
	
Lezers	van	deze	nieuwsbrief,
	
Allereerst	nog	de	beste	wensen	voor	2021	en	een	goede
gezondheid.
	
Die	gezondheid	wensen	we	ook	onze	natuur.	In	de	maand
december	viel	er	in	onze	omgeving	140-150	mm	regen.	Dat	is
behoorlijk	veel.	Het	overgrote	deel	wordt	echter	snel
afgevoerd	en	mist	zo	de	kans	om	voldoende	in	de	nog	steeds
te	droge	bodem	te	trekken.	Vandaag	nog	enkele	gaten
gegraven,	de	bovenlaag	van	10cm	was	goed	nat,	maar
daaronder	nog	een	flinke	laag	droog	zand.	Komend	voorjaar	is
dit	vocht	snel	weg	en	dan	valt,	bij	weinig	regen,	de	droogte	weer	snel	in.
	
Hier	is	dan	de	tweede	nieuwsbrief	van	onze	KNNV	afdeling	Vriezenveen.
	
Middels	digitale	nieuwsbrieven	kunnen	we	vaker,	dus	nog	beter,	contact	onderhouden	met	onze
leden	en	belangstellenden.	Dit	naast	ons	blad	't	Uitpluizertje	en	onze	website.	Wilt	u	eens	een
exemplaar	van	ons	blad	't	Uitpluzertje,	,	geef	dit	dan	even	door	aan	ons	contact	mailadres
achterin	deze	nieuwsbrief.	In	de	nieuwsbrieven	zal	ruimte	zijn	voor	actuele	onderwerpen	op	het
gebied	van	natuur	en	milieu.	Er	speelt	heel	veel	in	onze	omgeving.
	
Wij	hopen	dat	de	nieuwsbrieven	van	toevoegende	waarde	zullen	zijn.
	
																																																												Bestuur	KNNV	afd.	Vriezenveen

																			(uit	het	eerste	notulen	boekje)

18	mei		‘46
								Initiatief	genomen	door	enkele
natuurliefhebbers	om	over	te	gaan	tot	het	oprichten
van	een	Natuurhistorische	Vereniging	op	Vriezenveen
							Na	een	bespreking	tussen	de	Heren	J.B.H	v/d
Belt,	H	Jansen	en	H.	Fokke	werd	besloten	om	op
Zaterdag	1	Juni	een	excursie	uit	te	schrijven.
									Bij	voldoende	belangstelling	zou	over	gegaan
worden	tot	het	benoemen	van	een	Bestuur.
									De	heer	Jansen	zou	er	voor	zorgen	dat	er	een
artikel	over	de	oprichting	en	de	excursie	van	de
Natuurhistorische	Vereniging	in	de	Vriezenveensche
Courant	geplaatst	werd.
																																																											11	Juni	’46
																																																							De	Secretaris
																																																											H	Fokke

																					Excursie	d.d.	1	Juni	1946
De	excursie	stond	onder	leiding	van	de	heren	v/d	Belt	en
Jansen.
Om	1/2	2	hadden	zich	bij	de	Ned.	Herv.	Kerk	een	20tal
natuurliefhebbers	verzameld.
									Per	fiets	ging	het	naar	de	3e	Leidijk	om	de	flora	en
de	vogelwereld	van	het	veenland	te	bezichtigen.
Verschillende	vrij	zeldzame	werden	waargenomen	o.a.	de
witgesternde	blauwborst	die	in	enkele	exemplaren	langs
de	Leidijk	broeden.
									Ook	de	veenvorming	werd	besproken	en
aanschouwelijk	werd	de	structuur	van	het	veen
uiteengezet.
Alles	bij	elkaar	was	het	een	leerzame	en	interessante
excursie.
									Op	een	schaduwrijke	plekje	tussen	de	berken	werd
even	gepauzeerd	om	te	spreken	over	het	benoemen	van
het	bestuur.

Tot	voorzitter	werd	gekozen	de	heer	Jansen	die	deze
benoeming	voorlopig	aanvaardde,	tot	secretaris	de	heer
H.Fokke	en	tot	penningmeesteres	Mej,	D.Engberts

	

Het	verhaal	van	een	Steenuil.

Het	is	in	de	nacht	van	22	op	23	Mei	2020,	als
Paul	Huisjes	op	weg	naar	huis	over	de
Bekkenhaarsweg	rijdt	in	Hoge	Hexel.	Plots	ziet
hij	ter	hoogte	van	Erve	Braakman	een	vogel	op
de	weg	zitten.	Hij	stopt	en	kijkt,	Hè!	Het	is	een
uiltje	en	hij	leeft	ook	nog.	Wat	doe	ik	nu?	Hij
bedenkt	in	enkele	ogenblikken:	ik	neem	de
Steenuil	mee	naar	huis,	en	de	volgende
ochtend	ga	ik	er	mee	naar	Alfred	Berkhof	want
die	ken	ik	,	en	is	vogelliefhebber.	Dus	zogezegd
en	gedaan.
	
De	volgende	ochtend	Alfred	gebeld,	en	het	verhaal	verteld.	Breng	hem	maar	bij	mijn	huis	hier
dan	kijken	we	wel	zegt	hij.	Even	later	is	hij	er	al	en	wordt	er	gekeken.	Hè!	Hij	heeft	ook	nog	een
ring	om	de	poot	met	het	nummer	3.775.712	.	Navraag	bij	Griel	op	de	computer	gaf	al	snel
duidelijkheid.	De	adulte	Steenuil	is	afkomstig	van	de	locatie	bij	de	fam.	Bolier	aan	de
Sliepersdijk	te	Hoge	Hexel	in	kast	303.
	
Achtereenvolgens	wordt	de	Steenuil	eerst	naar	Herman	Kunst	gebracht	(een	vogelliefhebber	in
hart	en	nieren)	en	die	vogels	ook	wel	op	kan	lappen.	Zo	te	zien	geen	verwondingen	of	wat
gebroken,	alleen	een	betraand	linkeroog.	Heeft	waarschijnlijk	een	tik	van	een	voertuig	gehad	en
een	lichte	hersenschudding	opgelopen.	Ik	zal	hem	hier	apart	in	een	volière	doen	en	knap	hem
wel	op	zij	Herman.
	
Nadien	wordt	Henk	van	der	Aa	ingelicht	van	het	voorval,	en	om	verder	te	handelen.	Gerard	Spit
heeft	het	gebied	onder	zijn	beheer.
Maandagavond	25	Mei	wordt	deze	ook	ingelicht	en	met	de	mededeling	of	hij	zo	snel	mogelijk	de
volgende	dag	wil	kijken	hoe	de	toestand	in	de	Steenuil	kast	ter	plekke	is.	Eieren?	jongen?
levend?	dood?	Allemaal	vragen.
	
Dinsdagochtend	26	Mei	sta	ik	om	8.00	uur	al	bij	de	fam.	Bolier	op	de	stoep,	met	toch	wel	een
beetje	spanning	in	mijn	lijf.	Wat	tref	ik	aan?	Toch	eerst	even	de	familie	inlichten	van	het	voorval.
Maar	ze	waren	al	iets	op	de	hoogte	van	het	voorval	door	Henk	van	der	Aa	en	leefden	geweldig
mee.	Ik	ga	na	het	praatje	naar	de	kast,	pak	de	ladder	en	klim	naar	boven	en	doe	het	deksel
open	en	wat	zie	ik?	Ik	zie	4	levende	Steenuiltjes	van	amper	5	dagen	oud,	en	zo	te	zien	nog	in
goede	conditie.	Een	kleine	glimlach	kon	er	bij	mij	wel	af	op	dat	moment,	maar	wat	nu?	Het
mannetje	kan	ze	nu	nog	wel	alleen	voeren	maar	straks	als	ze	groter	worden?	Ik	bel	met	Albert
Stevens	van	hoe	en	wat	te	doen.	Ja!	En	het	is	ook	nog	eens	Corona	tijd,	er	wordt	niets
ondernomen	(alleen	individueel	).	Samen	besluiten	wij	het	volgende:	Minstens	1	of	2	keer	per
dag	kijken	hoe	de	conditie	van	de	jongen	is.	Verslechtert	de	toestand	van	de	uiltjes	dan	Albert
inlichten,	en	dan	neemt	hij	de	uiltjes	mee	naar	zijn	kasten	en	verdeelt	ze	in	de	kasten	waar	ook
jonge	uiltjes	inzitten	van	dezelfde	grote.	Een	goed	voorstel	vind	ik	want	voor	ons	is	dit	ook
nieuw.
	
Dit	verhaal	wordt	uiteraard	weer	gedeeld	met	de	andere	betrokkenen	nadat	dit	ontdekt	is.
Iedereen	leefde	meteen	intens	mee,	en	ik	maakte	meteen	een	schema	van	wie	wanneer	de
komende	dagen	ging	controleren	in	de	kast,	en	hoe	het	gaat.
	
Dezelfde	dag	word	ik	ook	gebeld	door	Alfred	met	een	heel	stuk	van	het	bovenstaande	verhaal.
Maar	ook	met	de	mededeling	dat	Herman	Kunst	de	Steenuil	vanochtend	heeft	losgelaten	in
goede	conditie.	(Achteraf	beter	de	Steenuil	naar	de	kast	terug	kunnen	brengen?).	Het	wordt
spannend	de	komende	dagen.
	
De	dagen	er	na	27	–	28	–	29	Mei	wordt	er	steeds	gecontroleerd,	2	keer	per	dag	door	mij,	en
soms	door	Alfred	Berkhof,	of	Johan	Niphuis.	En	elke	dag	nog	steeds	levendige	Steenuiltjes	in
de	kast,	en	je	ziet	dat	ze	groeien,	een	goed	teken.	Op	één	van	die	ochtenden	ontdek	ik	ook	de
adulte	man	in	de	kast	(geringd).	Zal	hij	de	uiltjes	nog	steeds	alleen	voeren?	Dat	houdt	hij	niet	vol
naarmate	de	jongen	groter	worden,	we	wachten	maar	af.	Ook	de	fam.	Bolier	wordt	elke	dag	op
de	hoogte	gehouden	en	leeft	erg	mee.
	
Op	29	Mei	's	middags	ga	ik	weer	kijken.	Bij	aankomst	steeds	hetzelfde	ritueel:	even	gedag
zeggen	bij	de	fam.	Bolier,	naar	achteren	rijden,	ladder	tegen	de	boom,	en	in	de	kast	kijken.	Maar
wat	schetst	deze	middag	mijn	verbazing?	De	adulte	vrouw	met	ringnummer	3.775.712	zit	bij	de
4	jongen	in	de	kast,	wat	een	verrassing.	Blijdschap	alom	bij	mij.	Dezelfde	middag	deel	ik	het
verhaal	uiteraard	snel	met	alle	betrokkenen.	Ook	wordt	er	in	samenspraak	met	de	anderen
besloten	nu	de	adulte	Steenuil	vrouw	is	terug	gekeerd	de	eerste	dagen	niet	te	controleren,	dit
voor	de	nodige	rust	voor	de	Steenuilen.	Wel	had	de	adulte	Steenuil	nog	steeds	een	betraand
oog	en	zag	ik	ook	geen	pupil	meer.
	
De	Pinksterdagen	zijn	voorbij.	Het	is	dinsdag	2	Juni	en	ik	besluit	om	vandaag	weer	te	gaan
kijken.	Hoe	zal	het	gaan	met	onze	bevederde	vrienden?		Het	is	warm	vandaag,	de	thermometer
stijgt	naar	27	graden,	en	bij	aankomst	transpireer	ik	al	aardig,	de	uilen	zullen	het	ook	wel	warm
hebben	in	de	kast	vermoed	ik.	Als	ik	het	deksel	oplicht	zie	ik	Ja!	Ja!		4	levendige	Steenuiltjes
wat	mooi.	1	uiltje	kijk	mij	recht	in	het	gezicht	en	denkt:	jou	ken	ik.	De	andere	3	uiltjes	zitten	hutje
mutje	in	het	voorportaal	(meer	frisse	lucht	door	de	warmte)	De	adulte	vrouw	Steenuil	is	niet
aanwezig	(door	de	warmte	denk	ik	).	Tuurlijk	moet	ik	de	jonkies	even	in	de	hand	hebben	en
controleren	of	alles	nog	in	orde	is,	en	ze	zagen	er	Top	uit.	Diezelfde	avond	iedereen	hiervan	in
kennis	gesteld,	en	met	Albert	Stevens	een	afspraak	gemaakt	wanneer	we	de	jonge	Steenuilen
gaan	ringen.	De	dag	en	tijd	werd	gepland	op	8	Juni	om	19.00	uur.
	
Het	is	8	Juni	2020.	Het	weer	is	prachtig,	een	heerlijke	zomerse	avond	en	op	het	afgesproken
tijdstip	is	iedereen	aanwezig.	Albert	Stevens	(de	ringer)	Johan	Niphuis,	ik,	en	uiteraard	de
eigenaar	van	het	perceel	Wout	Bolier.
De	ladder	werd	tegen	de	boom	gezet,	en	met	toch	wel	een	beetje	gezonde	spanning	was	aan
mij	de	eer	de	kast	te	openen.	Bij	het	oplichten	van	het	deksel	verdween	de	spanning	al	snel
want	4	grote	jonge	Steenuiltjes	keken	mij	aan.	Nu	was	het	eindelijk	zover,	daar	doe	je	het
allemaal	voor.	Ze	konden	gewogen,	geringd,	en	geregistreerd	worden.	En	uiteraard	de	foto’s.
	
Steenuil	1:		154	gram		-	102	mm	vleugellengte	-	ringnummer	3.782.203	-		ong.	23	dagen	oud
Steenuil	2:		143	gram		-			84	mm	vleugellengte	–	ringnummer	3.782.204	–	ong.	20	dagen	oud
Steenuil	3:		160	gram		-			92	mm	vleugellengte	-		ringnummer	3.782.205	–	ong.	21	dagen	oud
Steenuil	4:		151	gram		-			98	mm	vleugellengte	-		ringnummer	3.782.206		-	ong.	22	dagen	oud
	
Na	deze	meet	en	weeg	sessie,	en	in	een	goede	gezonde	conditie	volgens	Albert,	zijn	de	jongen
terug	in	de	kast	geplaatst.	Hierna	werd	er	nog	even	gezellig	en	aangenaam	nagepraat	over	de
succesvol	verlopen	periode	met	een	wel	zeer	Happy	End.
	
Bij	de	nacontrole	bleken	de	jonge	Steenuilen	succesvol	te	zijn	uitgevlogen,	en	ging	een	zeer
tevreden	en	voldaan	Katoelenkieker	vanaf	de	Sliepersdijk	in	Hoge	Hexel	huiswaarts.
	
Gerard	Spit	namens	de	Katoelenkiekers.
	
Met	mede	dank	aan:	Paul	Huisjes,	Alfred	Berkhof,	Herman	Kunst,	Johan	Niphuis	,
Henk	van	der	Aa,	Albert	Stevens,
	
En	niet	te	vergeten	de	fam.	Bolier	de	grondeigenaar	van	het	perceel,	en	voor
het	steeds	gastvrije	en	warme	onthaal.

Door	de	corona	en	het	sluiten	van	de	horeca
neemt	de	hoeveelheid	zwerfvuil	behoorlijk	toe.

Wegwerp	mondkapjes	komt	men	nu	steeds
vaker	op	straat	tegen.

Ook	met	afval	van	cafetaria’s,	de	Mac	Donalds
en	kantklare	maaltijden	uit	de	supermarkt	die
onderweg	genuttigd	worden	liggen	de	bermen
ondertussen	vol.

Waarom	moet	dat	nou	zo?

Gaai
	
Ik	kreeg	een	foto	van	een	gaai	op	een	weidepaal.
Daar	was	hij	op	neergelegd	door	de	fotograaf.	De
fotograaf	had	gezien	hoe	een	jager	de	gaai	uit	de
lucht	schoot,	en	hem	daarna	achteloos	in	een	sloot
had	geworpen.	De	jager	had	de	gaai	alleen	maar
geschoten	om	even	te	oefenen.	Je	moet	toch	wat,
als	hazen	en	konijnen	ook	al	op	de	rode	lijst	staan,
de	patronen	moeten	toch	ergens	aan	op.
De	fotograaf	had	hem	weer	uit	de	sloot	gehaald.	Een
gaai	hoort	niet	in	een	sloot	maar	op	een	paal.	Een
gaai	is	geen	afval.	
	
Geert	Euverman	

Wie	af	en	toe	in	de	Engbertsdijksvenen	komt
heeft	wel	gezien	dat	daar	de	laatste	jaren	veel
achterstallig	onderhoudswerk	werk	verzet	is.
Om	het	gebied	toekomst	bestendig	te	maken
zal	er	nog	veel	werk	verzet	gaan	worden.

Op	de	speciale	website	Engbertsdijksvenen.nl	is	veel	informatie	te	vinden.	

KNNV	uitgeverij	
Geweldig	boek	met	
Libellenroutes	-	unieke	foto's
en	verspreidingskaarten

Met	unieke	foto's	van	Alex	Huizinga.
348	Pagina's	-	30x30	cm

ISBN:	9789050117739
Libellen	in	Overijssel	(Hardcover)			€	34,95
								leden	van	de	KNNV	betalen				€	31,45
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Natuurhistorische	vereniging	Vriezenveen	75	jaar

KNNV	afd.Vriezenveen	e.o.				45	jaar

DE	NAAM,	DE	ZETEL,	DE	DUUR	EN	HET	VERENIGINGSJAAR
Artikel	1
1.	 De	vereniging	draagt	de	naam	KONINKLIJKE		NEDERLANDSE		NATUURHISTORISCHE

VERENIGING		{afgekort	KNNV},	afdeling	Vriezenveen,	plaatselijk	ook	bekend	als
Natuurhistorische	Vereniging.

2.	 Zij	is	ontstaan	uit	de	Natuurhistorische	Vereniging,	opgericht	op	één	juni	negentienhonderd
zesenveertig.	Na	een	sluimerend	bestaan	tussen	negentienhonderdachtenzestig	en
negentienhonderdtweeenzeventig		is	deze	op	acht	januari	negentienhonderd	drieënzeventig	
opnieuw	opgericht.	Op	één	juni	negentienhonderd	zesenzeventig	volgde	de	aansluiting	bij	de
KNNV	als	KNNV	afdeling	Vriezenveen.

3.	 Zij	is	gevestigd	in	de	gemeente	Twenterand.
4.	 Het	werkgebied	van	de	afdeling	van	de	vereniging	omvat	de	gemeente	Twenterand	en

aangrenzende	gemeenten	binnen	Nederland	en	de		grenszone	van	Kreis	Nordhorn.

	Als	corona	het	toelaat	moet	dat	toch	een	feestje	worden!

Hoe	het	na	een	ongelukje	toch	goed	kwam

Over	bijenhotels	en	de	gasten.
Lezing	door	Pieter	van	Breugel

Het	ophangen	van	bijenhotels	is	zeer	nuttig	maar	zijn	ze	allemaal	wel	even	nuttig	of	hangen	ze
er	meer	voor	de	sier	en	zijn	ze	eigenlijk	maar	waardeloos.

Pieter	van	Breugel	gaat	in	op	de	eisen	die	aan	een	goed	bijenhotel	worden	gesteld	en	wat
helemaal	niet	zinvol	is.	Er	worden	voorbeelden	van	hotels	getoond	en	toegelicht.	Ook	aan	de
orde	komen	bijen	en	wespen	die	gebruik	maken	van	de	voorzieningen.
	

Bekijk	de	lezing	op	het	Youtube	kanaal	van	de	KNNV	

Frank	van	de	Meer	heeft	voor	De	Groeneloper	van	Twenterand	al	een	uitgebreid	advies
geschreven	die	op	de	site	van	de	gemeente	Twenterand	te	vinden	is.

Een	insectenhotel:	wat	wel	en	wat	niet

U	kunt	voor	allerlei	insecten	een	insectenhotel	maken.	En	zo’n	hotel	kan	voor	meerdere
doeleinden	gebruikt	worden.
als	nestgelegenheid
als	rustplaats	voor	de	nacht
als	overwinteringplek

Lees	hier	verder.....	

Libellen	in	Overijssel

In	Overijssel	zijn	de	meeste	libellensoorten	te	vinden.	Niet	voor	niets	trekt	Overijssel	jaarlijks
een	groot	publiek.	‘Libellen	in	Overijssel’	is	een	prachtige	uitgave	voor	iedere	natuurliefhebber
die	al	wandelend	de	libellen	en	het	landschap	wil	ontdekken.

In	deze	rijkelijk	met	briljante	foto’s	geïllustreerde	uitgave	worden	alle	in	de	‘tuin	van	Nederland’
voorkomende	libellensoorten	voor	het	voetlicht	gebracht	en	beschreven.	Aan	de	hand	van
verspreidingskaarten	is	te	zien	waar	ze	voorkomen.

Het	uitgangspunt	is	om	de	lezer	te	verlokken	naar	buiten	te	gaan,	de	libellen	op	te	zoeken	en
ervan	te	genieten.	Vandaar	dat	er	speciale	libellenroutes	worden	gepresenteerd	waarlangs	al
dat	moois	te	vinden	is.	Voor	beginnende	en	gevorderde	libellenliefhebbers	met
verspreidingskaarten	en	unieke	foto's	en	speciale	libellenroutes	om	de	soorten	te	ontdekken.

Samenstelling:	Evert	Ruiter,	Gabi	Milder-Mulderij,	Martijn	Bunskoek,	Alex	Huizinga,	Wim
Bakker,	Paul	Knolle.	

Bestellen	kan	hier	bij	de	KNNV	uitgeverij

Deze	nieuwsbrief	van	de	KNNV	Vriezenveen	zal	uitkomen	als	er	iets	te	melden	is.	Ook	kunnen
anderen	die	iets	leuks	en	belangrijks	te	vertellen	hebben	dat	doorgeven	aan	de	redactie.
Dat	kan	via	het	mailadres:	vriezenveen.knnv@gmail.com
	

De	KNNV	afdeling	Vriezenveen	kent	zowel	KNNV-leden	als	excursieleden/donateurs.	Ze	organiseert
jaarlijks	wandelingen,	fietstochten,	landschap-,	planten-,	vogel-,	Insecten-	en	paddenstoelenexcuries.	Verder
worden	lezingen	gehouden.	De	afdeling	doet	inventarisatiewerk	en	verwerkt	de	gegevens	in	rapporten.
De	afdeling	heeft	werkgroepen	voor:	vogels,	natuurbescherming,	landschapsbeheer,	“Vriezenveen	schoon",
natuurfotogroep	-en	"Educatieve	Kruidentuin".	De	laatste	is	gelegen	achter	sportcentrum	De	Stamper	te
Vriezenveen-Midden.	En	is	er	nog	een	Natuurjongeren	programma	voor	de	jeugd	van	ca.	11	tot	16	jaar.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	webmaster@vriezenveen.knnv.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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