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De	Alpenwatersalamander.
Een	soort	die	bij	de	faunapassage	in	de	Pollen	dit	voorjaar	al
twee	keer	gezien	is.

Alpenwatersalamanders	overwinteren	voornamelijk	op	het
land.	Er	zijn	ook	waarnemingen	van	kleine	aantallen	dieren	die
de	hele	winter	in	het	water	verblijven.	Vanaf	januari	trekken	ze
naar	het	water	met	een	piek	in	begin	maart.

De	meeste	volwassen	dieren	worden	tot	en	met	juni	waargenomen,	met	een	piek	in	april	en	de
eerste	helft	van	mei.	Daarna	neemt	het	aantal	volwassen	dieren	in	het	water	snel	af.	De	eerste
juveniele	dieren	kruipen	medio	juni	het	land	op.	De	eerste	drie	jaar,	tot	ze	geslachtsrijp	zijn,
verblijven	ze	op	het	land.	Alpenwatersalamanders	kunnen	tot	tien	jaar	oud	worden.

Wie	meer	wil	weten	over	dit	bijzonder	mooie	diertje	moet	maar	eens	kijken	op	de	site	van	de
RAVON

Patrijzen	trotseren	de	winterperiode	in
gezinsverband.	Pas	na	de	winter	vallen	de
kluchten	uiteen.

HJK	jan.	2021

	Wulpen	langs	de	Fortwijk

In	ons	clubblad	schrijf	ik	een	vaste	rubriek:	Nieuws
van	de	Fortwijk!	Teruglezend	geeft	dat	een	mooi
beeld	van	de	ontwikkelingen	van	de	laatste	jaren
met	betrekking	tot	de	weidevogels	en
boerenlandvogels	daar.	Tot	mijn	favoriete	vogels
behoren	zeker	de	wulpen.	Overigens	gek	om	de	ene
vogel	meer	te	waarderen	dan	de	andere	soort.

Onderscheid	maken	zit	blijkbaar	in	je	bloed!	Wulpen
spreken	tot	de	verbeelding,	zeker	tot	de	mijne.	In	deze	streken	zijn	het	de	grootste	steltlopers	en
de	enige	weidevogels	met	een	naar	beneden	gebogen	snavel.	Een	forse	snavel,	waarbij	de
vrouwtjes	de	grootste	hebben.	Sinds	2014	waren	geen	wulpenjongen	meer	vliegvlug	geworden
langs	de	Fortwijk.	Nu	kunnen	wulpen	een	respectabele	leeftijd	van	soms	wel	30	jaar	bereiken.
Niet	elk	jaar	hoeft	een	wulp	succes	te	hebben	om	vliegvlugge	jongen	voort	te	brengen	om	de
wulpenstand	op	orde	te	houden.	Maar	landelijk	is	er	al	jaren	sprake	van	een	terugloop	van
wulpen,	hetgeen	alleen	maar	kan	betekenen	dat	er	al	een	groot	aantal	jaren	te	weinig	jonge
wulpjes	volwassen	zijn	worden.	Goede	zaak	ook	dat	onze	mede	EU	burgers	in	Frankrijk	sinds
2019	niet	meer	op	wulpen	mogen	jagen.	Onlangs	las	ik	dat	in	Spanje	nog	volop	gejaagd	wordt
ook	op	kleine	zangvogels!	Dat	kan	toch	niet!

Tweeduizendtwintig	bleek	een	fantastisch	wulpenjaar	te	worden	langs	de	Fortwijk.	Maar	lief	5
paar	wulpenparen	hebben	een	territorium	gekozen	ergens	langs	de	Fortwijk.	Ik	heb	de	nesten
gemarkeerd	en	bij	werkzaamheden	hebben	de	boeren	rekening	gehouden	met	het	aanwezige
nest.	Chapeau!	Je	moet	eerst	als	ei	overleven	en	vervolgens	als	jonge	wulp.	Ondanks
nachtvorsten,	droogte	en	gewasbewerkingen	hebben	er	vier	paar	jongen	gekregen	en	zijn	er
zeker	5	jonge	wulpen	groot	geworden.	Dat	kan	ik	zeggen	op	basis	van	eigen	waarnemingen.
Van	één	nest	heb	ik	van	anderen	melding	gekregen	van	3	jonge	wulpen	zo’n	drie	weken	na	hun
geboorte.	Wellicht	dat	die	het	ook	hebben	gehaald.	Dan	zouden	er	zelfs	8	jongen	vliegvlug	zijn
geworden.	2020	was	werkelijk	een	fantastisch	wulpenjaar.	Van	gelegd	eerste	ei	tot	vliegvlug
wulpenjong	is	alles	bij	elkaar	zo’n	70	dagen.	Dat	is	twee	en	halve	maand	van	grote
kwetsbaarheid.		Grote	tevredenheid	derhalve	bij	wulpenparen,	boeren	en
weidevogelbeschermer.		HJK	2020

Contact	met	de		Hammervogelwacht	via	de	mail	Harm-Jan	Kerssies	

Wie	de	hele	nieuwsbrief	wil	lezen	kan	hem	hier	downloaden	(32pagina's.)
	

rtv	Oost	17	maart	2021

Twee	jaar	lang	is	er	met	flink	geweld	gewerkt	in	het	Natura
2000-gebied	bij	Beerze.	Duizenden	bomen	zijn	gekapt	en	er
zijn	dammen	en	stuwtjes	aangelegd.	Dat	was	allemaal	nodig
om	het	zeldzame	hoogveen,	heide	en	stuifzand	in	het	gebied
weer	ruimte	te	geven.

Waar	eerst	nog	dennenbossen	stonden,	is	nu	een	kale
zandvlakte	met	nog	hier	en	daar	een	boom.	Hoogveen	groeit

alleen	op	hoger	gelegen	plekken	waar	in	de	bodem	een	harde	onderlaag	zit	zodat	het
regenwater	kan	blijven	staan,	een	soort	natuurlijke	badkuip.

Door	de	aanleg	van	dammetjes	en	het	dempen	van	slootjes	kan	het	veen	het	water	weer
vasthouden.	

Bekijk	het	hele	verhaal	en	de	film	van	Mark	Zekhuis	op	de	website	van	RTV	Oost

Iedereen	heeft	een	hekel	aan	zwerfvuil.	Zo	ook	bedenker	en
initiatiefnemer	van		een	app	Jaap	de	Boer,	gepensioneerd
dierenarts,	woonachtig	in	Geesteren	(Gel.)	In	2017	door	het
programma	'Zomer	in	Gelderland'	zelfs	verkozen	tot	het
mooiste	dorp	van	Gelderland.	Dat	wisten	ze	daar	al,	maar	dat
wou	nog	niet	zeggen	dat	het	ook	het	schoonste	dorp	was.	Met
dit	project	is	daar	in	Geesteren	verandering	in	gekomen.

Hoe	het	werkt
Zet	je	de	gratis	app	aan	tijdens	je	opruimactie,	dan
registreert	die	het	gelopen	traject	waar	jij	zwerfvuil	hebt
geraapt.	Dit	traject	wordt	vervolgens	groen	gekleurd	op
de	kaart	die	de	app	continu	bijhoudt.

Wordt	dit	traject	daarna	niet	meer	geschoond?	Dan	verkleurt	een	groen	gekleurde	route	naar
bruin.	Zo	kan	iedereen	in	jouw	buurt	zien	waar	weer	actie	nodig	is.	Het	doel	is	natuurlijk	om
jouw	buurt	Helemaal	Groen	te	maken	en	te	houden.
Op	de	kaart	van	app.helemaalgroen.nl	is	voor	iedereen	-	en	ook	voor	jouw	gemeente	-	zichtbaar
waar	wij	zwerfvuil	rapen	en	waar	dat	nog	onvoldoende	gebeurt.
Kijk	op	www.helemaalgroen.nl
Help	het	milieu	door	met	ons	de	kaart	in	onze	omgeving	helemaal	groen	te	kleuren.	

Het	zwerfvuil	hoef	je	niet	mee	te	nemen	naar	huis	dat	haalt	de
gemeente	Twenterand	wel	op.	Op	de	site	van	de	gemeente	Twenterand
kun	je	eenvoudig	een	melding	maken	waar	je	zwerfvuil	verzameld	hebt.
Meestal	is	het	dan	binnen	24	uur	al	opgehaald.	

Afvalgrijpers	kunnen	je	via	de	mail	aanvragen.

Eigenlijk	door	toeval	stuite	Ben	Klein	Nagelvoort	van	de	AWN-
archeologie	Twente	op	een	een	Vroeg-Mesolithisch	'
vuursteenatelier'	in	de	Engbertsvenen.

Eind	februari	2018	liep	hij	te	wandelen	met	de	hond	in	de
Engbertsdijksvenen.	Het	had	flink	gevroren	en	de	vorst	zat	in
de	grond.	2	grote	graafmachines	waren	bezig	om	de
turfachtige	veenlaag	te	verwijderen	hier	en	daar	tot	op	het
onderliggende	zand.	Als	amateurarcheoloog	moest	hij
natuurlijk	even	kijken	of	er	iets	interessants	te	zien	was.

Lees	verder	op	de	site	van	de	AWN	Twente		

Of	het	boekje	“Overijssels	Erfgoed	2018	Archeologische	en
Bouwhistorische	Kroniek”	
	

Colum	Vroege	vogels		14	mrt	2021

Gerrit	belde.	Al	kende	ik	Gerrit	niet.	Gerrit	uit	het	schone
Goor.	‘Of	ik	een	boompje	wilde	planten?’	Of	zoals	hij
letterlijk	zei:	’n	beumke	pott’n.	En	als	iemand	aan	mij
vraagt	‘Goh,	Nathalie,	woj	'n	beumke	pott’n?’	komt	mijn
liefde	voor	taal	en	natuur	zo	ontiegelijk	tezaam’	dat	dit	ter
plekke	uitmondt	in	een	groot	met	opwinding	doorspekt
jubelend	ja.	Het	ging	om	een	wilgentelg	en	het	zou
gedoopt	worden	met	een	handje	water	uit	de	Regge.	Ik
werd	er	bijkans	bijbels	van.	Oja,	en	voorafgaand	‘kriej
‘koffie	met	kreantenwegge.’	Zoals	het	het	oude	Twentse
geboortegebruik	betaamt.
	
De	dag	brak	aan.	Gerrit	en	ik	kuierden	langs	een	smalle	zijtak	van	de	Regge	met	een	batse,
boor	(een	schep	en	grondboor)	en	wilgentelg	nummer	45.	Vele	planters	waren	mij	voorgegaan.
Herman	Finkers,	Johanna	ter	Steege,	Hans	Haamberg;	de	voorzitter	van	de	meest
gerenommeerde	touwtrekkers-vereniging	uit	de	regio	en	Tommy	Wieringa.	Tommy,	toch,	dacht
ik	nog.	Ook	vatbaar	voor	vragen	als:	‘Woj	’n	beumke	pott’n?’	
	
Alles	was	ooit	begonnen	bij	een	burn-out.	Al	noemde	Gerrit	zichzelf	liever	een	kaars.
Een	keers.	Maar	dan	eentje	die	aan	beide	kanten	brandde.	Tot	de	dag	dat	hij	op	was	en	hem
niet	restte	dan	de	tred	van	het	leven	te	vertragen.
	
Dat	bracht	hem	bij	dit	stukje	land	met	Regge.	Nog	geen	vijf	minuten	lopen.	Onlangs	aangekocht
door	de	gemeente.	Een	perceel	waarop	in	de	verre	geschiedenis	een	stoomblekerij	lag.
Bouwhekken	waren	verwijderd	en	de	verloedering	lag	voor	het	oprapen.	‘Gerrit	had	de	bodem
ontdaan	van	blik	en	plastic,	het	sprokkelhout	verzameld	en	aan	de	randen	bijeengebracht.	‘Veur
de	egeltjes.’	Sprokkelhout	en	egeltjes.	Ik	zuchtte.	Ontferming	in	haar	waarachtigste	vorm.
	
Gerrit	zag	de	ambtswoning	die	er	ooit	gestaan	had.	De	ijzeren	palen	van	weleer	die	dienden	als
dragers	van	waslijnen.	Gerrit	zag	onderbroeken	hangen.	De	lakens	wapperen/	En	ik	zag	dat
Gerrit	zag.	Keek	voorbij	de	ongerepte	verwaarlozing.	Meer	zag	dan	ik	kon	zien.	Dat	een
landschap	verhalen	herbergt.	Bruin	metaal	dat	ooit	een	brug	was.	Een	stenen	huisje	een
pompgemaal.	Beukenhaag	tot	bos	verworden.	En	langs	en	door	alles	het	kabbelen	van	de
Regge.
	
En	de	gemeente	dan?	vroeg	ik.	Al	wist	ik.	Een	opgebrande	kaars	dat	een	perceel	aangrijpt	om
schoonheid	in	ere	te	herstellen	met	Tommy,	Herman	en	Johanna	aan	zijn	oevers,	aan	zijn
flanken.	Daar	kan	geen	beleidsplan	dat	in	woorden	rept	over	‘duurzaamheid	en	prioriteit	en
biodiversiteit	en	aanplant	en	herstel	van	landschapselementen	en	hergebruik	van	industrieel
erfgoed’	tegenop.
	
De	wilg	stond.	Ik	doopte	haar	tot	Euphemia.	De	naam	van	mijn	oma.	Hoe	zij	’s	avonds	blauwe
lavendel	borduurde	onder	een	schaars	licht	in	een	volledig	donkere	kamer.	Hoe	zij	snijbonen
van	eigen	land	door	de	molen	haalde.	Zij	was	al	duurzaam	toen	het	woord	nog	niet	bestond.

In	2020	zijn	40	paren	kraanvogels	geteld	in	Nederland;	dat	zijn
er	5	meer	dan	in	2019.	In	totaal	hebben	36	paren	een	nest
met	eieren	en	daarvan	krijgen	13	paren	kuikens.	Er	zijn	19
kleine	kuikens	geteld	en	daarvan	vliegen	er	12	uit.

Noord-Nederland	(30)	herbergt	twee	derde	van	de	paren.	In
het	midden	en	oosten	(8)	van	het	land	is	een	geringe	groei,
maar	in	het	zuiden	(2)	blijft	het	nog	magertjes.	Het	aantal
uitgevlogen	kuikens	is	mooi	verdeeld	over	het	land.	In	Drenthe
en	Friesland	zijn	er	7	uitgevlogen,	in	Overijssel	2	en	in	Gelderland	3	kuikens.	Het	tellen	van	de
kleine	kuikens	per	paar	is	overigens	niet	eenvoudig;	de	aantallen	moeten	dan	ook	gezien
worden	als	een	minimum.

In	Overijssel	en	Gelderland	gaat	het	om	8	broedparen.	In	Overijssel	zitten	broedparen	in	de
Engbertsdijksvenen	(1),	Haaksbergerveen	(3),	Wierdense	veld	(1)	en	bij	Beuningen	(1).
Lees	hier	verder	op	de	Kraanvogelsite	van	Nederland.	www.kraanvogels.net
	

coronaproof	webinair	style!

Online	cursus	veldbiologie	in	10	delen,	gepresenteerd	door	SoortenNL,
de	koepelorganisatie	van	9	natuursoortenorganisaties.	Diverse	experts
leren	je	op	tien	woensdagavonden	van	alles	over	de	meest	boeiende	en
bijzondere	planten	en	dieren	van	Nederland.	Per	soortgroep	is	er
aandacht	voor	hoe	je	ze	kunt	herkennen,	waar	je	ze	kunt	vinden,	waar
je	er	meer	over	te	weten	kunt	komen	en	op	welke	manieren	je	er	zelf
onderzoek	naar	kunt	doen	of	hoe	je	ze	kunt	beschermen.

Op	woensdagavonden	14	april	t/m	23	juni	van	19:30	–	20:45	uur
De	kosten	zijn	€65,-,	inclusief	het	Basisboek	Veldbiologie.

Meer	informatie	hier	op	de	site	van	Soorten.nl

Basisboek	Veldbiologie	(Paperback	€	24,95)
(Verschijnt	op	21	mei	2021)

‘Basisboek	Veldbiologie’	nodigt	uit	om	zelf	op	onderzoek	te
gaan	in	de	natuur.	Je	leert	hoe	je	wilde	planten	en	dieren	kunt
herkennen,	hoe	een	natuurgebied	in	elkaar	zit,	maar	ook	hoe
je	zelf	eenvoudig	veldwerk	kunt	doen.	Kortom:	het	biedt	alle
basiskennis	bij	elkaar	die	je	nodig	hebt	om	een	goede
veldbioloog	te	worden.

Het	boek	bevat	een	goed	gefundeerde	inleiding	over	wat
natuur	eigenlijk	is	en	op	welke	manieren	je	daar	over	na	kan
denken	en	mee	om	kan	gaan.	Ook	geeft	het	een	overzicht	van
abiotische	factoren,	landschappen,	grondsoorten	en
aquatische	kringlopen.	

Maar	de	hoofdmoot	wordt	gevormd	door	de	soorten.	In	het
boek	worden	de	meest	algemene	paddenstoelen,	mossen,
planten,	vogels,	zoogdieren,	insecten,	reptielen,	amfibieën	en	vissen	behandeld	met	aandacht
voor	ecologie	en	taxonomie	maar	ook	voor	hoe	je	mee	kunt	doen	aan	onderzoek	en	monitoring.
Zee,	strand	en	kust	worden	apart	behandeld.	

Meer	informatie	op	de	site	van	de	KNNV	uitgeverij	

link	naar	onze	site:	vriezenveen.knnv.nl

Nieuwsbrief	KNNV	Vriezenveen Bekijk	de	webversie

Eerder	uitgeven	van	de	nieuwsbrieven	staan	op	onze	website	

Contact	blijven	houden	met	leden	en	contact	leggen	met	belangstellenden	is	nodig	en	nuttig.
De	natuur	staat	het	laatste	jaar	wel	extra	in	de	belangstelling.	Dit	mede	vanwege	de
beperkingen	die	corona	ons	oplegt.	Genieten	van	de	ontluikende	natuur	tijdens	een	wandeling
en	fietstocht	kan	uitstekend.

Voor	dat	contact	verzorgen	we	wekelijks	ook	de	column	"NatuurKijk"	in	weekblad	"de	Toren	van
Twenterand".	Dit	doen	we	als	KNNV	samen	met	de	milieuraad,	de	Hammer	Vogelwacht	en	de
bijenvereniging.	Binnenkort	zijn	al	100	columns	verschenen.
Met	een	breed	scala	aan	actuele	onderwerpen.	Lezers	kunnen	hierop	ook	reageren.	Bij	veel
artikelen	kan	een	foto	zorgen	voor	extra	uitstraling.	Dat	stimuleert	ook	het	lezen	van	de	column.
Maar	de	opmaak	van	de	krant	laat	dit	echter	(nog)	niet	toe.

We	gaan	het	voorjaar	in,	geniet	ervan!
Voorzitter	Herman	Stevens

Oeverzwaluwenwand	Oosterweilanden

Vrijwilligers	gevraagd
In	2019	zijn	op	het	bedrijventerrein-Oosterweilanden	oeverzwaluwwanden	twee	wanden	met
ieder	ca	140	gaten	aangelegd.	De	gemeente	had	de	KNNV	gevraagd	we	eventueel	voor	een
kleine	vergoeding	deze	wanden	willen	onderhouden.	In	2020	hebben	de	Oeverzwaluwen	er
geen	gebruik	van	gemaakt	en	ook	dit	jaar	is	het	natuurlijk	afwachten.	Wel	zijn	er	in	veel	gaten
“hangplanten”	gaan	groeien	die	nu	door	een	paar	vrijwilligers	met	een	snelle	actie	verwijderd
zijn.	Maar	voor	de	lange	termijn	zoeken	we	vrijwilligers	die	zich	hiervoor	in	willen	inzetten.	Het
werk	bestaat	uit	de	wanden	ontdoen	van	kruiden,	schonen	van	de	gaten	en	het	vullen	van	de
gaten	met	lemig	zand.

Opgave	of	meer	informatie	kan	hier	via	de	mail.

Wie	doet	er	mee	in	de	biologische	volkstuin.

Veel	mensen	zullen	het	niet	weten	maar	behalve	de	kruidentuin	is	er	in	het	Herman	Jansen	park
in	Vriezenveen	ook	nog	een	volkstuin.	In	deze	tuin	worden	groenten	en	kruiden	op	volledig
biologische	manier	gekweekt.

Onder	de	deskundige	leiding	van	Diny	van	Zwol	kun	ook	jij	ervaring	op	doen	met	deze
verantwoorde	manier	van	tuinieren.	Vanaf	30	maart	wordt	gestart	op	dinsdagavond	vanaf
18:30uur	en	als	de	avonden	langer	worden	vanaf	19:00uur.

Hier	is	op	dit	moment	nog	plaats	voor	2	deelnemers	die	hieraan	gratis	kunnen	meedoen.	Het	is
een	gezonde,	gezellig	en	leerzame	bezigheid	met	als	resultaat	iets	smaakvols	op	je	bord.
Bel	voor	informatie	en	opgave	met	Diny	tel:	0546	563208

Uit	de	nieuwsbrief	van	de	Hammer	Vogelwacht	2021
Patrijzen	langs	de	Fortwijk	en	Hammerdijk	2020

Rond	de	boerderij	van	Kamphuis	zijn	in	de	loop	van	het	najaar	drie	kluchten	zichtbaar
geworden.	Vijf,	negen	en	zeven	patrijzen,	die	in	familieverband	de	winter	proberen	door	te
komen.	In	het	midden	gedeelte	hebben	twee	koppels	geen	succes	gehad,	maar	aan	het	eind
richting	het	Stroomkanaal	is	een	klucht	van	10	patrijzen	meermalen	gezien.	Aan	het	eind	van	de
Fortwijk	de	Hammerdijk	op	richting	het	Overijssels	kanaal	lopen	net	over	het	bruggetje	over	het
Stroomkanaal	een	klucht	van	5	en	eentje	van	6.	Nog	voor	de	kwekerij	liep	op	een	gemaaid
gerstperceel	lange	tijd	een	klucht	van	15	patrijzen.	Nu	lopen	net	voorbij	de	kwekerij	een	klucht
van	9	links	van	de	weg	en	rechts	van	de	weg	huist	een	klucht	van	8	patrijzen.	Verder	het	terrein
in	richting	de	plasdras	leven	nog	twee	kluchten	,	eentje	van	3	en	een	klucht	van	7	patrijzen.

Alles	bij	elkaar	leven	er	zo’n	kleine	negentig	patrijzen.	De	vraag	is	hoeveel	van	die	patrijzen	zijn
er	nog	aan	het	begin	van	het	broedseizoen.	In	literatuur	over	patrijzen	wordt	de	wintersterfte
geschat	op	30	tot	70	%.	Er	moeten	dus	ook	behoorlijke	aantallen	zijn	om	aan	het	begin	van	het
broedseizoen	voldoende	paartjes	te	hebben	om	volgend	jaar	weer	voldoende	patrijzen	te
hebben.	Maatregelen	om	de	wintersterfte	tegen	te	gaan	dragen	erg	bij	aan	het	succes.	Kortweg
gaat	het	dan	over	voldoende	dekking,	voedsel	en	rust.

						Zwerfvuil	maken	is	geen	kunst							Zwefvuil	opruimen	is	dat	wel
Zwerfvuil:	laten	we	het	samen	doen

10.000jaar	oud	Vuursteenatelier	in	de	Engbertsdijksvenen	gevonden	

Nathalie	Baartman:	’n	beumke	pott’n

Broedsucces	Kraanvogels	in	Nederland	2020

In	en	om	de	Engbertsdijksvenen	staat	de	komende	tijd	nog	veel	te	gebeuren.	Om	op	de	hoogte
te	kunnen	blijven	is	een	speciale	website	beschikbaar.		Engbertsdijksvenen.nl

Natuurclubs	organiseren	via	soorten.nll	een	tiendelige	online	cursus	over	de	natuur

Wat	is	het	verschil	tussen	een	havik	en	een	buizerd?	Hoe	kun	je	onderzoek	doen	naar
vleermuizen	of	de	korstmossen	op	je	stoep?	Welke	padden	leven	er	in	ons	(kikker)landje?	Wat
is	eigenlijk	natuur?	Dat	-	en	nog	veel	meer-	leer	je	in	de	tiendelige	online	cursus	veldbiologie,
opgezet	door	SoortenNL.

Diverse	experts	leren	je	in	tien	virtuele	excursies	alles	over	de	meest	boeiende	en	bijzondere
planten	en	dieren	van	Nederland.	Per	soortgroep	is	er	aandacht	voor	hoe	je	ze	kunt	herkennen,
waar	je	ze	kunt	vinden,	waar	je	er	meer	over	te	weten	kunt	komen,	op	welke	manieren	je	er	zelf
onderzoek	naar	kunt	doen	en	hoe	je	ze	kunt	beschermen.	Er	zijn	lessen	over	onder	andere
reptielen	en	amfibieën,	bomen	en	planten,	insecten,	landzoogdieren,	paddenstoelen,	vogels	en
strand-	en	zeedieren.

SoortenNL	is	een	netwerk	van	natuurorganisaties.	Deze	organisaties	verzamelen
natuurgegevens	met	behulp	van	vrijwilligers	en	doen	toegepast	onderzoek	naar	de	bescherming
van	soorten	en	hun	leefgebieden.	Deze	soortenorganisaties,	zoals	de	zoogdiervereniging	of	de
vlinderstichting,	zijn	elk	gespecialiseerd	in	een	groep	dieren	of	planten.

Deze	nieuwsbrief	van	de	KNNV	Vriezenveen	zal	ca	1	keer	per	maand	uitkomen	of	als	er	iets	te
melden	is.	Iedereen	die	iets	leuks	en	belangrijks	te	vertellen	heeft	ken	dat	doorgeven	aan	de
redactie.	De	redactie	houdt	het	recht	iets	wel	of	niet	te	plaatsen.	Geef	het	door	via	deze	link		

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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