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Na een extreem vroeg voorjaar in 2014, laat 2015 een gemiddeld voorjaar zien.  

Wel veel koude nachten met zelfs begin april in Drenthe nog IJshaar.  

Mijn jaarlijkse fenologie lijstje met datums waarop ik sinds 1995 voor de eerste keer in 

een jaar bepaalde natuurzaken zag, zegt daarover ook veel. Enkele voorbeelden: 

Citroenvlinder: dit jaar op 8 maart. Vroegste datum in 2002 op 2 februari en laatste 

datum op 7 april 2008. Bloeiende krent: dit jaar op 15 april. Vroegst: 25 maart 2014   

Laatst: 24 april 2013 in 2006. 

De natuur laat zich moeilijk sturen. Wel is de tendens, bijv. van bloeiende krent, dat de 

opwarming ook in onze omgeving doorzet en het voorjaar in de natuur steeds vroeger 

begint. Geniet van dit mooie en zeer verrassende seizoen van het jaar! 

 

In het vorige voorwoord haalde ik het al aan: verjonging en ledenaanwas is nodig! 

Tijdens de jaarvergadering werd er over gesproken, maar enthousiaste initiatieven 

en/of goede suggesties kwamen niet boven drijven. Het blijft een punt van zorg.  

 

De nestkastprojecten doen nu hun werk. Jaarlijks is het spannend hoeveel er in gebruik 

genomen worden in het “Bos van Tilanus”, de steenuil/kerkuilkasten en … sinds dit 

voorjaar ook de TV-kasten. Voor de laatstgenoemde zie verderop in dit Uitpluizertje. 

Daarnaast is Robert Brunink actief geweest met herstel en uitbreiding van nestkast 

gelegenheid op het Oude Kerkhof. Allemaal uitstekende initiatieven om onze vogels 

hier en daar een handje te helpen. 

 

De paddenopvang aan de Oude Hoevenweg bij De Pollen doet niet hetgeen we graag 

gezien hadden. Een grote groep KNNV vrijwilligers hebben in de periode december-

februari j.l. gezorgd dat er een tijdelijk scherm kwam op de plek waar een definitief 

scherm in de toekomst gedacht is. 

Helaas blijken de loopafstanden voor de kikkers, padden en salamanders lang, veel te 

lang. Tot vorig jaar stond er om de 15 meter een opvangemmer waar ze snel in vielen. 

Ze proberen nu dan ook alsnog met alle moeite over de afzetting te komen en dat lukt 

redelijk vaak. Het aantal doodgereden exemplaren dit voorjaar is meer dan verdubbeld 

ten opzichte van vorig jaar. Meer hierover elders in dit Uitpluizertje.  

 

Sinds het voorgaande Uitpluizertje is de overheid zeer actief geweest met de ter inzage 

legging van veel documenten. Ik noem: Concept Natuurbeheerplan Overijssel 2016, 

PAS documenten van alle Natura2000 gebieden, N2000 Beheerplannen voor o.a. 
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Engbertsdijksvenen en Vecht & Beneden Regge. Al met al een stapel van wel een ½ 

meter papier… Op een aantal ervan hebben wij als KNNV, vaak mede onderschreven 

door de Milieuraad Den Ham - Vroomshoop en de Stichting Engbertsdijksvenen, een 

zienswijze ingediend. We wachten af of onze inbreng zorgt voor noodzakelijke extra 

zorg voor onze natuur.  

 

Op dit moment wordt er in verband met de nu voorgestelde te nemen maatregelen in 

en rond het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen een verkenning uitgevoerd.  

De overheid wil de mensen die in het betrokken gebied wonen en werken actief 

betrekken om zo via een gebiedsproces tot een goed gebiedsontwikkelplan te komen. 

Twee onafhankelijke verkenners (Gerko Hopster van bureau Pratensis en Wim 

Dijkman van CLM) voeren deze verkenning voorjaar 2015 uit. Wij hopen dat iedereen 

uit het gebied zijn of haar ideeën in alle openheid kan en wil inbrengen. We worden 

hierbij tot nog toe niet betrokken, maar zijn natuurlijk erg benieuwd naar de 

uitkomsten hiervan.  

 

Voor het N2000 deelgebied Beerzerveld en bufferzones (raakt onze gemeente bij de 

Hammerflier/Munnikenmaten) wordt op dit moment een aanvullende analyse naar het 

(grond)watersysteem gedaan door de Bosgroep. Ook dat is interessant om te volgen. 

 

     Voorzitter Herman Stevens 

 

 

 

 

 

 

Vervoersonkosten bij de excursies. 

Af en toe krijgen we hier vragen over. Voor de excursies per auto naar gebieden wat 

verder weg is het onze gewoonte dat de onkosten door de inzittenden van een auto 

worden gedeeld en met de chauffeur worden afgehandeld. De indicatie qua kosten per 

autokilometer ligt op 20 cent.   
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Vrijdag 29 mei: excursie naar Kristalbad (Enschede-Hengelo) 

Als KNNV hebben we het gebied al eens verkend, voornamenlijk vanwege de 

aanwezige vogelsoorten. De milieuraad Den Ham - Vroomshoop organiseert nu aldaar 

een excursie waarbij het belang van het gebied vanuit milieu oogpunt aan de orde 

komt! Van harte aanbevolen! 

Het Kristalbad, vernoemd naar een voorheen daarbij gelegen zwembad,  is een heel 

bijzondere locatie. En nog meer bijzonder zijn de vele functies die het Kristalbad heeft. 

Het Kristalbad biedt een oplossing voor de te grote waterafvoer van Enschede naar het 

lager gelegen Hengelo.  Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water 

tijdelijk worden opgevangen. Het Kristalbad biedt ruimte voor 187.000 kubieke meter 

water.   

Kristalbad zorgt ook voor zuivering van water. De 3 secties van Kristalbad worden 

door middel van schuiven beurtelings gedurende 4 uren gevuld met water dat al 

gezuiverd vrijkomt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Enschede. Daarna 

stromen ze in 4 uur weer leeg en staan ze 4 uur droog. De secties zijn ondiep en hun 

natuurlijke begroeiing zuivert het water. De afvoerende beek, de Elsbeek,  bevat 

daardoor meer zuurstof. Kristalbad is een ecologische verbindingszone tussen de 

prachtige gebieden Driene en Twekkelo. Het Kristalbad vormt voor de fauna als het 

ware een zebrapad tussen noordoost- en zuidwest Twente. Het kan gaan om allerlei 

dieren zoals kikkers, salamanders, hagedissen, waterspitsmuizen, boommarters, 

bunzingen en de dassen. 

De excursie omvat een bezoek aan de zuiveringinstallatie in Enschede en een film over 

het Kristalbad. Vervolgens een rondleiding in het gebied dat nodigt uit om van dichtbij 

te bekeken te worden vanaf de twee uitkijktorens en de paden. Op het water is een 

vlonderpad aangelegd. Excursieleider is de heer Hennie Hulsmeijer van waterschap 

Vechtstromen.  

De excursie vindt plaats op vrijdagmiddag 29 mei en duurt van 13.30 tot circa 17.00 

uur. De organisatie is in handen van de Milieuraad Den Ham-Vroomshoop. 

Belangstellenden zijn van harte welkom en worden uitgenodigd er aan deel te nemen. 

Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden. 

Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen: Milieuraad Den Ham - Vroomshoop, tel. 

0546-671963, e-mail ghkollenstaart@gmail.com. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

http://www.naturpark-moor.eu/
http://moormuseum.de/
http://moormuseum.de/
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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 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. 
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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 

 

 

Om alvast in je agenda te noteren: SLUITINGSDATUM 

volgende 't Uitpluizertje: 30 augustus 2015 

 

 
Een plotselinge ontmoeting 
Het is zondagochtend 25 januari 2015, tegen 8.00 uur word ik wakker en kijk uit het 

slaapkamerraam. Hoe is het weer? Bewolkt, donker, guur en koud. Geen weer om 

vogels te gaan spotten. Ik probeer dan ook om weer in slaap te vallen, maar dat lukt 

mij niet erg. Om 8.30 uur besluit ik dan ook om toch maar vogels te gaan spotten. 

Maar ja! …Waar naar toe? Tuurlijk zijn er plenty mogelijkheden, maar ik moest ook 

nog op tijd weer thuis zijn deze ochtend. Dus na even dubben besluit ik om een 

wandeling te maken vanaf ons huis, ik zie wel. Stevig ingepakt en met de kijker om de 

nek wandel ik richting De Roodstaart. Hier waren bij het parkje mijn eerste vogels snel 

gespot: Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Vink, twee Putters, Merel, Spreeuw en een 

Heggenmus. Het is stil in de wijk, dus des te beter hoor ik de vogels. Al verder lopend 

richting het Lateraalkanaal overal in de gemeentelijke beplanting vogels met als 

nieuwe soorten: Groenling, Ekster, Vlaamse gaai, Kauw en een hele groep 

Ringmussen van wel ongeveer 40 stuks, wat mooi! Ook hoor ik en zie even later in de 

kijker een Grote bonte specht, een mannetje. Hij is volop aan het hakken in een eik in 

de beplanting, zal de gemeente blij mee zijn, ha! ha! 

Bij het Lateraalkanaal aangekomen besluit ik rechtsaf te slaan richting Overijssel 

kanaal. Meteen spotte ik veel eenden: allemaal Wilde eend, al druk bezig paartjes te 

vormen. Maar er kwam meer voor de lens: Kokmeeuw, Blauwe reiger, Zwarte kraai, 

Roek, Waterhoen, Meerkoet en Merel (de laatste drie veel). Al lopend langs het 

wandelpad overal Wilde eenden (wel honderd gespot) beschut tegen de wal. Allemaal 

uit de wind tegen het gure weer. Plots hoor en zie ik een Buizerd en twee tel later nog 

een. Ook dacht ik, weer doorlopend, even later hier een IJsvogel te spotten, maar dit 

ging helaas niet door. Bij het andere kanaal aangekomen besluit ik linksaf te gaan het 

klinkerweggetje op richting Aadorp. Ook hier steeds kijken in de weilanden en in en 

over het kanaal naar vogels. Mijn lijstje werd snel aangevuld met Houtduiven, 

Holenduif 8 stuks, Turkse tortels (veel) en weer Vlaamse gaaien (wel 10 stuks).  

mailto:hermabakkermeijer@hotmail.com
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Al slenterend met de wind in de rug geniet ik met volle teugen van alles wat ik zie. 

Maar plots trok iets mijn aandacht. Op een bouwland waar mais had gestaan ontdekte 

ik 7 Patrijzen bij elkaar (een klucht). Ze hadden mij niet gezien, dus optimaal genieten 

op nog geen 20 meter! Druk met elkaar communicerend en scharrelend op zoek naar 

voedsel kwamen ze steeds dichterbij, niets vermoedend dat ik er bij de slootrand stond. 

Mij verschuilen kon ik hier niet, alleen proberen niet te bewegen. Vele minuten duurde 

dit schouwspel, tot opeens een Patrijs haantje mij ontdekte. Met een lawaai van 

jewelste vloog het hele groepje op, om in een aangrenzend perceel weer te landen. Och 

wat was dat mooi, hoe vaak zie je dat nog?  

Ik loop verder op zoek naar wie weet wat er nog meer voor de lens komt. Tussen 

kanaal en spoorlijn zie ik even later een Torenvalk bidden in de lucht, hij zal wel een 

prooi gezien hebben. Ook in de paaiplaatsen langs het kanaal zie ik nu Kuifeenden 

zowel man als vrouw. Bij het viaduct aangekomen sla ik linksaf en loop in de luwte 

langs het talud over een smal pad in oostelijke richting. Ik ontdekte hier veel, ja, zeer 

veel! Maar niet wat jullie zouden denken. Geen vogels, maar gigantisch veel zwerfvuil, 

vreselijk zoveel: blik (bier), plastic, karton, banden, glas, zelfs een stoel en tafeltje. Mij 

bont en blauw ergerend aan deze troep let ik geheel niet meer op vogels. Bij de 

Aadorpsweg aangekomen steek ik over en ga verder over de Westerweilandweg. Hier 

ook lekker rustig en met de focus weer op vogels spotten loop ik nu met de wind in de 

rug. Even later de eerste vogels: Kokmeeuwen, Spreeuwen, Kramsvogels en 

Koperwieken (enkele). Ook de afrasteringspaaltjes en de elektriciteitspalen worden 

hier door mij goed nagelopen. Want zo had ik hier een jaar geleden al eens een 

Slechtvalk hoog in de stroommast gespot. Maar dat ging nu niet door. Wel even later 

een Sperwer op een paaltje. Wat mooi, maar plots vloog ie weg. Had zij mij gezien? Ik 

denk het wel, zeer laag scheerde zij over een maisakker en ging iets verder toch weer 

zitten. Nu kon ik haar super goed observeren met haar vlijmscherpe blik en felle gele 

ogen. Constant speurend naar prooi draait het kopje van links naar rechts op haar 

romp, maar blijkbaar nog niets van haar gading. Mijn aandacht ging na vele minuten 

naar de andere kant van de weg waar honderden Kramsvogels zaten te foerageren 

samen met tientallen Koperwieken. Langzaam sluip ik verder om er nog meer uit te 

filteren. En plots twee Grote lijsters. Weer een mooie soort. Ik kijk geconcentreerd 

verder, maar plots schrik ik intens! Wat gebeurt er nu ineens? Nou, dezelfde Sperwer 

waar ik net naar stond te kijken kwam met zeer hoge snelheid dicht langs mij gevlogen 

en op nog geen 10 meter afstand greep ze pal voor mijn gezichtsveld in volle vlucht 

een Kramsvogel. In de seconden die volgden maakte zij met de klauwen de 

Kramsvogel dood en spreidde de beide vleugels om de prooi heen. Minuten lang bleef 

de Sperwer met de dode Kramsvogel in het weiland zitten, en keek constant met haar 

scherpe blik om zich heen. Ineens probeerde de roofvogel met prooi op te stijgen wat 

amper lukte, laag en langzaam vliegend lukte het eindelijk en ging ze 30 meter verder 

in een laag braamstruik struweel zitten. Tsjonge, wat een schouwspel had ik hier 

meegemaakt. Op zo’n korte afstand had ik dit nog niet eerder gezien.  
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Ik kijk ondertussen op mijn horloge. Ik moet wel doorlopen, de tijd vliegt met zo’n 

spektakel. Even later hoor, en iets later, zie ik mijn eerste Witte kwikstaarten van dit 

jaar in Vriezenveen. Het waren er drie. Ook enkele Kieviten zie ik alweer 

baltsvluchten en duikelingen maken boven de maisakkers, zal de lente dan toch in 

aantocht zijn?  

En wat zie ik nog verder aan weidevogels hier? Bijna niets, het is diep droevig, alles is 

grootschalig gemaakt en het water moet snel afgevoerd worden. En zo zijn er nog wel 

meer oorzaken te noemen die de weidevogelstand ook hier naar de knoppen hebben 

geholpen. Jammer. Nog nadenkend hierover bereik ik de brug die mij doet besluiten af  

te slaan in westelijke richting evenwijdig met het kanaal. In de bewoonde wereld 

aangekomen is Vriezenveen langzamerhand ontwaakt en komt er meer leven naar 

buiten. Dichtbij huis aangekomen ontdek ik bij het speelparkje in de buurt in een 

groepje Zwarte elzen nog ongeveer honderd Sijsjes. Hoog in de elzen vliegen ze van 

tak naar tak en peuzelen de zaadjes uit de zaadpropjes. De schildjes dalen als een regen 

naar beneden en maken van mij net zoals iemand die in de regen loopt. Met een bijna 

stijve nek van het spotten van dit mooie tafereel slenter ik de laatste meters naar huis.  

Naast de kachel even later snel mijn vogeldagboekje checken op hoeveel soorten ik 

gespot heb deze gure ochtend. Dat waren er nog best veel: 31 soorten.  

Zo kwam er een eind aan een prachtige ochtend met veel momenten waar ik intens van 

heb genoten, en zo dicht bij huis, het is er toch nog (al is het anders). 

 

        Het geet oe good, Gerard 

 

 

JEUGDCLUB  naar havezate HERINCKHAVE en KROEZEBOOM 

Zaterdagmorgen 21 februari vertrokken we met goed weer vanuit de kruidentuin naar 

het idyllisch en rustieke Herinckhave, waar het lijkt dat de tijd stil staat.                    

We hebben er een prachtige wandeling gemaakt  in de tuinen en het bos rondom. 

Gelijk bij aankomst werden we verwelkomd door de Eekhoorn. Deze morgen zagen 

we aan soorten vogels: Boomklever, Vink, Merel, Pimpelmees, Staartmees, Koolmees, 

Spreeuw, Huismus, Blauwe reiger, Roodborst en Kauw. Ook hoorden we voor het 

eerst weer de zang van de Grote lijster! Tussen het wandelen door mocht de jeugd 

kijken en helpen bij een maal-show in de watermolen. Molenaar vrijwilliger Albert 

Munneke demonstreerde het maalproces. Dat vonden ze erg interessant. Na een 

heerlijk verblijf bij de havezate en watermolen zijn we doorgelopen naar de dichtbij 

gelegen legendarische Kroezeboom ,waaronder we wat hebben gedronken en gegeten. 

Tevreden zijn we huiswaarts gegaan richting verzamelpunt kruidentuin. 

              Theo 



                                    ’t Uitpluizertje 2015-2 11 

Verslag natuurwerk in het Veenschap (+ Oude Hoevenweg en 

Fayersheide) voorjaar 2015 KNNV afd. Vriezenveen 
 

Dinsdag 14 januari 2015 

Dit zou de eerste keer in het pas begonnen jaar zijn, maar moest helaas gezien de natte 

en winderige weersomstandigheden worden afgeblazen. Helaas hebben we, gezien 

deze beslissing op de valreep, niet iedereen kunnen inlichten per telefoon. Een 

volgende keer zal het hoop ik wel doorgaan. 

 

Op extra ingelaste werkdagen is er nog gewerkt nl. op vrijdag 17 januari (met 7 man) 

en dinsdag 20 januari (maar liefst 12 man) aan het opzetten van de paddenschermen 

aan de Oude Hoevenweg. Het weer was prima voor dit werk en de koffie goed. Helaas 

moest er flink geïmproviseerd worden met worteldoek en stokken, nu anders dan in 

voorgaande jaren gebruikelijk was in de bermen. Maar vanwege gebrek aan financiële 

middelen is een permanent duurzaam scherm plaatsen nog een toekomstwens. Dat 

geldt eveneens voor nog 2 extra wegtunnels en inrit roosterbakken. Wordt vervolgd. 

 

Dinsdag 27 januari 2015 

Ook deze reguliere werkochtend wordt besteed aan de padden- en kikkeropvang-

schermen in de Pollen. Er was een ploeg van 10 personen komen opdagen, het weer 

was redelijk en het “werk” vlotte behoorlijk, zo ongeveer 85% is gereed. Door het bos 

en met aansluiting op de paddentunnels vraagt aanzienlijk meer tijd dan door de 

bermen. Toen het zwarte scherm op was zijn we verder gegaan met wit scherm. Valt 

ook nog beter op. Het steunhout werd voornamelijk uit het bos gehaald, gemakkelijk 

alles zo voorhanden. Zoals gebruikelijk was er koffie met koek en fruit. 

Van 9 tot ruim 12 uur zijn we bezig geweest. Over wanneer verder krijgen we bericht.  

Een paar foto’s maken veel duidelijk. 
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Dinsdag 3 februari 2015 

Herman had gemaild dat gezien de weerberichten het werk op deze invoegochtend 

weer kon doorgaan. Er waren 9 personen gekomen met auto of fiets. Onderweg flink 

mistig en daarbij nog een flinke sneeuwbui bij + 1ºC, vormde de introductie van de 

morgen. Er was weinig wind. We hebben deze morgen besteed aan het plaatsen van 

een scherm rond de Parkeerplaats van SBB, om zo het direct moeten plaatsen van een 

inritrooster, dat nog niet voorhanden is, te ontwijken. We hopen dat het afdoende is 

voor deze “zwakke”schakel in het geheel. Het weer bleef de rest van de morgen droog 

en het was goed werken bij deze temperatuur. 

De koffie ronde was extra bijzonder deze morgen vanwege de erbij gepresenteerde 

appeltaart door een jarige. Mooi meegenomen. Al met al zijn er al heel wat uren 

besteed aan deze “noodopvang” waarvan we ooit nog eens een definitieve oplossing 

hopen te realiseren. Ook de restanten zijn in de loop van de dag nog afgewerkt aldus 

Herman. Er staat nu ca. 900 m raster om dit experiment te ondersteunen,  KWW. 

 

Dinsdag 10 februari 2015 

Weer een dag uit het boekje, gewoon aan het werk in het Veenschap deze keer, want 

“De Pollen” is klaar, nou ja, klaar? Was het maar waar! 

Het weer was uitstekend toen ik bij huis wegreed, zelfs was de zon vaag te zien. 

Onderweg echter een flink zware motregen, alles trok grijs dicht, maar zo tegen ruim 9 

uur klaarde het op en hebben we goed weer gehad. Het werk bestond voornamelijk uit 

het uisteken van jonge boompjes en bramen, ook werden hier en daar oude knarren van 

boomstronken die weer waren uitgelopen kaal  gemaakt. Op tijd koffie + en het is zo 

weer 12 uur, inpakken en huiswaarts. Daar schoonmaken, scherpen en oliën. 
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Dinsdag 24 februari 2015 

Deze werkochtend stond al aangekondigd en volgens de e-mail van Herman zou die 

besteed worden aan het Veenschap-perceel westelijk naast het knuppelpad.   

Tijdens het inladen van het gereedschap enige motregen, onderweg nog een bui, dus 

het leek in het water te vallen, maar dat viel mee. Op een heel licht en kort buitje na 

was het droog, wel veel wind en goed van temperatuur, ca. 6 ºC. 

De bezetting was 10 personen, maar even later meldde zich de laatste, zodat we op 

11 bleven steken. Het werk bestond uit het verwijderen van opgeschoten struikjes en 

braamstruweel. We zijn flink opgeschoten op dit perceel en het ziet er nu ruim en 

weids uit.  

De pauze werd besteed aan koffie met stroopwafel en eventueel een appel en daar 

werd om 12 uur ook weer mee afgesloten. Het gereedschap weer in de auto na het 

ergste vuil te hebben verwijderd. Thuis de overige verzorging en opbergen voor een 

volgende ronde. Moe maar voldaan kunnen we weer terugkijken op een welbestede 

morgen. Een blik over het werkterrein leverde de volgende foto: 
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Zaterdag 7 maart 2015 

Deze zaterdag was bestemd voor landschapbeheer samen met de Scoutinggroep 

Vriezenveen maar door omstandigheden kon de groep niet aanwezig zijn. Om de dag 

toch een zinvolle invulling te geven is gekozen voor werkzaamheden aan de 

natuurparel Faijersheide, in samenwerking met IVN Almelo. We begonnen om 9.15 

uur. 7 personen van de KNNV en 3 van IVN Almelo zijn bij goed weer aan de slag 

gegaan tegen braam en ander opslag. Het was droog, redelijk qua wind en soms liet de 

zon zich zelfs even zien. 

Een deel van het terrein is behoorlijk ontbost en geplagd, een flinke plas water is in 

deze tijd nog  te zien maar de verwachting is dat die bij een langere droge tijd zo is 

verdwenen. Om ca. ½ 11 was er pauze met koffie en koek, om ca. ¼ over 12 had Hans 

de 2 soorten soep gereed, lekker warm met bijbehorend stokbrood. We hebben gezegd 

dat hij nog wel eens weer mocht komen op deze manier, maar of dat lukt? 

Altijd gezellig zo’n werkdag in de natuur en het houdt je nog fit ook.  

 

Dinsdag 10 maart 2015 

De laatste werkdag van dit voorjaar al weer. We hadden bijzonder mooi weer, meest 

zon, soms trok er een wolk voor, maar met ca. 10 -12 ºC prima. Werklocatie was 

westelijk naast het knuppelpad, zowel hoog als laag gelegen, soms een beetje in het 

water. Met 12 man werd er een boel werk verzet, vooral de opgeschoten boompjes en 

braam zijn geruimd, glad werk. En de pauze was ook niet mis, koffie met appelgebak 

omdat het de afsluiting van het seizoen was, een keer wat anders. Dit werd goed 

gewaardeerd! Nu officieel het broedseizoen op 15 maart begint wachten we tot in juli 

voor de eerste hervatting (ruimen van maaisel), maar meest beginnen we in oktober 

met het nieuwe programma. Tot dan. 

 

Groeten, hopelijk tot in het najaar. Dick. 
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Vogelexcursie de Dollard 
 

Het is 17 januari: een week vol terreurdaden in Frankrijk en België. Mensen die elkaar 

naar het leven staan. Krantenkoppen zoals: Terreur ontregelt ons bestaan. Je kon de 

tv niet aanzetten of het ging over al die aanslagen. 

In die week bereiden wij ons voor op een vogelexcursie naar de Dollard en omgeving.  

Noord-Oost Groningen, waar nog rust en ruimte is voor mens en dier. Een groter 

contrast kun je je niet voorstellen. En ook het weer van de afgelopen week stemde je 

niet vrolijker. Regen, regen en nog eens regen en wind. Harde wind tot storm en 

overstromende rivieren als IJssel en Vecht.  

Toen ik de weersberichten hoorde voor deze zaterdag was ik toch weer wat 

optimistischer: veel zon, temperaturen van 4 graden, met kans op nachtvorst en weinig 

wind. Eindelijk, de weergoden zijn met ons. En dat bleek deze dag ook: ‘s morgens 

iets fris met aan het wad iets meer wind. Naarmate de dag vorderde, hoe beter en 

mooier het weer werd, dus optimaal vogelweer. 

 

Ruim op tijd arriveerde ik samen met Hans bij het Manitobaplein. Na enkele minuten 

was de groep compleet (13 personen) en konden wij een donker Vriezenveen verlaten. 

De avond tevoren had ik ook nog even de waterstanden bekeken bij Nieuw Statenzijl 

i.v.m. de getij hoogtes. En daar bleek net hoog water te zijn als wij er zouden zijn. Dus 

ging de reis eerst naar de Eemshaven en werd het einddoel deze dag Nieuw Statenzijl. 

 

Rond de klok van 9 uur waren wij bij het eerste observatiepunt in de Eemshaven. 

Natuurlijk eerst even koffie met een broodje en even babbelen met elkaar. Het was 

guur en koud en de wind deed de gevoelstemperatuur aardig dalen tot bij het vriespunt. 

Nadat al het optische geweld uit de auto was gehaald liep ik de dijk over op zoek naar 

de eerste vogels. Maar wat viel mij dat even tegen. Na alles geobserveerd te hebben  

met de Pieppe kwam ik tot: Scholeksters, Steenlopers, Drieteenstrandlopers 25 st, 

Sneeuwgorzen 4 st, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Paarse strandlopers 3 st, 

Bergeenden, Wulpen en Eidereend. En dat ook nog in kleine aantallen….er was niet 

veel te zien en dat viel mij wel enigszins tegen.  

Met een natte neus en kromme vingers liep ik terug naar de auto en reden we even later 

naar het tweede observatiepunt. Op dit ritje spotten wij nog enkele Torenvalken, een 

ervan zagen we mooi biddend boven een rotonde. Nadat mijn vogelmaat het optische 

geweld in de raamopening had geplaatst en ik een extra ronde reed om een mooi shot 

te schieten was de vogel letterlijk gevlogen (inclusief prooi zag ik uit mijn ooghoek) 

Het zit ook wel mee!  

Aangekomen op het tweede punt opnieuw met de kop over de dijk en gluren op zoek 

naar vogels. Hier zat iets meer: Bergeenden, Smienten, Wintertalingen, vele Wulpen, 

enkele Bontbekplevieren er uitgefilterd, en Jan filterde er nog 14 Kluten uit.  
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Ik kon nadien speuren wat ik wilde met de telescoop, maar het was en bleef matig.  

Wij besloten dan ook naar observatiepunt drie te gaan aan de andere kant van de 

Eemshaven. Daar naartoe reden we later iets meer in de beschutting van struiken en 

vlierstruweel, maar waar ik ook keek, nergens vogels als: Koperwiek, Kramsvogel, 

Ekster, Gaai of Zanglijster. Ook iets bijzonders waar je hier zo tegenaan kunt lopen als 

Pestvogel, Goudvink of Slechtvalk was niet te zien vandaag.  

Eenmaal daar hetzelfde. Weinig vogels en als je wat zag hadden we die al gezien. 

Als nieuwe soorten alleen Roodborst en Kauw.  

Teleurgesteld stapte ik dan ook in de auto om de Eemshaven te verlaten en richting 

Termunten te rijden. Hopelijk hebben wij hier meer succes.  

Onderweg via Delfzijl let ik nog goed op maar weinig vogels. Verlaten boerderijen, 

hier en daar een grazende Knobbelzwaan, wat Grauwe- en Brandganzen en dat was het 

dan wel. Bij het mooie jachthaventje en gemaal Cremer in Termunten aangekomen een 

nieuwe poging om te scoren.  

Het tij was bijna op zijn laagste stand, dus veel slik. Dat stemde hoopvol, maar nee 

hoor! Ik kon alleen Fuut, Stormmeeuw en Waterhoen bijschrijven en mijn eerste 

Merel. Ja, je leest het goed; mijn eerste Merel van vandaag.  

Nou weten we dat hier in het dorp een lekker visrestaurant is en aangezien er ook hier 

weinig te beleven viel raad je het al. Even de inwendige mens versterken met een 

heerlijk lekkerbekje of kibbeling.  

Nadat iedereen verzadigd was ging de tocht verder naar: Gemaal Fiemel en de Punt 

van Reide. Daar aangekomen besluiten wij een eind rond te lopen richting de punt en 

enkele plasjes. De zon schijnt heerlijk, weinig wind, een prachtig uitzicht, wat wil je 

dan nog meer. Ook de stilte bevalt mij wel. Alleen een ding ontbreekt: vogels.  

Toch ontdekt Siegfried nog een Waterpieper en Gerrit op een zandbank enkele 

volwassen Zeehonden met enkele jonge.  

Op de terugtocht richting de Riedhoeve zien wij op een plasje zijwaarts van ons nog 

twee vrouwtjes Nonnetje. En dat waren hier de highlights wel.  

De Riedhoeve met zijn mooie vogelobservatie koepel in het dak gaan wij nu niet 

aandoen want dat voegt nu niets toe. We besluiten dan ook de polders in te gaan, 

vijftien kilometers door eindeloos akkerlanden van vette zeeklei al dan niet 

omgeploegd. Hier en daar zie je een grote boerderij met schuren en een omheining van 

bomen en struiken. Langzaam tufte ik door dit Groningse Landschap op zoek naar 

vogels. Maar het wordt eentonig om te constateren: weinig te zien. Maar plotseling 

vliegen toch achttien vogeltjes voor mijn auto op van een stuk omgeploegd bouwland. 

Ik denk meteen aan Strandleeuweriken, ze vliegen voor mijn auto langs verder weg. 

Dan zit ons ook het licht nog eens tegen (de zon schijnt ons precies in de ogen) en zijn 

de vogels letterlijk gevlogen. Zo blijft het gissen wat het geweest zal zijn. Ook dit gaat 

ons aan de neus voorbij! We rijden verder door dit stille verlaten landschap, en bij een 

enkele boerenschuur met begroeiing stop ik op zoek naar…… misschien wat leuks. 
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Wat ik zie is alleen enkele Kramsvogels en op een voederplankje bij een boerderij 1 

Pimpelmees en twee Koolmezen. Wat een score.  

Teleurgesteld rij ik verder naar ons einddoel: de sluizen van Nieuw Statenzijl. Hier 

stroomt de Westerwoldse Aa in de Dollard, en staat vogelhut de Kiekkaste van verre 

ons al te aanschouwen. Het is onderhand opgaand tij geworden, maar wij hebben nog 

tijd genoeg om naar deze vogelhut te lopen via een mooie vernieuwde loopvlonder. 

Maar ook hier grotendeels dezelfde soorten vogels. Het enige wat wij als nieuwe soort 

ontdekten zijn vier Grote zaagbekken.  

Teleurgesteld begin ik dan ook aan de terugtocht naar de auto bij de sluizen. Hier 

aangekomen verdelen we de laatste versnaperingen met elkaar en bepalen wij de route 

terug. Ik maak nog even de eindbalans op: Mooi en gezellige dag met elkaar, goed 

vogelweer (kon niet beter), maar vogels !!! Tsjonge, wat viel mij dat tegen vandaag. 

Normaal scoor je op zo’n dag wel 70 soorten. Of zoals iemand opmerkte: Het lijkt wel 

of geheel Oost Groningen leeg gezogen is van vogels door het weer van de laatste 

weken. Ik heb dan ook geen verklaring voor deze slechte vogeldag.  

We stapten in, de lucht wordt donker, de avond valt. En even later rij ik door enkele 

kleine gehuchten door een verlaten Oost Gronings landschap op weg naar huis. Het is 

na half zeven als wij allen weer veilig in Vriezenveen aankomen en elkaar nog een fijn 

weekend toewensen.  

         Het geet oe good, Gerard 
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14 februari 2015. Verslag algemene excursie Lemelerberg 
(De naam Lemelerberg geeft aan dat er ooit leem is gewonnen) 

De excursie genoot een goede belangstelling. 14 deelnemers werden door Bram 

Jongsma onder goede weerscondities, rondgeleid door een geologisch, natuur en een 

vleugje cultuur, interessant gebied. De zuidhelling van de Lemelerberg. 

Deze excursie was voor Bram de laatste als voorzitter van de excursie commissie, en 

bij deze bedanken wij hem voor zijn bekwame en altijd goed voorbereide excursies. 

De wandeling met prachtige vergezichten voerde langs de zuidflank van de 

Lemelerberg. (afslag zaal Dijk)  

Bos, heide, jeneverbesstruwelen, zandverstuivingen met alles wat daarbij hoort. 

Het ontstaan van de Lemelerberg volgens een legende, aldus Bram, is het werk van een 

reus, die met een zak zand op zijn rug onderweg was naar de Zuiderzee. Op een 

gegeven ogenblik ontdekte hij dat hij onderweg door een gat in de zak al heel veel 

zand had verloren. Boos schudde de reus het nog overgebleven zand ter plekke uit de 

zak. De hele zak zand was eigenlijk bedoeld om de Zuiderzee te dichten! 

De geologie wetenschap verteld een ander verhaal nl. dat dit landschap en de 

Lemelerberg is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, tijdens het Saalien.  

Een tijdvak, ruwweg zo’n 120.000 tot 200.000 jaar geleden toen een, tot 300 meter 

dikke gletsjer, half Nederland tot aan Nijmegen toe bedekte.  

De Lemelerberg, ruim 60 meter hoog, is met de Archemerberg, ca. 77 meter hoog, 

onderdeel van een stuwwallencomplex die in het Saalien is gevormd. Op de 

Lemelerberg komen door erosie van het keileem soms “keienvloertjes” aan de 

oppervlakte. “Toetsstenen” die we vonden werden vroeger ooit gebruikt om goud op 

echtheid te toetsen. De ringen van Bram en Gerard blijken van echt goud te zijn!  

Op het hoogste punt van de Lemelerberg is tijdens de vogeltrek een telpost ingericht. 

Tijdens de wandeling vertelde Bram over nieuwe inzichten m.b.t. het heide beheer. 

Kleinschaliger met akkertjes. Het heideareaal was vroeger ook hier veel groter door 

een schapencultuur. Grote delen zijn in de vorige eeuw ingeplant met productiebos. 

Dat dood hout leeft!. Gezond bos bestaat uit ca. 5% dood materiaal. Het verschil 

tussen “vliegden”en “productieden” is goed te zien. Het jeneverbessenbestand, dat zich 

hier nog redelijk verjongd. Elders is verzuring vaak de oorzaak dat het zaad slecht 

kiemt. 5 ha. bos dat gekapt is om zandverstuiving te creëren en de successie hiervan. 

Vastlegging van het zand dat begint met een alg en met het eindstadium bos. Maar ook 

dat door grondberoering het zand opnieuw kan gaan stuiven (dynamiek). Als vroeger 

de heide (potstalcultuur) te diep geplagd werd of heide afgebrand werd ontstonden 

soms ook stuifzanden. M.n. bij het open gedeelte werd gekeken naar mossen en 

korstmossen met uitgedeelde loepjes en veldgidsen. 
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En dan blijkt dat deze discipline niet de gemakkelijkste is om de verschillende soorten 

op naam te brengen. 
Wel stap je, kijkend door zo’n loep, een wereld binnen van een bijzondere schoonheid. 

Enkele soorten waarvan we denken dat we ze op naam hebben gebracht;  Rafelig 

bekermos, Ruig haarmos, Open rendiermos, Rood bekermos, Bruin bekermos, 

Zomersneeuw, Rode heidelucifer en Grijs kronkelsteeltje. Deze laatste is eigenlijk een 

exoot uit noord Afrika en gevreesd om z’n snelle vermeerdering.  

Het mooie blauw/grijze polvormend grasje dat hier veelvuldig staat is Buntgras. Dit is 

een pionierplant die verdwijnt als de vegetatie dichter en hoger wordt. Veel verschillen 

in terrein, vegetatie,  bodem, kaal of begroeid betekend veel diversiteit. En dat probeert 

het Overijssels Landschap hier te bewerkstelligen c.q. te continueren. 

Vogels lieten zich maar spaarzaam zien en horen. 

Wel o.a. Goudhaantje, Gaai, Pimpelmees, Vink, Torenvalk en Houtduif.  

Een overvliegende Kokmeeuw, 1x een Raaf gehoord en Zwarte specht en op het eind 

van de excursie 4 Buizerds gezien, die op thermiek naar hogere sferen schroefden en 

een paartje Grote bonte specht.  

In de weilanden aan de voet van de “berg” een grote groep Kramsvogels met een 

enkele Koperwiek. Verder nog gezien een late valse Cantharel en een vroege rups van 

de Grote beervlinder. Een mooie excursie naar een toch relatief onbekend gebied. 

 

       Johan Niphuis 

 

 

 

 

 

Excursie naar Bentheim, 14 maart 2015. Deelname 21 personen 
Op deze - koude - ochtend bezochten we twee verschillende plekken bij Bentheim, 

onder aanvoering van Gerrit Schepers. De eerste was een oude steengroeve, eerst 

boven- daarna onderlangs indrukwekkende rotswanden. 

Uit het boekje: Stenen zoeken, van H Krul, deze citaten: “Ruim 100 miljoen jaren 

geleden liep door het tegenwoordige grensgebied - zo ongeveer tussen Enschede en 

Winterswijk - de grillige kustlijn van een binnenzee (...) als Bentheimer zandsteen een 

zekere vermaardheid heeft gekregen. Men denkt zich deze zandsteen ontstaan in een 

soort Waddenzee, waar getijdenstromingen dikke zandlagen deponeerden”. 

Die vermaardheid is natuurlijk te danken aan het gebruik op grote schaal als 

bouwsteen. 
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De groeve is al lang buiten gebruik, en helemaal bebost geraakt. Botanisch geen bos 

waar je van ondersteboven raakt, de begroeiing verschilt niet van wat je bij ons op een 

zandondergrond aantreft. Maar vooral de bomen die zich overeind hielden tegen de 

rotsen, geworteld in spleten tussen de stenen, oogstten bewondering. Bijzonder is het 

wel, te bedenken dat uit dezelfde zandsteenlagen, maar dan op grote diepte, bij 

Schoonebeek al heel lang aardolie wordt gepompt.  

En helemaal, dat er nu zoveel ophef is over het vervuilde water wat hier aan te pas 

komt, en in Twente weer de bodem wordt ingeperst. Bijna bij Bentheim… 
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Het tweede deel van de ochtend ging door een deel van het Bentheimer Woud, vlak 

achter het grote complex van het Kuurbad. Bij de ingang wordt je daar vriendelijk 

begroet door een jaknikker, alleen haalt die hier geen olie naar boven, maar het 

blijkbaar geneeskrachtige badwater. Hierachter is een bos met een heel bijzondere 

aanblik: een eeuwenoud zogenaamd Hutewald, een begraasd bos. Het is heel 

gevarieerd, door de verschillen in bostypen en ook door het opnieuw opstarten van het 

vroegere beheer. Voor de begrazing worden dieren ingezet van de dierentuin uit 

Nordhorn. Ouderwetse huisdierrassen: Galloway koeien, Nederlandse landgeiten, 

schapen. Het is er grotendeels heel nat, door het bos kronkelt een beekje, met 

geweldige Elzen. Heel gevarieerde bostypes, met bomen in alle stadia: van kiemplant 

tot imposante boomlijken, vaak van eeuwenoude Eiken. Het spreekt voor zich, dat 

zo’n bos een geweldige variatie aan flora en fauna onderdak geeft. Zo is van hieruit de 

opmars naar ons land begonnen van de Middelste bonte specht. Door het koude en 

sombere weer was er helaas vandaag weinig te beleven, deze specht liet zich in ieder 

geval niet horen of zien. Wel de Zwarte, en een paar andere soorten die zich hier prima 

thuis voelen: veel Boomklevers, Glanskoppen, Appelvink. Voor de flora was het nog 

te vroeg, het voorjaar moet hier nog beginnen. Meest bijzondere vertegenwoordigers 

waren nog wel de Boszegge en de Schedegeelster langs het pad, maar de laatste ook 

nog zonder bloemen. Al met al een heel gevarieerde ochtend.  

 

       Geert Euverman 
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De teloorgang van .......... de Matkop 

 
Na het vorige artikel over de Glanskop is het vrij logisch om daarna naar zijn 

“tweelingbroer” te gaan: de Matkop. Iedere (oudere) Vriezenveense vogelaar zal 

zich nog herinneren, dat je dit dik ogende meesje met z’n stierennek vrijwel overal 

tegen kon komen. Tot ver in de jaren 90 trof je hem aan in kleine gebiedjes als o.a. 

Bruineveld, Bos van Tilanus, Lageveld, Oude Kerkhof, Fayersheide en Kooiplas, en 

in grote(re) gebieden als Zandstuve, Wierdense Veld, Bruinehaar, Veenschap en 

Engbertsdijksvenen. Buiten het broedseizoen zag je de Matkop soms zelfs in je tuin, 

maar de kans op zo’n ontmoeting is de laatste 15 jaar erg klein geworden. Het gaat 

namelijk slecht met de Matkop en hij is dan ook uit alle hierboven genoemde kleine 

gebiedjes verdwenen en alleen nog aan te treffen in de grote(re) gebieden. Daarnaast 

zit de soort nog in kleinere bosjes, die in de nabijheid liggen van deze grote gebieden. 

Al met al heeft de Matkop een enorme veer moeten laten en het einde lijkt nog niet in 

zicht. Maar wat is hiervan eigenlijk de oorzaak? 

Er zijn door de jaren heen heel veel theorieën bedacht waarom de Matkop afneemt, 

hieronder staan enkele genoemd: 

- ouder worden van bossen 

- afnemende ondergroei in bossen 

- verdroging 

- verruiging 

- concurrentie van dominante mezensoorten (Pimpel- en Koolmees) 

- toenemende nestpredatie door Grote Bonte Specht 

- toenemend aantal warme, vochtige winters (klimaatverandering), waardoor zijn 

aangelegde wintervoorraad bederft 
 

Na veel onderzoek, o.a. door Sovon, konden enkele theorieën de prullenbak in en 

bleven er 2 belangrijke oorzaken over: ouder wordende bossen en verdroging. Met het 

ouder worden van bossen verdwijnen jonge bosstadia, waarvoor de Matkop een 

voorkeur heeft. De veranderende bosstructuur lijkt een van de veroorzakers van de 

achteruitgang, maar waarom verdwijnt de soort uit bosjes met voldoende dood (zacht) 

hout? Kijk b.v. naar De Kooiplas, daar zaten ooit 5 paartjes, maar de soort zit er al vele 

jaren niet meer! De Matkop kan er in de vele dode berken nog steeds zijn nestholte 

uithakken, dus daar ligt het niet aan. Er is dus nog wat anders aan de hand en het lijkt 

er erg sterk op dat verdroging de hoofdoorzaak is. Dit zal niemand vreemd in de oren 

klinken, want kijk om je heen, Vriezenveen is enorm aan het verdrogen en vooral de 

laatste 20 jaar lijkt het erg hard te gaan. Opvallend is dat de Matkop het in de 

Engbertsdijksvenen de laatste jaren weer iets beter doet (laatste 2 jaar weer meer dan 

10 terr.)! Dit gebied heeft een natte bosrand met veel (dode) berk, dus ideaal voor 

Matkop. Maar zou het herstel vanuit de bestaande populatie komen of is er sprake van 

dispersie van Matkoppen vanuit ongeschikt geworden gebieden? 
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De Wikipedia vertelt ons het volgende: de Matkop lijkt zeer veel op de Glanskop, 

Matkop en Glanskop zijn dan ook tweelingsoorten. Het verenkleed is aan de 

onderzijde lichtbruin en aan de bovenzijde en op de kop iets donkerder. Slechts een 

lichte baan op de armpennen onderscheidt hem van de Glanskop. Wel is er een groot 

verschil in zowel roep als zang. Veelgehoord is de kenmerkende, zeurende roep 

tjietjie-dè-dè-dè. Matkoppen broeden in vochtige bossen. Het zijn holenbroeders, ze 

nestelen in verrot en zacht hout waarin ze zelf een hol uithakken. In het voorjaar en 

vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere 

kleine diertjes. Vanaf de late nazomer staan er ook zaden op het menu. Gebruikt soms 

door spechten begonnen nestgaten en bouwt die zelf uit, als het hout maar heel zacht of 

rottend is. Het nest bevindt zich in vermolmde boomstammen of soms in nestkastjes. 

Het legsel bestaat uit 6 tot 9 witte eieren met bruine vlekjes, die in 13 dagen worden 

uitgebroed door het vrouwtje. Het mannetje helpt wel mee om de jongen te verzorgen. 

Er wordt slechts eenmaal per jaar gebroed. De soort telt wereldwijd 14 ondersoorten. 

De Matkop is een standvogel die voorkomt in Noord-, West- en Midden-Europa, 

waaronder Nederland en België. Volgens Sovon daalde het aantal broedparen in de 

periode 1990-2007 significant en broedden er in 2007 nog ongeveer 25.000 paar in 

Nederland. Daarom staat de soort als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst. 

 

De Wikipedia noemt echter 2 belangrijke kenmerken niet, t.w. de grotere, breed 

uitlopende keelvlek en de geheel witte wangen. Vergelijk onderstaande foto maar met 

de foto van Glanskop in het vorige ’t Uitpluizertje. Hoewel de verschillen op beide 

foto’s erg duidelijk zijn, is herkenning in het veld niet altijd zo makkelijk! Is er twijfel, 

dan helpt het wel eens om naar de omgeving te kijken: oude(re), structuurrijke 

loofbossen, gemengde bossen, parken en grotere tuinen met bomen en struiken = 

biotoop Glanskop. In de overige biotopen, van moerasgebieden tot naaldbossen (de 

soort komt in veel biotopen voor, vaak nattere dan Glanskop) = biotoop Matkop. Er is 

echter ook overlap, dus pas op! Loop je b.v. in de Engbertsdijksvenen, dan is de kans 

groot (zeker 75%) dat je een 

ontmoeting hebt met een Matkop. 

Loop je b.v. in het Bos van Tilanus, 

dan is de kans (bijna) 100% dat je te 

maken hebt met een Glanskop. 

Determinatie d.m.v. van de Fluiter-

achtige zang pjuu-pjuu-pjuu-pjuu-pjuu 

en/of roep is een stuk eenvoudiger. 

Voor een leek is de roep, die iets weg 

heeft van "pietje-peuh-peuh", het 

makkelijkst te onthouden! 
 

Foto: Bertus Webbink 
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Hieronder de verspreidingskaartjes van het eerste (1973-1977, kaart 1) en het huidige 

(2012-2015, kaart 2) Atlasproject naast elkaar. Net als bij het artikel over de Glanskop 

(’t Uitpluizertje 2015-1) is voor het huidige project ook gekozen voor het “winterver-

spreidingskaartje”, omdat deze op dit moment completer is dan het broedvogelkaartje. 

De Matkop is hier standvogel en verplaatst zich in de winter soms over grotere 

afstanden, maar desondanks zal het uiteindelijke broedvogelkaartje grotendeels gelijk 

zijn aan het winterkaartje. Tijdens het eerste project kwam de Matkop in 1131 

atlasblokken (67,7%) voor, tijdens het 2
e
 broedvogelproject (1998-2000, geen kaartje) 

in 1083 blokken (65%) en momenteel staat de teller op zo’n 813 blokken, waarmee die 

uiteindelijk waarschijnlijk nog maar in ± 50% van de blokken voor zal komen. Op zich 

lijkt de schade dan nog best mee te vallen, maar hoe ver zullen de aantallen terug zijn 

gevallen? De toekomst ziet er voor deze soort in elk geval niet goed uit! Het zou mij 

niets verbazen dat er binnen afzienbare tijd een moment komt dat de Glanskop talrijker 

is dan de Matkop. En dat voor een soort, die ooit 4x algemener was dan de Glanskop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaart 1: Verspreiding Matkop 1973-1977.      

Kaart 2: Verspreiding Matkop 2012-2015. 

 

De aantallen in Nederland werden rond 1980 geschat op 40.000 - 60.000 pr., 20 jaar 

later lag het aantal met 20.000 - 30.000 pr. maar liefst de helft lager! Aan deze vrije val 

lijkt vooralsnog geen einde te komen en via de broedvogel-indexen (2013) van Sovon 

kan de huidige populatie geschat worden op 15.000 - 22.500 pr. (gevoelsmatig denk ik 

dat dit zelfs aan de hoge kant is). De Matkop was in Twente ooit een algemene 

verschijning en telde 4.000 - 5.000 pr.! Dit is nu haast niet meer voor te stellen, vooral 

als een eerste voorzichtige schatting vanuit de Twentse atlasgegevens gemaakt wordt, 

want dan blijken er nog maar 300 - 400 pr. over te zijn! 
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       Robert Brunink 

In de ban van Torenvalken 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. De gezellige K.N.N.V. nieuwjaarsreceptie 

die iets later eindigde dan het Uitpluizertje aangaf en een excursie naar de Dollard. 

Toch staat het volgende karweitje al weer op stapel voor de K.N.N.V.: grote nestkasten 

schoonmaken in “Tilanus Bos” door Johan en mij. Het is voor ons beiden bijna traditie 

geworden. Aangezien de mensen die het Nestkastenproject bestieren niet meer zo hoog 

in de bomen durven (of niet meer kunnen), zijn wij de personen die dit elk jaar doen. 

Zodoende ook dit jaar. Op de desbetreffende dag bij het schoonmaken viel het ons op 

dat de twee Torenvalk kasten niet al te best waren. En op een plek hingen waar ze 

eigenlijk niet meer tot hun recht komen: geen ruimte rondom de kasten en met te veel 

begroeiing er om heen. Een Torenvalk houdt van een vrij uitzicht. De kasten er dan 

ook direct afgehaald om te  repareren of te vervangen! Lekker warm in mijn garage 

(met een temperatuur onder nul buiten) werden de kasten weer tiptop in orde gemaakt. 

Na een week werd er opnieuw datum en tijd afgesproken om de kasten weer op te 

hangen. En op een betere locatie dan voorheen. Ondertussen hadden wij Gerrit 

Schepers ook gevraagd (ja, ook al vutter) of hij ons wil helpen de nieuwe Bosuil kast 

en twee Torenvalk kasten op te hangen. Wij kwamen anders misschien handen te kort. 

“Tuurlijk”, was direct het antwoord van Gerrit. Op een mooie winterse middag eind 

januari werd het karwei door ons drieën simpel geklaard. Tijdens de werkzaamheden al 

doorpratend (mag als vutters) over Torenvalken, constateerden we hoe slecht het 

eigenlijk wel met ons mooie kleine roofvogeltje gaat in Nederland! Kunnen wij daar 

ook wat aan doen in Vriezenveen?  

“Ja, natuurlijk wel” zeiden we onderling. Een kwestie van er tijd en energie insteken. 

Kasten timmeren, schilderen, locaties uitzoeken, desbetreffende grondeigenaren 

benaderen, de voorzitter in kennis stellen en nog enkele dingen meer. Zo konden we 

eigenlijk diezelfde middag nog beginnen. Een dag later was de eerste locatie al bekend 

en vergunning (of toezegging) in overleg al geregeld. Op het gemeentelijke stukje 

grond in het Veenschap waar Veeneindeweg en Veenschapsweg bij elkaar komen, en 

waar een monumentje in de vorm van een dragline giek staat zou de eerste Torenvalk 

kast verrijzen. Aangezien ik nog een Torenvalk kast op de zolder van mijn garage had 

liggen, was het een kwestie van nog een lange natuurlijke paal met een lengte van ca. 

5,5 meter, twee schoren van ca. 4 meter lengte, twee afrasteringspalen ca. van 1,30 cm 

lang, enkele draadstangen m8 + moeren regelen en het werk kon beginnen. Deze eerste 

natuurlijke houten stammen kwamen uit een privé bos, die na enig kap en zaag werk 

met een grote aanhanger van Niphuis Hoveniersbedrijf en Bestratingen werden 

opgehaald. De opslagruimte werd snel gevonden bij Johan, die hier met veel liefde en 

toewijding het hele gebeuren operationeel maakte. Als een bouwpakket lag na enkele 

dagen Torenvalk kast 1 al in het zonnetje te wachten om naar de plaats van 

bestemming te gaan. 
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Ja, als de communicatie lijntjes kort zijn kan het snel gaan. Op 22 januari was het 

zover, met de eerder gememoreerde grote aanhanger afgeladen en een kofferbak vol 

gereedschap reisden wij, Johan, Gerrit en ik, af richting Veenschap. Onderweg vele 

mensen kijkend, waar gaat dat spektakel heen? Hier aangekomen stond de voorzitter al 

op ons te wachten en met vereende krachten kon het opzetten gebeuren. Als dan de 

voorbereidingen goed zijn (en dat waren ze) dan is binnen twee uur de klus 

gerealiseerd. Parmantig en trots stond daar nu een super mooie Torenvalk kast te 

pronken in een nostalgisch stukje Veenschap. En, dat moet ook nog even vermeld 

worden, aan de zijkant van de kast hangt een fraai en degelijk aluminium plaatje met 

de inscriptie K.N.N.V. afd. Vriezenveen, gesponsord door Nijdeken, graveertechniek 

via een actie van Gerrit.  

Nadat de nodige foto’s genomen waren gingen vier personen trots huiswaarts. 

 

        Gerard Spit. 

 

 
 

p.s. Maar dit was niet het einde! Nee! Wij kwamen in de Ban van Torenvalken, er 

moesten meer kasten worden geplaatst. En die kwamen er. Ondertussen kan ik wel 

vertellen dat zo het zich nu laat aanzien er dit jaar al succes is. Ook het bewijs hiervoor 

is al op de gevoelige plaat vast gelegd. 
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Ooievaars rond en in Vriezenveen (In ’t Vjeans: Stwark’n op ’t Vjenne!) 
Hoe verging het de Ooievaar in onze eigen omgeving in de laatste 100 jaar? 

Het leefgebied van de ooievaar veranderde. Een vogelsoort van vochtige weilanden, 

beekdalen met ruige delen en kleinschaligheid. Gebieden met veel insekten, 

regenwormen, mollen, muizen. Ook kikkers en padden staan op het menu. In Twente 

waren de Weitemanslanden een eldorado voor o.a. Ooievaars. Vervuiling van 

oppervlakte water was er niet. De ontginning via de werkverschaffing in de periode 

1930-1933 maakte daaraan een abrupt einde. Ook de verdere omgeving van 

Vriezenveen was voor de grote ruilverkaveling veel natter en vooral kleinschalig. 

In de winter was het regelmatig een grote watervlakte. Door ontwatering vielen in het 

voorjaar al veel sloten en poelen droog, funest voor o.a. de kikkers/padden.  

 

Rond 1900 zat de ooievaar op diverse plaatsen in het dorp Vriezenveen te broeden, een 

voorbeeld daarvan is op een foto van de grote brand van Vriezenveen in mei 1905 

vastgelegd. Aan het Westeinde nabij het voormalige gemeentehuis (brandde ook af in 

1905) is een ooievaarsnest te zien. De huizen in de directe omgeving branden allemaal 

tot de grond toe af, maar de ooievaar staat nog trouw op het nest! 

 

 
 

Twee foto’s van de grote brand te Vriezenveen in mei 1905 met een ooievaarsnest. 
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Het dagboek van Herman Jansen (Miet’n Herman) vermeldt bij maandag 29 maart 

1915: Vandaag voor het eerst dit jaar de ooievaar gezien. Maar zijn oude nest is weg. 

Men heeft voor  de burgemeester een nieuw nest laten maken voor op het 

gemeentehuis! Ik heb het ook helpen ophijsen.Het zal me verwonderen of de 

Ooievaars er ook op gaan bouwen. Ik hoop van wel! Iets verderop in het dagboek: om 

kwart voor zeven staat de ooievaar op het gemeentehuis. Op 31 maart wordt 

opgeschreven dat de ooievaar al op het nest zit en druk doende is om het nest op orde 

te brengen voor een wijfje…  of het uiteindelijk een succes werd met een paartje 

ooievaars vermeldt het dagboek niet . Mogelijk in een van de daarop volgende 

volgende jaren in het dagboek, maar daaruit werd nog niet gepubliceerd. Bron: Waver 

’t Vjenne (nr. 49), het kwartaalblad van Oud Vriezenveen. 

 

Uit de periode 1900-1930 zijn in Vriezenveen broedgevallen bekend op Westeinde 350 

(omgeving Peddemorsboerderij) en Westeinde 100 (Smelt, Boms Leeuwnard) waar elk 

jaar gebroed werd. Op Oosteinde 20 (achter huidige zalencentrum Koebrugge) werden 

bijna elk jaar jongen groot gebracht. Het waren allemaal boomnesten. Na 1930 ging 

het snel mis, de ontginning van de Weitemanslanden begon toen. Wel werden op 

Oosteinde 110 (achter de vroegere Rehobothschool, recent nog  garage Schmidt) tot na 

1948 nog broedpogingen gedaan, maar daar bleef het bij. Nabij de Kooiplas stond bij 

boerderij Lenferink ook lang een ooievaarsnest, maar het bleef onbewoond.  
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Het boekje “De vogels van Twente (Meijerink 1976) vermeldt over de ooievaar: 

Doortrekker, vroeger broedvogel. Was rond 1900 nog een schaarse broedvogel in 

Twente. In 1929 waren er nog twee bewoonde nesten. Bij Wierden aan de weg naar 

Almelo en in Almelo waar dat tevens het laatste broedgeval van Twente was in 1934. 

Het was een boomnest met 3 jongen nabij klooster “De Goede Herder” aan de weg van 

Almelo richting Vriezenveen waar nu huize Alexandra staat. Na de drooglegging van 

de Weitemanslanden (1930-1933) is de Ooievaar als broedvogel uit Twente 

verdwenen. 

 

Richard Struyk schreef in Jaarboek Twente 1981-90 een artikel over de Ooievaar in 

Twente. Zuster Emerence uit klooster “De Goede Herder” vertelde over de jaren van 

voor 1930: “De ooievaars broedden steeds op het dak van de bakkerij bij het klooster. 

Men vond dat in het klooster toch niet prettig en het wagenwiel met nest werd 

overgebracht naar een boom vlakbij het klooster. De vogels weigerden het nest. Men 

besloot een deel van de takken van de boom te zagen zodat een soort driepoot 

ontstond. Hierop werd het nest geplaatst. En met succes.  

Tegen de trektijd verzamelden de ooievaars zich in de buurt van het klooster. Men kon 

genieten van een fantastisch schouwspel. Op het dak van de bakkerij en de boerderij 

die bij het klooster behoorde, verzamelden zich tot wel 200 (!) ooievaars. Henk Bos 

beschrijft in Waver ’t Vjenne nr. 2 (2003) dat uit de jaren voor 1930 bekend is dat de 

lucht in de nazomer soms “zwart-wit” was van de ooievaars, zich verzamelend voor de 

reis naar Afrika. 

Op 18 december 1957 vergadert de Natuurhistorische Vereniging met de 

Dierenbescherming en besluit dat een reeds lang bestaand plan, namelijk het plaatsen 

van een ooievaarsnest, binnen afzienbare tijd zal worden uitgevoerd. Dit werd ook snel 

opgepakt, al op zaterdag 8 maart 1958. In de tuin van notaris Kruisinga op het Midden 

van Vriezenveen. 

Zie ondergenoemd artikel uit de Vriezenveensche Courant van maart 1958.  

 

 

Natuurliefhebbers probeerden nog wel wat extra te doen door het creëren van 

nestgelegenheid, maar het succes was helaas mager.  
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Een kort overzicht van de periode 1960 tot nu: 

1978: Langs de Reest bij De Wijk/IJhorst werd in de zeventiger jaren het 

ooievaarstation “De Lokkerij” opgericht om via een herintroductie programma te 

zorgen dat de ooievaar terug komt in ons landschap.  

1994: In Twente vormde een eerste teken van herstel Losser waar een paartje sinds 

1994 jongen groot bracht.  

Rond Vriezenveen komen er ook steeds vaker waarnemingen. 

1997: Zeven ooievaars bezochten Vriezenveen, ze brachten een nacht door op het 

Oude Postkantoor in het centrum. 

1999: Twee ooievaars verbleven een tijdje aan de Russendijk op de schoorsteen met 

afdekplaat van een woning.  

2002 – 2015: af en toe kwamen ooievaars een kijkje nemen op kunstnesten aan de 

Oude Hoevenweg (geplaatst in 2002), Oosteinde (geplaatst in 2003) en Garvesingel 

(Landhuis geplaatst 2002, met hulp van de KNNV). 

2009: Een paartje ooievaars bracht rond 20 april enige tijd door op de Westerkerk. 

Helaas was het van korte duur. 
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20 april 2009: foto’s van paartje ooievaars op Westerkerk Vriezenveen 
 

 
 

2015: Af en toe te gast op nest Oude Hoevenweg. In die omgeving werd recent nog 

een boom gekapt voor een nestlocatie. Op 21 maart een groepje van 6 ooievaars 

foeragerend in een weiland aan de Hoffmansweg. Frequent rondom de 

Engbertsdijksvenen 1 foeragerende mannetjes Ooievaar. 

Eind vorig najaar werd een nieuw kunstnest aan de Hammerweg achter de Leemans 

molen (fam. Hoff) geplaatst. Op 2 april streek op dat nest een mannetjes Ooievaar neer 

en bleef enkele dagen in de hoop dat een vrouwtje zou volgen….deze verscheen op 14 

april. Hoe dit verder afloopt ..? Als u dit leest is er al meer bekend! 
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April 2015:  Alfred Berkhof Hammerweg met schoorsteenpijp J&T op achtergrond. 

 

In onze omgeving neemt het aantal succesvolle broedgevallen toe. 

Locaties in Twenterand: Den Ham (Bossinkkamp), Geerdijk (Kolenmieten, nu zelfs 

twee bewoonde nesten). 

Locaties net buiten Twenterand: Schuilenburg bij Hellendoorn, Archem, en noordelijk 

Daarle en bij Beerzerveld. 

 

Ik hoor soms geruchten dat er vanuit de periode 1940 tot nu in/rond Vriezenveen toch 

bewoonde nesten waren met succesvol groot gebrachte jongen. Maar vind tot nu toe 

geen concrete bewijzen. Aanvullingen qua bewoonde nesten en … eventuele 

correcties/aanvullingen op het geschrevene zijn van harte welkom.   

 

Nog maar even geduld uitoefenen voordat het eerste succesvolle broedgeval rond 

Vriezenveen echt genoteerd kan worden, maar het zal naar verwachting niet lang meer 

op zich laten wachten! 

     Herman Stevens (12 mei 2015) 
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Actuele status paddenopvang Oude Hoevenweg 
De KNNV werkgroep Padden- en kikkeropvang de Pollen in Vriezenveen is sinds 

1990 actief met het opvangen en overzetten van padden en kikkers langs de Oude 

Hoevenweg in de gemeente Twenterand. Dit ligt aan de rand van het Natura2000 

gebied Engbertsdijksvenen. Tot 2015 alleen elk voorjaar d.m.v. tijdelijke schermen en 

een 45-tal geplaatste emmers. Ongeveer elke 15 meter een emmer die dagelijks 

gecontroleerd werden door 1 à 2 mensen. Gemiddeld elk voorjaar zo'n 800 dieren 

overgezet, in 2008 met een piek van 1130 en in 2014 zelfs 1239. Gemiddeld werden 

elk voorjaar toch nog 100 dode dieren op de weg gevonden. Vanaf 2008 is ook de 

Boomkikker een vaste bewoner van het gebied geworden. Heikikker en 

Alpenwatersalamander werden incidenteel opgevangen.  

Al vele jaren maakt de KNNV zich sterk voor een vaste en jaarrond goedwerkende 

oplossing. Deze was in 2009 via de provincie Overijssel voor 100% in zicht. Toen 

duidelijk werd dat de weg  in het verleden van de provincie naar de gemeente was 

overgegaan, verdween de oplossing bij de provincie echter snel van tafel.  

Na jaren knokken en lobbyen was de gemeente in 2014 bereid om maximaal drie 

faunatunnels in de weg aan te brengen. De onderlinge afstand werd 160 meter, helaas 

heel ver uit elkaar, maar het was of dit of niets. Ze werden juni 2014 aangelegd. Voor 

goede (landschappelijk passende) schermen en inritroosters was geen geld. In een 

ultieme poging onzerzijds bleek de gemeenteraad van Twenterand in november 2014 

bereid een extra bedrag van € 15.000,-  te reserveren, mits via andere bronnen een 

zelfde bedrag ingebracht zou worden. Dit lukt tot nu toe niet. De Provincie Overijssel, 

het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen haakten af, evenals diverse 

aangeschreven fondsen. Met vaak als reden dat de gemeente Twenterand als 

wegbeheerder verantwoordelijk is voor het welzijn van de overstekende dieren.  

In de periode december 2014 - februari 2015 werd het geplande nieuwe tracé voor een 

definitief scherm in de bosrand vrijgemaakt door een groep vrijwilligers. Daarna is op 

dit tracé over een afstand van 900 meter een (helaas opnieuw) tijdelijk scherm opgezet.  

Een klus van 250 vrijwilligers uren. Er werden bewust geen emmers geplaatst. Via het 

tijdelijke scherm moeten de dieren nu naar de 3 faunatunnels met extra loopafstanden 

langs het scherm tot wel 80 meter. Een deel van de aanwezige populatie weet de 

tunnels wel te vinden en maakt er gebruik van.  
 

De vrijwilligersgroep werd gedurende deze eerste voorjaarstrek periode met aangepast 

scherm geconfronteerd met diverse forse “tegenvallers”: 
 

**Het altijd gebruikte goed werkende tijdelijke scherm (hoogte 25-30 cm) bleek nu te 

laag te zijn. Vanwege de grote af te leggen afstand langs het scherm proberen de dieren 

steeds weer over het scherm te komen en dat lukt in verhouding veel vaker dan in 

voorgaande jaren met veel opvangemmers. Het aantal doodgereden exemplaren is ruim 

verdubbeld t.o.v. voorgaande jaren (nu plm. 230 dode dieren). 
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Vooral salamanders en Bruine- en Boomkikkers komen over het scherm. Een deel van 

het tracé is voorzien van een tijdelijk scherm met een hoogte van 40 cm, dat beter 

werkt. 

 

**Een deel van de populatie kon na een zoektocht langs het scherm wel eens tot de 

slotsom komen dat verder zoeken naar water geen nut heeft. Met als gevolg dat deze 

dieren dan maar een jaar geen voortplanting hebben en in het bosdeel blijven. Of ze 

lozen hun dril vroegtijdig langs het scherm. Dit komt voor, maar hoeveel? Het laat zich 

ook moeilijk onderzoeken. Twee extra faunatunnels zijn hiervoor de oplossing. 

 

**Bij een vijftal inritten werkt het tijdelijke scherm zonder inritroosters niet optimaal.  

 Voor goed werkende duurzame inritroosters ontbreken de financiën nog. 

 

**De KNNV vrijwilligers hadden hun tijd graag willen investeren in het uittesten van 

mogelijkheden om door extra voorzieningen aan een HDPE kunststofscherm ook de 

boomkikker en salamanders beter te geleiden. Nu worden er jaarlijks veel 

doodgereden. Maar helaas is ook deze wand nog niet beschikbaar vanwege het 

ontbreken van financiële middelen. 

 

De zoektocht naar extra financiële middelen of goede materialen gaat onverdroten 

voort. Het doel blijft een jaarrond goedwerkende duurzame oplossing, met over een 

deel van het tracé een landschappelijk passende LEP-wand. Ondertussen is voor een 

deel LEP wand gevonden en beschikbaar gesteld. Bekeken wordt nu hoe deze geplaatst 

moeten worden om extra beheerkosten bij waterschap en gemeente zo goed mogelijk 

te voorkomen.  

Om ook ervaring (zowel positief als negatief) op te doen gedurende het zomerseizoen 

blijft de tijdelijke afrastering voorlopig staan.  

 

Als de gevolgen voor de populatie in de huidige situatie te negatief gaan uitwerken, 

dan overwegen we om terug te gaan naar de oude situatie! Dus met alleen in het 

voorjaar zo veel mogelijk dieren via een scherm met emmers direct in de berm veilig 

naar de overkant brengen. De faunatunnels blijven dan ongebruikt. Dit blijft natuurlijk 

zeer ongewenst voor de diverse soorten die jaarlijks veilig moeten kunnen oversteken 

tussen voortplantingswater en overwintering plekken. 

De locatie educatief benutten via bijv. scholen, is helaas qua veiligheid nauwelijks 

mogelijk vanwege een weg met een hoge verkeersintensiteit en smalle bermen. Wel 

wordt er nu op de aangrenzende parkeerplaats al jaren een informatiebord met actuele 

overzichten geplaatst. Meer informatie is te vinden via: 

http://www.knnv.nl/knnv-vriezenveen-eo/paddenopvang 

       Herman Stevens 

 

http://www.knnv.nl/knnv-vriezenveen-eo/paddenopvang
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