
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.: 06-52786351) of Dick Berkhof (tel.: 0546-

573016). 

 

Zaterdag 18 September 2021 Algemene excursie Eerderachterbroek 

Al zeventig jaar een beschermd boerenland en zeldzaam voor Nederland. Het is nu grotendeels van 

Natuurmonumenten waar het voorheen van Baron van Pallandt was. En het krijgt ook de eerste koop 

van de overige delen van het Ommer Landgoed. Dit unieke kleinschalige kampen- en heide 

ontginningslandschap met enkele boerderijen wordt zo goed als mogelijk in stand gehouden. Akkers, 

houtwallen, bosjes en heide. Alles in de geest van de Baron van Pallandt. Als we deze morgen al 

wandelend over zandpaden en karrensporen gaan lijkt het of de tijd hier heeft stil gestaan. De kleine 

pareltjes heide die we tegenkomen worden beheerd door de schaapskudde van Scheperij Salland. Het 

gebied is circa 200 ha groot en is vrij toegankelijk. We komen zowel loof- als dennenbos tegen en 

verscholen boerderijen met geel zwarte luiken die zoveel mogelijk natuurlijk worden beheerd. Ook 

kikkerpoelen zijn hier aanwezig. Deze ochtend kijken wij naar zowel flora als fauna, of anders gezegd: 

alles wat voor onze ogen en voeten komt en we zien. Dus schroom niet om je op te geven. 

Opgave is nodig: dit omdat wij nog de Corona regelgeving in acht nemen. 

Dit kan via : webmaster@vriezenveen.knnv.nl 

Verzamelen: 09:00 uur op de parkeerplaats met eigen vervoer naar P-plaats (Janmansweg 15, 7683 

SG Den Ham)   (https://goo.gl/maps/UFiUqwK56XGs2VVt5  deze link alleen digitaal gebruiken dus 

niet in de Uitpluizertje ) 

Duur wandeling ongeveer drie uur.  
 

Dinsdag 12 oktober en 26 oktober 2021. Landschapsbeheer Veenschap 

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. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 06-52786351) of Dick Berkhof (tel.: 0546-

573016). 
 

Zaterdag 23 oktober 2021. Paddenstoelen/herfst excursie naar het Zandstuvebos 

Het Zandstuvebos ligt tussen Den Ham en Vroomshoop. Zandgrond met in de bodem ook hier en daar  

resten van veenpakketten. Na tijden met veel regen kan het hier en daar nat zijn. Door de variatie in 

ondergrond en begroeiing zijn er ook de nodige soorten paddenstoelen te vinden 

Meenemen: Paddenstoelenboek, spiegeltje 

Verzamelen: In verband met corona. 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij zwembad Aquapark de 

Zandstuve, Hammerweg 75 (postcode 7681) 

Afloop: ongeveer 11.30 uur  

Opgave is nodig: dit omdat wij nog de Corona regelgeving in acht nemen. 

Dit kan via : webmaster@vriezenveen.knnv.nl 
 

Zaterdag 6 november 2021. Nationale natuurwerkdag met Scouting 

Nationale natuurwerkdag samen met Scouting Vriezenveen in het Veenschap nabij het Veenmuseum 

aan het Hazenpad. Dit jaar bomen kappen, berken opslag, varens/graspollen verwijderen, 

heideschonen. Met deze werkzaamheden wordt de natuur een handje geholpen. 

Start: 09.15 uur nabij 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.  
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Dinsdag 16 november 2021. Landschapsbeheer Veenschap 

Op deze doordeweekse ochtenden de handen uit de mouw in het Veenschap.  

Iedereen die 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.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 06-52786351) of Dick Berkhof (tel.: 0546-

573016). 
 

Zaterdag 13 november 2021. Excursie naar Landgoed Beerze 

Het is alweer enkele jaren geleden dat we hier geweest zijn. In die tussentijd is er erg veel veranderd in 

dit prachtige natuurgebied. In het kader van Natura 2000 zijn  veel werkzaamheden uitgevoerd, zoals 

het dempen van sloten, aanleggen van dijkjes en kades, het ondieper maken van grote waterplassen, 

kappen van 55 ha merendeel dennenbos, het verwijderen van enorme hoeveelheden berken- en andere 

opslag, het uitbreiden van de zandverstuiving, enz enz. 

We gaan hier een kijkje nemen en zien wat er zoal veranderd is. Onze ervaren excursieleider Bram zal 

ons de veranderingen die doorgevoerd zijn allemaal laten zien en uitleg geven over het hoe en 

waarom. 

Verzamelen: 09:00 uur op de parkeerplaats de Beerzerpoort 4, 7736 PM Beerze tegenover de 

weg naar het Landhuis Beerze. 

( https://goo.gl/maps/usRpb9EtudLS6uaVA deze link alleen digitaal gebruiken dus niet in de 

Uitpluizertje) 

Excursie duur ca 3 uur. 

Meenemen: verrekijker, vogelboek, waterdicht schoeisel. 

 

Dinsdag 30 november en dinsdag 14 december 2021. Landschapsbeheer Veenschap 

Op deze doordeweekse ochtend 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.  

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

573016). 

 

Zaterdag 18 december 2021. Gezellige midwinter kerstwandeling, mits de corona 

omstandigheden dit toelaten! 

Ook dit jaar is er weer, zoals jullie gewend zijn van ons, een gezellige kerstwandeling. 

Het is een traditie geworden en men zegt soms wel dat je tradities in ere moet houden dus dat proberen 

wij dan ook maar. 

Waar we deze middag naar toe gaan is zoals altijd een verrassing, alleen voor de organisatie een 

“weet”. Het “weer” nemen wij zoals het is, misschien wel een besneeuwd landschap. 

 

Dus ook nu een goed humeur meenemen, goed schoeisel en warme kleding naar gelang de 

temperatuur is. Na afloop is het ergens weer gezellig nazitten onder het genot van snert en andere 

versnaperingen. Tot slot hopen wij op veel deelname en hopelijk nieuwe gezichten. 

Vertrek: 13.00 uur vanaf het Manitobaplein (voor De Hulle) te Vriezenveen. 

Terug: in het donker rond de klok van 18.00 uur. 

Opgave is nodig i.v.m. corona regelgeving.  

Dit kan via: webmaster@vriezenveen.knnv.nl 

Voor het laatste nieuws in verband met corona ontwikkelingen en RIVM-richtlijnen zie 

www.vriezenveen.knnv.nl/ 
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Zaterdag 8 januari 2022. Nieuwjaarsborrel bij de Educatieve kruidentuin  

De traditionele nieuwjaarsreceptie, nu opnieuw op een middag. 

Onder het genot van een hapje en een drankje het afgelopen jaar doornemen en nieuwtjes en de 

nieuwjaarswensen uitwisselen.  

Altijd weer gezellig. Wel kunnen de coronaregels vragen om aanpassingen 

Hou daarom onze website www.vriezenveen.knnv.nl/ in de gaten voor het laatste nieuws. Komt allen! 

Aanvang: vanaf 15.30 uur in of bij het gebouwtje van de Educatieve Kruidentuin in het Herman 

Jansenpark te Vriezenveen. Einde “ongeveer” 17.00 uur!  
  
Dinsdag 11 januari en dinsdag 25 januari 2022. Landschapsbeheer 

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. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.: 06-52786351) of Dick Berkhof  

(tel.: 0546-573016). 
 

Zaterdag 15 januari 2021. Vogelexcursie naar ??? 

Op deze zaterdag willen wij weer eens een echte vogelexcursie organiseren. Traditioneel gaan we dan 

naar een kuststreek in Groningen of Friesland. In verband met het verloop van de corona kunnen we 

nu nog niet iets plannen maar waarschijnlijk zal het wel iets dichter bij Vriezenveen zijn. Een optie is 

natuurlijk de IJssel of de polders maar dat beslissen we aan het eind van dit jaar pas. Hou deze dag 

alvast maar vrij, we zullen in december een definitief plan op onze website bekend maken.  

Kijk dus regelmatig op  www.vriezenveen.knnv.nl/ 

Meenemen: warme kleding, denk er aan het is daar altijd kouder is dan bij ons hier. 

                      Eten en drinken voor de gehele dag 

                      Verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek en goed schoeisel. 

Vertrek: 07.00 uur vanaf het Manitobaplein (voor De Hulle) te Vriezenveen. 

Opgave is nodig i.v.m. corona regelgeving.  

Dit kan via: webmaster@vriezenveen.knnv.nl 

Terug: ongeveer 18.00 uur. 

Reiskosten per auto: 0,20 eurocent per kilometer. 

 

Dinsdag 8 februari 2022. 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) of Dick Berkhof  

(tel.: 573016). 

 
Natuurlijk allemaal afhankelijk van de ontwikkelingen rond de corona 
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