
 
 
Dinsdagmorgen 13 januari en dinsdagmorgen 27 januari:  

Landschapbeheer Veenschap Hazenpad. 
Op deze doordeweekse ochtenden (mits het weer goed is, geen vorst in de grond en geen sneeuw)  de handen uit 

de mouwen in het Veenschap. Iedereen die een handje wil helpen bij het in stand houden van onze gevarieerde 

natuur is welkom.  

Start: 09.00 uur aan het Hazenpad ergens nabij het vliegveldje.  

Er wordt gewerkt tot 12.00 uur. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 563237) of  

Dick Berkhof (tel.: 573016). 

p.s. Er kan besloten worden te werken  op een andere locatie, zoals bijv.  

mogelijk Oude Hoevenweg (padden) of Fayersheide (bramen/opslag verwijderen) 

 

Zaterdag 17 januari: Vogelexcursie Dollard. 
Het is al jaren geleden dat de vereniging de Dollard bezocht, een getijden gebied in het uiterste Noord-Oosten van 

ons land. Het gebied kent eb en vloed, daarom is nu nog niet precies bekend of wij daar in de ochtend of rond de 

middag moeten zijn.  

Bij Nieuw Statenzijl is een vogelkijkhut de “Kiekkastte” genaamd, waar men alleen met laagwater kan komen via 

een pad door het riet. Maar deze dag worden uiteraard meerdere vogelgebieden bezocht: de Breedbaartpolder waar 

ook een vogelkijkhut staat, en een bezoek aan het gemaal Fiemel.  

Ook de punt van Reide en de Carel Coenraadpolder worden bezocht. Een bezoek aan de Eemshaven ontbreekt 

niet, aldaar altijd veel vogels. Het meeste vogelen zal vanuit de auto gebeuren omdat de afstanden nogal groot 

zijn. Mooie soorten die te gezien kunnen worden: Ruigpootbuizerd, Strandleeuwerik, Bonte kraai, Blauwe 

kiekendief en Middelste zaagbek.  

Daarnaast komen er natuurlijk ook veel soorten eenden, ganzen en steltlopers voor de lens van verrekijker en 

vogeltelescoop.  

Het wordt een lange dag, er wordt uiteraard gevogeld tot het buitenlicht uitgaat. Hopelijk wordt het prachtige dag 

met leuke waarnemingen. 

Vertrek : 7.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Terug: ong. 18.30 uur. 

Meenemen: Eten, drinken voor gehele dag. Verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, en warme kleding. Het is er 

altijd kouder als bij ons in Twente. 

Let op: Aangeraden wordt laarzen  mee te nemen  i.v.m. het pad naar de “Kiekkastte”. 

 

 

Dinsdagmorgen 10 en 24 februari: Landschapbeheer Veenschap Hazenpad. 
Zie bij dinsdag 13 januari voor aanvullende informatie over deze werkochtend. 

 

Zaterdag 14 Februari: Excursie Zuidhelling Lemelerberg. 
Via de bekende paden lopen we over de zuidhelling van de Lemelerberg met zijn prachtige vergezichten. Bij de 

grote zandverstuiving aangekomen lopen we niet, zoals staat aangegeven over het pad door. We gaan speciaal de 

zandverstuiving op. Zandverstuivingen komen in Europa nog maar weinig voor. Een aantal zeldzame planten en 

dieren is voor hun voortbestaan afhankelijk van dit landschapstype. Zo zijn bijzondere (korst)mossen, diverse 

grassoorten maar ook kevers, mieren en bijen en enkele vogelsoorten gebonden aan stuifzanden. Om de unieke 

natuurwaarden van het stuifzandgebied te behouden moet het zand blijven stuiven en nieuwe stuifduintjes kunnen 

vormen. Daarvoor is wind en open zand nodig. 

De zandverstuiving op de zuidhelling van de Lemelerberg was tot voor enkele jaren omgeven door bos waardoor 

de wind geen vrij spel meer had. Daarnaast was het oorspronkelijke open zand bijna volledig begroeid met mossen 

en grassen waardoor het niet meer kon verstuiven. Om de wind weer de ruimte te geven en het zand weer te laten 

stuiven is aan de westkant van de zandverstuiving een stuk bos van ongeveer 5 hectare gekapt. Dit stuk zal in de 

toekomst heide worden. De zandverstuiving zelf is grotendeels geplagd om mos en grassen te verwijderen. Het 

gebied is door al deze ingrepen veel opener geworden. Het zand heeft nu alweer zo’n 2 jaar kunnen stuiven en het 

is interessant om eens te gaan kijken hoe het zich ontwikkeld heeft. Het zeer zeldzame IJslands mos komt hier nog 

steeds voor en wie weet vinden we het. Maar er zijn vele andere prachtige korstmossen te vinden. Als er sneeuw 

ligt genieten we gewoon van het landschap! 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. Terug: rond het middaguur. Stevig schoeisel is 

aanbevolen. Vergeet je verrekijker niet. Een determinatieboek voor (korst)mossen en een paar loepjes zullen 

aanwezig zijn. 



 

 

 

Zaterdag 7 maart: Landschapbeheer Veenschap met Scouting. 
De KNNV en Scouting, samen in de natuur aan het werk. Samen de handen uit de mouw steken met 

werkzaamheden als berken rooien en/of opslag verwijderen, plaggen steken en afvoeren. Met deze 

werkzaamheden wordt de natuur een handje geholpen.Voor gereedschap wordt gezorgd.  

Start: 09.15 uur bij het vliegveldje aan het Hazenpad, de zandweg bij het Veenmuseum aan de Paterswal. Er 

wordt gewerkt tot ongeveer 14.30 uur, maar natuurlijk kan men ook alleen ’s morgens of een deel van de dag 

helpen.  

SCOUTING komt ook de gehele dag en zorgt tussen de middag weer voor een uitstekende warme hap! Koffie, 

thee en frisdrank zijn aanwezig. Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 563237) of Dick 

Berkhof (tel.: 573016). 
 

Dinsdagmorgen 10 maart: Landschapbeheer Veenschap Hazenpad. 
Zie bij dinsdag 13 januari voor aanvullende informatie over deze werkochtend. 

 

Vrijdagavond 13 maart: Jaarvergadering en lezing. 
Houdt deze avond vast vrij in uw agenda. Voor de pauze vergaderen.  

Na het officiële deel volgt na de pauze om plm. 20.45 uur een presentatie van Bram Jongsma over de gevarieerde 

natuur en het afwisselende landschap in Spanje.  

Een deel gaat over de gieren.  

Meer info volgt op een later tijdstip bij de jaarvergadering uitnodiging en de stukken.  

Aanvang: 20.00 uur in Zaal Veneman (Kachelmuseum), Westeinde 12 te Vriezenveen. 
 

Zaterdag 14 maart: Wandeling Bentheimer Wald. 
In ons land zijn de oerbosrestanten op de Veluwe ten zuiden van Apeldoorn al tientallen jaren verdwenen. Ooit 

was dit Bentheimer Wald net zo bedekt met hard zandsteen als Bad Bentheim en de hiernaast gelegen Isterberg. 

Een grote berg zandsteen bedekte dit gebied, nog hoger dan de berg waarop het kasteel is gebouwd! Deze hele 

berg is voor een flink deel door erosie (of mogelijk ijstijd) weggesleten. De wandeling gaat over de oeroude 

bodem van o.a. klei en mergel uit de Krijt periode. De route rondom het kuuroord Bad Bentheim langs en door een 

paar prachtige oerbosrestanten, compleet met wild kabbelende meanderende beekjes.  Er staan reusachtig grote 

bomen in de meest fantastische vormen, sommige eiken zijn hier wel 500 jaar oud! Het vormt ook een enorm 

rustgebied voor reeën, edelherten, wilde zwijnen en diverse soorten (roof)vogels. En met wat geluk qua 

temperatuur/zon in de voorafgaande weken, mogelijk op een open en windluw plekje de eerste voorjaarsplanten. 

Vertrek: 8.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Goed schoeisel is aan te bevelen. Terug: ongeveer 12.00 uur. 
 

Zaterdag 18 April 2015: Algemene Excursie naar Het Reestdal. 
Het kronkelende riviertje de Reest is de levensader van het eeuwenoude idyllische Reestdal landschap. Tientallen 

kilometers lang slingert het tussen de grens van Overijssel en Drenthe. Het ontspringt in Dedemsvaart en loopt 

richting Meppel. Bloeiende hooilanden, wuivend graan, bos, heide en authentieke boerderijen geven 

je het gevoel in andere tijden te vertoeven. 

Deze ochtend geen begin bij infocentrum De Wheem, welke de meesten wel kennen, gelegen tussen Balkburg en 

De Wijk, maar start aan de oostkant van het reservaat.  

Wij wandelen bij o.a. het Meeuwenveen en de Takkenhoogte. Hier heeft het Drents Landschap een geweldige 

kans gekregen en gepakt om 30 ha. grond  te verwerven en in te richten als verbindingszone tussen 3 

natuurgebiedjes: de Takkenhoogte, Meeuwenveen en de Wildenberg. Het is een schraal gebied met prachtige 

vennen, heide, grenzend aan een moerasachtig gebied langs de Reestvervangende Leiding.  

Hoog op de Takkenhoogte staande, biedt dit een mooi overzicht over het reservaat.  

Voor plantenliefhebbers is het hier een top locatie met meer dan 200 soorten.  

Ook vogels zijn hier in grote getale zowel zangvogels, steltlopers, eenden, roofvogels, en niet te vergeten de 

Ooievaars die hier in grote getale broeden.  

Er is hier zelfs vorig jaar een Zeearend enkele weken achter elkaar gespot.  

Veel van het gebied word begraasd door Schotse hooglanders waardoor het schraal en kaal blijft. In alle 

jaargetijden is het hier fantastische om heen te gaan en veel te zien en te beleven, dus schroom niet om deze 

morgen mee te gaan. 



Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Terug: ongeveer 13.30 uur. 

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

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16 mei: Vogelexcursie Zuidlaarderpolders en -meer. 
Voor het eerst in verenigingsverband naar dit gebied ten zuidoosten van de stad Groningen. Als vogelgebied is het 

de laatste jaren aardig in opmars. In het gebied liggen twee natuurlijke meren: het Foxholstermeer en het 

Zuidlaardermeer.  

Rondom deze meren liggen een aantal polders. Van oudsher waren het allemaal veenweidegebieden. De polders 

aan de westkant: Onnerpolder, Oostpolder en Oosterpolder worden nog steeds grotendeels als weilanden beheerd: 

deels als productiegrasland en deels als natuurweiden.  

De polders aan de oostkant: Westerbroekstermadepolder en Kropswolderpolder zien er heel anders uit. Zij zijn 

ingericht als natuur en als waterberging gebied.  

Het is hier de bedoeling het oerstroomdal van de Hunze in oude luister te herstellen. Vroeger was hier  in de herfst 

en winter veel water door slechte afvoer naar Dollard en Noordzee. Daarna werd het te snel afgevoerd en was het 

vaak te droog.  

Nu heeft men een geheel andere kijk op het gehele watersysteem gekregen en door het waterpeil te verhogen zijn 

de planten en vogels terug gekomen. Het is de laatste jaren een eldorado aan weidevogels en steltlopers geworden. 

Ook bijzondere soorten als Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte Stern en Dwergmeeuw komen hier tot 

broeden. Ook Bruine kieken, Geoorde fuut, Baardman, Rietzangers, Velduil, Blauwborst, vele eenden soorten, 

rallen en reigers. Het zit er allemaal! Dus wij kunnen hier hopelijk veel verwachten deze dag. Het wordt een lange 

dag om alles te bekijken, maar het zal zeker de moeite waard zijn. Dus ga mee en geniet! 

Vertrek: 07.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Terug: ongeveer 18.30 uur. 

Meenemen: Verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, goed schoeisel en eten en drinken voor de gehele dag. 

Kleding: even kijken wat het weer die dag wordt, het is er altijd enkele graden kouder dan bij ons. 

 

 

Onze natuurjeugdclub gaat op pad op: 
*Zaterdag 17 januari: Nationale tuinvogeltelling. 

*Zaterdag 21 februari: frisse neuzentocht Herinckhave. 

*Zaterdag 21 maart: Vroege voorjaarstocht Paardeslenkte Vasse. 

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