JAARVERSLAG 2010
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. De onderwerpen van de werkgroep
Gebiedsbescherming zijn in het algemene verslagdeel opgenomen, in de paragraaf
beleidsaspecten.
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op 17 maart 2010. Het verslag vindt u elders in deze
Meander.
Ledenbestand
Per 31 december 2010 telde de vereniging 234 leden (dit was 238 in 2009).
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is veranderd. Penningmeester Frans van der Mooren was
aftredend en heeft zich, na jarenlange enthousiaste inzet voor de vereniging, niet
herkiesbaar gesteld. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Klaas Jan Beek heeft de
rol van penningmeester op zich genomen. Jaap van Dort is aangetreden als bestuurslid met
de portefeuille public relations.
Het bestuur heeft zorg gedragen voor de organisatorische en huishoudelijke zaken zoals het
samenstellen van het activiteitenprogramma. Ook heeft het bestuur, samen met
werkgroepleden, ingespeeld op diverse actuele en bestuurlijke zaken. Deze zijn beschreven
in de paragraaf beleidsaspecten.
Beleidsaspecten
In een vroegtijdig stadium willen wij onze ideeën en wensen inbrengen in plannen en
projecten van de overheden. Zij vragen ons ook steeds meer om advies. Dat is een goede
ontwikkeling. In het verslagjaar ging het om de volgende onderwerpen:
Rijkswaterstaat




Herinrichting N34 (huidige weg Witte Paal-Veldsteeg te Ommen): Diverse
besprekingen en terreinbezoeken met Rijkswaterstaat en een Ingenieursbureau over
inrichting- en beheeraspecten van deze weg. Resultaat: aanleg van diverse
faunavoorzieningen, waaronder een dassentunnel en een natte passage voor
amfibieën en kleine zoogdieren.
N36 Verlenging bij Witte Paal (Witte Paal – Ommerbos-Noord): diverse
besprekingen over inrichting en beheer fauanavoorzieningen en compensatieoppervlakten. Resultaat: aanleg ecologische zone, 31 faunapassages en hop-over
voor vleermuizen.

Provincie:


Masterplan Ruimte voor de Vecht: Is een samenwerkingsverband tussen
Vechtdaloverheden, Natuur en Milieu Overijssel, Landbouw (LTO) en Landgoederen
(OPG), waarbij wordt gestreefd naar een duurzame waterveiligheid, natuur,





landbouw en recreatie.
Op initiatief van onze Vereniging is een Groen Platform Vecht opgericht, waarin
vertegenwoordigers van alle natuur- en milieugroeperingen in het Vechtdal zijn
verenigd. Via het Groen Platform volgen wij de ontwikkelingen in het project Ruimte
voor de Vecht en proberen input te leveren om - op basis van de drie bestuurlijk
gekozen uitgangspunten “waterveiligheid”, “realisering natuur” en “inrichting Vecht
tot halfnatuurlijke laagland rivier” - te bezien welke meerwaarde en kansen er óók
voor landbouw en recreatie zijn in het Vechtdal.
.
N340/ N48: Betreft de opwaardering en herinrichting van de provinciale weg
Ommen-Zwolle. We leveren onze inbreng (o.a. gebiedsgegevens van onze
werkgroepen) in de provinciale Consultatiegroep N340. Zo is o.a. aandacht gevraagd
voor de aanleg van twee ecoducten. Te weten een robuust ecoduct over de N320 bij
Varsen, en een ecoduct over de N48 ter hoogte van de parkeerplaats N48/Hessenweg
West. Gezien de ecologische functie is menging met andere functies (landbouw,
recreatie) niet gewenst, vanwege de verstoring. Daarnaast zijn in nauw overleg met
het Dassenplatform gegevens over marterachtigen (o.a. Das) aangeleverd. Dit alles
heeft geresulteerd in opname van de 2 ecoducten en diverse faunavoorzieningen
(o.a. dassentunnels) in de plannen. Tevens is inspraak geleverd over Planstudie
Besluit MER en voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan.
Festival Tuin der Lusten bij Beschermd Natuurmonument De Stekkenkamp:
In een vroegtijdig stadium hebben wij bij de organisatoren en aan de provincie
Overijssel aangeboden te helpen bij het zoeken van een oplossing om de
festivalactiviteiten zodanig op deze locatie te organiseren dat geen significante
negatieve effecten ontstaan op de natuurwaarden in het Beschermd
Natuurmonument De Stekkenkamp. Om formeel juridische gronden heeft de
Provincie het festival op deze locatie niet kunnen toestaan. Het festival is op een
andere locatie (Junne) gehouden.

Waterschap:




Waterschap Regge en Dinkel: Diverse besprekingen met Waterschap en
Gemeente over herstel van de hoofdwaterkeringen bij de projecten De Stekkenkamp,
Ommen Zuid en Landgoed ’t Laer (=nog lopende). Advisering over behoud, herstel
en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden in combinatie met
waterveiligheid.
Waterschap Velt en Vecht: Diverse besprekingen over de herinrichting van de
Vecht tot halfnatuurlijke laaglandrivier (o.a. meandering, ontstening, aanleg
nevengeulen). Tevens advisering over onderzoek naar doorgaande en passende
recreatievaart in relatie tot de natuurwaarden.

Gemeente:






Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Ommen: Natuur en Milieu Overijssel
heeft mede namens onze vereniging beroep aangetekend tegen het
bestemmingsplan Buitengebied Ommen.
Landschapsontwikkelingsplan: We hebben zitting in de klankbordgroep
Landschapsontwikkelingsplan.
Bomenbeleidsplan Ommen: We hebben zitting in de klankbordgroep
Bomenbeleidsplan Ommen.
Herinrichting N34 (huidige weg Ommen-Veldsteeg): Er zijn diverse
besprekingen met Gemeente en een Ingenieursbureau gevoerd over de inrichting en
beheer van deze weg. Resultaat: aanleg van diverse faunavoorzieningen.
Vechtoever Kern Ommen (functiecombinatie van waterveiligheid, natuur en








recreatie): Diverse besprekingen met Gemeente en een Ingenieursbureau over het
(concept) schets- en inrichtingsplan. Ideeën aangereikt hoe waterveiligheid, natuur
en recreatie gecombineerd kunnen worden en een meerwaarde voor Ommen kunnen
hebben.
Gebiedsuitwerking Varsen: Betreft een project waarbij functiecombinaties van
waterveiligheid, natuur, landbouw, recreatie en leefbaarheid in Varsen wordt beoogd.
Advisering over schetsontwerp en deelname aan informatiebijeenkomst
bestemmingsplanprocedure “Natuurinrichting Larinksmars”. Resultaat: aanpassing op
essentiële onderdelen van het plan, waarbij natuur beter wordt beschermd.
Motorcrossterrein: Diverse besprekingen gevoerd met betrekking tot de verdere
inrichting en beheer van dit terrein, teneinde de natuurwaarden veilig te stellen en
verder te ontwikkelen. In nauw overleg met Gemeente zullen de
beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Nacht van de Nacht 30 oktober: In samenwerking met het
Natuurinformatiecentrum en in overleg met de Gemeente is de 3e Nacht van de
Nacht Ommen georganiseerd.
Bestuurlijk overleg Gemeente Ommen: Maandelijks overleg over beleids- en
bestuurlijk relevante zaken op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Overige:
Diverse (afstemmings)overleggen met vertegenwoordigers van rijk, provincie,
waterschappen, gemeenten, natuur-, milieu- en terreinbeherende organisaties, landbouw en
recreatie zoals:
 Atelier Overijssel: deelname aan Masterclass Ruimtelijke Kwaliteit
 De Koppel: deelname minisymposium Biodiversiteit
 De Koppel: bijdrage geleverd aan “Midwinter Watervogeltelling voor
Bestuurders”
 Hogeschool Windesheim: deelname aan onderzoek “Evaluatie Project Ruimte voor de
Vecht
 Natuur en Milieu Overijssel (NMO): deelname aan Natura 2000-dag Regio Oost te
Raalte
 NMO: deelname cursus Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht
 NMO: deelname Veldsymposium Biodiversiteit
 NMO: bouwplannen Giethemenseveld (lopende).
 Oversticht: deelname project “Gebiedsgerichte uitwerking N34”
 Provincie: deelname thema “Vecht/Landschaps- en rivierbiografie”
 Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied: advies over beheer en inrichting, en
recreatieve aspecten in het project Gebiedsuitwerking Varsen.
 Stichting Natuur en Milieu Utrecht en Vechtdalproducten Ommen: uit te brengen
brochure
 Trendbureau Overijssel: deelname “Ontwikkeling van de Landbouw in Overijssel”
 Vrienden van Dalfsen: presentatie onderdeel Natuur in cursus “Leer Dalfsen
(her)kennen”
 Waterschap Velt en Vecht: deelname seminar “Verdroging en Vernatting”
 De in 2009 ontwikkelde visie “Rust en Drukte/Kansen voor natuur en recreatie in het
Vechtdal” is in de volgende gremia gepresenteerd en toegelicht: Gemeenteraad
Ommen; Vrienden van Dalfsen; Dagelijks Bestuur waterschap Velt en Vecht; Directie
Regionale Zaken/LNV; commissie Ruimte gemeente Ommen.

Communicatie en public relations
Diverse activiteiten zijn gericht op overdracht van kennis en het bekendmaken van de
verenigingsactiviteiten. We doen dat op de volgende manieren:
Kwartaalblad Meander en website www.vechtstreeknatuur.nl. Het kwartaalblad Meander bevat
een weergave van verenigingsactiviteiten, achtergrondinformatie en dergelijke. De druk hiervan
is aan drukkerij “Kopiedruk” in Dalfsen gegund, aangezien die aanzienlijk goedkoper kon leveren.
De website www.vechtstreeknatuur.nl (of www.natuurenmilieudevechtstreek.nl) biedt
actuele informatie over onze activiteiten. Er is ook oudere informatie te vinden die op termijn
wordt overgeheveld naar archiefpagina’s. Een nieuwe website is in de herfst gebouwd en
inmiddels in gebruik.
De redactie van Meander heeft meegewerkt aan de folder “Stadsvogels Ommen“, een initiatief
van de Vogelwerkgroep.
De vereniging heeft van Gerbrand Groen een presentatiestandaard met daarin verwerkt o.a. het
logo van de vereniging ontvangen. Deze presentatiestandaard kan gebruikt worden voor een
grotere herkenbaarheid bij diverse Verenigingsactiviteiten.

Thema-avonden en excursies
Het activiteitenprogramma bestond uit de volgende thema-avonden en excursies:
19 februari
Thema-avond Stadsvogels – Johan Poffers
17 maart
Presentatie visie “Rust en drukte in het Vechtdal” - Hein Kuijper
23 april
Thema-avond Slechtvalk – Jan v. Dijk
28 en 29 mei
Thema-avond en excursie zangvogels – Henk Ruiter
11 en 12 juni
Thema-avond en excursie libellen – Evert Ruiter
8 en 9 oktober Thema-avond en excursie paddenstoelen – Bernhard de Vries
30 oktober
Nacht van de Nacht – een korte lezing gevolgd door een nachtwandeling door
Henk Steen
24 november
Thema-avond Kerkuil – Johan de Jong
3 december
Thema-avond Das – Ruud van den Akker
De lezingen en thema-avonden vonden plaats in de gebruikelijke locatie: het
Natuurinformatiecentrum Ommen. Bij een te verwachten grotere toeloop, zoals bijvoorbeeld bij
de thema-avond over de das, wijken we uit naar een grotere zaal in Ommen.

Bij het samenstellen van het jaarprogramma is afstemming gezocht met IVN Den HamVroomshoop. Daarbij is ook afgesproken om de activiteitenprogramma’s wederzijds op te
nemen in de communicatie.
Voor de lezingen op de thema-avonden en ter voorbereiding van excursies zijn een eenvoudige
laptop, een beamer en speakers aangeschaft.

Overige activiteiten van het Bestuur:
19 januari
4 maart
15 maart
14 april

Lezing voor landgoed Junne over de natuurlijke Vecht (HR)
Opslag verwijderd op het Varsenerveld i.s.m. Basisschool de Triangel in
Witharen (HR samen met Leen Noordegraaf en Cees Zoon)
Lezing in het Vechtgenotenhuis over vogelzang (HR)
Lezing over het Varsenerveld voor de vrouwen-vereniging in de Kern (HR)

29 april
31 mei
4 juni

Vrijwilligersavond Zwolle (HR)
TV opnames voor RTV oost in het Junner Koeland (HR)
Excursie/beheersoverleg met ecologen van Natuur-monumenten in het
Varsenerveld/ Eerderachterbroek (HR)
5 juni
Excursie met vrijwilligersgroep + feest i.v.m. winnen eerste prijs (HR)
12 juni
Excursie Varsenerveld voor leden van Landschap Overijssel i.v.m.
Vrijwilligersprijs (HR)
17 juni
Excursie voor vogelvereniging de Tuinfluiter naar de Vreugderijkerwaard
Zwolle (HR)
23 juni
Presentatie visie "Rust en Drukte in het Vechtdal" in De Koppel te
Hardenberg (HK)
28 juni
Opening bijgewoond van Verlenging N36 te Witte Paal (HK)
6 juli
Bezoek Varsenerveld met fotograaf Ommen Leeft i.v.m. website (HR)
31 augustus Filmopnames voor vrijwilligersprijs van de provincie Overijssel (HR)
2 september Excursie verzorgd in het Vechtdal: Arriën en Junner Koeland, voor KNNV
Zwolle en werkgroep IJssel/Vechtdelta (HK)
11 september Deelname Varsenerveld aan open monumentendag. De hele dag konden
belangstellenden het terrein bezoeken. Onder andere wethouder Ko
Scheele heeft een kort bezoek gebracht. (HR)
19 september Startzondag Gereformeerde Kerk Ommen. Een groot aantal mensen heeft
onder leiding van twee vrijwilligers een kort bezoek gebracht aan het
Varsenerveld (HR)
21 september Lezing Groei en bloei over natuurlijke Vecht (HR)
26 september Excursie Nederlandse Mycologische Vereniging naar het Varsenerveld (HR)
1 oktober
Uitreiking Overijsselse vrijwilligersprijs (HR)
7 oktober
Maaien en 's middags bosopslag verwijderd door ± 25 P&O managers van
landelijke SNS bank (HR)
9 oktober
Hooien en boomopslag verwijderd (HR)
16 oktober
Excursie Junner Koeland voor Vrienden van Dalfsen (HK)
21 oktober
Excursie Dunamis Eerde (HR)
6 november Natuurwerkdag Varsenerveld + verhaal/verslag in de Stentor (HR)
29 november Terreinbezoek te Ommen met provinciale afdelingen Wegen van Overijssel
en Friesland over inpassing EHS bij infrastructurele werken (HK)
(HK = Hein Kuijper; HR = Henk Ruiter)
Meer activiteiten zijn vermeld in de werkgroepverslagen.

Jaarverslag 2010 Vogelwerkgroep
Bijeenkomsten
Om onze activiteiten en plannen te bespreken hebben we dit jaar 6 bijeenkomsten
gehad.
Watervogeltelling
Ven september 2009 tot april 2010 hebben we weer deelgenomen aan de tellingen van
SOVON en de Provincie.
Nestkastjes
De kleine nestkastjes op Landgoed Vilsteren, op Landgoed Junne, in Stegeren, de Ada’s
hoeve, Het Laer, de Vlierbelten, Besthmen en Landgoed Beerze zijn weer gecontroleerd.
Raven
Ook dit jaar hebben we maar 1 broedpaar kunnen vaststellen op Landgoed Junne. Hier
zijn 5 jongen geringd en groot geworden. Het paar in Arriën is waarschijnlijk door te
drukke werkzaamheden op het voormalige crossterrein verdwenen naar een andere
locatie.
Ooievaars
Ommen kende in 2010 2 paar broedende ooievaars. Op elk nest is slechts 1 jong groot
geworden. Verder hebben we in onze omgeving nog 2 ooievaars geringd in Oudleusen, 1
in Bergentheim en 3 in Den Ham.
Euro-Birdwatch
De telposten lagen ook dit jaar weer ver buiten onze regio en we hebben daarom van
deelname afgezien.
Uilen
Met de uilen ging het dit jaar helaas niet veel beter dan vorig jaar. Van de kerkuil
hadden we 13 geslaagde broedsels met 36 jongen. Sinds 2007 is het aantal broedparen
met ruim 50 % verminderd. De bosuil was met 2 broedsel weer terug in Junne. In totaal
hebben we binnen onze gemeente 6 broedsels gehad, die samen 14 jongen hebben
grootgebracht. Tevens werden er 5 adult vrouwtjes van de bosuil geringd. Ten opzichte
van 2009 heeft de steenuil zich kunnen handhaven met 14 broedsels met een totaal
aantal van 43 jongen.
Roofvogels
Er zijn torenvalknesten gevonden waar in totaal 21 jongen op zijn geringd. Van de
buizerd zijn 5 horsten gevonden, op 1 nest werd 1 jong geringd. Van de havik is 1 horst
gevonden met 2 jongen die eveneens geringd werden. Van de sperwer zijn 2 horsten
gevonden. Binnen onze gemeente komen veel meer roofvogels voor. Maar helaas waren
we niet in staat om de gehele gemeente te inventariseren.
Zwarte stern
Ook dit jaar geen zwarte sterns als broedvogel. Er is echter een klein lichtpuntje, er zijn
wel weer zwarte sterns waargenomen in het voormalige broedgebied.
Nachtzwaluw
Er zijn op de Lemeler- en Archemerberg 16 territoria vastgesteld. Dit is er 1 meer dan in
2009.
Gierzwaluw
Van de gierzwaluw hebben we 54 nestlocaties kunnen vaststellen.
Stadsvogelproject
In samenspraak met de gemeente is besloten een folder uit te brengen over de
stadsvogels in Ommen. Het ontwerp is gereed en de folder zal in 2011 uitkomen en op
diverse openbare plekken in Ommen te verkrijgen zijn. In 2011 zal het project verder

uitgewerkt worden.
Rijkswaterstaat (RWS) N 36 / N 34.
Voor de tweede keer is er dit jaar een controle uitgevoerd van de nestkasten die voor
RWS zijn geplaatst. De resultaten lijken wat beter te worden nu de betrekkelijk rust in
het gebied is weergekeerd.
Landelijke en Provinciale bijeenkomsten
Diverse leden van de vogelwerkgroep hebben weer bijeenkomsten bezocht o.a. landelijke
roofvogeldag, provinciale kerkuilenoverleg, provinciale Steenuilenoverleg, de SOVON dag
en de provinciale vogelaarsdag.

Jaarverslag 2010 Zoogdierenwerkgroep
Net als voorgaande jaren heeft vooral de vleermuis de nodige aandacht gehad, er
hebben een zestal inspectierondes plaats gevonden.
Door de informatie die we op deze wijze vergaren krijgen we een redelijk beeld van wat
er zoal aan vleermuizen leeft in Eerde.
Voor 2010 resulteert dit in 546 exemplaren verdeeld over zes verschillende soorten. De
onderverdeling ziet er als volgt uit:
Rosse vleermuis 316x aangetroffen
Gewone Dwergvleermuis 4x aangetroffen
Grootoorvleermuis  145x aangetroffen
Ruige Dwergvleermuis  4x aangetroffen
Franjestaart  76x aangetroffen
Watervleermuis 1 exemplaar.
Kortom, best een succesvol jaar. Dit vooral dankzij de enthousiaste vrijwilligers die
verdeeld over twee groepen de ruim 100 kasten inspecteerden.
Naast het inventariseren van vleermuizen zijn ook de dassenburchten in het Vechtdal
aan inspecties onderworpen. Een aantal bekende burchten zijn in 2010 (opnieuw)
ongebruikt gebleven.
Daarnaast zijn er nieuwe burchten aangetroffen, alle gegevens worden opgeslagen in de
databank van het dassenplatform.
Dat een regelmatige inspectie niet overbodig is blijkt wel uit het feit dat tijdens een
dassenburchtinspectie gemarkeerde bomen rond die dassenburcht werden aangetroffen,
de grondeigenaar is gewezen op het feit dat daardoor de burcht niet verstoord mag
worden.
Ook zijn een aantal faunapassages op functionaliteit beoordeeld, er is gebleken dat een
aantal tunnels vol water staan en derhalve hun functie hebben verloren. (zie verslag
‘inspectie wildpassagetunnels’)
Er worden regelmatig bijzondere waarnemingen gedaan, zo is er in Ommen een witte ree
aangetroffen,ondanks grondige speurtochten is het helaas bij een enkele waarneming
gebleven.
Ook bijzonder was de vondst van een Siberische dwerghamstertje, het werd dood
aangetroffen nabij de Steile Oever, het betreft hier zeer waarschijnlijk een ontsnapt
huisdiertje.
Afgelopen najaar is er een franjestaart vleermuis gezenderd waarna zijn vlieggedrag is
gevolgd. Op 4 maart zal Theo Douma er een bijeenkomst aan wijden. Zonder op deze
avond vooruit te lopen kan al wel vast worden gesteld dat er verrassende constateringen
zijn gedaan.
Nieuwsgierig geworden? Elders in deze uitgave treft u de uitnodiging aan.

Jaarverslag 2010 plantenwerkgroep
2010 Was voor de plantenwerkgroep een bijzonder jaar.
Op 29 april ontvingen we uit handen van gedeputeerde Piet Jansen de
“Vrijwilligersprijs 2010” van het landschap Overijssel.
En op 2 oktober kregen we de tweede prijs “Vrijwilligersprijs 2010 van de
provincie Overijssel”voor onze werkzaamheden van de afgelopen jaren in het
Varsenerveld.
De werkzaamheden en inventarisaties van de plantenwerkgroep hebben zich ook dit jaar
afgespeeld in het Varsenerveld. We hebben gemaaid, gehooid, geplagd en boomopslag
verwijderd. Ook zijn er diverse inventarisaties uitgevoerd. De belangstelling om mee te
werken in het Varsenerveld is nog steeds heel goed te noemen. Inmiddels hebben zich
ongeveer 60 mensen opgegeven om mee te werken
Uit de indrukwekkende lijst van bijzondere planten- en diersoorten blijkt dat onze
inspanning van de laatste 13 jaren zijn vruchten afwerpt. (zie bijlage rode lijstsoorten)
Er wordt jaarlijks ruim 300 uur door vrijwilligers in het Varsenerveld gewerkt.
Zoals hierboven al aangegeven mocht Henk Ruiter (en ook alle vrijwilligers van het
Varsenerveld) op 29 april de “Vrijwilligersprijs 2010” van het landschap Overijssel in
ontvangst nemen. De prijs bestaat uit een keramisch kunstwerk en een ingelijste foto. In
een volle Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle, waar meer dan 200 vrijwilligers
bijeen waren, kreeg Henk de gelegenheid één en ander te vertellen over onze
vrijwilligersgroep.
Hij benadrukte daarbij nog eens hoe belangrijk het is om kleinschalige natuurprojecten
te ontwikkelen, te onderhouden en te steunen.
Op 5 juni hebben we bij atelier Witharen in Witharen, in aanwezigheid van wethouder
Ilona Lagas, met onze vrijwilligers de prijs gevierd.
Op 2 oktober vond ook nu weer in de Statenzaal de uitreiking “Vrijwilligersprijs 2010”
van de Provincie Overijssel plaats. 54 Genomineerden waren er. Hoeveel kans zouden we
hebben om met een prijs naar huis te gaan? In het Varsenerveld waren filmopnames
gemaakt. Maar wat zegt dat als je weet dat er op meerdere plaatsen opnames gemaakt
zijn? Groot was de vreugde toen we te horen kregen dat we de tweede prijs gewonnen
hadden. Als je bedenkt dat er zo ongelooflijk veel en zoveel belangrijk vrijwilligerswerk
in de Provincie Overijssel gedaan wordt, is het echt fantastisch dat ons werk zo
gewaardeerd wordt.
We ontvingen een prijs van EUR 750,00.

Samen met Landschap Overijssel is hiervoor een éénassige maaibalk gekocht, die we
gaan inzetten voor de werkzaamheden in het Varsenerveld.

Zaterdag 9 oktober was het de jaarlijkse hooidag. De donderdag ervoor was er al door
een aantal mensen machinaal gemaaid. We konden ook dit jaar weer gebruik maken van
uitstekende maaiapparatuur die geheel belangeloos ter beschikking werd gesteld door
Staatsbosbeheer. Vanwege de hoge waterstand door de vele regen hebben we dit jaar de
laagst gelegen delen niet gemaaid. Dat is geen probleem omdat we ieder jaar gefaseerd
maaien. Niet alles wordt gemaaid zodat insecten de kans krijgen te overwinteren.
Staatsbosbeheer en de Gemeente Ommen zijn we dankbaar voor de goede
samenwerking
De eerste zaterdag in november is het de jaarlijkse landelijke Natuurwerkdag. Ook dit
jaar hebben we met het Varsenerveld op 6 november hieraan deel genomen. Landschap
Overijssel stelde zoals ieder jaar materieel ter beschikking. De weersverwachtingen
waren kou en regen maar; de kou veel reuze mee en de regen kwam lang nadat we
klaar waren. Een twintigtal mensen verzamelden zich bij Thea Dijkema en Louis van
Vilsteren aan de Witharenweg, waarna men gezamenlijk naar het Varsenerveld liep.

Onze dank gaat uit naar Thea en Louis vanwege het feit dat we hun atelier steeds als
verzamelpunt mogen gebruiken en omdat er altijd voor koffie en thee gezorgd wordt.
Rode lijstsoorten Varsenerveld 2010
(vetgedrukt = Europese
aangetroffen)

Habitatrichtlijn)

(cursief = in 2010 niet

Moeraswolfsklauw
Bruine snavelbies
Witte snavelbies
Veenbies
Stijve ogentroost
Hondsviooltje
valkruid
Heidekartelblad
Moeraskartelblad
Welriekende nachtorchis
Liggende vleugeltjesbloem
Sierlijke vetmuur
Blauwe knoop
klokjesgentiaan
Vlottende bies
witte waterranonkel
Wateraardbei
Moerassmele
Addertong
echte guldenroede
bleekgele droogbloem
Ronde zonnedauw
Kleine zonnedauw
Stijve moerasweegbree
Lavendelheide
Kleine veenbes
Kleine valeriaan
Vetblad
klein warkruid
Dwergvlas
Canadees hertshooi
Moerashertshooi
Pilvaren
Gevlekte orchis
Bevertjes
Grondster
Beenbreek

lycopodiella inundata
Rhynchospora fusca
Rhynchospora alba
Trichophorum cespitosum
Euprasia stricta
viola canina
arnica montana
Pedicularis sylvatica
Pedicularis palustris
platanthera bifolia
polygala serpyllifolia
sagina nodosa
Succisa pratensis
gentiana pneumonanthe
eleogiton Fluitans
ranunculus ololeucos
potentilla palustris
deschampsia setacea
ophioglossum viride
Solidago virgaurea
gnaphalium luteo_album
Drosea intermedia
Drosera rotundifolia
Echinodurus ranunculoides
andromeda polifolia
Oxycoccus palustris
valeriana dioica
pinguicula vulgaris
Cuscuta epithymum
Radiola linoides
Hypericum canadense
Hypericum elodes
Pilularia globulifera
Dactylorhiza maculata
Briza media
illecebrum verticillatum
Narthecium ossifragum

kussentjesveenmos
Groot nerfpuntmosReuzenpuntmos
Rendiermos

Sphagnum Compactum

Ruige aardtong
Heideknotszwam
Zwartwordende wasplaat
Gele knotszwam
Verblekende knotszwam
Vuurzwammetje
Veenmosvuurzwammetje
Sneeuwzwammetje

Calliergon giganteum.

Clavaria argillacea

Hygrocybe coccineocrenata,

Zwartsneesatijnzwam
Veenmosgordijnzwam
Gele Wilgengordijnzwam
Slijmwasplaat
Kleine oranje bekerzwam
Holsteelboleet
Veenmossatijnzwam
Helmsatijnzwam
Veenvlamhoed
Elfenwasplaat
Papegaaizwammetje
Grauwe wasplaat
Valse wolvezelkop
Veenmycena
Kleine bloedsteelmycena
Waterspitsmuis
Das
Boomleeuwerik
Boompieper
Geelgors
Dodaars
Geoorde fuut
Matkop
Wintertaling
Kneu
Zwarte specht
Levendbarende hagedis
Heikikker
Bruine kikker
Meerkikker
Poelkikker
Bastaardkikker
Kleine watersalamander
Glassnijder
Bandheidelibel
Tengere pantserjuffer
Vroege glazenmaker
Venwitsnuitlibel
Noordse winterjuffer
Bruine winterjuffer
Koraaljuffer
Plasrombout
Heideblauwtje.
Groentje
Bruine vuurvlinder
Zilveren maan.
Moerassprinkhaan
Grote modderkruiper

Entoloma serrulatum
Cortinarius tubarius
Cortinarius cinnamomeoluteus
Hygrocybe laeta
Aleuria exigua
Boletinus cavipes
Entoloma elodes
Entoloma infula
Gymnopilus fulgens
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe psittacina
Hygrocybe unguinosa
Inocybe longicystis
Mycena megaspora
Mycena sanguinolenta

