
Zaterdag 5 november: Nationale natuurwerkdag met Scouting 
De nationale natuurwerkdag samen met Scouting in het Veenschap nabij het Veenmuseum aan het Hazenpad. 

Dit jaar bomen kappen, varen/graspollen verwijderen, heideschonen.  Met deze werkzaamheden wordt de natuur 

een handje geholpen. 

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 de handen uit de 

mouwen steken.  

 

Zaterdag 12 November: Vogelexcursie langs de IJssel 
Vogelen langs de IJssel is altijd boeiend, in elk jaargetijde is er veel te zien. Deze keer hebben wij eens gekozen 

voor de maand November.  Onze wintergasten aan ganzen en eenden zijn dan in grote getale gearriveerd, we 

zullen ze ongetwijfeld te zien krijgen. Maar ook de roofvogels ontbreken niet. Bijzondere eendensoorten als 

Grote zaagbek en Nonnetje en misschien een Kuifduiker  behoren tot de mogelijkheden. Verder kans om een 

Roerdomp, Appelvink, Grote zilverreiger, IJsvogel of Goudvink voor de lens te krijgen. Deze dag wordt 

begonnen bij de Oude IJsselbrug in Deventer en daarna met vogelaarssnelheid al rijdende richting Zwolle. Daar 

aangekomen, en als de tijd het toelaat, gaan we nog verder richting Zalk en Kampen. Het ligt er maar precies aan 

wat en hoeveel er tot dan onderweg te spotten valt. Een ding is zeker, het gevarieerde landschap zal geen 

moment vervelen met steeds een mooi uitzicht op een meanderende rivier de IJssel. Noteer nu alvast deze datum 

in je agenda en ga mee en geniet, altijd gezellig en wie weet kom je thuis na het spotten van enkele bijzondere 

soorten. 

Meenemen : Dagrantsoen eten en drinken, verrekijker, vogelboek en e.v.t. vogeltelescoop. En vooral warme 

kleding ondanks dat er veel vanuit de auto geobserveerd wordt. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug   : Rond de klok van 17.00 uur in Vriezenveen. 

 

Dinsdag 15 november: Landschapbeheer 
Op deze doordeweekse ochtend de handen uit de mouw op Fayersheide.  

Iedereen die een handje wil helpen bij het in stand houden van deze natuurparel bij Vriezenveen is welkom.  

Start: 09.00 uur aan de Walstraat bij de ingang van Fayersheide. 

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). 

 

Dinsdag 29 november: Landschapbeheer 
Op deze doordeweekse ochtend de handen uit de mouw 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). 

 

Zaterdag 3 december: wandeling Beerze  
In Beerze werden in 2007 en 2011 delen heringericht en percelen landbouwgrond omgevormd naar natuur. Als 

compensatie voor de (drink)water onttrekking in het Hammerflier werd er een wateraanvoerplan voor Beerze 

gerealiseerd.  

Oostelijk van de Beerzerhooiweg en zuidelijk van de Marienbergerdijk werd een smalle bufferzone gerealiseerd 

met op de grens buffer<>landbouwgrond een buffersloot met natuurvriendelijk oever voor het aangevoerde 

water.  

In de bufferzone werden 3 poelen gegraven. De waterschapsgrens (Regge&Dinkel en Vecht) lag halverwege 

deze sloot waardoor de gedachte functie van de sloot niet werkte omdat de twee waterschappen ieder een eigen 

beleid uitvoerden met een totaal ander waterpeil regiem in deze sloot. De waterschappen zijn ondertussen 

gefuseerd, maar de sloot nog steeds niet zodat het watersysteem er nog steeds niet functioneert.  

Ten noorden van de Marienbergerdijk werd een landbouwperceel afgegraven dat nu dient als waterretentie 

gebied. Ook ten westen van de Beerzerhooiweg loopt deze buffersloot met aangrenzend voor natuur ingericht 

gebied.  

Voornoemde werd in 2007 gerealiseerd. In 2011 werden de terreinen van Lievert langs de westzijde van de 

Beerzerhooiweg en de terreinen van Lubbers nog iets meer westelijk ingericht door het weghalen van de 

bouwvoer en het creëren van laagtes. Dit omdat de ecologische diversiteit op die percelen voorheen 0,0 en het 

fosfaatgehalte in de bodem veel te hoog was. Oostelijk Beerzerhooiweg werd toen een naaldbosperceel gekapt 

om vernatting te bevorderen. Voorjaar 2016 werd een grote gedachte bufferzone langs de zuidkant van het 



reservaat middels een rapport afgeserveerd, een voldoende verbetering van de hydrologie te vinden moet zijn 

binnen het natuurreservaat. Volgens de opstellers van het rapport draineren de voorheen gecreëerde laagtes en 

poelen en moeten ze verdwijnen of verondiept worden.  

Tijdens de wandeling wordt het gebied eens met andere ogen bekeken en is er ruimte om over de uitgevoerde 

inrichting te discussiëren. We kunnen dan eind mei – begin juni 2017 nogmaals het gebied bezoeken om te zien 

wat het opleverde aan flora en fauna.  

Vertrek: 09.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug   : plm. 12.30 uur. Goed schoeisel en verrekijker mee.  

 

Dinsdag 13 december: Landschapbeheer 
Op deze doordeweekse ochtend de handen uit de mouw 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). 

 

Zaterdag 17 December : Midwinterwandeling 
Opnieuw is er dit jaar ergens een verrassend gebied uitgezocht voor de traditionele en stevige winterwandeling. 

Weer en wind nemen we zoals het is. En wie weet wordt het wel een echte winterwandeling met sneeuw. Dus 

goed kleden en stevig schoeisel. Na afloop gezellig nazitten onder het genot van snert en glühwein en/of 

chocolademelk. Komt allen gezellig het jaar afsluiten.  

Vertrek: 13.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug   : Als het donker is rond de klok van 18.00 uur. 

Meenemen: Warm gekleed, goed schoeisel en ... een goed humeur.   

 

  
Zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsborrel bij de Educatieve kruidentuin  
De traditionele nieuwjaarsreceptie, opnieuw op zaterdagmiddag.  Onder het genot van een hapje en een drankje 

het afgelopen jaar doornemen en nieuwtjes en de nieuwjaarswensen uitwisselen. Altijd weer gezellig.  Komt 

allen!           

  
Aanvang: vanaf 15.30 uur in gebouwtje van de Educatieve Kruidentuin in het Herman Jansenpark te 

Vriezenveen. Einde “ongeveer” 17.00 uur!  

  

Dinsdag 10  januari en dinsdag 24 januari:  Landschapbeheer 
Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw 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). 

 

Zaterdag 14 januari: Vogelexcursie naar het Lauwersmeer 
Het is winter en je wilt toch vogelen, waar ga je dan heen?  

Juist, naar gebieden waar dan nog vele soorten vogels verblijven.  

Eén van die gebieden is het Lauwersmeer. In januari 2014 zijn we hier in verenigingsverband voor het laatst 

geweest, dus hoog  tijd voor een nieuw bezoek!  

In elk jaargetijde is dit gebied een eldorado voor vogels, nu zullen er veel soorten eenden en ganzen te spotten 

zijn. Maar ook zijn steltlopers en roofvogels ongetwijfeld voor de lens te krijgen. Gebieden als Jaap Deensgat, 

Ezumakeeg, Bantpolder, Peasens en Moddergat, De Pomp en de Haven van Lauwersoog worden deze dag zeker 



aangedaan, mits het weer een beetje mee werkt. Ja, en wie weet zitten er deze dag nog bijzondere soorten, want 

elke keer opnieuw kom je hier voor verrassingen te staan.  

Dus reden genoeg om mee te gaan deze dag, en …….. wie weet! 

Vertrek: 7. 00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.  

Terug   : Ongeveer 18.00 uur.  

Meenemen : Warme kleding (het voelt er altijd bijna 5 graden kouder dan bij ons). 

Eten en drinken voor gehele dag, vogelboek, verrekijker, en een vogeltelescoop als je die hebt. 

 

Onze natuurjeugdclub gaat op pad op: 
Zaterdag 5 november: landelijke natuurwerkdag (Veenschap). 

Zaterdag 10 december: foto/filmochtend.  

Zaterdag 28 januari: de nationale tuinvogeltelling 

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