
Excursie programma Mei tot Oktober 2015 

 

Zaterdag 13 juni: Excursie Varsenerveld 
In het Vechtgebied noordwestelijk van Ommen ligt een klein nat heidegebied, het Varsenerveld. Het is een 

restant van wat eens een omvangrijk heide- en veengebied was. In de afgelopen 100 jaar is dit ontgonnen waarbij 

ongeveer 0.01% is gespaard gebleven. Zo gaan we blijkbaar met onze natuur om! De gemeente Ommen is 

eigenaar. Wanneer heide niet begraasd of gemaaid wordt groeit het dicht tot bos en dit dreigde ook hier te 

gebeuren. 

Met een aantal vrijwilligers van de vereniging voor natuur en milieu ‘de Vechtstreek’ is in 1997 een begin 

gemaakt met het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel. Dit leidde al binnen enkele jaren tot een 

spectaculair herstel van zeldzame plantensoorten. 

 

Vrijwilliger Henk de Ruiter verzorgt eerst een inleiding in de Beeldentuin en we drinken er een kopje koffie. Hij 

zegt over het gebied: “In goede samenwerking met de gemeente zijn er plagwerkzaamheden uitgevoerd in het 

kader van OBN (overlevingsplan bos en natuur) en er zijn twee vennen uitgediept. Het is ieder jaar weer een 

genot om te zien hoe het terrein mooier wordt. Dank zij adequaat beheer, uitgevoerd door een groepje 

enthousiaste vrijwilligers.” 

 

Daarna gaan we onder zijn leiding het gebied verkennen. In dit gebied werd heide en heischraal grasland 

hersteld, waardoor een groot aantal bedreigde plant- en diersoorten er zijn teruggekeerd. Te noemen zijn o.a. 

diverse soorten libellen, Dodaars, Vetblad, Heidekartelblad en Welriekende nachtorchis.  

 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Start: 08.30 uur bij Beeldentuin, Witharenweg 24, 7738 PG te Witharen.  

Koffie voor eigen rekening. 

Advies: Goed schoeisel of laarzen, het kan er nat zijn. Verder een planten/insectenboek. 

Terug: circa 12.30 uur. 

 

 

Woensdag 1 juli: Zomeravond wandeling in het Wierdense Veld  
Dit keer weer eens een avondwandeling in de buurt. Het Wierdense Veld is een uniek stukje natuur in 

Nederland. Het is 1 van de ruim 160 aangewezen Natura 2000-gebieden en heeft een omvang van circa 420 

hectare. Het is een uitgestrekt veengebied, grotendeels afgegraven voor winning van turf. Het is nu begroeit met 

heidesoorten, Pijpenstrootje en Berkenbosjes. Voor de instandhouding van de heide wordt deze begraasd door 

een kudde heideschapen. Om dit gebied voor de toekomst te behouden, moesten en moeten ook hier in en om het 

gebied de nodige maatregelen genomen worden. Onder andere door (grond)waterpeilverhoging wordt 

geprobeerd nu weer levend hoogveen te krijgen. Ook is er de laatste jaren een actieve telgroep aanwezig, die al 

leuke waarnemingen heeft gedaan. 

Deze avond kunnen we hopelijk genieten van diverse vogels zoals Wulp, Slobeend, Roodborsttapuit, Geelgors, 

Boompieper, Bruine kiekendief en diverse zwaluwen. En misschien komen we ook nog wel een paar van de in 

het gebied voorkomende slangen  tegen. Aarzel niet en ga mee.  

 

Vertrek: 18.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen of om 19.00 uur bij de schaapskooi aan de 

Schaddenbeltsweg. 

Terug: ongeveer 22.00 uur. Tegen de schemering. 

Meenemen: Goed schoeisel, plant/vogelboek, verrekijker, vogeltelescoop. 

 

 

Zaterdag 15 augustus: Heidewandeling Boetelerveld 
In deze periode van het jaar, als de heide (hopelijk) volop bloeit, gaan we een heidewandeling maken in het 

“Boetelerveld”. Voor de meesten waarschijnlijk een onbekend gebied. Het ligt in de Sallandse gemeente Raalte, 

ongeveer 3 km ten Zuid Oosten van Raalte aan de Schoonheetenseweg. Het is een Natura 2000 gebied, 170 ha 

groot, en in beheer bij Landschap Overijssel. 

Als laatste overgebleven vochtig heidegebied is het uniek hier in Salland. Het heeft de laatste tientallen jaren 

veel te lijden gehad van verdroging. Om dit te voorkomen zijn er het afgelopen jaar in het gebied al aardig wat 

werkzaamheden verricht. Er is veel gekapt en geplagd. Ook werden leemlagen aangebracht in de diverse poelen 

en  zijn er vele greppels gedempt. Dit alles om het waterpeil op een hoger niveau te krijgen om zo dit unieke 

gebiedje niet verder verloren te laten gaan. 



Floristisch gezien is het zeer interessant met de schrale heide vegetatie en planten van spaarzame 

blauwgraslanden. Aan te treffen zijn o.a. Wederik, Blauwe knoop, Klokjesgentiaan, Tormentil, Parnassia, Kleine 

Zonnedauw, Waternavel om maar enkele soorten te noemen.  

Verder is het reservaat rijk aan roofvogels en zangvogels. Ook komen er verschillende spechten soorten voor. Bij 

de grote plas is een observatiehut die zeker wordt aangedaan. 

Dus een excursie voor elk wat wils, zowel planten als vogels.  

Dit mooie gebiedje wordt hier in de volksmond ook wel Schoonheterheide genoemd. Dit omdat het vroeger bij 

Havezate Schoonheten hoorde.  

 

Dus aarzel niet, ga mee en geniet. Het is zeker de moeite waard (zoals alle excursies van de KNNV!) 

Meenemen: Goed schoeisel, verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, plantenboek, 

iets te eten en/of drinken voor deze morgen. 

Vertrek: 07.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Terug: ongeveer 12.00 uur. 

 

 

Zaterdag 12 september: dagexcursie Dalum-WietmarscherMoor en het Emsland Moormuseum 

Deze activiteit zal velen aanspreken die iets hebben met de geschiedenis en toekomstige ontwikkeling van 

veenkoloniën. Zeker interessant om wat meer te zien en te weten te komen over een veengebied, vergelijkbaar 

met gebieden als Wierdenseveld en Engbertsdijksvenen. We gaan nabij het Duitse Twist op bezoek in een uniek 

veen-ecosysteem. Ooit maakte het deel uit van het grootste aaneengesloten veenmoeras van Centraal-Europa. Te 

zien zijn veenlandschappen en bruine turfwinningsgebieden, maar ook buitengewoon natuurherstel. Een gebied 

met veel natuurlijke en culturele schatten. Kijken hoe nieuwe natuur in de veengebieden aan de andere kant van 

de grens zich ontwikkelt. Het gebied maakt deel uit van het Internationaler Naturpark Bourtanger moor - 

Bargerveen  Voor meer informatie: http://www.naturpark-moor.eu/ 

 

Daarnaast brengen we een bezoek aan het Emsland Moormuseum waar we zowel binnen als op het buitenterrein 

een heel mooi beeld van het verleden en de toekomst van de veengebieden krijgen (entree kosten € 6,- zelf te 

voldoen). Binnen zijn veel oude machines te vinden zoals de diepteploeg “Mammut” en stoommachines en de 

geschiedenis van het gebruik van turf wordt er verteld, vooral vanaf de oorlog en de jaren daar na. Buiten staan 

fruitbomen, een boerderij, veel werktuigen en een veentrein spoor met een lengte van ca. 3 km. Voor meer 

informatie kijken op website: http://moormuseum.de  

  

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. Terug: ca. 18.00 uur.  

Meenemen: Eten/drinken, goed schoeisel, plant/vogelboek, verrekijker, eventueel een vogeltelescoop. 

Attentie: Entree museum ( € 6,- ) is voor eigen rekening. 

 

 

Zaterdag 17 oktober: vogelexcursie Mastenbroekerpolder en 

Vreugderijkerwaard 
Het is herfst, de vogeltrek is in volle gang. De zomergasten vertrekken naar het zuiden en de wintergasten komen 

zo langzamerhand terug. De vogels zijn door de rui en hebben weer een strak verenkleed. Een goede gelegenheid 

om de vogels weer goed te kunnen observeren. Deze dag gaan we naar een voor ons niet zo’n bekende polder 

namelijk de Masten-broekerpolder, maar ook naar het voor velen bekendere terrein de Vreugderijkerwaard. 

De Mastenbroekerpolder ligt een beetje ingeklemd in de driehoek Zwolle, Kampen en Genemuiden. Het is 

eigenlijk een polder die al is ontstaan in de middeleeuwen en nu deel uit maakt van het Nationaal Landschap 
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IJsseldelta. De polder bestaat grotendeels uit klei op veen. D.w.z. dat er op het veenpakket een dunne laag 

rivierklei ligt.  

De dikte van die veenlaag varieert van bijna niets tot wel 2,5 a 3 meter. Onder deze veenlaag ligt weer zand. Een 

bijzondere oude polder dus. Ook de smalle sloten scheiden hier het langgerekte grasland, alleen een handvol 

kolkjes begroeit met bomen er omheen doorbreken dit lijnenspel. Veel boerderijen staan hier nog op terpen. 

In het voorjaar broeden hier alle soorten weidevogels. Maar nu in het najaar worden  er veel ganzen en eenden 

soorten gespot. Ook roofvogels komen hier veel voor. Per auto zullen wij dit gebied doorkruisen op zoek naar 

leuke soorten. 

 

Aansluitend naar het westen, de Vreugderijkerwaard. Dit is een uiterwaard langs rivier de IJssel bij Zwolle. Het 

gebiedje is een prachtig voorbeeld van het Nederlandse Rivieren Landschap, met mooie wolken luchten en op de 

achtergrond het kerkje van Zalk. Parallel aan deze IJssel heeft Natuurmonumenten een nevengeul laten graven. 

Deze geeft nu bij hoogwater meer ruimte voor waterafvoer. Van deze ingreep hebben veel planten en vogels 

geprofiteerd. 

Het waterschap is nog bezig (of is er al klaar mee nu ik dit schrijf) met het verleggen van de dijk. Dit in het kader 

van nog meer ruimte voor de rivier, waardoor het stroombed nog meer vergroot wordt. Er ontstaat straks 

ongeveer 100 ha nieuwe natuur. Hier profiteren veel planten en vogels van. In het voorjaar en zomers is hier een 

bijzondere stroomdalflora te zien, planten die hier alleen in dit stroomgebied van de rivier groeien. Maar ook een 

gebied met vele vogels, denk maar aan al die trek- en broedvogels die hier in voor- en najaar komen om voedsel 

te zoeken. Hier zijn altijd vogels te spotten, in elk jaargetijde. Er is ook een vogelkijkhut die we zeker zullen 

aandoen! 

Wij gaan nu in het najaar, maar in het voorjaar moet je daarna hier beslist nog eens terug komen voor deze 

unieke flora en fauna. Desnoods fiets je een Rondje Zwolle, dan kom je vanzelf hier langs en ook op vele andere 

vogelkijk observatie punten. 

Vertrek: 08.00 uur Manitobaplein te Vriezenveen. Terug: ongeveer 17.00 uur. 

Meenemen: warme kleding, eten en drinken gehele dag, verrekijker, vogeltelescoop, goed schoeisel, vogelboek. 

 
 

 

Onze natuurjeugdclub gaat op pad op: 
Zaterdag 23 mei: Wolvenspoor bossen van Ommen 

Zaterdag 27 juni: Dagtocht naar het Achterhoekse Ruurlo 

Info jeugdclub Herma Meijer, 0546-753144 of email hermabakkermeijer@hotmail.com 
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