
 
 

JAARVERSLAG 2017 VERENIGING VOOR  
NATUUR EN MILIEU "DE VECHTSTREEK"  
 

 

Inleiding 
Een groot deel van het jaar stond in het teken van het 50-jarig jubileum 
van de vereniging. Verderop in dit jaarverslag meer hierover. 
Het jaarverslag begint met een deel over de vereniging als geheel. 
Daarna volgen de verslagen van de werkgroepen. De onderwerpen van 
de werkgroep Landschap en Milieu zijn in het eerste deel opgenomen, in 
de paragrafen "samenwerking en overlegvormen" en "beleid in 
uitvoering". 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering vond plaats op 5 april 2017 in de Kinderboerderij 
Ommen. In de jaarvergadering zijn Henk Ruiter en Arend Spijker door de 
leden herkozen als bestuurslid.  
Het verslag vindt u elders in deze Meander. 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2017 telde de vereniging 308 leden (dit was 288 in 
2016).  
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in de reguliere bestuursvergaderingen en via vele 
tussentijdse interne contactmomenten het dagelijkse reilen en zeilen van 
de vereniging verzorgd. Daarbij werd ook veel gecommuniceerd met 
externe partijen. Het bestuur heeft het activiteitenprogramma 
samengesteld en uitgevoerd. Ondertussen is ook de administratie op orde 
gehouden. Samen met werkgroepleden en leden heeft het bestuur 
ingespeeld op diverse actuele zaken. Deze zijn beschreven in de 
paragraaf "beleid in uitvoering". 
 
Financiën 
De ledenvergadering is akkoord gegaan met de door het bestuur 
voorgestelde contributieverhoging van €10 naar €12,50. De reden voor de 
verhoging was de kostenstijging voor het drukken en verzenden van de 
Meander en een daling van de advertentieopbrengsten. 
Het financieel verslag is elders in deze Meander opgenomen. 
 
Jubileum 
Op 19 september 2017 bestond onze vereniging 50 jaar. Dit is groots 
gevierd met een jubileumboek en een jubileumavond. 
Aan het jubileumboek ging een lange en intensieve voorbereiding vooraf. 
De stuwende krachten waren Dook van Gils en Jaap van Dort die samen 



 
 

met een redactieteam van eigen verenigingsleden en enkele externe co-
auteurs het boek hebben samengesteld. Het zeer gevarieerde en rijkelijk 
van foto's voorziene jubileumboek is beschikbaar gesteld aan alle leden 
van de vereniging en aan bevriende organisaties, genodigden en 
adverteerders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De feestelijke jubileumavond vond plaats op vrijdag 22 september 2017 in 
de vrijwel volle theaterzaal Carrousel in Ommen. Voorzitter Hein Kuijper 
blikte terug op het verleden van de vereniging maar hield de aanwezigen 
ook een toekomstperspectief voor. Daarna reikte hij het jubileumboek uit 
aan Ronald Bakker die optrad namens zijn vader Koop Bakker. Koop was 
mede oprichter van onze vereniging maar kon helaas niet aanwezig zijn. 
Ook Minie de Wilde en Theo Boevenbrink van het Jan@Minie de Wilde 
Fonds kregen het boek uitgereikt vanwege de financiële ondersteuning 
die wij voor het boek uit het fonds hebben ontvangen.  
Siegfried Woldhek gaf daarna zijn bespiegelingen op het jubileum en zijn 
motto: natuurbescherming is niet alleen iets groots maar begint dicht bij 
huis. 
 
Dit vormde een mooie overgang naar het muzikale en cabareteske deel 
van de avond dat werd verzorgd door Henk Ruiter die daarvoor zijn 
vogelvriend Hans Dorrestijn had uitgenodigd. Na deze zeer geslaagde 
jubileumversie van 'Henk Ruiter ontmoet' konden leden en genodigden 
napraten in de foyer van de Carrousel en het jubileumboek in ontvangst 
nemen. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter afsluiting van de festiviteiten werd op zaterdag 23 september een 
korte excursie gehouden naar de vlindertuin in aanleg en naar de Frans 
van Elburg-bank in het Laar. Frans van Elburg was, net als Koop Bakker,  
mede-oprichter van onze vereniging. 
 
Naast de vele complimenten voor het jubileumboek en de avond en 
enkele kleine attenties ontvingen we als vereniging de volgende 
opvallende jubileumcadeaus: 

• Staatsbosbeheer bood een houten bank aan die we willen laten 
plaatsen bij de vlindertuin in het Laar.  

• Natuur en Milieu Overijssel bood aan om een korte promotiefilm 
te maken voor onze vereniging.  

• Landschap Overijssel bood een boom aan. Het bestuur heeft 
besloten deze boom aan te bieden aan het project 
“Burgerinitiatief Ommermars/Door en voor Ommenaren”.  

 
Samenwerking en overlegvormen 
Samenwerking Kinderboerderij, Bijenvereniging en OKPV. 
We maken als vereniging niet alleen gebruik van de Kinderboerderij als 
locatie voor activiteiten maar we zorgen ook voor de realisatie en het 
beheer van de vlindertuin op het terrein in het Laar. Op 21 januari 2017 
was de officiële opening van de Kinderboerderij en wij hebben ons daar 
gepresenteerd met een stand en een presentatie met muzikaal tintje van 
Henk Ruiter over de vlindertuin in aanleg. Wij hebben de Kinderboerderij 
daarbij twee mussenflats geschonken. 



 
 

Samen met de kinderboerderij en de bijenvereniging wordt verkend of er 
mogelijkheden zijn voor een alternatief soort kinderpaspoort om de jeugd 
enthousiast te maken. 
 

Groen Platform Vecht 
Via dit Platform adviseren wij Natuur en Milieu Overijssel, die zowel 
vertegenwoordigd is in de projectgroep als in het bestuurlijke overleg 
Ruimte voor de Vecht. Als lid van dit Platform hebben we ook dit jaar  veel 
energie gestoken in het item bevaarbaarheid Vecht stroomopwaarts van 
Ommen tot aan de Duitse grens. De overheden hebben al eerder voor dit 
gedeelte van de Vecht als uitgangspunt gekozen voor de inrichting tot 
halfnatuurlijke laaglandrivier, een ondiepe (ca. 50 cm) meanderende 
natuurlijke rivier waarin rivierprocessen als erosie en sedimentatie vrij spel 
krijgen. Door deze natuurlijke inrichting wordt de rijkdom aan planten en 
dieren sterk vergroot. Het Vaarbesluit van de beide waterschappen is hier 
op afgestemd en leidend. Deze inrichting biedt alleen mogelijkheden voor 
platbodems zoals zompen en kano's.  
Er zijn krachten die pleiten voor openstelling voor bevaarbaarheid met 
grotere schepen in dit gedeelte van de Vecht. De besluitvorming hierover 
is wederom uitgesteld. Wij zullen blijven pleiten voor een meer natuurlijke 
ondiepe Vecht stroomopwaarts van Ommen. Een rivier waar de 
natuurlijke processen leidend zijn en waar plaats is voor platbodems, 
zoals zompen en kano's, en de recreant volop kan genieten van rust en 
ruimte.  
 

Ruimte voor de Vecht 
Een vertegenwoordiger van onze Vereniging levert namens Natuur en 
Milieu Overijssel input in de projectgroep Hardenberg-Junne. In dit project 
wordt een concrete inrichting van de halfnatuurlijke Vecht nader verkend 
en uitgewerkt.  
 

Nederlands-Duitse samenwerking 
Namens het Groen Platform Vecht heeft onze vereniging overleg gevoerd 
met Duitse collega’s over de mogelijkheden om de visie Rust en Drukte in 
het Vechtgebied ook in Duitsland geïmplementeerd te krijgen. Het overleg 
met vertegenwoordigers van verschillende Duitse overheden heeft geleid 
tot een grensoverschrijdend project dat nader uitgewerkt wordt. 
 

Natuur en Milieu Overijssel 
We werken samen met NMO en voeren daarvoor geregeld overleg over 
actuele natuur- en milieuzaken. Via NMO leveren we ook onze inbreng in 
de projecten van het masterplan Ruimte voor de Vecht. NMO is ook 
adviseur in het Burgerinitiatief Ommermars. 
 

Staatsbosbeheer 
Diverse overleggen over actuele natuur- en beheerszaken. 
 

 



 
 

Natuurmonumenten 
Diverse overleggen en adviezen over beheerzaken van hun 
natuurgebieden. 
 

Landschap Overijssel 
Diverse overleggen over beheerzaken van natuurgebieden. LO is ook 
adviseur in het Burgerinitiatief Ommermars. 
 

Bestuurlijk overleg Gemeente Ommen 
Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden over beleid en bestuurlijke 
relevante zaken op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke ordening.  
Voorbeelden van dit jaar besproken onderwerpen zijn: bomenbeleid, 
verkoopplannen Varsenerveld, en beheer van en mogelijke verkoop van 
het landgoed het Laar. 
 
Beleid in uitvoering 
Vanuit een proactieve houding hebben wij onze ideeën en wensen 
ingebracht in plannen en projecten van de overheden. In het verslagjaar 
ging het om de hierna volgende onderwerpen. 
 

Masterplan Ruimte voor de Vecht 
We leveren periodiek onze inbreng via het Groen Platform Vecht aan 
Natuur en Milieu Overijssel, die zowel ambtelijk als bestuurlijk 
vertegenwoordigd zijn in dit masterplan. Wij hebben via het platform 
zorgen geuit over uitspraken dat een halfnatuurlijke inrichting van de 
Vecht niet mogelijk zou zijn. Wij vinden dit voorbarig omdat de nodige 
onderzoeken nog lopen of zelfs nog moeten worden opgestart. 
 

Ontwerpbeheerplan Natura2000 
De reactie van de Provincie Overijssel op onze zienswijze Natura 2000 
ontwerp-beheerplan Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied heeft 
feitelijk weinig natuurwinst opgeleverd.  
 

De Stekkenkamp en zorgcomplex Lemmers Erve  
Ons beroepschrift op de door de provincie Overijssel verleende 
natuurbeschermingswetvergunning is door de Raad van State helaas 
ongegrond verklaard. Dit betekent voor ons het einde van een aantal 
lange procedures waarbij we er niet in zijn geslaagd de plannen voor de 
bouw van 50 zorgwoningen in het beschermd natuurmonument De 
Stekkenkamp tegen te houden. We blijven ons uiteraard inzetten voor 
behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden en het milieu in ons 
werkgebied. 
 

Nieuw fietspad Varsen 
Wij hebben diverse overleggen gevoerd met Gemeente, Staatsbosbeheer 
en  Gebiedscommissie Varsen over de aanleg van een fietspad door het 
voorplantingsgebied van Otter en Das in Varsen. In een brief aan de 
raadsleden van gemeente Ommen hebben wij ons standpunt over het 



 
 

tracé voor een fietspad in Varsen duidelijk gemaakt. Wij pleiten ervoor om 
geen fietspad aan te leggen in het stiltegebied. Een van de redenen is dat 
hiermee de rust wordt verstoord in een van de weinige geschikte 
voortplantingsgebieden voor de otter in de Overijsselse Vecht. Dit 
standpunt hebben we ook verwoord op een inspraakavond. 
Helaas heeft de gemeenteraad wel ingestemd met het tracévoorstel 
waarbij is gesteld dat wordt uitgezocht hoe fysiek, technisch vorm kan 
worden gegeven aan maatregelen om motoren te weren van het fietspad.  
 

Burgerinitiatief Ommermars 
Onze vereniging is, samen met Natuur en Milieu Overijssel, Landschap 
Overijssel en andere partijen actief in het burgerinitiatief Ommermars. 
Doel van dit project is het duurzaam creëren van de mooiste 
ontmoetingsplek bij de Poort van Ommen. Centraal in dit initiatief staan 
natuur- en waterbeleving, cultuurhistorie, natuureducatie en voorlichting. 
Naast de Ommenaren zijn de basisscholen nauw betrokken bij dit 
initiatief. Op woensdag 10 mei hebben leerlingen van Het Koloriet en CBS 
Hoogengraven, de bewonerswerkgroep uit Ommen en overheden in 
zandhopen ontwerpen gemaakt voor speelnatuur voor het noordoostelijke 
deel van de Ommermars. Uit de creatieve ontwerpen bleek dat er 
voldoende kansen zijn voor een belevingsplek voor jong en oud vlakbij het 
centrum van Ommen. 
Onder aansturing van de werkgroep, waarin onze vereniging is vertegen-
woordigd, zijn door Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel 
haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar de financierings-mogelijkheden 
voor verwerving van de gronden, de inrichtings- en beheerkosten. Dit was 
mogelijk dankzij de ontvangen provinciale subsidie Groen in de Stad. 
 

Verkeersvisie Ommen 
We hebben onze zienswijze gegeven over de verkeersvisie Ommen 2030. 
Daarbij  hebben we onze zorgen geuit over een mogelijke doorsteek door 
het Ommerbos en de gemeente gevraagd om dan in elk geval 
faunavoorzieningen aan te leggen en compenserende maatregelen te 
nemen om schade aan de natuur te beperken.  
 

Natuurbegraafplaats Hoogengraven 
Bij de inrichting van de natuurbegraafplaats hebben we geadviseerd over 
bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurwaarden. 
 

Bollenteelt 
In het bestemmingsplan van de gemeente Ommen geldt in 
grondwaterbeschermingsgebieden een verbod op akkerbouwmatige 
sierteelt. Dit vanwege de bescherming van het drink- en grondwater door 
het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen uit de groep 
neonicotinoïden. Dit zijn kankerverwekkende middelen voor de mens en 
zeer giftige middelen voor nectarzoekende insecten (waaronder bijen, 
hommels en vlinders).  



 
 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat deze bestrijdingsmiddelen het milieu in 
negatieve zin beïnvloeden. We hebben overleg gevoerd met Waterbedrijf 
Vitens over het voorstel om met de branchevereniging KAVB en 
bollentelers gezamenlijk te komen tot uitbreidingen van de gebieden waar 
bollenteelt mag worden toegepast. Hiervoor is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig, waarover de gemeenteraad moet beslissen. Wij 
houden een vinger aan de gemeentelijke pols. 
 

Bomenbeleid 
Wij hebben geadviseerd over een voorstel voor bermonderhoud en 
bijbehorende beplantingen in buurtschap Ommerkanaal. Wij 
ondersteunen de plannen voor verschraling van de bermen en het idee 
van duurzaam gebruik van bomenhout voor verwarming van het 
buurthuis. Wel vinden we dat het in overeenstemming moet gebeuren met 
het gemeentelijk bomenbeleidsplan.  
In een andere situatie bleek dat de gemeente niet werkte volgens het door 
haar zelf vastgestelde bomenbeleidsplan. Wij hebben bestuurlijk en 
ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente en gevraagd om in elk geval 
te werken vanuit de doelstellingen van het beleidsplan. 
 

Omvorming gazons 
In diverse overleggen met de gemeente hebben we ook dit jaar weer 
aandacht gevraagd voor een maaibeheer dat de biodiversiteit ten goede 
komt. Dat betekent: niet wekelijks maaien in het groeiseizoen, maar later 
maaien (2x) en het gewas afvoeren. Op deze manier verschraalt de 
bodem en ontstaan bloemrijke vegetaties. En dat komt de biodiversiteit 
ten goede. In onze gezamenlijk pilot Verschraling wegbermen hebben we 
al goede resultaten bereikt. Onze focus lag dit jaar op de gemeentelijke 
gazons. We mogen trots zijn op het eerste bereikte resultaat: De 
gemeente heeft dit jaar een eerste proef uitgevoerd. Nu nog even geduld 
voor de bloemrijke gazons.  
 

Parkherstel kasteel Eerde 
We hebben overleg gevoerd met Natuurmonumenten en onze 
bezorgdheid uitgesproken over de herstelplannen voor het parkbos in 
Eerde en aandacht gevraagd voor een goede afweging van de 
natuurbelangen. Tijdens een informatieavond heeft Natuurmonumenten 
toegezegd rekening te houden met dit signaal en de aanwezige kennis 
van bewoners en leden in de toekomst beter te benutten bij deze plannen. 
 

Voormalig motorcrossterrein bij Junner Koeland 
Een actief lid van onze Vereniging, die zich al jaren zich inspant om het 
voormalige motorcrossterrein voor de natuur blijvend veilig te stellen, 
heeft diverse overleggen gevoerd met Gemeente en Staatsbosbeheer. 
Centraal stonden de inrichting en het beheer van dit natuurgebied.  
 



 
 

Dit heeft er in geresulteerd dat het gebied (ca. 20 ha.) nu extensief wordt 
begraasd met Schotse 
hooglanders.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreiding van vliegveld Lelystad 
We hebben steun betuigd aan de actiegroep Hoog Overijssel, die vanuit 
gezondheids-, milieu- en natuurmotieven tegen het laagvliegen boven 
onze regio is. 
 

Overige activiteiten van het bestuur 
21 januari Opening Kinderboerderij 
26 januari Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie Staatsbosbeheer, 
 Landschap Overijssel en Natuurmonumenten en uitreiking 
 Groene Twinkeling  
31 januari Bijeenkomst Natuur en samenleving te Almelo 
28 februari Inloopavond Herstel Park Eerde  
6 maart Bijwonen jubileum Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-
 Staphorst 
19 april Bijeenkomst Toelichting plannen parkherstel Eerde  
21 april  Start burgerinitiatief Hoge Broek te Raalte 
10 mei  Creatieve sessie in Ommermars met basisscholen en  
  Ommenaren 
8 juni  Symposium Communities, Kasteel Hackfort te Vorden 
30 juni  Veldsymposium van NMO te De Horte/Dalfsen 
3 juli  Deelname aan Waterrecreatiecafé te Nijverdal 
12 juli  Themamiddag Groene Loper Vechtdal te Ommen 
27 juli  Excursie Welzijn Ouderen in Junner Koeland 
30 augustus Bijeenkomst “Rust en Drukte Overijsselse Vecht" met  
  Duitse vertegenwoordigers in De Koppel te Hardenberg 
30 september Bezoek aan burgerinitiatief Wasven te Eindhoven 
23 november Raadsinformatiebijeenkomst “Samenwerkings-  
  overeenkomst Bollentelers" en Waterbedrijf Vitens 
 

Communicatie en PR 
De vereniging maakt voor haar communicatie o.a. gebruik van de website, 
facebook, perspublicaties in de plaatselijke nieuwsbladen en natuurlijk 



 
 

ook via ons kwartaalblad Meander. Vanwege de uitgave van het 
jubileumboek zijn er dit jaar drie in plaats van vier Meanders uitgebracht.  
 

Thema-avonden en excursies 
Het activiteitenprogramma bestond uit de volgende thema-avonden en 
excursies: 
11 februari  Speuren naar sporen - Arend Spijker (Arrien/Junner 
   Koeland) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 februari   Thema-avond over vleermuizen - Theo Douma    
   (Kinderboerderij) 
5 april   Presentatie vlindertuin - Henk Ruiter (Kinderboerderij) 
19 mei  Presentatie landgoed Den Woesten Heide - Wim van der 
   Heide (op het landgoed) 
20 mei  Zwerftocht Vechtdal - Arend Spijker (start: Kinderboerderij 
  Het Laar Ommen) 
25 mei   Vroege vogelexcursie - Henk Ruiter 
2 juni  Edelherten in het Vechtdal? - Bas Worm (De Kern) 
22 september Jubileumavond (Carrousel) 
23 september Wandeling vlindertuin en Frans van Elburg bank - Henk  
  Ruiter (Het Laar) 
30 september Hooien in het Varsenerveld - plantenwerkgroep 
20 oktober  Paddenstoelenavond -Evert Ruiter (Kinderboerderij) 
21 oktober  Paddestoelenexcursie - Evert Ruiter (Het Laar) 
28 oktober  Nacht van de nacht - Dook van Gils en Jaap van Dort in 
  samenwerking  met IVN Den Ham/Vroomshoop en  
  Natuurmonumenten (Eerder Achterbroek) 
4 november  Landelijke natuurwerkdag Varsenerveld -   
  plantenwerkgroep 
16 december Speuren naar sporen - Arend Spijker (Arrien/Junner  
  Koeland) 
 

Natuurcursus  locatie: Kinderboerderij 
De verdiepingscursus van vorig jaar is dit jaar herhaald en hier en daar 
aangepast. De cursus bestond uit de volgende onderdelen: 
6 maart  flora - Henk Ruiter 
13 maart zoogdieren - Arend Spijker  



 
 

20 maart insecten - Alfred van der Burgh  
27 maart avifauna - Leo Oudejans 
10 juni veldexcursie  landgoed Junne 
Meer activiteiten van de vereniging zijn vermeld in de hierna volgende 
werkgroepverslagen. 
 
JAARVERSLAG WERKGROEP LANDSCHAP EN MILIEU 2017 
Voor de activiteiten van deze werkgroep wordt verwezen naar de 
paragrafen "samenwerking en overlegvormen" en "beleid in uitvoering" in 
het algemene deel van het jaarverslag. 
  

 
JAARVERSLAG 2017 VOGELWERKGROEP  
 

 
Bijeenkomsten 
In 2017 zijn we vijf keer bij elkaar gekomen om onze projecten, plannen  
en problemen te bespreken. 
 
Watervogeltelling 
Er zijn weer zes tellingen verricht. Normaal zijn er acht tellingen maar de 
telling van september en april is facultatief en wordt door ons 
overgeslagen omdat er dan te veel verstoring is door recreanten en de 
vogels zich daardoor steeds verplaatsen. Je krijgt daardoor geen zuivere 
telgegevens. 
 
Nestkastjes 
We hebben de controles nog steeds niet op orde. Oorzaken zijn: toe-
eigening (door een grondeigenaar) van onze kastjes; het niet doorgeven 
van een geplande bomenkap waardoor kastjes verloren zijn gegaan. Een 
aantal kastjes is van korfjes voorzien die voor het vlieggat zijn geplaatst 
om predatie te voorkomen. 
 
Raven 
Ook dit jaar heeft het ons bekende paar op Landgoed Junne 3 jongen 
groot gebracht. Meerdere locaties zijn door de werkgroep niet gevonden. 
 
Ooievaars 
Met de ooievaars is het dit jaar minder goed gegaan. De 
weersomstandigheden waren niet zo gunstig om de jongen groot te 
brengen. Minder jongen zijn groot geworden. Op de nesten troffen we 
meer dode jongen aan dan in 2016. Eén jong is naar de opvang in  De 
Wijk gegaan waar hij met succes is grootgebracht en in vrijheid is gesteld. 
Ook deze is door ons geringd. Dertien ooievaars hebben we kunnen 



 
 

ringen. Er zijn weer diverse terugmeldingen uit Frankrijk, Duitsland en 
Spanje ontvangen. 
 

Uilen 
Van de bosuilen hadden we 6 bezette kasten. Hieruit zijn 13 jongen 
geboren en geringd. Van de steenuilen hebben we 71 jongen kunnen 
ringen verdeeld over 24 kasten. De kerkuilen hadden 35 broedsels en 
hebben daarin 125 jongen groot gebracht. 
 

Roofvogels 
Op 1 havik horst zijn 4 jongen geringd 3 mannetjes en 1 vrouwtje. Van de 
buizerd hebben we er maar 4 kunnen ringen. Het geringe aantal is een 
gevolg van het slechte weer in de jongen fase. Hierdoor kon er niet naar 
de nesten worden geklommen. Torenvalk: in 5 van onze kasten hebben 
we 17 jonge torenvalken kunnen ringen. Van de rode wouw, die in ons 
gebied een territorium had is na lang zoeken het nest tenslotte toch 
gevonden. Op het nest bevond zich toen 1 jong, dat echter te groot was 
om te kunnen ringen. 
 

Nachtzwaluwen 
De telling op de Lemeler- en Archemerberg leverde 31 territoria van de 
nachtzwaluw op. Dit is liefst 7 meer als in 2016. Waarschijnlijk is dit te 
danken aan het vergroten van het leefgebied door middel van het kappen 
van naaldbos. 
 

Gierzwaluwen 
Van deze zwaluw werden ongeveer 45 broedparen geteld. Vooral rond de 
kerk en rond de oude schuur van De Beste Stek. 
 

Huiszwaluwen 
Van deze soort werden ongeveer 45 nesten geteld. Bijna alle in de 
zeehelden buurt. 
 

Oeverzwaluwen 
Voor de tweede keer hebben de 
oeverzwaluwen geen belangstelling 
getoond voor de wand bij Hankate. Wel 
heeft er een kleine kolonie gezeten in een 
zandopslag op De Vlierlanden. Helaas is 
deze door werkzaamheden gedeeltelijk 
verstoord. 
 

Klapekstertelling 
Deze was teleurstellend en heeft slechts 1 klapekster opgeleverd. 
 

Telling Grote zilverreiger en aalscholver 
Bij deze telling zijn tot december 11 grote zilverreigers geteld. Voor de 
aalscholver ligt het moeilijk omdat deze donkere vogel in de schemering 
nauwelijks op te sporen is. 

wand Hankate 



 
 

Kijkhut Junner koeland 

De hut behoefde dit jaar geen onderhoud. 

Natuurmonumenten / Landschap Overijssel 
Aan deze organisaties zijn weer verschillende diensten verleend. Onder 
andere inventarisatie, onderhoud ooievaarsnesten, het verwijderen van de 
nestkasten i.v.m. houtkap op landgoed Beerze, inventarisatie Beerzer-
veld, klapekstertelling. Ook hadden we weer een stand op de Lammetjes-
dag bij de Schaapskooi (heeft nog nieuwe leden opgeleverd). 
 
Landelijke en provinciale bijeenkomsten 
Door verschillende leden van de vogelwerkgroep zijn weer diverse 
bijeenkomsten bezocht. Zoals: Landelijke uilendag in Meppel, Provinciaal 
Steenuiloverleg in Hellendoorn, SOVON dag in Ede; Provinciale 
vogelaarsdag in Zwartsluis 
 
 
 
JAARVERSLAG 2017 ZOOGDIERENWERKGROEP  
 

 

 
Algemeen 
Ook in dit jaarverslag willen we weer een oproep doen om lid te worden 
van onze zoogdierwerkgroep, we zijn nog steeds opzoek naar (meer) 
leden.  
Mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld met de vleermuiskast 
controles mee te doen, of die mee willen helpen om dassen te 
inventariseren en te monitoren (dit als vrijwilliger van stichting 
Das&Vecht), zijn van harte welkom.  
Meerdere leden van onze werkgroep zijn ook vrijwilliger van ‘Das & 
Vecht’. We werken namelijk heel nauw samen met deze stichting, de 
gegevens worden ook verwerkt door D&V (alle inventarisatie gegevens 
worden door D&V verzameld en vastgelegd).   
Stichting D&V heeft ook een werkgroep Boommarters en een werkgroep 
Visotters, ook daarmee werken we als zoogdierwerkgroep, nauw samen. 
 
Activiteiten 
Al heel wat jaren werken meerdere leden van onze werkgroep, samen 
met de twee provinciale vleermuisonderzoekers, Theo Douma en Daniel 
Tuitert, aan een langlopend vleermuisonderzoek op en rond landgoed 
Eerde. De ca. 150 vleermuiskasten die op landgoed Eerde hangen 
hebben we dit jaar 4 keer geïnventariseerd. 



 
 

De verschillende soorten die we dit jaar tijdens de controles aantroffen 
waren gelijk met die van vorig jaar nl: laatvliegers,  Rosse-, Gewone 
dwerg-,  Franjestaart- en Grootoorvleermuizen. 
De coördinatie van de vleermuiskastcontroles is jarenlang gedaan door 
Karl van Dorsten. Ondanks dat hij nog steeds actief meedoet met de 
controles, heeft hij deze taak over gedaan aan Ella Roelfs. Karl, bedankt 
voor het werk wat je hebt gedaan, en gelukkig blijf je nog wel actief! Ella, 
super dat jij de coördinerende taak wilde overnemen! 
 
Dassen 
Alle (bekende) dassenburchten in het Vechtdal worden, onder supervisie 
van stichting D&V, gemonitord en geïnventariseerd.  
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het momenteel weer redelijk 
goed gaat met de dassenpopulatie in het Vechtdal. Toch blijft alertheid 
geboden omdat er ook dit jaar weer meerdere meldingen kwamen van 
bewuste verstoringen. 
 
Otters 
Gelukkig komen er weer otters voor in ons werkgebied, toch blijft dit een 
kwetsbare groep. Otters hebben namelijk een groot leefgebied, door het 
enorme dispersievermogen van otters worden er relatief veel dieren 
doodgereden. Helaas blijven ze o.a. daardoor erg kwetsbaar en geeft het 
waarschijnlijk wel een te positief en vertekend beeld. 
Maar we blijven wel voorzichtig positief! 
 
 
 
JAARVERSLAG 2017 PLANTENWERKGROEP  
 

 

 
Gedurende de afgelopen jaren waren er 2 vaste activiteiten die de 
Plantenwerkgroep gedurende het jaar uitvoerde. De eerste activiteit is de 
maai- en hooiochtend. Dit jaar op 28 en 30 september. Daarnaast werken 
we jaarlijks mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op de eerste zaterdag 
van november. 
Deze activiteiten vinden plaats in het Varsenerveld. Het Varsenerveld ligt 
tussen Ommen en Witharen. Het stukje natte heide waar wij aan het werk 
zijn, maakte vroeger deel uit van een veel groter heidegebied. Door onze 
werkzaamheden in de afgelopen jaren, het maaisel af te voeren, 
dennetjes, berken en wilgen te verwijderen en soms een stukje plaggen 
wordt de grond verschraald. Mogelijkheden voor een heleboel 
plantensoorten die bij een groter voedselaanbod verdrongen zouden 
worden door pijpenstrootje, pitrus, dennen, berken en wilgen. Door 



 
 

consequent te verschralen komt steeds minder voedsel beschikbaar 
waardoor de vegetatiestructuur steeds opener wordt.  
Als nieuwe activiteit hebben we dit jaar een start gemaakt met de aanleg 
van een vlindertuin in het Laar. Dit in het kader van een samenwerking die 
we zijn aangegaan met de kinderboerderij die verplaatst is naar het Laar. 
Zie verderop voor een uitgebreider verslag van de werkzaamheden.  
 
Varsenerveld. 
Op donderdag 28 september werd er in samenwerking met Staatsbos-
beheer een groot deel van het terrein gemaaid en het maaisel alvast op 
rillen gelegd. Aan de waterkant wordt met de hand gemaaid. Al met al 
wordt er zo’n dag veel werk verzet. 
De zaterdag erop, onze maai- en hooidag was het weer ideaal om buiten 
bezig te zijn. “Is het zwaar werk”? wordt er wel eens gevraagd. Nee! 
Iedereen bepaalt zijn eigen tempo. Er is altijd wel tijd om om je heen 
kijken: Kijk daar vliegt de raaf die we net hoorden. En welke ganzen 
vliegen daar, zijn het een brand-, kol- of grauwe ganzen? 
De werkzaamheden bestaan die ochtend uit het bij elkaar harken van het 
maaisel van de donderdag er voor. Met kruiwagens wordt het daarna 
afgevoerd en op hopen gelegd.  
 
Op de 1e zaterdag in november vindt onze 2e activiteit plaats, het 
meedoen aan de Landelijke Natuurwerkdag. De Landelijke Natuurwerk-
dag is een initiatief van de provinciale landschappen. Voor ons de elfde 
keer dat we hier aan deelnamen.  
Het was prachtig weer. De herfstkleuren waren top en de laatste 
gentianen lieten zich nog even van hun mooiste kant zien. Heel blij waren 
we met de ondersteuning die we kregen van de VOV Ommen. De heren 
kwamen niet met lege handen. Ze brachten heerlijke, eigengemaakte, 
goed gevulde erwtensoep mee die we bij Atelier Witharen mochten 
opwarmen.  
Deze ochtend werd voornamelijk besteed aan het verwijderen van 
dennetjes, berk en lariks. Tijdens deze werkzaamheden komen we op een 
plek waar ijzeroer aan de oppervlakte komt. Henk Ruiter vertelde dat in de 
periode 1998-2007 er 4x door de overheid gesubsidieerde beheers-
ingrepen plaats gevonden hebben in het kader van het overlevingsplan 
Bos en Natuur. Het veraarde veen werd in 2002 afgegraven. Er ontstond 
weer open water. De oevers raken zo langzamerhand weer begroeid met 
een heel bijzondere plantengroei. Dit jaar stond er opvallend veel 
moerashershooi. Een plantje met een heerlijke maggigeur.  
Al met al hadden we weer een prachtige ochtend. En als kers op de taart 
kregen alle deelnemers van Landschap Overijssel een leuk presentje. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moerashertshooi.  Een plantje met een duidelijke maggi-geur. 

  



 
 

Vlindertuin. Het Laar 
Doordat de kinderboerderij verplaatst werd naar het Laar diende zich een 
mooie gelegenheid aan om samen te werken. Als vereniging maken we 
nu regelmatig gebruik van de ruimte in de boerderij voor lezingen en 
vergaderingen. Verder zijn we in 2017 gestart met de aanleg van een 
vlindertuin. 
Als buurman hebben we naast de kinderboerderij ook de bijenvereniging, 
die er bijenkasten heeft staan en een tuintje heeft aangelegd met voor 
bijen aantrekkelijke planten. 
 
Met behulp van subsidie van de Groene loper en diverse sponsoren 
waaronder Atelier Witharen en tuincentrum Jurrie Baas hebben we 
inmiddels al een mooie start kunnen maken met de aanleg. 
Het grondwerk is klaar. De eerste vlinder-planten staan al in de grond. Dit 
jaar gaan we proberen het verder af te maken. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ontwerp bestaat uit vier verhoogde borders in de vorm van 
vlindervleugels. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kraantje van Jurrie Baas is een dag bezig geweest voor het ruwe 
grondwerk. 
Rivierzand uit de Vecht is aangevoerd. Dit zorgt voor een prima 
uitgangspositie voor een flora die van nature in onze omgeving thuishoort.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De randen van de borders bestaan uit afgedankte stoeptegels die een 
stapelmuurtje vormen als rand van de verhoogde borders. 

 

 

 

 

 

                                             

 



 
 

 

 Louis van Vilsteren legt de laatste hand aan een prachtig informatiebord. 

 



 
 

De eerste planten stonden nog niet in de grond of de vlinders maakten er 
al dankbaar gebruik van. Dat belooft wat voor de toekomst… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dagpauwoog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atalanta 
 



 
 

 
Kleine vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehakkelde aurelia 


