden plaats in de Carrousel 
vanwege een verbouwing van onze gebruikelijke locatie: het Natuurinformatiecentrum 
Ommen. 
 
Bovenstaande activiteiten zijn op het initiatief van de vereniging georganiseerd. 
Daarnaast zijn op verzoek van andere organisaties de volgende activiteiten verzorgd 
door Henk Ruiter, mede namens onze vereniging: 
 
• 7 februari - lezing voor plaatselijk belang Varsen 
• 25 maart - vrijwilligersdag.  Werkzaamheden Varsenerveld 
• 1 april - zangvogelexcursie Varsenerveld 
• 12 april - excursie Varsenerveld voor bosgroep Noord Nederland 
• 27 april - excursie Varsenerveld voor Dunamis 
• 12 mei - excursie Varsenerveld voor ambtsdragers Gereformeerde Kerk  
• 30 juni - werkbezoek Varsenerveld gemeenteraad en wethouders   
• 6 juli - excursie Varsenerveld voor personeel praktijkschool De Maat 
• 19 juli - excursie voor PvdA/CDA fractie 
• 11 oktober - lezing voor veteranen 
• 17 oktober - lezing voor EVA 
• 4 november - natuurwerkdag  werkzaamheden Varsenerveld 
• 30 november - excursie Zeesse voor Dunamis 
 
 
Meander 
De vormgeving van Meander is vernieuwd. Er wordt gebruik gemaakt van een andere 
drukkerij met betere druktechniek zodat ook foto’s nu goed tot hun recht komen.  



 
Website 
Er is een start gemaakt met de website www.natuurenmilieudevechtstreek.nl. 
 
Overige activiteiten 
De vereniging is, al of niet via de werkgroepen, betrokken geweest bij diverse zaken. De 
activiteiten van de werkgroepen zijn in de aparte werkgroepverslagen opgenomen. Hier 
volgt  een overzicht van de overige verenigingsactiviteiten. 
 
• De vereniging heeft zich gepresenteerd tijdens de uitgaansmarkt van de gemeente 

Ommen op 8 september 2006. 
• Deelname aan een bijeenkomst van Vitens op 15 mei over natuur en waterwinningen 

en daar het Varsenerveld aan de orde gesteld. 
• Deelname aan een debat over recreatie in en rond de Vecht op 1-9-2006. 
• Contacten met Landgoed Junne over zomervellingen. 
• Er is een onderzoeksvraag bij de Wetenschapswinkel UT ingediend over het afvoeren 

en verwerken van biomassa.  
Achtergrond: Er ontstaat meer soortenrijkdom door afvoer van biomassa zoals 
bermmaaisel, heideplagsel en rietmaaisel. Er is echter een overschot aan biomassa. 
Dit heeft tot gevolg dat het afvoeren zwaar drukt op de begroting van 
(overheids)organisaties zodat deze vaak afzien van het afvoeren van bermmaaisel en 
rietmaaisel en het plaggen van heide. Als er een methode kan worden ontwikkeld 
waarbij biomassa op een economisch interessante manier kan worden ingezet zal 
deze patstelling kunnen worden doorbroken. 

• Deelname aan bijeenkomst van de Provincie Overijssel over de Wet ammoniak en 
veehouderij op 1 november 2006 met reactie op provinciale plannen. 

• Er is een bedenking ingediend tegen de voorgenomen sloop van “ boerderij Slotman”. 
 
 

 
Jaarverslag 2006 Gebiedsbescherming 

Motorcrossterrein Arriën: 
De ledenvergadering heeft op 29 maart jl. het bestuur de opdracht gegeven om een 
procedure te starten die moest leiden tot sluiting van het crossterrein. Hiervoor is een 
extra algemene ledenvergadering gehouden op 28 april 2006. Een verslag van deze 
bijeenkomst is opgenomen in  Meander 2006-2. 
De vereniging heeft de gemeente officieel verzocht de regels die ter bescherming van het 
natuurgebied in Arriën gelden ook feitelijk na te leven dan wel te handhaven.  
 
Mountainbikeroute Karshoek: 
De vereniging heeft enkele jaren geleden aangedrongen de mountainbikeroute in de 
Karshoek te verleggen uit het meest kwetsbare gebied. Staatsbosbeheer heeft inmiddels 
route zodanig verlegd dat de rivierduintjes in de Karshoek niet meer worden doorkruist. 
 
 

Bijeenkomsten 
Jaarverslag 2006 Vogelwerkgroep 

In 2006 heeft de vogelwerkgroep 5 werkbijeenkomsten gehouden in het NICO. 
 
Ooievaars 
Er hebben binnen onze gemeente dit jaar 2 paar ooievaars gebroed. Helaas zijn de 
broedresultaten teleurstellend. In Witharen zijn de 2 jongen dood op het nest aangetroffen 
en in Varsen is het geringde jong later in het veld teruggevonden. 
 
Nestkasten 
In de volgende terreinen zijn dit jaar weer nestkasten gecontroleerd.  
Hoogengraven, De Vlierbelten, Landgoed Vilsteren, Besthmen, Landgoed Beerze, Landgoed 
Junne, Ada's Hoeve, Het Laar, Laarmanshoek. 
 
Watervogeltellingen 
In 2006 is door een aantal leden van de vogelwerkgroep weer deelgenomen aan de 

http://www.natuurenmilieudevechtstreek.nl/�


watervogeltellingen van de provincie en SOVON. Gedurende 6 maanden van oktober t/m 
maart zijn de tellingen verricht. 
 
Bosuil 
Iets minder bosuilen dan in 2005. We hadden 7 broedparen, die 16 jongen hebben 
grootgebracht. 
 
Kerkuilen 
Afgelopen jaar hebben we 24 broedsels gehad. Een van de broedsels is verlaten. In de 
resterende 23 broedsel zijn 71 jongen geboren en groot geworden. Dit komt neer op 3.08 
jong per nest. Met de omgeving van Ommen meegerekend hebben we in totaal zo'n 130 
jonge kerkuilen van een ring voorzien. Uit de terugmeldingen  is wel weer gebleken  dat er 
veel kerkuilen aan het verkeer ten slachtoffer vallen. 
 
Steenuilen  
In de gemeente hebben we nog niet veel steenuilen kunnen lokaliseren. Slechts 6 territoria 
hebben we kunnen vaststellen. Er hangen in het gebied 33 nestkasten, tevens zijn er een 
aantal locaties in schuren. 
 
Roofvogels 
Buizerd: Heeft het dit jaar niet zo goed gedaan. Er zijn ook minder nesten geïnventariseerd 
dan vorig jaar. Bovendien zijn er door vervolging 2 nesten verloren gegaan. 
Havik:  Deze soort heeft het weer goed gedaan in ons gebied. Niet alle nesten zijn  
gevonden. 
Sperwer: Van de sperwer zijn slechts 2 nesten gevonden. Minder dan vorig jaar. Er moeten 
er meer zijn. 
Wespendief: Helaas zijn de jongen op het nest omgekomen. 
Torenvalk: Slechts 1 nest is gevonden met helaas maar 1 jong. 
Boomvalk: Een broedsel gevonden met twee jongen die succesvol zijn uitgevlogen. 
 
Nachtzwaluwen 
Op de Lemelerberg zijn de nachtzwaluwen weer geïnventariseerd. Evenals vorig jaar werden 
er weer 19 territoria vastgesteld. 
 
Asiel 
In het asiel werden 49 vogels aangeleverd om verzorgd te worden. Onder de verzorgde 
vogels zaten verschillende buizerds, sperwers en kerkuilen, ook torenvalk, boomvalk, havik 
en steenuil werden verzorgd. Van het aantal verzorgde vogels hebben we er 28 weer in 
vrijheid kunnen stellen. De overige vogels waren zodanig gewond dat ze niet meer in leven 
konden blijven. 
 
Euro Birdwatch 
Aan deze door vogelbescherming georganiseerde telling is deelgenomen door 4 leden van de 
vwg. Er is geteld op het Junner Koeland  
 
 
 

De vleermuiskasten zijn geïnventariseerd en vogelwerend gemaakt door een aantal leden 
van de werkgroep. De Bechstein  vleermuis is ook dit jaar niet aangetroffen, wel de 
Franjestaartvleermuis. Op deze soort zal de komende jaren het onderzoek zich dan ook 
verder richtten en wie weet komen we de Bechstein dan toch nog een keer tegen. 

Jaarverslag 2006 Zoogdierenwerkgroep 

 
Er is tijdens een commissievergadering gepleit voor het niet verstoren van de 
vleermuizen in de boerderij van Slotman door de sloop niet te laten plaatsvinden tijdens 
de kraamperiode.  
Op de  provinciale weg ter hoogte van de Steile Oever is een Wildzwijn dood gereden. Er 
zijn in de omgeving al vaker sporen van Wilde zwijnen aangetroffen.  
 
 
 



 

De plantenwerkgroep ziet terug op een succesvol jaar: er is veel gedaan en we hebben 
ook veel (in samenwerking met derden) kunnen realiseren. 

Jaarverslag 2006 plantenwerkgroep 

 
De werkzaamheden en inventarisaties van de plantenwerkgroep hebben zich, evenals 
vorig jaar afgespeeld in het Varsenerveld. Er is gemaaid, gehooid, boomopslag en 
koeienmest verwijderd. En ook zijn er inventarisaties uitgevoerd. We hebben dit jaar, 
evenals voorgaand jaar, vaker gemaaid. De reden hiervoor is dat het te onderhouden en 
te ontwikkelen gebied zich in de afgelopen jaren behoorlijk heeft uitgebreid. En om Pitrus 
in bedwang te houden is het beter om die delen waar deze soort overheerst, twee keer 
per jaar te maaien. 
 
De belangstelling om mee te werken in het Varsenerveld neemt nog steeds toe. Vorig 
jaar bestond de vrijwilligersgroep uit 15 mensen, nu staan er zeker 30 mensen op onze 
lijst. Incidenteel zijn er mensen en mensenkinderen die spontaan een ochtend 
meehelpen. De plantenwerkgroep heeft blijkbaar een juiste mix gevonden voor werk, 
educatie en ontspanning waardoor men graag terugkomt om op zijn of haar vrije 
zaterdagmorgen te komen werken. 
 
Leerlingen van de praktijkschool “De Maat”  hebben een aantal dagen meegeholpen om 
het maaisel af te voeren. 
 
De samenwerking met de gemeente Ommen verliep als voorheen goed. Daar zijn we hen 
ook zeer dankbaar voor. Dit jaar is er door de gemeente een bos(je) gekapt. Ter plaatse 
is de rijke bovenlaag van de grond verwijderd. De heide krijgt ook hier weer nieuwe 
kansen. Voor wat betreft dit deel van het Varsenerveld zijn de grote en ingrijpende 
werkzaamheden voltooid.  Het gebied behoeft nu  onderhoud om zich nog verder te 
ontwikkelen. 
 
De waterhuishouding blijft een belangrijk aandachtspunt. Iedere veertiendagen worden 
er monsters van het grondwater genomen.  Was Henk Ruiter met het Varsenerveld 
winnaar geworden van de “Mooiste plek van Nederland” , dan was het geldbedrag met 
name besteed om de waterhuishouding voor dit gebied aan te pakken.  
 
Mooiste plek van Nederland. 
Een ding wat de op een na “Mooiste plek  van Nederland” en het behalen van de tweede 
prijs bij de actie “Greenwish” voor vriend en vijand duidelijk gemaakt heeft is, dat de 
ontwikkeling van het Varsenerveld uniek is in Nederland. Het Varsenerveld staat op de 
kaart! De toenemende soortenrijkdom, waarvan er vele op de rode lijst staan, doen vele 
deskundigen uit heel Nederland naar het gebied toekomen. Prachtig toch! 
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