
Jaarverslag 2012 van Natuurvereniging Zuidwolde 
 
Verslagen van alle algemene verenigingsactiviteiten zijn te lezen in Natuurgenoten en op de website. 
In dit verslag staat alleen een  verslag van de overige incidentele en structurele bestuursactiviteiten. 
 
De website www.natuuurverenigingzuidwolde.nl  is een groot succes, de lezersdichtheid is 
bevredigend en hij is goed up to date. Er wordt gewerkt aan optimalisering. Ons verenigingsblad 
Natuurgenoten blijft bestaan, bestuurslid Germa Kitslaar is nog op zoek naar meer adverteerders om 
de kosten van het blad te drukken.  
 
Werkgroepen: In 2012 zijn 2 nieuwe werkgroepen ontstaan.  
1. De ecoductenwerkgroep waarbij de monitoring van reptielen, amfibieën, zoogdieren, planten en 
vlinders een grote rol speelt. Dit in samenwerking met Het Drents Landschap en de provincie. Het gaat 
om de eerste ecoducten in het noorden van het land! 
2. Werkgroep Vlinderommetje die het onderhoud verzorgt van de paden waarover u al massaal 
gewandeld hebt. 
Over de de bomenwerkgroep. Die is met enkele leden uitgebreid en de werkgroep roept ieder op 
melding te maken van ongebruikelijke zaken, zoals bijvoorbeeld onnodige of illegale snoei- of 
kapactiviteiten.  
 
Het overleg met de gemeente vindt nog steeds halfjaarlijks plaats en werpt in toenemende mate 
zijn vruchten af zeker als het gaat om snoei en maaibeheer. Prima on speaking terms, waardoor wij 
bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe 
bedrijventerrein. 
 
Reestdal  
In nauw overleg met de zusterverenigingen van IJhorst Staphorst en Dedemsvaart wordt actie gevoerd 
tegen het plan van Overijssel om het Reestdal uit de Ecologische Hoofd Structuur te halen. De Drentse 
kant is wel onderdeel van de EHS. Vanwege deze situatie is het onmogelijk om in het Reestdal de 
afgesproken doelen te behalen. De Natuurvereniging schrijft een bezwaarschrift over dit onderwerp. 
Ook wordt bezwaar gemaakt tegen de plannen van de provincie Drenthe om de robuuste 
verbindingszone ten oosten en ten westen van Zuidwolde sterk te beperken. Immers daardoor komt 
ook de functie van de ecoducten wel in heel merkwaardig daglicht te staan. 
 
Vlinder-binnentuin in Weidesteyn 
Er zijn gesprekken gaande over de inrichting van de binnentuin van het Psycho-Geriatrische gedeelte 
van Weidesteyn. Het geheel wordt vernieuwd en veranderd, goed toegankelijk, overzichtelijk, 
doorloopbaar en prikkelend voor de zintuigen gemaakt.  Leden van de natuurvereniging zijn gevraagd 
om hierover advies te geven. 
 
Tonckensfonds 
De vereniging heeft een nieuwe lichtgewicht kraam aangeschaft met subsidie van o.a. het 
Tonckensfonds, waarvoor hartelijk dank. Ook is er flink werk gestoken in de rubricering van 
kraammateriaal in de vorm van folders, boeken, een nieuwe vlag (banner) en digitaal materiaal. Wij 
hebben nu ook de beschikking over een groter beeldscherm waardoor je met behulp van een USB-
geheugenstick informatie ter plekke kunt etaleren. 
 
In april is de Zwaluwtil, het eerste onroerende goed van de vereniging, in het Landschapspark 
Middelveen geplaatst en er wordt door ons een bankje geplaatst in het Faliebergbos, gefinancierd door 
een bewoonster van het Tonckenshuys.  
 
Bibliotheek 
Omdat het Tonckenshuis niet langer kon voorzien in ruimte voor alle boeken van de vereniging heeft 
ons secretariaat (Boerveldweg 7, Stuifzand) uitbreiding gekregen in de vorm van een prachtige 
bibliotheek. Er zijn plannen om de CD met de gerubriceerde boeken die Dicky Rentier gemaakt heeft 
op de website te publiceren, zodat er een overzicht komt van alle aanwezige boeken, die vervolgens te 
leen zijn. 
 

http://www.natuuurverenigingzuidwolde.nl/

