
Zaterdag 16 januari 2016: Vogelexcursie Friesland Buitendijks 
Het is al lang geleden dat wij hier naar toe gingen (2005). Dus tijd om  hier weer naar toe te gaan.  Het is in de winter 

altijd een beetje moeilijk waar nog redelijk wat vogels zitten om te spotten. Eén zo’n gebied is zeker de gehele 

Waddenzee kust van de provincie Friesland. Het is voor sommige mensen een leeg wijds gebied, maar voor ons 

vogelaars is het er een eldorado en absoluut niet leeg. Hier kan men nog ruimte ervaren, op maat soms gevuld met 

duizenden vogels. Ook kun je hier de stilte nog proeven, geen lawaai, geen luchtvervuiling en geen stress en drukte. 

Er zullen ongetwijfeld vele vogels gespot worden, met misschien wel bijzondere soorten als Sneeuwgors, IJsgors, Frater, 

Strandleeuwerik of Barmsijzen. Maar ook vele soorten ganzen en eenden en niet te vergeten de roofvogels. Ze zullen 

zeker in beeld komen. Met de auto gaat het zoveel mogelijk over kleine dijkweggetjes langs de Waddenzee. Ook zal er 

uiteraard gestopt worden en over de dijken gekeken worden in de kwelders naar leuke soorten. Een bezoek aan de pier 

van Holwerd wordt ook niet vergeten. Maar de dag willen wij beginnen aan de afsluitdijk in Kornwerderzand. 

Dit alles is natuurlijk afhankelijk van het weer. Het is er ook altijd kouder dan bij ons: minstens 5 graad! Hou daar even 

rekening mee met de kleding. 

Ben jij die iemand om dit ook mee  te maken?  

Ga dan deze dag hartje winter ook mee! 

Vertrek: 07.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ca. 18.30 uur (niet precies in te schatten i.v.m. weersinvloeden) 

Meenemen: verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, eten, drinken voor gehele dag, warme kleding. 

 

Dinsdagmorgen 19 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 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). 

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

Oude Hoevenweg (padden) of Faijersheide (bramen/opslag verwijderen) 

 

Dinsdagmorgen 2 februari en dinsdagmorgen 16 februari: Landschapbeheer Veenschap Hazenpad 
Zie bij dinsdag 19 januari voor aanvullende informatie over deze werkochtend. 

 

Woensdag 17 februari  2016:  Sterrenwacht Hellendoorn  
Een keer iets geheel anders, een avond bezoek aan de Sterrenwacht Hellendoorn in het nieuwe Buitencentrum Sallandse 

Heuvelrug, Grotestraat 281 7441GS te Nijverdal.  

 

 
 

De Stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn is een sterrenwacht van vrijwilligers en financieel mogelijk gemaakt 

door donateurs. De locatie, gelegen aan de rand van een prachtig groot natuurgebied, is ronduit uniek te noemen. Er is 

relatief nog weinig lichtvervuiling: er kunnen op een heldere avond wel 1500 à 2000 sterren met het blote oog worden 

waargenomen. De Koepel beschikt over een modern instrumentarium.  

Een tweetal telescopen en een zonnetelescoop vormen de belangrijkste instrumenten. Een op het zuiden gericht 

observatieplatform, Sky-walk genaamd, is de plek waar bezoekers de sterrenhemel met het blote oog of met een 

verrekijker kunnen waarnemen. Ook overdag valt er veel te beleven, het uitzicht is er ronduit prachtig. 

De sterrenwacht Hellendoorn beschikt over een nieuw planetarium, een planetarium dat met recht “Theater van de 

Kosmos” mag worden genoemd. We nemen onze bezoekers mee op een spectaculaire ruimtereis door het Universum.  

Het is alsof je “ondergedompeld bent in de sterren” horen we vaak. Zo'n reis duurt ongeveer een half uur maar daarna 

weet je het ook zeker: hier kom ik weer naar toe! 

 

Opgave voor deelname aan deze avond is verplicht!   

Er kunnen maximaal 40 personen mee! 

Opgeven per mail bij Gerrit Schepers: webmaster@vriezenveen.knnv.nl of   

tel: 0651299105  

De avond begint om 19:30 uur en duurt ca. 2 uur maar kan als het helder weer is natuurlijk iets uitlopen!  
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Vertrek: 19.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen of om 19:30 uur bij het Buitencentrum.  

Meenemen: Verrekijker en warme kleding. 

 

18 tot 27 februari  2016. Natuurfoto expositie in de Peddemorsboerderij 

 
De fotogroep van de KNNV Vriezenveen organiseert samen met de Stichting de Peddemorsboerderij een expositie van 

natuurfotografen uit Vriezenveen 

Door deze tentoonstelling willen wij als natuur fotogroep ons werk aan een breder publiek tonen. En op deze manier 

willen wij ook de schoonheid van de natuur onder de aandacht brengen.  

De expositie is te zien van 18 tot 27 februari 2016 in de Peddemorsboerderij, Westeinde 342, 7671 CM, 

Vriezenveen. 

Op donderdag van 14.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur; vrijdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00  en 

14.00 – 17.00 uur.  (Entree €1,- voor de stichting Peddemors). 

Voor meer informatie over de fotogroep kunt u contact opnemen met Gerrit Schepers.  Mobiel 06-51299105 of via de 

mail:  gerritinvjenne@gmail.com . 

 

Zaterdag 27 Februari: Algemene  excursie Tankenberg 
Een stukje Twente waar we in jaren niet zijn geweest, is de stuwwal bij Oldenzaal. Hier vinden we het hoogste punt van 

Overijssel, de Tankenberg, met 85 meter hoogte. Op deze stuwwal liggen een hele reeks van landgoederen als de 

Paasberg, Wilmersberg en Eugheria om er maar enkele te noemen. De mensen die het vroeger konden betalen bouwden 

hier hun landhuizen met prachtige bossen. Ook is deze omgeving “vergeven” van sagen en legenden. De ondergrond 

bestaat uit tertiaire, mariene sedimenten en pleistocene afzettingen, die later door erosie voor een groot deel zijn 

verdwenen .In de ondergrond stroomt voortdurend water naar de negen bronnen rond de voet van de berg. Nu zijn deze 

landgoederen eeuwen oud en staan er prachtige eiken en beuken. Onder deze bomen een mooie vegetatie, hier en daar 

doorsneden door beekjes. Vele wandelpaden doorkruisen deze gebieden. Aan vogelsoorten ook een zeer gevarieerd en 

aantrekkelijk gebied. Denk maar aan de vele zangvogels, spechten met o.a. de Middelste bonte specht en de vele 

roofvogels als Buizerd, Havik, Sperwer. Wij zullen deze ochtend een wandeling maken door dit mooie, typisch Twentse 

landschap. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ongeveer 13.00 uur. 

Meenemen: goed schoeisel, plant/vogelboek, verrekijker en eventueel iets te drinken en te eten. 

 

Dinsdagmorgen 1 maart en dinsdagmorgen 15 maart: Landschapbeheer Veenschap Hazenpad 
Zie bij dinsdag 19 januari voor aanvullende informatie over deze werkochtend. 

 

Vrijdagavond 11 maart: Jaarvergadering en lezing 
Houdt deze avond vast vrij in uw agenda. Voor de pauze vergaderen.  

Na dit officiële deel volgt na de pauze om plm. 20.45 uur een uitleg door het Waterschap Vechtstromen over de 

(grond)waterstanden in en rond de Engbertsdijksvenen en de noodzakelijke aanpassingen om de venen een gezonde 

toekomst te bieden. Als er nog tijd rest, worden er nog mooie filmpjes/foto’s van de Engbertsdijksvenen vertoond.  

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 12  maart: Landschapbeheer Veenschap met Scouting 
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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 of bramen 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). 

 

19 maart 2016: Vogelexcursie Veluwemeer, Drontermeer en Harderbroek 
We gaan een rondje maken om de Veluwerandmeren, een voor onze vereniging onbekend gebied met een grote 

vogelrijkdom. 

Het Veluwemeer kent een redelijk ontwikkelde onderwatervegetatie (schedefontein-kruid), waarvan de wortelknolletjes 

door Kleine zwanen worden gegeten. Ondergedoken waterplanten als kranswieren dienen behalve voor Kleine zwaan 

ook als voedselbron voor Pijlstaart, Tafeleend, Meerkoet en andere watervogels die in het gebied voorkomen. Het nieuwe 

Harderbroek in de Flevopolder is een niet groot, maar erg gevarieerd gebied waar we Baardmannetje, Rietgors en 

Graspieper kunnen tegenkomen. In het winternummer van Vogels 05/2015 staat hiervan een mooie beschrijving.          

Het Drontermeer is vooral van belang voor de Kleine zwaan die foerageert op ondergedoken waterplanten 

(fonteinkruiden en kranswieren). Behalve voor watervogels als bijv. Lepelaar, Smient en Nonnetje die in het gebied 

rusten, drinken en eten is dit randmeer ook van belang voor de Grote karekiet en Roerdomp, die in de rietkragen langs de 

oevers van het oude land broeden. Het Wolderwijd en Nuldernauw is een één tot vier kilometer breed randmeer. Het is 

een ondiep meer dat met name van belang is voor Kleine zwaan en Tafeleend. Daarnaast komen er veel andere 

watervogels voor. Ook de Zeearend wordt hier regelmatig gezien.  

Vertrek: 7.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ca 18.00 uur( niet precies in te schatten i.v.m. . weersinvloeden.) 

Meenemen: verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, eten, drinken voor gehele dag, warme kleding. 
Iedereen wordt vriendelijk verzocht zo veel mogelijk met de auto te komen zodat er genoeg plaatsen zijn voor hen die niet over een auto 
beschikken. Afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers dient er een vergoeding aan de chauffeur betaald te worden. 

 
Zaterdag 16 April. Vogelexcursie  “Overtoom “, samen met de jeugd (en ouders) 

Op deze zaterdag in het voorjaar willen wij een vogelexcursie organiseren samen met onze jeugdclub (ouders zijn ook 

van harte welkom) naar een vrij nieuwe natuurgebied “Overtoom” nabij Rijssen. Dit  natuurgebied is nog maar enkele 

jaren oud en er zijn nu al meer dan honderd verschillende vogelsoorten gespot. Het is inderdaad snel gegaan hier. Enkele 

jaren geleden stonden de graafmachines nog in het gebied om sloten te verleggen of te dempen. Ook werd de rijke 

bovenlaag, tot kort in gebruik als landbouwgrond, van de grond op verschillende plaatsen afgegraven. Het gehele gebied 

is ongeveer 60 ha groot en maakt deel uit van een landinrichting dat meer ruimte moet maken voor nieuwe natuur. Ook 

moet het een ecologische zone worden voor plant, vogel, en vlinder, van enerzijds De Borkeld  aan de zuidkant van de 

A1 naar De Sallandse Heuvelrug aan de noordwest kant van Rijssen. 

We zullen deze ochtend op meerdere plekken een kleine wandeling maken. Op zoek naar hopelijk vele vogels. 

Weidevogels als Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster zullen wij zeker spotten. Maar ook zangvogels, Kleine plevier, 

Grote zilverreiger, eenden soorten en roofvogels zullen waarschijnlijk wel gezien worden. 

Hopelijk wordt het voor onze jeugdleden (en ouders) ook een leerzame ochtend. En met veel steun van de echte 

vogelkenners zal dat ongetwijfeld lukken. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ongeveer 13.00 uur. 

Meenemen: vogelboek, verrekijker, vogeltelescoop, goed schoeisel, en eventueel iets te eten en te drinken voor deze 

ochtend. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zaterdag 30 april 2016. Ochtend excursie Fayerheide. 

Kop krantenartikel 1957 … 

 



Op maandag 16 september 1957 organiseerde de KNNV afdeling Vriezenveen er ook al een belangrijke excursie. Toen 

werd het gemeentebestuur uitgenodigd daar te kijken hoe belangrijk het was de flora en fauna aldaar te beschermen. Toen 

werd al voorgesteld het gebied van 8 ha te beschermen met een buffer en zo te komen tot een gebied van ca 19 ha. In 

augustus 2013 zijn er meerdere goed bezochte avondexcursies geweest naar de Fayersheide. Toen moest nog een begin 

gemaakt worden met de aanleg van de bufferzone. Wie er de laatste tijd  niet meer is geweest zal verbaasd staan hoeveel 

werk er zowel binnen het bestaande deel als in de bufferzone is verzet. Ook leden van onze vereniging steken er 

regelmatig de handen uit de mouw om ruimte te maken voor de meest kwetsbare soorten.  In de bufferzone zijn al mooie 

ontdekkingen op het gebied van flora gedaan.  

We gaan kijken hoe het zich dit jaar ontwikkeld en natuurlijk zijn we benieuwd of de door ons geplaatste torenvalkkast 

weer bewoond is! 

 
 

Vertrek: 8.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen of  om 8:45 uur op de parkeerplaats van de Fayersheide aan 

de Walstraat. 

Terug: ca 12:00uur 

Meenemen: verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, plantenboek. 

 

28 mei 2016: Excursie Borkener Paradies en het Bargerveen. 
Herzlich willkommen im Paradies, ein Tag im Paradies ist leichter zu haben als man denkt. Besonders 

empfehlenswert ist er im Mai, wenn die Weiden in lila, weiß oder gelb erblühen und Eichen ihre frischgrünen 

Blätter der Sonne entgegentreiben. Wer also  im Mai oder Juli in das Borkener Paradies  wandert, hört meistens ein 

kleines Sinfoniekonzert aus Vogelstimmen. Kaum Zweifel: so könnte das Paradies aussehen. 

Men kan afreizen naar Amsterdam en zich daar de 17e en 18e eeuwse landschapschilders aanzien. Het type landschap 

dat zij schilderden bestaat nog steeds, zij het bescheiden en klein, maar toch. Das Paradies ist nebenan: vanuit 

Amsterdam maakt u rechtsomkeer, koerst pal naar het oosten tot even voorbij Emmen, net over de grens en tref daar 

één der voorbeelden aan, zijnde het Borkener Paradies. Het bijzondere van ‘t Borkener Paradies is dat het nog ongeveer 

net zo werkt als zo het ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. In Nederland zijn zo hier en daar nog resten van dit 

landschapstype aan te treffen, maar op een paar uitzonderingen na nergens nog bij benadering zo compleet en zeker niet 

meer zo functionerend. Borkener Paradies zoals het zich nu aan ons toont is feitelijk een Middeleeuws weiland. Het 

gebied is slechts 33,4 hectare groot en bevat op dit kleine areaal rond 230 soorten wilde planten. Beeldbepalend zijn ook 

de diverse bloemrijke bosweiden, omzoomd en doorzoomd met bosrandvegetaties van vele kruidachtige planten tot 

diverse lichtminnende struik- en boomsoorten die zich vaak tegen de grazende bekken beschermen met stekels. En waar 

binnen de beschermende mantel van de stekels veel boom- en struiksoorten, vaak besdragend, veilig opgroeien. Door 

het mooie samenspel van begrazing en regeneratie van struwelen van Sleedoorn, Meidoorn, rozen, enzovoort, gaan bos 

en grasland in vele gradaties in elkaar over. De grote structuurvariatie van het gebied geeft ruimschoots mogelijkheden 

voor ondermeer Braamsluiper, Grasmus, Zwartkop, Grauwe klauwier, Nachtegaal (veel), spechtsoorten, Wielewaal en 

veel andere soorten (www.nieuwe-wildernis.nl) 

Daarna brengen we een bezoek aan het Bargerveen, één van de grootste hoogveenrestanten van Nederland. Hier vinden 

we nog een stukje onvergraven hoogveen. Het natuurgebied bestaat uit 3 deelgebieden. Op sommige plekken zijn 

destijds bij de huisjes fruitbomen aangeplant, terwijl op andere plekken ooit boekweit werd verbouwd. Hierdoor vind je 

in Veenland allerlei soorten natuur. Al die verschillende soorten natuur zorgen voor een enorme biodiversiteit, oftewel 

variatie aan dieren en planten. Er komen veel vogelsoorten in het gebied voor. Voor de Grauwe klauwier, die nu ook 

elders weer toeneemt, is dit één van de belangrijkste gebieden in Nederland. Tientallen soorten libellen en dagvlinders 

zijn er geteld. Er komen, naast zonnedauw en 15 veenmossoorten, bijzondere planten voor, zoals Beenbreek, Kleine 

veenbes, Lavendelheide maar ook diverse orchideeën. En natuurlijk Adder, Gladde slang en Levendbarende hagedis. 

Kortom een geweldig gebied. Hopelijk observeren we een flink aantal soorten. 

Vertrek: 8:00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ca 18.00 uur (niet precies in te schatten i.v.m. weersinvloeden). 

Meenemen: verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, eten, drinken voor gehele dag. 

 

 

 

http://www.nieuwe-wildernis.nl/


Woensdag 15 juni 2016:_Zomeravond wandeling in het Wierdense Veld 
Vorig jaar is deze wandeling in verband met de te hoge temperatuur niet doorgegaan, dus nu een nieuwe poging. 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. 

 

Onze natuurjeugdclub gaat op pad op: 
*Zaterdag 18 januari: Nationale tuinvogeltelling. 

*Zaterdag 20 februari: nestkastje timmeren 

*Zaterdag 19 maart: Padden overzetten, reptielen/amfibieën 

   *Zaterdag 16 April. Vogelexcursie “Overtoom “, samen met de jeugd (en ouders) 

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