
 

Januari tot en met September 2021   
 

 

 

Zaterdag 2 januari 2021. Nieuwjaarsborrel bij de Educatieve kruidentuin  
Onze traditionele en gezellige nieuwjaarsreceptie gaat helaas niet door. 

 

 

Dinsdag 12 januari en dinsdag 26 januari 2021. Landschapbeheer 
Op dinsdag 12 januari zullen er nog zeer strikte RIVM regels zijn. Op 26 januari is het nog afwachten. Op 

doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw in het Veenschap.  

Iedereen die een handje wil helpen bij het in stand houden van onze gevarieerde natuur is welkom.  

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

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

Aanmelding en/of meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 563237) of via 

stevenshh51@gmail.com 

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

 

Zaterdag 16 januari 2021. Vogelexcursie naar ??? 
Ook deze activiteit zal helaas niet doorgaan. Dit omdat in elk geval tot 19 januari strenge regelgeving van 

toepassing is. 

 

Dinsdag 9 februari 2021. Beheer faunapassage nabij De Pollen 
Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw bij de faunapassage aan de Oude Hoevenweg. 

Iedereen die een handje wil helpen bij de instandhouding van de, vooral voor amfibieën nuttige passage, is 

welkom.  

Start: 09.00 uur op de parkeerplaats ingang Engbertsdijksvenen aan de Oude Hoevenweg. Er wordt gewerkt tot 

12.00 uur.  

Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd. 

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

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

 

Zaterdag 13 februari 2021. Wandeling in de omgeving Beerze. 
Op deze februari zaterdag een wandeling in de omgeving van Beerze. Deze tocht gaat door een stuk 

natuurgebied ten zuiden van de Vecht. Het brengt ons door naald- en loofbos, maar ook langs dode Vechtarmen 

en kleine weilandjes. Ook wandelen wij over een stukje van natuurcamping De Roos. We kijken deze ochtend 

naar alles wat ons grof gezegd voor de voeten verschijnt. Dus een wandeling voor elk wat wils. 

We gaan deze ochtend op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats Beerzerzand.  

Deze is gelegen op de hoek van de Beerzerweg en de Gemoelaksweg.  

Dit ligt, komende vanaf rijksweg 36, na Beerze iets verder dan camping De Roos aan de linkerkant. 

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, 

Opgeven kan per mail aan: webmaster@vriezenveen.knnv.nl  

Start: 08.30 uur parkeerplaats Beerzerzand aan de Beerzerweg. 

Terug: ongeveer 12.00 uur 

Meenemen: goed schoeisel en een verrekijker 

 

  

http://www.knnv.nl/vriezenveen
http://www.knnv.nl/vriezenveen
http://www.knnv.nl/vriezenveen


 

Dinsdag 16 februari en dinsdag 2 maart 2021. Landschapbeheer 
Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw in het Veenschap.  

Iedereen die een handje wil helpen bij het in stand houden van onze gevarieerde natuur is welkom.  

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

Er wordt gewerkt tot 12.00 uur. Gereedschap, koffie en thee is aanwezig.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 563237) of via stevenshh51@gmail.com 

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

 

 

 

Zaterdag 13 maart 2021: Natuurwerkdag met Scouting 
Een natuurwerkdag samen met Scouting in het Veenschap nabij het Veenmuseum aan het Hazenpad. Hier 

bomen kappen, varens/graspollen verwijderen of heideschonen.  

Met deze werkzaamheden wordt de natuur een handje geholpen. 

 

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

de middag zorgt Scouting voor een "warme hap"!  

 

Er wordt gewerkt tot ongeveer 14.30 uur, maar natuurlijk kan men ook alleen ’s morgens de handen uit de 

mouwen komen steken.  

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

 

Vrijdagavond ?? maart/april?: jaarvergadering 
Zodra de RIVM regels het weer toelaten plannen we dit verder in.  

Mocht dit te lang duren, dan overwegen we de vergadering digitaal te houden. 

Deze vindt plaats bij Fini's Hoeve, Westeinde 12 te Vriezenveen. 

 

De uitnodiging voor de jaarvergadering krijgen de leden nog separaat.  

Aanvang: 19.30 uur. 

Na de pauze (ongeveer 20.45 uur) vertoont ons bestuurslid Hans de Groot prachtige natuurfoto’s!  

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of en wanneer het doorgaat! 

 
 
Zaterdag 27 maart 2021: bosvogels op het landgoed Twickel  
Twickel is een uniek historisch landgoed in Twente, ontstaan in de middeleeuwen.  

Een landgoed van maar liefst 4.100 hectare groot. In het parkbos met haar eeuwenoude eiken, beken en 

houtwallen kun je natuurlijk andere vogels verwachten dan in het open veld of bij het water. 

We gaan deze morgen opzoek naar typische vogels van bossen: Kuifmees, Goudhaan, Fluiter, Appelvink en 

natuurlijk alle spechten soorten. Speciaal de Middelste bonte specht is hier te vinden. Maar wie weet vinden we 

ook de Bosuil nog die eind maart al bijna de eerste eieren uitgebroed kan hebben. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: ongeveer 12.00 uur  

Meenemen: verrekijker, vogelboek 

Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat! 

Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, 

Opgeven kan per mail aan: webmaster@vriezenveen.knnv.nl  
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Zaterdag 17 april 2021: vogelexcursie Friesland Buitendijks 
Als corona het toelaat gaan we op deze voorjaarsdag naar de Friese waddenzeekust. We zijn er wel vaker 

geweest maar meestal in de wintermaanden. 

Dus tijd om hier een keer in het voorjaar naar toe te gaan. Voor sommige mensen is dit een leeg en wijds gebied, 

maar voor vogelaars is het 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. We zullen ongetwijfeld vele vogels spotten, roofvogels, de laatste wintergasten misschien nog? 

Maar vooral de zomergasten die in groten getale weer terug zijn gekomen, nu in hun zomerkleed.  

 

Vele steltlopers als Grutto, Scholekster, Tureluur en Wulp zullen standaard zijn, maar Rosse grutto, IJslandse 

grutto, Kanoeten, alle soorten strandlopertjes zijn er nu waarschijnlijk ook te zien. Met de auto zal het zoveel 

mogelijk over kleine dijk weggetjes gaan langs de Waddenzee. Er zal veel gestopt worden, en over de dijk in de 

kwelders gekeken worden. We beginnen in de haven in Kornwerderzand dat aan de afsluitdijk ligt. Daarna 

richting Harlingen en De Haan.  

Ook een bezoek aan de haven van Holwerd zal niet vergeten worden. Dus eigenlijk wordt de gehele Friese 

Waddenzee kust afgekeken naar vogels.  

Ben jij die iemand om dit ook mee te maken? Ga deze voorjaarsdag mee. Je zult versteld staan wat je aan vogels 

ziet. 

Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, 

Opgeven kan per mail aan: webmaster@vriezenveen.knnv.nl  

 

Vertrek: 07.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug   : ca 18.00 uur, niet precies in te schatten. 

Meenemen: wel een beetje warme kleding, 't is er altijd 5 graad kouder dan bij ons! 

                     Verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek, eten en drinken voor gehele dag 

                        Kilometergeld 0,20 euro per kilometer. 

 

Zaterdag 15 mei 2021: algemene excursie naar “Duivelshof” bij Losser 
Een natuur gebied, beheerd door Natuurmonumenten, tussen Losser en De Lutte. 

De naam “Duivelshof” klinkt wat onheilspellend en de herkomst ervan is in mysteriën gehuld. 

Hoogstwaarschijnlijk refereert de naam aan een landheer die ooit zijn pachters in de kelder opsloot als ze niet 

konden betalen. Onder een oude Taxus (Venijnboom) werd dan recht gesproken, men noemde dat duivelse 

uitspraken. 

Het gebied zelf is afwisselend en bestaat uit grasland, akkers en heide. En door het bos stroomt de 

Snoeyinksbeek.  

Flora o.a., Klokjesgentiaan, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Slanke sleutelbloem en verschillende soorten 

orchideeën.  Ook bijzondere vlindersoorten worden er gezien o.a. Heideblauwtje, Keizermantel, Kleine 

ijsvogelvlinder en Grote weerschijnvlinder. 

Zoogdieren o.a., Das, Ree, Steenmarter. 

Vogels o.a. Havik, Buizerd en IJsvogel.  Of wij al dat moois ook gaan zien? 

De versterkte boerderij Duivelshof uit 1645 is er niet meer maar op deze plek staat nu een andere boerderij. Het 

verdedigingsstelsel van grachten en (hout)wallen is in 2006 door Natuurmonumenten in originele staat 

gerestaureerd. 

Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, 

Opgeven kan per mail aan: webmaster@vriezenveen.knnv.nl  

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen 

Terug: ca. 13.00 uur 

 

Zaterdag 19 juni 2021. Algemeen. Zwillbrocker Venn en Ellewicker Feld 
Het Zwillbrocker Venn is vooral bekend vanwege de aldaar broedende Flamingo's. Een heideven, omgeven door 

bos. Normaal een soort van zuidelijker landen, maar het is een mengseltje van Europese en Chileense vogels, de 

laatste broedt ook in koudere gebieden. Het Ellewicker Feld ligt hoger, maar blijft nat omdat er een dikke 

leemlaag in de bodem zit. Door een herinrichting waarbij het gebied meer open werd en er ondiepe poelen zijn 

aangelegd, bleef het gebied interessant voor o.a. de Grutto, Wulp en Watersnip. We gaan de gebieden verkennen 

en kijken, ook vanuit observatiehutten, wat ze nog te bieden hebben. 

Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, 

Opgeven kan per mail aan: webmaster@vriezenveen.knnv.nl  

Vertrek: 07.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen 

Terug: plm. 13.30 uur 

Meenemen: kijker en wat eten/drinken 



Woensdag 14 juli 2021. Avondexcursie naar de Engbertsdijksvenen.  

Werk in uitvoering! 

Staatsbosbeheer heeft al een aantal seizoenen achterstallig onderhoud in de Engbertsdijksvenen uitgevoerd door 

veel berkenopslag en bos te verwijderd. 

De komende jaren staan nog een aantal grote ingrepen te wachten, zoals het aanleggen van ca 25km aan dammen 

en het dichten van kilometers aan greppels en sloten.  

De aanneemcombinatie Roelofs/Oosterhuis heeft de opdracht om de komende jaren de dijken aan te gaan leggen 

en de firma Fuhler zal de opslag en waarnodig nog extra bos verwijderen.  

Tijdens deze avondwandeling gaan we kijken welke werkzaamheden uitgevoerd zijn en/of nog gedaan gaan 

worden. 

Meer informatie over het werk rond het N2000 gebied is te vinden op de speciale website voor dit project: 

https://engbertsdijksvenen.nl  en de film op YouTube: https://youtu.be/12g1kurcv0s 

Vertrek: 19.00 uur parkeerplaats Staatsbosbeheer Dorpsstraat Kloosterhaar. 

Terug: ca 21.30 uur. 

Kleding: afhankelijk van het weer. 

 

 

 

Zaterdag 14 augustus 2021: zomer heidewandeling op De Borkeld 
In februari 2019 maakten we onder leiding van Jetty al een zeer boeiende wandeling in De Borkeld, gelegen 

tussen Holten, Rijssen en Markelo. 

Nu gaan we daar op stap in de zomermaand augustus en kunnen er dan genieten van bloeiende heidevelden die 

daar ruim aanwezig zijn. 

Gestart wordt deze keer vanaf de parkeerplaats van de Staatsbosbeheer dagcamping aan Borkeldweg.17. Indien 

mogelijk brengen we eerst een kort bezoek aan de daar gelegen informatieboerderij ’n Witten voor wat extra info 

over het gebied. Gevolgd door een wandeling in het westelijk deel van De Borkeld waarin o.a. het labyrint en de 

schaapskooi (en eventueel de schaapskudde) te vinden zijn. 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. 

Terug: om ongeveer 12.00 uur 

 
 
 
Dinsdag 14 september en dinsdag 28 september 2021.  

Landschapsbeheer Fayersheide 
Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw op Fayersheide.  

Iedereen die een handje wil helpen bij het in stand houden van onze gevarieerde natuur is welkom.  

Start: 09.00 uur op Fayersheide aan de Walstraat bij Vriezenveen.  

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

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 0546-563237). 
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