
Zaterdag 26 Augustus 2017.  Heide Wandeling Vilsterenseveld e.o.  
Landgoed Vilsteren, een particulier familiebezit,  omvat ongeveer 1000 hectare.  

Het bestaat uit het Huis Vilsteren, het dorp Vilsteren, ruim 400 ha. landbouwgrond met boerderijen en 530 ha. 

bos en natuurterrein.  Dit keer brengen we een bezoek aan een  voor de KNNV Vriezenveen nog geheel 

onbekend en heel rustig deel van het landgoed: het Vilsterse Veld. Het beleid van het landgoed is er op gericht 

hier naast bos ook een deel als heide in stand te houden. Dit vooral vanuit het cultuurhistorische belang. Dit in 

stand houden vereist wel constante aandacht. Bij niets doen wordt de heide eerst verdrongen door gras en daarna 

neemt het bos het al snel over.  

De heide wordt soms deels geplagd en zomers begraasd door schapen. De natuurwaarden vormen er eigenlijk 

een mooi ‘'bijproduct'. Zo komen op de heide een flink aantal soorten libellen voor. Eind augustus zal hier de 

struikheide uitbundig bloeien. Landgoedimker Hein Hendriks heeft er in de maanden augustus en september zo’n 

20 bijenkasten staan. Tijdens de rondwandeling kijken we naar de voorkomende planten, insecten/vlinders en 

vogels. Natuurlijk beleven we het heidelandschap ook vanaf de opgeworpen Stikkebelt. 

Vertrek: 08.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen 

Meenemen: verrekijker en eventueel vogel/planten/insecten boek 

Terug: plm. 12.30 uur 

 

Zaterdag 23 September 2017: Vogelexcursie IJsselmonding en Flevopolder. 
Deze najaarszaterdag eens weer een bezoek aan de IJsselmonding en de Flevopolder. 

Op zoek naar allerlei soorten vogels. Als de tijd het toelaat zullen wij zeker de Oostvaardersplassen ook nog met 

een bezoek vereren. De start van de excursie is bij de Roggebotsluis aan de weg van Kampen richting Dronten. 

Vandaar gaat de rit via Vossemeer en Ketelmeer naar de monding van de IJssel in het IJsselmeer. Van hieruit 

naar de Flevocentrale via allerlei polderwegen, en naar de haven van Lelystad. Onderweg zullen zeker vele 

watervogels, zangvogels en roofvogels via verrekijker en telescoop gespot worden. Onze laatste zomervogels 

zijn zich zo langzamerhand in grote groepen aan het verzamelen voor de reis naar warmere landen. De eerste 

wintergasten zijn waarschijnlijk al weer gearriveerd. Een zeer ruime variatie aan vogelsoorten behoort deze dag 

dan ook zeker tot de mogelijkheden.  

Dit alles uiteraard wel afhankelijk van het weerbeeld van deze dag. Dus vogelliefhebbers en andere 

belangstellenden, heb je zin om mee te gaan? Meld je deze dag op onderstaand vertrekpunt. 

Meenemen: voor de gehele dag eten en drinken, vogelboek, verrekijker, vogeltelescoop en eventueel warme 

kleding ( afhankelijk van temperatuur) 

Vertrek: 07.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug : ongeveer tegen 18.00 uur in Vriezenveen. 

  

Landschapbeheer najaar 2017.  
In de loop van september gaan deze werkzaamheden weer van start. Of dit in het Veenschap is of bij de 

faunapassage of bij Fayersheide hangt een beetje af van het weer en de maaitijd op Fayersheide.  

Een nog vroegere of extra eerste activiteiten datum zal mogelijk via een mailing doorgegeven worden. De rest 

van de datums komt in het volgende Uitpluizertje., maar hieronder reeds een korte aankondiging: 

*Dinsdagmorgen 26 september van 09.00 tot 12.00 uur. Locatie wordt nog bepaald. 

*Dinsdagmorgen 10 oktober van 09.00 tot 12.00 uur. Locatie wordt nog bepaald. 

*Dinsdagmorgen 24 oktober van 09.00 tot 12.00 uur. Locatie wordt nog bepaald. 

*Zaterdag 4 november: Werkdag in het Veenschap (Hazenpad) samen met Scouting. 

 

Zaterdag 21 Oktober 2017: Paddenstoelen wandeling Sallandse Heuvelrug voor het hele gezin. 
Deze zaterdag morgen een paddenstoelenexcursie ergens op de Sallandse Heuvelrug. Waarbij iedereen, jong en 

oud, welkom is. . Kort van te voren kijken we wat dan een mooie plek is om te bezoeken. Dat zou de omgeving 

van het Paltehuis op de Sprengenberg kunnen zijn maar ook de Eelerberg bij Hellendoorn of de omgeving 

Kattenbos-Rietslenke bij Noetsele. We beloven de plaats met de mooiste paddenstoelen op te zoeken. (Op onze 

website vermelden we een paar dagen van te voren wel precies waar we naar toe gaan). 

Meenemen: Paddenstoelenboek en een klein spiegeltje. Dan kun je aan de paddenstoel onderkant kijken zonder 

deze te beschadigen en kun je mooi zien of het een buisjeszwam of plaatjeszwam is. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug : ongeveer 12.30 uur. 

 

Onze natuurjeugdclub gaat op pad op: 

*Zaterdag 17 juni, dagtocht IJssel 

Najaarsprogramma wordt aangepast en is volgens mij nog in de maak.  

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