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Beste	lezer	van	deze	nieuwsbrief,
	
Dit	is	alweer	de	6de	digitale	nieuwsbrief	van	de	KNNV	afd.
Vriezenveen.	We	hopen	hiermee	in	een	behoefte	naar	meer
informatie	vanuit	onze	vereniging	te	voldoen.	Jammer	genoeg
beschikken	we	nog	niet	over	de	mailadressen	van	al	leden	en
vaste	relaties.	Het	zou	geweldig	zijn	dat	we	nog	meer	lezers
kunnen	informeren	en	laten	genieten.	Ken	je	mensen	die
mogelijk	ook	geïnteresseerd	zijn,	maak	ze	dan	eens	bekend
met	onze	vereniging	en	deze	nieuwsbrief.
	
Het	is	al	weken	te	koud	met	vaak	behoorlijk	veel	wind.	Vooral	de	koude	nachten	zorgen	voor
vertraagde	activiteiten	die	met	horten	en	stoten	plaats	vinden.	Als	voorbeeld	de	trek	van	de
amfibieën	en	de	matige	activiteiten	van	de	heikikker.	Ook	de	bloei	van	de	krent	begon	vrij	laat.
Vandaag	(28/4)	is	de	avondklok	opgeheven.	Precies	op	tijd	om	na	invallende	duisternis,	bij	een
temperatuur	van	nog	10	graden	boven	nul,	te	luisteren	of	de	boomkikkermannetjes	al	kwakend
actief	zijn.	En	jawel,	maar	nog	wel	zeer	ingetogen	en	mondjesmaat.	Het	geluid,	dat	vooral	op
warme	avonden	te	horen	is,	is	te	omschrijven	als	“kè-kè-kè-kè-kè-kè”.
Nu	wacht	ik	nog	op	de	zang	van	de	koekoek	en	de	wielewaal!
Geniet	ook	van	de	vele	bloeiende	bomen/struiken/planten	en	de	kleurenvariatie	in	het
ontluikende	frisse	groen.
	
Voorzitter,	Herman	Stevens

100	keer	NatuurKijk	de	Toren	van	Twenterand
	
Op	21	april	verscheen	een	jubileumrubriek	in	weekblad	de	Toren	van
Twenterand.

De	100e	NatuurKijk!	100	weken	aan	één	stuk	hebben	we	geschreven	over	de	ons	omringende
natuur	en	over	milieukwesties	dicht	bij	huis.	Een	onuitputtelijke	bron	van	verwondering	en	genot,
maar	ook	van	ongerustheid	en	ergernis.
We	zijn	een	groep	schrijvers	van	KNNV,	de	Hammer	Vogelwacht,	Milieuraad	Den	Ham-
Vroomshoop	en	Bijenvereniging.	We	proberen	in	1800	lettertekens	afwisselende,	leesbare
stukjes	te	schrijven	die	u	hopelijk	aanspreken.

Werkgroep	vindt	haas	in	nestkast
	
De	nestkastwerkgroep	Het	Hexel	van	de	KNNV
Vriezenveen	was	verbaasd	om	tijdens	een
controle	naast	drie	jonge	bosuilen	een	flinke
haas	in	een	nestkast	aan	te	treffen.	"Dit	komt
niet	vaak	voor",	aldus	vrijwilliger	Dini.	"Soms
vinden	we	een	enkel	konijnenpootje	bij	een
steenuiltje,	maar	deze	vondst	is	wel	uniek	te
noemen".
De	nestkast	waarin	de	Bosuil	broedt,	bevindt
zich	met	nog	zo'n	120	nestkasten	op	landgoed
Het	Hexel.	Dit	is	privéterrein,	dus	het	is
bijzonder	dat	de	groep	haar	activiteiten	daar	mag	uitoefenen.

Al	sinds	1989	worden	de	kasten	jaarlijks	in	het	voorjaar	door	een	enthousiaste	groep	vrijwilligers
van	de	KNNV	Vriezenveen	geïnspecteerd.	Broedactiviteiten	van	o.a.	mezen,	vliegenvangers	en
uilen	worden	geregistreerd	en	verwerkt	in	een	jaarverslag.
"In	november	beginnen	we	al	met	een	schoonmaak-	en	reparatieronde.	De	nestkasten	worden
dan	klaargemaakt	voor	het	nieuwe	broedseizoen.	In	het	voorjaar	zien	we	dan	de	eerste
vogelkopjes	uit	hun	tijdelijk	verblijf	steken:	een	fascinerend	gezicht".
Dinsdagavond	werden	de	drie	jonge	bosuiltjes	en	de	vrouwtjesuil	geringd,	gewogen	en	gemeten
door	Ben	Nijeboer.	Ze	zagen	er	gezond	en	weldoorvoed	uit.
Voor	groot	en	klein	die	erbij	mogen	zijn,	is	dit	altijd	weer	een	speciale	gebeurtenis.

Kijk	voor	meer	informatie	en	de	verslagen	op	de	website:		Nestkastenproject	“Het	Hexel”.

foto's	met	eieren	16	maart,	de	jonge	uilen	en	Haas	14	april,	het	ringen	20	april	2021

Twenterand	wordt	steeds	schoner.

Naar	aanleiding	van	de	oproep	in	onze	vorige	nieuwsbrief
hebben	we	4	grijpers	kunnen	uitdelen.	Dit	jaar	hebben
deelnemers	in	Twenterand	al	meer	dan	200	km	gelopen	om
zwerfvuil	te	verwijderen.	Zorgboerderij	de		Koningshoeve	heeft
aangegeven	dat	ze	rond	de	Hammerweg	en	de	Wierdenseweg	het	zwerfvuil	gaan	verzamelen.
Hiervoor	hebben	ze	6	grijpers	en	hesjes	van	de	gemeente	gekregen	TOP!

Op	de	website	app.helemaalgroen	is	goed	te	zien	dat	het	nu	in	Twenterand	steeds	groener
kleurt	en	dus	ook	schoner.	Maar	natuurlijk	blijven	er	nog	veel	straten	die	wachten	op	vrijwilligers.
Wil	je	ook	helpen	stuur	dan	even	een	mailtje	dan	zorgen	we	voor	een	zwerfvuil	opruim	pakket.

Marker	Wadden	krijgt	twee	nieuwe
eilanden

Op	26	april	is	Boskalis	gestart	met	de	aanleg	van	twee
extra	natuureilanden.	Die	komen	in	de	beschutting	van	de
bestaande	vijf	eilanden	van	Marker	Wadden.	De	nieuwe
eilanden	krijgen	een	oppervlakte	van	300	hectare.	Onder
en	boven	de	waterspiegel	en	worden	net	als	de	vorige
opgebouwd	met	slib,	klei,	veen	en	zand	uit	de	bodem	van
het	Markermeer.
De	uitbreiding	is	een	geweldige	impuls	voor	verder
herstel	van	de	waterkwaliteit	en	de	natuur	in	Nationaal
Park	Nieuw	Land.

Wereldprimeur
De	aanleg	van	Marker	Wadden	is	een	van	de	grootste	natuurherstelprojecten	in	West-Europa.
Het	doel	is	het	veranderen	van	het	ecologisch	verarmde	Markermeer	in	een	dynamisch	gebied
dat	rijk	is	aan	planten	en	dieren.	Dat	doen	we	door	het	creëren	van	een	archipel	van
natuureilanden.	Building	with	Nature-technieken	spelen	daarbij	een	sleutelrol.	Met	name	het	op
grote	schaal	bouwen	met	fijn	slib	is	een	wereldprimeur.	Daarbij	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten:
het	aanwezige	slib	dat	een	nadelig	effect	heeft	op	de	biodiversiteit	in	het	meer	wordt	effectief
ingezet	als	bouwstof	voor	het	nieuwe	natuurgebied.	Daarnaast	vindt	unieke,	grootschalige
natuurontwikkeling	plaats	in	een	gebied	grenzend	aan	een	dichtbevolkte	regio,	waarbij	tevens
ruimte	voor	recreatie	wordt	gecreëerd."Goed	nieuws	voor	de	natuur	in	het	Markermeer:	direct
achter	de	eerste	vijf	eilanden	van

Lees	verder	op	de	site	van	Natuurmonumenten

Veel	mensen	vinden	een	open	haard,	vuurkorf	of
houtkachel	gezellig.	Maar	wat	voor	de	één	gezellig	is,	kan
bij	een	ander	leiden	tot	hinder	en	gezondheidsklachten.
Helaas	stoken	steeds	meer	mensen	hout.	Niet	alleen
voor	de	gezelligheid.	Maar	ook	om	het	huis	te
verwarmen.	Steeds	meer	mensen	hebben	een
verwarming	die	brandt	op	hout.

Houtrook	is	altijd	ongezond,	voor	jezelf	en	voor	je	buren.	De	rook	van	een	houtkachel	bestaat	uit
een	mengsel	met	veel	verschillende	stoffen.	In	de	rook	zitten	bijvoorbeeld	fijnstof	en	roet.
Houtrook	veroorzaakt	luchtvervuiling.	En	niet	zo’n	beetje	ook.	Wist	je	dat	twee	uur	hout	stoken
even	veel	fijnstof	in	de	lucht	brengt	als	een	auto	die	van	Amsterdam	naar	Milaan	rijdt?	Als	je
hout	stookt,	komen	er	ook	giftige	stoffen	vrij	en	stoffen	die	kanker	kunnen	veroorzaken.
Ouderen,	kinderen	en	mensen	met	gevoelige	longen	of	hartklachten	zijn	extra	gevoelig	voor	de
effecten	van	rook.

bron:	ggdleefomgeving.nl

Zakgids	Stoepplanten		KNNV	Uitgeverij.

Planten	op	je	eigen	stoep,	in	je	eigen	buurt,	de	meeste
mensen	gaan	er	aan	voorbij	zonder	ze	op	te	merken.	Deze
nieuwe	plantengids	brengt	104	veelvoorkomende
stoepplanten	-	ingedeeld	op	kleur	-	in	beeld.	Foto's	en	goede
beschrijvingen	helpen	je	de	soorten	gemakkelijk	te	herkennen.
Er	is	een	woord	voor	het	feit	dat	mensen	planten	over	het
hoofd	zien:	plantenblindheid.	We	zijn	gespitst	op	wat	beweegt,
op	dieren.	Planten	leven	hun	leven	te	traag;	daar	is	ons	hoofd
niet	op	ingericht.	Maar,	daar	kun	je	verandering	in	brengen.
Zakgids	Stoepplanten	helpt	je	daarbij.
	
In	deze	plantengids	staan	104	planten	die	je	in	de	stad	kunt
vinden.	Gewoon	op	de	stoep,	tegen	de	huizen,	bij	een
lantarenpaal.	Met	een	dagelijks	wandelingetje	in	je	eigen
omgeving	kom	je	er	al	heel	wat	tegen.	Heb	je	iets	nieuws
ontdekt,	dan	vind	je	de	naam	en	meer	informatie	in	deze

Zakgids	Stoepplanten.
•													Een	sleutel	om	104	planten	op	naam	te	brengen
•													Handig	ingedeeld	op	kleur
•													Heldere	vaste	indeling
•													Rijk	geïllustreerd
•													Uitleg	over	de	naam,	om	die	makkelijker	te	onthouden
•													Links	naar	veel	informatie	en	gratis	downloads

104	stoepplanten	herkennen	|	determinatiesleutel	|	soortbeschrijvingen
Auteur(s):	Hortus	botanicus	Leiden
Zakgids	Stoepplanten	(Paperback)		€	17,95				2021,	ISBN:	9789050118040

KNNV	Uitgeverij.	

link	naar	onze	site:	vriezenveen.knnv.nl

Nieuwsbrief	KNNV	Vriezenveen Bekijk	de	webversie

Eerder	uitgeven	nieuwsbrieven	staan	op	onze	website			

Die	afwisseling	vertaalt	zich	in	stukjes	over	uiteenlopende	onderwerpen.	Van	lelieteelt	tot
paddentrek,	van	boerenlandvogels	tot	plasdras-gebieden	en	van	Natura	2000	tot	bijenkasten	of
bomen	planten.	We	bespraken	allerlei	milieu-onderwerpen:	waterverspilling,	bodemverdichting,
zwerfafval,	bestrijdingsmiddelen,	droogte	en	insectensterfte.
Er	was	ook	aandacht	voor	allerlei	fascinerende	natuurfenomenen	zoals	ijshaar	of	wespengallen.
En	een	lange	stoet	dieren	en	planten	kregen	hun	15	minutes	of	fame:	uilen,	raven,	dassen,
kieviten,	wulpen,	patrijzen,	ooievaars,	kraanvogels,	hoornaars,	wespen,	muggen,	vlinders,
brandnetels,	bieslook,	hulst	en	vliegenzwammen,	tot	mieren	en	pissebedden	aan	toe.
	
Dank	aan	onze	schrijvers	Wim	Hilderink,	Johan	Niphuis,	Harm	Jan	Kerssies,	Herman	Stevens,
Gerrit	Kollenstaart,	Peter	Jansen,	Geert	Euverman	en	Harriët	Snippe.
Het	coördinerende	werk	van	Herman	Stevens	verdient	een	extra	vermelding.	We	danken	ook	de
Toren	van	Twenterand	voor	de	prettige	samenwerking.	We	hopen	met	zijn	allen	nog	jaren	door
te	kunnen	gaan.
	
En	er	is	ook	ruimte	voor	u,	lezer.	Heeft	u	naar	aanleiding	van	onze	stukjes	een	reactie,	een
suggestie,	een	aanvulling	of	een	vraag?
Uw	reacties	zijn	van	harte	welkom.	Stuur	ze	naar	het	onderstaande	adres.
contact:	natuurkijk@gmail.com

Vissen	uit	Oude	zwembad	gehaald.
Afvissing	Oude	zwembad	Vriezenveen.

Zoals	wellicht	bekend	wordt	momenteel	gebouwd	aan	een	nieuwe/	moderne
waterzuiveringsinstallatie
aan	de	Zuivering	in	Vriezenveen.	Om	het	bouwen	van	bassins	mogelijk	te	maken	wordt
bronbemaling	toegepast.	Dat	dit	gevolgen	heeft	voor	de	grondwaterstand	mag	duidelijk	zijn.
Berekeningen	geven	aan	dat	in	de	directe	omgeving	het	grondwaterpeil	tot	3	meter	kan	dalen.
Voor	het	Herman	Jansen	Park	betekent	dit	dat	het	grondwaterpeil	naar	schatting	1,5	tot	2	meter
kan	dalen	tijdens	de	bronbemaling.
	
Een	reeks	van	hete	en	droge	zomers	leidde	in	2020	al	tot	een	dramatische	lage	waterstand	in
het	Oude	Zwembad.	Aan	het	eind	van	de	zomer	2020	heeft	de	gemeente	Twenterand	in
samenwerking	met	het	Waterschap	Vechtstromen	naar	aanleiding	van	klachten	van	bezoekers
en	omwonenden	dan	ook	een	pomp	geplaats	om	water,	komende	van	de	afvoerbeek	van	de
waterzuivering,	naar	het	Oude	zwembad	te	pompen.	Weliswaar	werd	hiermee	het	peil	weer	op
niveau	gebracht,	maar	het	water	bleekdusdanig	zuurstofarm	dat	de	vissen	in	het	Oude
Zwembad	als	gevolg	hiervan	stierven.	Het	beluchten	van	het	water	bood	toen	enige	soelaas.
	
De	gevolgen	van	de	bronbemaling	zijn	goed	te	zien.		In	1	etmaal	daalde	het	peil	in	het	Oude
Zwembad	met	ongeveer	30	à	40	cm.	Wederom	is	er	een	pomp	geplaatst	om	het	peil	op	niveau
te	houden.	Maar	om	vissterfte	als	gevolg	van	de	toevoer	van	zuurstofarm	water	te	voorkomen	is
deze	keer	gekozen	voor	het	vangen	van	de	aanwezige	vis	en	deze	elders	uit	te	zetten.
“Afvissing”	wordt	dit	genoemd.	

Vrijdag	23	april	heeft	deze	“afvissing”	plaatsgevonden.
Met	een	zogenaamde	“zegen”	(een	staand	sleepnet)	wordt	de	vis	naar	één	zijde	gedreven
waarna	deze	met	een	schepnet	wordt	gevangen.	Dit	schepnet	geeft	elektrische	stroomstootjes
die	de	vis	tijdelijk	verdooft	zodat	deze	zich	gemakkelijker	laat	vangen.	Het	werk	is	in	opdracht
van	Waterschap	Vechtstromen	uitgevoerd	door	Sportvisserij	Oost-Nederland.
(belangenbehartigende	organisatie	voor	hengelsportverenigingen).
De	vangst	viel	enigszins	tegen	doordat	het	staande	sleepnet	opgetild	werd	of	vast	kwam	te
zitten	door	de	vele	takken	op	de	bodem.		Gevangen	werd	o.a.	blankvoorn,	riviergrondel,
schubkarper	en	goudvis.
	
Maar	niettemin,	door	goed	overleg	tussen	Waterschap	Vechtstromen,	KNNV	afdeling
Vriezenveen,	gemeente	Twenterand	en	buurtbewoners	blijkt	veel	mogelijk.	De	verwachte	(en
ingecalculeerde)	schade	aan	de	natuur	en	visstand	is	op	deze	manier	wel	tot	een	minimum
beperkt.

Meer	over	de	renovatie	van	de	waterzuivering	is	te	lezen	op	de	site	van	het	Waterschap
Vechtstromen

Oeverzwaluwenwand	bedrijventerrein	Oosterweilanden

Naar	aanleiding	van	de	oproep	om	te	helpen	met	onderhoud	van	de	zwaluwenwand	hebben
zich	5	personen	opgegeven.	
De	eerste	Oeverzwluwen	zijn	bij	de	wanden	gezien,	Of	ze	er	ook	gebruik	van	gaan	maken	om
te	broeden	is	natuurlijk	even	afwachten.

Als	het	zover	is	krijgen	de	vrijwilligers	een	oproep	van	ons.

We	beheren	onze	natuur	kapot
Bron:	Naturetoday	29-MRT-2021	

Nederland	voert	negatief	natuurbeleid:	we	regelen	heel	precies	tot	hoe	ver	de	natuur	mag
worden	aangetast	maar	er	is	nauwelijks	aandacht	voor	wat	natuur	nodig	heeft.	Daardoor	wordt
natuur	vooral	als	hindermacht	ervaren,	terwijl	de	positieve	kwaliteiten	niet	belicht	worden.	Beleid
dat	uitgaat	van	wat	de	natuur	nodig	heeft,	levert	uiteindelijk	veel	meer	op,	betogen	Sander
Turnhout	en	Sander	Hunink.

“De	stikstofcrisis	zal	ook	de	nieuwe	regering	zwaar	op	de	maag	liggen”,	kopte	Trouw	op	21
maart.	Dat	klopt,	maar	door	alleen	te	denken	in	termen	van	stikstof,	lopen	we	het	risico	om
opnieuw	miljarden	te	verspillen	aan	maatregelen	die	het	uiteindelijke	doel	–	een	gunstige	staat
van	instandhouding	voor	onze	soorten	en	habitats	–	niet	zullen	halen.	Met	het	huidige
natuurbeleid	beheren	we	de	natuur	kapot	en	zolang	dat	niet	verandert,	kan	elke	ontwikkeling
succesvol	worden	aangevochten,	ongeacht	hoeveel	koeien	je	opkoopt.

Sinds	natuur	bij	het	ministerie	van	LNV	is	ondergebracht	voeren	we	in	Nederland	geen
natuurbeleid	maar	natuurvernietigingsbeleid:	met	drempelwaardes,	plafonds	en	kritische
depositiewaarden	regelen	we	tot	in	de	puntjes	wat	er	allemaal	kapot	gemaakt	mag	worden,
maar	natuurherstel	doen	we	in	de	regel	niet,	te	weinig	of	verkeerd.	Dat	trekken	populaties	niet.
In	het	natuurbeleidsplan	uit	1990	wordt	een	brede	visie	geschetst	met	reservaten,	verbindingen
en	zones	voor	allerlei	vormen	van	nevengebruik,	maar	onder	landbouw	werd	het	een	beleid	dat
op	papier	stuurde	op	‘zo	min	mogelijk’	en	in	de	praktijk	op	‘zelfs	dat	niet’.

Toppunt	was	Rutte1	die	alles	schrapte	wat	niet	juridisch	hard	verplicht	was,	nog	eens	75	procent
bezuinigde	en	de	uitvoering	verder	versnipperde.	Dat	heeft	een	diepe	put	geslagen	in	ons
landschap	en	die	zal	eerst	gedempt	moeten	worden,	voordat	de	vergunningverlening	weer	op
gang	kan	komen.	Die	put	is	dieper	dan	je	denkt,	want	eigenlijk	zaten	we	voor	Rutte	ook	al	op	de
bodem.

We	doen	slechts	de	helft…
Bij	de	aanwijzingen	van	de	Natura	2000-gebieden	hebben	we	gebieden	expres	klein	begrensd
en	met	name	voor	de	boerenlandsoorten	hebben	we	bewust	géén	gebieden	aangewezen.	Dat
‘zo	min	mogelijk’	heeft	te	maken	met	druk	op	de	ruimte	die	in	Nederland	groot	is	en	met	de
grondpositie	van	boeren	die	politiek	altijd	gevoelig	ligt.	Het	gevolg	is	dat	de	helft	van	de
beschermde	soorten	en	habitats	voor	een	duurzame	instandhouding	afhankelijk	is	van	gebieden
buiten	Natura	2000.	Op	papier	zouden	we	die	beschermen	in	het	Natuurnetwerk	Nederland
(NNN),	via	agrarisch	natuurbeheer	en	in	Rijksbufferzones,	maar	onder	het	Ministerie	van
Landbouw	werd	de	uitvoering	vakkundig	kapot	georganiseerd.	Bufferzones	werden	toch
intensief	gebruikt,	plannen	en	procedures	werden	eindeloos	vertraagd,	verbindingen	werden
geschrapt	en	het	agrarisch	natuurbeheer	bleek	niet	te	werken.	Daarmee	missen	we	in	het	beleid
niet	alleen	de	soorten	en	habitats	van	het	landelijk	gebied	(de	helft);	de	stikstofcrisis	en	de
insectensterfte	laten	zien	dat	er	binnen	de	begrensde	gebieden	niet	meer	tegenop	te	beheren
valt	(zelfs	dat	niet).

De	juridische	insteek	van	het	beleid	maakt	het	er	niet	beter	op:	we	kijken	alleen	nog	naar	het
‘verslechteringsverbod’	uit	de	habitatrichtlijn	en	doen	daardoor	nauwelijks	iets	aan	verbeteren.
Dat	is	immers	niet	hard	verplicht.	Het	verslechteringsverbod	is	heel	simpel:	als	beschermde
soorten	en	habitats	zich	in	ongunstige	staat	van	instandhouding	bevinden,	mag	je	het	niet	nóg
slechter	maken.	Doe	je	dat	toch,	dan	moet	je	dat	herstellen.	Op	papier	hebben	we	allerlei
beheermaatregelen	waarmee	je	schade	kunt	herstellen,	maar	in	de	praktijk	gebruiken	we	die
vooral	als	aflaat	om	stikstofruimte	te	creëren.

Brede,	kort	gemaaide	berm.	Hier	is	ruimte	genoeg	voor	gefaseerd	maaien.	Waarom	niet	een	gedeelte	bij	het
maaien	laten	staan?	(Bron:	Geert	Kor)

…	en	zelfs	dat	niet
Daardoor	beheren	we	veel	van	onze	natuur	kapot.	Door	te	intensief	plaggen,	worden	bodems
kapot	gemaakt;	door	beken	met	grote	haast	te	schonen,	wordt	oevervegetatie	vernield	en
leggen	vissen	massaal	het	loodje	en	door	onzorgvuldig	maaien,	worden	veel	insecten	gedood.
Je	zou	willen	dat	het	incidenten	zijn	maar	wat	natuurregels	betreft,	rijden	we	in	Nederland
stelselmatig	door	rood	licht.	En	omdat	we	ook	niet	handhaven,	gaat	het	pas	mis	als	iemand	naar
de	rechter	stapt.
Voor	beleid	dat	juridisch	duurzaam	is,	heb	je	een	integrale	visie	nodig,	voor	de	lange	termijn.	En
beleid	dat	veel	breder	is	dan	de	wet,	zodat	het	mogelijk	is	om	de	juridische	verplichtingen	in	te
bedden	in	een	breed	en	inclusief	beleid	waarin	je	natuur,	landschap,	gezondheid,	recreatie	en
economische	dragers	een	plaats	kunt	bieden.	Natuur	moet	inclusief	zijn	en	daarvoor	heeft	het
ruimte	nodig.	Je	moet	dan	niet	sturen	op	hoeveel	je	mag	vervuilen	maar	op	wat	je	wilt
herstellen.	Als	je	alleen	stuurt	op	stikstof	mis	je	verdroging,	vervuiling	en	pesticiden;	grote
drukfactoren	die	elkaar	ook	nog	eens	versterken.

We	komen	pas	uit	de	crisis	als	we	leren	denken	vanuit	wat	soorten	en	habitats	nodig
hebben.	Alle	soorten.	Overal!

Tekst:	Sander	Turnhout,	Radboud	Healthy	Landscape	en	SoortenNL	en	Sander	Hunink,
NatuurInclusie

Glyfosaat	is	gewoon	toegestaan,	ook	vlak	naast	natuurgebieden	zoals	hier	bij	de
Engbertsdijksvenen.	De	kraanvogels	en	andere	vogels	eten	vaak	de	insecten	die
ook	gedood	zijn	en	op	de	akkers	liggen.	En	dat	mag	hier	nog	steeds!

	

Gezondheidsklachten	door	houtrook

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.		Bekijk	de	site	via	deze	link

Deze	nieuwsbrief	van	de	KNNV	Vriezenveen	zal	ca	1	keer	per	maand	uitkomen	of	als	er	iets	te
melden	is.	Als	u	ook	eens	iets	wilt	schrijven	dat	leuk	of	interessant	is	om	in	de	nieuwsbrief	te
plaatsen,	graag!	De	redactie	houd	het	recht	iets	wel	of	niet	te	plaatsen.
Ons	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	er	is	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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