
 

JAARVERSLAG 2014 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 Landschap en Milieu zijn in het algemene 
verslagdeel opgenomen, in de paragraaf beleidsaspecten. 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering vond plaats op 2 april 2014. Het verslag vindt u elders 
in deze Meander. 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2014 telde de vereniging 280 leden (dit was 277 in 
2013). De groei van het ledenbestand die afgelopen jaren was ingezet 
gaat wel door maar is enigszins afgevlakt. Er is wel aanwas maar het 
aantal beëindigingen van het lidmaatschap neemt ook toe. Redenen voor 
beëindiging zijn verhuizing, gezondheidsproblemen en overlijden. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft de dagelijkse huishouding van de vereniging uitgevoerd 
door het onderhouden van contacten, het organiseren van het 
activiteitenprogramma en het voeren van de administratie. Samen met 
werkgroepleden heeft het bestuur ook ingespeeld op diverse actuele 
zaken. Deze zijn beschreven in de paragraaf beleidsaspecten. 
 
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Willem Havinga zijn 
bestuurstaak neer moeten leggen. Het bestuur heeft in kleine kring 
afscheid genomen van Willem als bestuurslid en hem bedankt voor zijn 
inzet voor de vereniging. Daarbij werd o.a. teruggeblikt op een aantal 
vogelprojecten waar Willem zich speciaal voor heeft ingezet. 
 
Aan de zichtbaarheid van de vereniging is weer volop gewerkt, niet alleen 
via bekendmakingen in de publiciteit maar ook door de standpunten van 
de vereniging in diverse gremia voor het voetlicht te brengen.  
 
Ondanks de economische situatie is de financiële situatie van de 
vereniging gezond gebleven. Door terughoudendheid in de uitgaven is er 
zelfs een financiële buffer ontstaan. 
 
Ons beleid om meer samen te werken met de andere lokale groene 
groepen in het Vechtdal, is ook afgelopen verslagjaar voortgezet. 
Voorbeelden zijn: deelname aan de gesprekken over verplaatsing van de 



 
 

stadsboerderij, het organiseren van de Nacht voor de Nacht in Eerde in 
samenwerking met o.a. IVN Den Ham Vroomshoop en Natuur-
monumenten. 
 
Beleidsaspecten 
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 volgende onderwerpen: 
 
Provincie Overijssel: 

 Masterplan Ruimte voor de Vecht 

 We leveren periodiek onze inbreng via het Groen Platform Vecht in 
de projecten van het programma Ruimte voor de Vecht 

 Op de Ruimte voor de Vechtdag op 12 september, 2014 hebben we 
onze ideeën toegelicht over de herinrichting van het natuurgebied 
de Ommermars. Van de aanwezige Staten- en gemeenteraads-
leden kregen we veel positieve reacties. 

 Windmolenpark De Veenwieken 
Wij hebben een zienswijze ingediend op het voornemen van de 
Provincie Overijssel om de bouw van een windmolenpark in de De 
Veenwieken mogelijk maken. Het gebied is van belang als doortrek- 
dan wel rust- en foerageergebied voor o.a. ganzen, zwanen, 
kraanvogels, roofvogels, goudplevieren en andere trekvogels. We 
pleiten voor nader onderzoek of hier sprake is van verslechtering van 
de kwaliteit van habitats of significante verstoring van de voorkomende 
vogel- en diersoorten dan wel een externe werking  op de Natura 
2000-gebieden Engbertsdijksvenen en Vecht/Beneden Regge. Mocht 
het planvoornemen worden doorgezet dan pleiten we voor 
noodzakelijke compenserende en mitigerende maatregelen.   

 N340 Zwolle-Ommen-Varsen- rotonde N48 
Binnen de gekozen versoberingsvariant van deze weg overleggen we 
tezamen met Stichting Das en Vecht, met de provinciale projectleiding 
N34 welke faunapassages aangelegd kunnen worden. 

 Faunabeheerplan 
     We hebben een zienswijze ingediend tegen het provinciale besluit om 

de jacht op ganzen en smienten in de winterrust periode toe te staan. 
 
Waterschap Vechtstromen: 

 Wij zijn nauw betrokken bij de diverse projecten, waaronder de aanleg 
van nevengeulen en de passeerbare sluizen stroomopwaarts van 
Ommen, voor de kleine en ondiepe recreatievaartuigen, kano's en 
zompen. 

 
  



 
 

Gemeente Ommen: 

 Bestuurlijk overleg Gemeente Ommen 
Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden over beleid en bestuurlijke 
relevante zaken op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke 
ordening. 

 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2013-2 
Er is voor een klein deel aan onze punten in onze zienswijze 
tegemoetgekomen. Door tijdgebrek is geen verdere actie ondernomen. 

 De Stekkenkamp 
We hebben een zienswijze ingediend bij de Gemeente Ommen tegen 
het voorontwerp bestemmingsplan “Woonzorgcomplex Lemmers Erve 
in Ommen”. Dit plan maakt de bouw van 48 zorgwoningen mogelijk in 
dit nationaal beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied. Wij 
vinden deze bouw een zodanige grote ruimtelijke ingreep dat de 
natuurwaarden, het landschapsschoon en het milieu dermate onder 
druk komen te staan dat sprake is van ernstige en onoverkomelijke 
schade. Wij vinden ook dat de gemeente niet zorgvuldig is omgegaan 
met de gehele procedure. Wij pleiten alsnog voor een onderzoek naar 
de meest geschikte locatie in de bebouwde kom van Ommen, waar 
genoeg gemeentelijke bouwgronden braak liggen. We hebben ook de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geïnformeerd over deze 
ongewenste ontwikkeling.  

 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Ommen 
De contacten met de gemeente over IBOR zijn voortgezet. Wij hebben 
daarbij gepleit voor meer natuurvriendelijk openbaar groen. 

 Voormalig motorcrossterrein 
Samen met Plaatselijk belang Arriën stelt ons lid Leo Oudejans een 
beheerplan voor dit gebied op. 

 Fietspad Varsen 
Op uitnodiging van de Gemeente is ambtelijk overleg gevoerd over 
een nieuw aan te leggen fietspad langs de Vecht in Varsen. Het tracé 
ligt in het leefgebied van de  verstoringgevoelige soorten otter en das. 
Het gebied is ook van groot belang voor diverse kritische vogelsoorten. 
Wij hebben aangereikt om samen met Gemeente, Staatsbosbeheer en 
Plaatselijk Belang Varsen naar een alternatief tracé uit te kijken, die 
geen schade aan natuur geeft.  

 
Groen Platform Vecht: 
Als lid van het Groen Platform Vecht, waarin alle natuur- en milieu-
verenigingen in het Vechtdal worden vertegenwoordigd, voeren we 
maandelijks overleg over actuele natuur-, milieu-, landbouw en 
(water)recreatiezaken in het Vechtdal met Natuur en Milieu Overijssel. 
Tevens leveren we via Natuur en Milieu Overijssel onze inbreng in de 
projecten van het masterplan Ruimte voor de Vecht. 
  



 
 

 Kansenkaart  Agrarisch Natuurbeheer 
Als vereniging hebben we een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de 
Kansenkaart Agrarisch Natuurbeheer, zoals die door het Groen 
Platform Vecht is aangeboden aan de voorzitter van het 
Gebiedscollectief Midden Overijssel. Wij willen hiermee een wezenlijke 
bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in het 
Overijsselse Vechtgebied. 
 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu 
Overijssel:  
Regulier (afstemmings-) overleg over actuele natuur- en milieuzaken. 
 
Overige activiteiten van het Bestuur 

 Verplaatsing Stadsboerderij 
Om de uitbreiding van het Vechtdalcollege mogelijk te maken wordt de 
Stadsboerderij verplaatst naar het hertenkamp Het Laar. De Gemeente 
Ommen heeft verschillende verenigingen/organisaties op het gebied 
van Dier en Natuur in Ommen, waaronder onze vereniging, hierbij 
betrokken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring waarin de 
partijen verklaren nauw te zullen samenwerken op het gebied van 
natuur en milieu. 

 Klimaat actieve stad IJssel-Vechtdelta 
Wij hebben tezamen met een 30-tal partijen (overheden, bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen, kennisinstituten, burgers en maatschappelijke 
instanties) het actieprogramma Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta 
ondertekend. Dit programma beoogt een klimaatbestendige 
ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta met als uitvoeringshorizon de 
periode 2015-2050. Wij nemen deel aan twee projecten. Ons project 
Ommermars is ondergebracht bij één van de projecten van het 
actieprogramma.  

 Ommermars 
 Wij hebben ideeën ontwikkeld voor de verdere inrichting van De 

Ommermars. Dit gebied is aangeduid als natuurgebied en sluit aan op 
het Vechtoeverproject Ommen (nieuwe recreatiehaven) en de aan te 
leggen nevengeul Koeksebelt. Wij willen de bevolking van Ommen, 
waaronder scholen en bedrijfsleven, nauw betrekken bij dit project. 
Verkennende besprekingen zijn gevoerd met Provincie, Waterschap en 
Gemeente. Deze instanties hebben positief gereageerd op onze 
ideeënschets. In dit project werken we samen met Natuur en Milieu 
Overijssel. 

 
 
  



 
 

16 januari Uitreiking Groene Twinkeling tijdens de 
gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst van Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en Landschap 
Overijssel in Den Alerdinck te Heino 

5 maart  Ontvangst en rondleiding School voor Praktijk-
onderwijs De Maat, waarbij de nauwe samenwerking 
met onze vereniging centraal stond. 

19 mei   Bevaarbaarheid Vecht: bespreking met de 
initiatiefnemers voor meer bevaarbaarheid van de 
Vecht stroomopwaarts van Ommen. Ons standpunt 
voor extensieve vormen van recreatievaart toegelicht.  

24 juli deelname aan het Wolvensymposium Natuur-
monumenten Veluwezoom 

12 september Ruimte voor de Vechtdag, Boerhoes te Dalfsen: 
deelname aan het programma en presentatie op 
locatie van onze ideeën over de verdere inrichting van 
het natuurgebied de Ommermars.  

18 september deelname aan “Bouwen met water en natuur” 
georganiseerd door waterschap Vechtstromen. 

7 oktober ondertekening Intentieverklaring Klimaat Actieve 
stad IJssel-Vechtdelta te Zwolle 

12 november Landbouw en Natuur in het Vechtdal deelname aan 
bijeenkomst georganiseerd door D66 Vechtdal 

9 december Grensoverschrijdend Overleg met Duitse collega's in 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel te Hardenberg 

 
Communicatie en public relations 
 
Er zijn stappen gezet om het kwartaalblad Meander in kleurendruk uit te 
gaan brengen. Doelstelling: het blad meer bij de tijd maken en daarmee 
meer betrokkenheid creëren. 
 
De initiatieven voor het maken van enkele promotiefilms hebben nog geen 
resultaat opgeleverd. Wel krijgt de vereniging de beschikking over 
filmmateriaal, gemaakt door een plaatselijke politieke partij, over het 
Varsenerveld. 
 
Via de website van onze vereniging worden o.a. alle activiteiten 
aangekondigd.  
De website van onze vereniging is bereikbaar via de volgende adressen: 
www.vechtstreeknatuur.nl 
www.natuurenmilieudevechtstreek.nl 
www.vechtdalnatuur.nl. 
Omdat de website technisch verouderd was, en onveilig, is deze opnieuw 
opgebouwd. De nieuwe website is in een testomgeving geplaatst en stond 



 

aan het einde van het verslagjaar gereed om gepubliceerd te worden.  
 
Om de zichtbaarheid van de vereniging tijdens activiteiten te vergroten is 
een banner aangeschaft. De banner kan gebruikt worden op markten, 
beurzen en tijdens presentaties. 

 
 
Thema-avonden en excursies 
Het activiteitenprogramma bestond uit de volgende thema-avonden en 
excursies: 
 
24 januari  lezing wilde zwanen en ganzen - Hans Dekkers 
2 april   lezing over kansen voor de natuur bij de herinrichting   
   van de Overijsselse Vecht - Pieter Jelle Damsté 
10 mei  zwerftocht  Vechtdal - Arend Spijker 
29 mei  dauwtrapexcursie Eerder Achterbroek - Henk Ruiter 
7 juni   vlinder- en libellenexcursie Witharenweg  - Evert Ruiter  
18 oktober paddenstoelenexcursie in het Laar – Bernhard de 

Vries 
25 oktober  Nacht van de Nacht Eerder Achterbroek – Dook van 

Gils en Jaap van Dort 
6 december Sporenexcursie Arriën en Junner Koeland- Arend 

Spijker 
 
De lezingen zijn gehouden in het Natuurinformatiecentrum Ommen. 
 
Natuurcursus 
3 maart   onderdeel algemeen – Hein Kuijper 
10 maart  onderdeel fauna – Arend Spijker 
17 maart  onderdeel avifauna – Henk Ruiter 
24 maart  onderdeel flora – Henk Ruiter 
  evaluatie en afsluiting – Dook van Gils 
24 mei  veldexcursie  
 
 



 
 

Meer activiteiten zijn vermeld in de hierna volgende werkgroepverslagen. 
 
JAARVERSLAG WERKGROEP LANDSCHAP EN MILIEU 2014  
Voor de activiteiten van deze werkgroep wordt verwezen naar hetgeen 
onder Bestuur/Beleidsaspecten in het algemene deel van het jaarverslag 
is vermeld. 
 
 
 
JAARVERSLAG 2014 VOGELWERKGROEP  
 

 
Bijeenkomsten 
Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer 6 bijeenkomsten 
in het Natuurinformatiecentrum Ommen gehad om onze werkzaamheden 
en activiteiten te plannen en te bespreken. 
 
Watervogeltelling  
Als vaste bezigheid in de activiteiten zijn voor de watervogeltelling ook dit 
jaar weer 6 tellingen uitgevoerd. Het aantal echte wintervogels was dit 
jaar  beduidend lager. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de zachte 
winter waardoor het open water voor deze soorten overal voorhanden 
was.  
 
Slaapplaatstelling 
Er is op twee plaatsen meegewerkt aan de slaapplaatstelling voor grote 
zilverreiger en aalscholver bij Velderberg en monding van de Regge in de 
Vecht. Deze telling heeft in de winterperiode tweemaal plaatsgevonden. 
 
Nestkastjes 
Er is nog steeds een gebrek aan controleurs, zodat dit jaar wederom niet 
alle kastjes goed gecontroleerd zijn. Tevens is door een ziekenhuis-
opname van een van onze mensen een nestkastroute komen te vervallen. 
 
Raven 
Op landgoed Junne zijn 4 jongen groot geworden en van de nodige ringen 
en  kleurringen voorzien. Ditzelfde gebeurde ook in Haarle op het terrein 
van Natuurmonumenten waar drie jongen uit het ei zijn gekomen en zijn 
uitgevlogen. 
 
Ooievaars  
We hebben in ons werkgebied (Ommen en omliggende dorpen) in totaal 
11 broedsels van de ooievaar gehad. Bij de meeste nesten was het 
ouderpaar hetzelfde als voorgaande jaren. Uit deze broedsels zijn 19 
jongen groot geworden en geringd. Gemiddeld broedresultaat is dus 1,7 



 
 

jong per geslaagd legsel. Bij een paar broedsels werden dode jongen of 
niet uitgekomen eieren aangetroffen. Verder kregen we drie terug-
meldingen van door  ons geringde ooievaars uit Frankrijk. De  nesten van 
landschap Overijssel hebben een opknapbeurt gehad. 
 
Uilen   
De bosuil heeft het dit jaar iets beter gedaan dan voorgaande jaren. Nu 
vier broedsels met in totaal 15 jongen. Een gemiddelde dus van 3,8 jong 
(in 2013 2 jong) per geslaagd broedsel. Een vijfde broedsel is verloren 
gegaan door predatie.  De kerkuil had in 2014 10 broedsels met in totaal 
63 jongen. Vervolgens waren er nog 2 tweede broedsels met in totaal 7 
jongen.  De steenuil  had 9 geslaagde legsels met in totaal 34 jongen. Alle 
uilen zijn geringd. 
 
Roofvogels 
Van de torenvalk waren 6 kasten bezet met in totaal 27 jongen. Op de 
Lemelerberg is 1 havikshorst gevonden met 4 jongen. In Archem 1 nest 
met 3 jongen. Van de buizerd in Archem 3 horsten met 6 jongen. In Arriën 
1 buizerdhorst en 1 havikhorst De sperwer was in Archem wel aanwezig 
maar we hebben de nesten niet kunnen vinden. Ook in de andere 
gebieden rond Ommen zijn de vogels wel waargenomen maar hebben we 
geen horsten kunnen vaststellen.  
 
Nachtzwaluwen 
Op de Lemeler- en Archemerberg is ook dit jaar weer tweemaal geteld en 
hebben we 22 territoria kunnen vaststellen. Zeven meer dan in 2013. 
 
Gierzwaluwen 
We schatten het aantal ongeveer gelijk aan dat van 2013 n.l. ± 35 
allemaal in de kern van Ommen. 
 
Huiszwaluwen 
Ook voor de  huiszwaluw geldt dat deze vrij stabiel blijft tussen de 35 en 
40 paar, dit betreft ook locaties in de kern van Ommen.            
 
Oeverzwaluwen 
In maart is de oeverzwaluwwand bij Hancate door een aantal leden van 
de  vogelwerkgroep gereed gemaakt voor het broedseizoen. Er waren in 
het broedseizoen 68 holen bewoond door de zwaluwen.   Wij hebben hier  
4 vangpogingen gedaan die resulteerden in 227 gevangen vogels. 
Hiervan zijn er 166 geringd, 56 terugvangsten waren eerder door ons 
geringd en 5 terugvangsten waren elders geringde oeverzwaluwen.  Ook 
in Ommen op het Rotbrink zat een kleine tijdelijke kolonie. Hier hebben 
we in totaal 14 vogels van een ring kunnen voorzien.  
 



 
 

Stadsvogelproject 
In de gevel van het nieuwe gebouw van Vogelvereniging De Tuinfluiter 
zijn een tiental gierzwaluwnesten aangebracht. Helaas heeft de  
aannemer de nesten op de verkeerde manier in de gevel geplaatst.  Wij 
zullen proberen de nesten provisorisch aan te passen zodat ze misschien 
toch door de gierzwaluw gebruikt kunnen worden. 
 
Steenuilproject 
Van de provincie is een subsidie verkregen om onze steenuilkasten op te 
knappen en waar nodig steenmarterproof te maken. In samenwerking met 
het ATC zal er door leerlingen van “De Maat” en de “ Boslustschool” een 
twintigtal nieuwe kasten vervaardigd worden. Deze zullen in 2015 klaar 
zijn en nieuw geplaatst worden of oude kasten vervangen. 
 
Excursie 
Op 23 november had de vogelwerkgroep voor zijn leden een excursie 
naar het Lauwersmeer georganiseerd. 
 
Natuurmonumenten  / Landschap Overijssel 
Voor beide instellingen zijn weer de nodige werkzaamheden verricht. 
Vooral inventarisatie en onderhoud van de ooievaarsnesten. Ook is in het 
voorjaar meegewerkt aan de Lammetjesdag. In beide gebieden hebben 
we verscheidene nestkasten hangen die ook door ons gecontroleerd 
worden. 
 
Landelijke en provinciale bijeenkomsten 
Diverse bijeenkomsten zijn weer door leden van de vogelwerkgroep 
bezocht. O.a. roofvogeldag te Meppel, provinciaal kerkuiloverleg in 
Ommen, provinciaal steenuiloverleg in Hellendoorn, SOVON dag in Ede, 
ooievaarsoverleg in Emmen, provinciale vogelaarsdag in De Lutte.  
 
 

JAARVERSLAG 2014 PLANTENWERKGROEP  
 

 

 
Varsenerveld 
Gedurende de afgelopen jaren zijn er twee vaste activiteiten die 
gedurende het jaar uitgevoerd worden door de Plantenwerkgroep. Deze 
activiteiten vinden plaats in het Varsenerveld. Dit is als eerste “het maaien 
en hooien” en ten tweede de werkzaamheden op de eerste zaterdag van 
november, de Landelijke Natuurwerkdag.  
Het maaien en hooien wordt op twee opeenvolgende dagen uitgevoerd. 
Op 3 oktober werd er in samenwerking met Staatsbosbeheer een groot 



 
 

deel van ons werkgebied machinaal gemaaid en ook door de 
maaimachine op rillen gelegd. En op 4 oktober werd door een vijftiental 
mensen het gemaaide op kruiwagens geladen en op een grote hoop 
bijeengebracht. Door het maaisel af te voeren verschraal je de grond. 
Hierdoor komt er steeds minder voedsel beschikbaar en ontstaat er een 
veel gevarieerdere flora.  
De weergoden werkten mee: droog en een lekkere temperatuur om te 
werken. De koeien waren ook nog in het terrein. 
Dat leverde mooie taferelen op want ze vonden het gemaaide hooi wel 
lekker. 
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Op de eerste zaterdag in november vindt jaarlijks de Landelijke 
Natuurwerkdag plaats. Dat is een initiatief van de Provinciale 
Landschappen. Dit jaar deden we daar voor de negende keer aan mee. 
De ontvangst, met koffie en koek, bij Thea Dijkema en Louis van Vilsteren 
aan de Witharenweg in Witharen was evenals de vorige Landelijke 
Natuurwerkdagen door hen weer goed geregeld.  
Het gereedschap krijgen we op deze dag van Landschap Overijssel. Welk 
gereedschap dit is, is afhankelijk van de werkzaamheden die er 
uitgevoerd gaan worden en van het aantal mensen die er aan deelnemen. 
Dit keer ging het voornamelijk om het verwijderen van opslag. Zou je dit 
niet doen dan krijgt dit prachtige stukje Ommen met z’n heide, 
waterpartijen en met z’n bijzondere planten en dieren in no time het 
aanzien van een jong bos met berken, dennen en lariks. En dat is niet wat 
ons voor ogen stond toen we bijna 20 jaar geleden onze werkzaamheden 
begonnen in dit bijzondere gebied.  
Landschap Overijssel beloonde na afloop van de werkzaamheden iedere 
deelnemer met een bidon. Een geste die erg op prijs gesteld werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen gaat het beter, samen komt het goed! 

Rode lijstsoorten Varsenerveld  2014 

vetgedrukt = Europese   Habitatrichtlijn)      
(cursief 2014  niet aangetroffen) 
 
Moeraswolfsklauw                 lycopodiella inundata 
Bruine snavelbies                      Rhynchospora fusca 
Witte snavelbies                        Rhynchospora  alba 
Veenbies                                  Trichophorum cespitosum 



 
 

Stijve ogentroost                      Euprasia stricta 
Hondsviooltje                           viola canina 
valkruid                                   arnica montana 
Heidekartelblad                       Pedicularis sylvatica 
Moeraskartelblad  Pedicularis palustris 
Welriekende nachtorchis          platanthera bifolia 
Liggende vleugeltjesbloem  polygala serpyllifolia 
Sierlijke vetmuur    sagina nodosa 
Blauwe knoop                        Succisa pratensis 
klokjesgentiaan                    gentiana pneumonanthe 
Vlottende bies                      eleogiton Fluitans 
witte waterranonkel              ranunculus ololeucos 

Wateraardbei                        potentilla palustris 
Moerassmele                        deschampsia setacea 
Addertong                           ophioglossum viride 
echte guldenroede                 Solidago virgaurea 
bleekgele droogbloem            gnaphalium luteo-album 
Ronde zonnedauw                  Drosea intermedia 
Kleine zonnedauw                  Drosera rotundifolia 
Stijve moerasweegbree  Echinodurus ranunculoides 
Lavendelheide  andromeda polifolia 
Kleine veenbes  Oxycoccus palustris 
Kleine valeriaan  valeriana dioica 
Vetblad  pinguicula vulgaris 
kussentjesveenmos   Sphagnum Compactum      
klein warkruid       Cuscuta epithymum   
Dwergvlas  Radiola linoides 
Canadees hertshooi  Hypericum canadense 
Moerashertshooi  Hypericum elodes 
Pilvaren  Pilularia globulifera 
Gevlekte orchis  Dactylorhiza maculata 
Bevertjes  Briza media 
Grondster  illecebrum verticillatum 
Beenbreek  Narthecium ossifragum 
Stekelbrem  Genista anglica 
 
Groot nerfpuntmos - 
Reuzenpuntmos  Calliergon giganteum. 
Rendiermos 
 
Ruige aardtong 
Heideknotszwam  Clavaria argillacea 
Zwartwordende wasplaat 
Gele knotszwam 
Verblekende knotszwam 



 
 

Vuurzwammetje 
Veenmosvuurzwammetje        Hygrocybe coccineocrenata, 
Sneeuwzwammetje 
Zwartsneesatijnzwam            Entoloma serrulatum 
Veenmosgordijnzwam             Cortinarius tubarius 
Gele Wilgengordijnzwam     Cortinarius cinnamomeoluteus 
Slijmwasplaat  Hygrocybe laeta 
Kleine oranje bekerzwam         Aleuria exigua 
Holsteelboleet   Boletinus cavipes 
Veenmossatijnzwam   Entoloma elodes 
Helmsatijnzwam  Entoloma infula 
Veenvlamhoed   Gymnopilus fulgens 
Elfenwasplaat   Hygrocybe ceracea 
Papegaaizwammetje   Hygrocybe psittacina 
Grauwe wasplaat  Hygrocybe unguinosa 
Valse wolvezelkop  Inocybe longicystis 
Veenmycena   Mycena megaspora 
Kleine bloedsteelmycena  Mycena sanguinolenta 
 
 

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 
Gevlekte witsnuitlibel 
 
Heideblauwtje. 
Groentje 
Bruine vuurvlinder 
Zilveren maan. 
Moerassprinkhaan 
 
Grote modderkruiper 
 

 
 
 
  



 
 

Pilot verschraling wegbermen gemeente Ommen 
In 2012 is de gemeente Ommen in overleg met onze vereniging  gestart 
met een pilot om bij een aantal wegen ten oosten van Ommen de bermen 
te maaien en daarna het maaisel af te voeren waardoor de grond schraler 
wordt.  
Dit verschralingsbeheer zal leiden tot meer  bloemrijke bermen. Bij veel 
overheden, waaronder provincie en Rijkswaterstaat is dit al jaren de 
toegepaste methode. 
Gelukkig pakt de gemeente Ommen dit nu ook op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de eerste maaironde in juni is in overleg besloten om enkele berm-
gedeeltes niet te maaien omdat de aanwezige steenanjers en grote 
pimpernel nog volop bloeiden. Dan kunnen ze na het bloeien zaad zetten 
zodat er volgend jaar hopelijk nog meer bloeiende planten staan. 
We zijn zeer content met deze pilot en hopelijk gaat dit op termijn leiden 
tot een opschaling naar een integraal verschralingsbeheer van alle 
bermen. 
De bloeiende bermen van Ommen..... Een mooi vooruitzicht! 
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Algemeen 
Onze zoogdierwerkgroep is nog steeds op zoek naar (meer) leden. Het 
zou ook mooi zijn als er iemand is die de coördinerende rol op zich wil 
nemen. We zoeken iemand die het leuk vind om als  een soort 
‘aanvoerder’ van onze werkgroep te willen fungeren. Wie interesse heeft 
kan contact met het bestuur op nemen. 
 
Dassen 
Een aantal leden van onze werkgroep werkt als vrijwilliger mee om 
dassen in het Vechtdal te inventariseren en te monitoren(i&m). Samen 
met vrijwilligers van de stichting Das & Vecht (D&V) heeft onze werkgroep 
weer meegedaan aan het i&m van dassenburchten in het Vechtdal. 
Binnen de stichting D&V zijn er ook werkgroepen die zich richten op 
andere marterachtigen. Een groep houdt zich bezighouden met het i&m 
van boommarters. Ook met het i&m van visotters is een werkgroepje 
bezig.   
De stichting D&V heeft een mooie website waarop alles is te volgen en 
waar de meldingen gemeld kunnen worden, zie:  
www.stichtingdasenvecht.nl 
Ook dit verslagjaar werden er weer op meerdere plaatsen verstoringen 
van dassenburchten geconstateerd. Er zijn meerdere gesprekken 
geweest met één van de  grote terreinbeheerder (TBO). Tijdens 
beheerwerkzaamheden werd niet altijd volgens de gedragscode bos- en 
natuurbeheer gehandeld. 
 
Visotters 
Er zijn weer meldingen van visotters in de Vecht gemeld. Ook  op een 
plek waar een nieuw fietspad gepland is hebben we sprains gevonden. 
Ook omdat het een leefgebied van dassen betreft is er (samen met de 
D&V) aan de gemeente Ommen en aan Staatsbosbeheer verzorgd, om 
hier geen medewerking aan te verlenen.  
 
Boommarters 
Vrijwilligers van de werkgroep boommarter hebben bossen geïnventari-
seerd op nestholtes van de zwarte en groene specht. Dat zijn bomen 
waar boommarters graag gebruik van maken. Er zijn ook dit jaar weer, 
vaak d.m.v. een zogenaamd wildcamera of fotoval, meerdere boommarter 
territoria gevonden.  
 
  



 
 

Vleermuizen 
Wij, Daniël Tuitert en Theo Douma, doen al jaren vleermuisonderzoek op 
het landgoed Eerde. Zo’n 5 à 6 keer per jaar worden de op Eerde 
opgehangen vleermuiskasten gecontroleerd. De vleermuizeninventarisatie 
en monitoringrondes doen wij samen. Dit jaar hebben Petra Otte, Sharon 
Boekhout, Machteld Oudshoorn, Karl van Dorsten en Arend Spijker 
geholpen met de kastcontroles.   
 

 
 
In samenwerking met Natuurmonumenten zijn er afgelopen weken een 
serie van grotere kasten opgehangen. Deze kasten hebben dubbele 
wanden, zodat de binnentemperatuur meer constant blijft. Met deze 
kasten gaan we experimenteren en kijken of ze misschien gebruikt gaan 
worden als winter- of zomers als kraamverblijf. 2015 wordt een  spannend 
jaar, want dan zal blijken of ze gebruikt gaan worden.  
In de kasten werden dit jaar de Gewone- en de Dwergvleermuis,  
Franjestaart-, Rosse-, laatvliegers en Grootoorvleermuizen aantroffen. In 
boomholtes op landgoed Eerde zijn ook kraamkolonies van de water-
vleermuis aangetroffen. 
Op landgoed Eerde, het Eerderachterbroek en in de boswachterij Ommen 
hangen nu zo’n 150 vleermuiskasten.   
  




