
KNNV	afd.	Vriezenveen	e.o.
Mei	2022	nieuwsbrief		nr.18

De	KNNV	afd.	Vriezenveen	organiseert	in	dit	kader	een	gratis
extra	vogelexcursie	en	wel	in	“ons”	Natura	2000	gebied	de
Engbertsdijksvenen	op	zaterdag	7	mei	a.s.
Startpunt	excursie:	parkeerplaats	Staatsbosbeheer
Engbertsdijksvenen,	Oude	Hoevenweg
(tegenover	huisnummer	138)	tussen	De	Pollen	en	Bruinehaar.
Starttijd:	07.00	uur.	De	excursie	wordt	begeleid	door	ervaren
vogelaars	van	de	KNNV.

De	afstand	van	de	tocht	is	ongeveer	5	kilometer	en	duurt	tot
plm.	11.00	uur,	ook	afhankelijk	van	wat	we	allemaal	gaan	zien.
Het	weer	zal	hierin	ook	een	rol	spelen	en	mede	daarom	is	het
verstandig	goed	schoeisel	en	kleding,	aangepast	aan	de
weersomstandigheden,	te	dragen.
Uiteraard	is	een	verrekijker	het	instrument	om	vogels	van
afstand	te	bekijken.
Door	de	begeleiders	worden	telescopen	meegenomen	om	de	vogels	nog	“dichterbij”	te	halen.
Allen	van	harte	welkom!

Meer	informatie	is	verkrijgbaar	bij:
KNNV	afd.	Vriezenveen.	(Johan	Niphuis)
Mail:	jgniphuis@gmail.com
Tel.:	06-33333469

Houdt	met	de	kleren	rekening	met	mogelijk	hoog	nat	gras,	en
als	we	een	beetje	pech	hebben	met	muggen.	Lange	broek	en
hemdsmouwen	zijn	dan	wel	lekker,	en	vergeet	de	Deet	niet.

Op	onze	website	vriezenveen.knnv.nl	kun	je	lezen	als	het
doorgaat

Vertrek:	08:00	uur	vanaf	het	Manitobaplein	te	Vriezenveen
Terug:	ca.	12:30	uur

Ondanks	deze	kleine	tegenvallers	hebben	wij	genoten.
Hier	geen	lawaai,	geen	luchtvervuiling,	en	geen	stress.	De
stilte	van	het	weidse	landschap,	over	de	dijk	de	stilte	van	het
wad	en	kwelder,	en	de	leegte	de	je	hier	overal	om	je	heen
ziet,	heerlijk.	Je	rijdt	door	kleine	dorpjes,	en	gehuchtjes	waar
de	tijd	lijkt	stil	te	staan.	Op	veel	punten	stop	je	met	de	auto,	en
klim	je	over	de	dijk	en	kijk	je	over	het	wad	of	kwelder	op	zoek
naar	vogels,	ondanks	de	zeer	straffe	wind.	En	waar	je	amper
een	vogeltelescoop	stil	kon	houden.

We	gaan	verder	door	Harlingen	(mooi	stadje)	richting	De
Zwarte	Haan,	een	gehuchtje	van	3	woningen,een	restaurantje
en	een	kleine	camping.	Kilometers	rijden	wij	langs	de	kustlijn
door	gehuchten	met	namen	als:	Roptazijl,	Koehool	en	Nije
Altoenae,	Verder	Kwelder	de	Westhoek,	en	Polder	het
Noorden.	Stilte	is	het	woord	hier,	we	horen	alleen	maar	de
wind	en	zijn	op	zoek	naar	vogels.	We	zien	mooie	soorten	als:
Bruine	kiekendief	(man),	Goudplevieren,	Tapuiten,	Torenvalk
en	Scholeksters	die	broeden	op	akkerland	en	...	vele
Graspiepers.
Bij	de	Zwarte	Haan	aangekomen	niets	bijzonders	te	zien,	wat
ik	eigenlijk	ook	niet	verwachtte.	Doordat	het	laagtij	was	ook
hier	alles	mijlen	ver	verwijderd	van	ons.	Met	de
vogeltelescoop	nog	even	geobserveerd	maar	met	die	wind	en
de	trilling	weinig	kunnen	determineren.	Dus	snel	verder	maar.

Na	samenspraak	wilde	iedereen	nog	wel	even
naar	De	Keeg	(vogel	jargon),	en	de	tijd	liet	het
ook	nog	wel	toe.	Dus	de	snelste	weg	genomen
richting	Anjum.	Hier	was	ook	nog	veel	te	zien
met	name	vele	eenden	soorten	o.a.	Smienten,
Pijlstaarten,	Slobeenden	en	Wintertalingen.
Op	een	eilandje	ontdekten	we	na	enig
speurwerk	nog	twee	bijzondere	soorten:	2
Witwangsterns	en	6	Dwergmeeuwen.

En	als	klap	op	de	vuurpijl	net	voordat	we	de	dag
wilden	afsluiten	ontdekten	we	boven	het
Reitdiep	ter	hoogte	van	De	Pomp	een	adulte
Zeearend.	Minutenlang	konden	wij	met	zijn	allen	deze	Vliegende	Deur	bewonderen.	Een	mooier
afscheid	konden	wij	ons	niet	wensen	van	deze	geslaagde	dag.

Deze	column	gaat	niet	over	de	akkers	en	weides	die
geel	en	oranje	kleuren	nadat	ze	met	het
landbouwgif	glyfosaat	zijn	doodgespoten.	Het	gaat
over	knalgele	velden	met	paardenbloemen
(hoonebloome	of	pearebleumken	in	het	Twents)	die
in	het	voorjaar	op	een	aantal	weilanden	te	zien	zijn.
Niet	hier	en	daar	een	gele	bloem,	maar	hele	velden
die	meer	geel	dan	groen	lijken	te	zijn.	Ook	in	de
gemeente	Twenterand	kun	je	tijdens	een	fietstocht
verrast	worden	door	zo'n	gele	zee.	Wanneer	de
paardenbloemen	straks	zijn	uitgebloeid	lijkt	de	weide
bijna	wit.	Dat	komt	door	de	pluizige	zaadbollen.

Als	kind	was	het	een	sport	om	ze	te	plukken	zonder	een	zaadje	te	verliezen.	Dan	probeerde	je
in	1	keer	alle	zaden	er	af	te	blazen.	Als	dat	lukte	mocht	je	een	wens	doen.	Ik	herinner	me	dat	ik
dan	geen	wens	paraat	had.	Het	ging	om	het	blazen.	Wat	ik	toen	niet	wist	is	dat	elk	pluisje	een
zaadje	draagt	en	dat	de	paardenbloem	feitelijk	bestaat	uit	een	paar	honderd	bloemen

Er	zijn	in	Nederland	ongeveer	250	soorten
paardenbloemen.	Veel	soorten	zijn	zeldzaam	geworden.
Vroeger	stonden	er	in	een	wei	wel	60	soorten,	nu	meestal
maar	1	of	2.	De	paardenbloem	is	een	superkruid.	Koeien
gebruiken	het	als	medicijn	ter	ondersteuning	van	de
leverfunctie.	In	Vlaanderen	werd	het	pisblom	of
beddepisser	genoemd	vanwege	de	vochtafdrijvende
medicinale	toepassing.	De	penwortel	haalt	kalk	en
mineralen	uit	de	diepere	laag	van	de	bodem	en	daar
profiteren	andere	gewassen	van.	De	insecten	die	voedsel
uit	de	bloemen	halen	zijn	voedsel	voor	weidevogels.

De	paardenbloem	is	ook	bekend	onder	de	naam	molsla.	Vroeger	lag	dat	op	iedere	Europese
groentemarkt.	Behalve	rauw	eten	kun	je	het	blad	ook	koken	of	roerbakken.	Van	het	gedroogde
blad	kun	je	thee	zetten.	Paardenbloemen	zijn	geweldig	en	ontzettend	mooi.	Geniet	ervan,	ook	in
uw	gazon.

Wim	Hilderink,	Milieuraad	Den	Ham-Vroomshoop,
contact:	natuurkijk@gmail.com

De	Telgroep	Engbertsdijksvenen	kent	een	rijke
geschiedenis.	Alleen:	die	was	nooit
opgeschreven.

Er	verschenen	wel	een	heel	aantal	rapporten,
maar	wat	daar	allemaal	achter	steekt	aan
vrijwilligerstijd,	discipline	en	gedrevenheid,	blijft
voor	de	buitenstaander	onbekend.	Die	zien
alleen	maar	af	en	toe	een	uitverkorene,	die	zijn
liefhebberij	mag	uitoefenen	buiten	gebaande	paden	en	toegestane	tijdstippen.	Vandaar	deze
poging,	eens	op	een	rijtje	te	zetten	wat	er	aan	inzet	schuil	gaat	achter	die	verspreidingskaarten,
soortenlijsten	en	vogelaantallen.	Het	zijn	mijn	eigen	herinneringen,	aangevuld	met	die	van
mannen	van	het	eerste	uur.

Hoe	de	toekomst	van	de	Telgroep	eruit	gaat
zien,	je	weet	het	niet.	Maar	wat	in	ieder	geval
zeker	is,	is	dat	het	veen	zelf	er	anders	uit	gaat
zien.	Vlak	voor	kerst	2021	werd	eindelijk	de
knoop	doorgehakt	voor	de	plannen,	het	veen	te
vernatten	en	zo	voor	de	toekomst	te	bewaren.
Voor	de	inrichting	binnen	het	reservaat	was	al
jaren	aan	voorbereiding	gedaan.	De	bosopslag
verwijderd,	het	oude	smalspoor	van	de
dammen	weggehaald.	Bij	de	ingang	aan	de
noordkant	was	al	een	gigantische	voorraad
leem	opgeslagen,	voor	het	aanpassen	van	het
dammensysteem.	Steeds	weer	werd	de
aanvang	van	het	werk	uitgesteld	door	de
bekende	wetten	en	praktische	bezwaren	tussen
droom	en	daad.
Als	eindelijk	wel	begonnen	kan	worden	zal	dat	in	etappes	gebeuren,	en	het	kan	niet	anders	of
dit	moet	ook	deels	in	het	broedseizoen.	Dat	zal	ongetwijfeld	invloed	hebben	op	de
vogelbevolking,	en	de	gemoedsrust	van	de	tellers.
Als	het	stof	dan	weer	is	neergedaald	zal	het	zeker	nog	jaren	duren,	voor	er	hier	weer	een	nieuw
evenwicht	ontstaat.	Er	zal	in	ieder	geval	meer	water	en	plasdras	wezen.	Maar	ook	een	heel
uitgebreid	dammenstelsel,	met	als	het	goed	is	een	blijvend	korte	vegetatie,	en	dus	goed
begaanbaar.	

Een	geheel	nieuwe	perspectief	doemt	op	voor	de
naaste	omgeving	van	het	veen.	De	meest
ingrijpende	verandering	zal	er	aan	de	oostzijde	zijn.
Hier	wordt	de	grens	tussen	veen	en	landbouwgebied
een	stuk	minder	hard.	Sloten	worden	gedempt,
drainages	opgeruimd,	water	vastgehouden.	Dit	heeft
vanzelfsprekend	ook	grote	gevolgen	voor	de
agrarische	bedrijfsvoering	hier.	Het	is	te	hopen	dat
dit	toch	op	een	rendabele	manier	door	kan	gaan.
Hier	doemt	aan	de	horizon	een	beeld	op	van	een
geslaagde	samenwerking	tussen	landbouw	en
natuur.	Twee	zaken	die	veel	te	vaak	als	aparte
grootheden	worden	gezien.	Landbouw	en	de	natuur
kunnen	wel	weer	eens	een	beetje	water	gebruiken
horen	we	nu	nog	altijd	als	het	weer	eens	een	tijdje	te
droog	is	geweest.	Dat	zou	niet	apart	genoemd

moeten	worden.	Wat	een	toekomstbeeld:	een	op	en	top	ingericht	Natura	2000	gebied,	met	een
geleidelijke	overgang	naar	meer	of	minder	natte	graslanden,	al	dan	niet	begraasd,	en	nog
steeds	akkers	op	de	droge	delen.

De	Telgroep	heeft	hiermee	zicht	op	een	blijvend	fraai	toekomstbeeld.	Eenmaal	ingericht,	zal	het
veen	gaan	bestaan	uit	omkaderde	deelgebieden,	ieder	met	een	eigen	waterhuishouding.
Niemand	die	nu	al	kan	zeggen	hoe	dit	uitpakt,	als	zijn	er	wel	voorbeelden	uit	bijvoorbeeld
Bargerveen.	Maar	er	is	straks	ook	de	wisselwerking	met	het	omringende	landbouwgebied,	dat
nieuwsgierig	maakt.	Het	zou	zelfs	maar	zo	kunnen,	dat	het	daar	in	de	toekomst	aantrekkelijker
is	om	te	vogelen,	dan	binnen	het	veen.	Maar	dat	zal	het	grootste	deel	van	de	huidige	tellers	niet
meer	meemaken.

Het	verhaal	van	de	Telgroep	Engbertsdijksvenen	is	hier	als	pdf	te	bekijken		
Een	gedukt	exemplaar	is	bij	Geert	Euverman	te	koop	voor	maar	€5-
(Leden	van	de	telgroep	kunnen	een	gratis	gedrukt	exemplaar	bij	Geert	afhalen.)

Luchtvracht

Een	prijs	van	de	Vriendenloterij,	dat	is	altijd	even
uitzoeken.	Veel	zaken	die	je	normaal	nooit	gekocht	zou
hebben.	Maar	ja,	je	hebt	toch	maar	een	prijs	gewonnen.
Doe	dan	maar	dat	armbandje,	daar	doe	je	ook	nog	iets
mee	voor	een	goed	doel.	Vrouwen	in	Afrika	rijgen
kraaltjes	aan	elastiekjes,	en	daar	verdienen	ze	wat	mee.
We	gaan	vooruit:	vroeger	betaalden	wij	daar	met	kraaltjes
en	spiegeltjes,	nu	krijgen	ze	er	zelf	geld	voor.	A	beautiful
story,	staat	dan	ook	op	het	bijgevoegde	kaartje.
Een	paar	weken	later,	je	hebt	er	nooit	meer	aan	gedacht,	een	pakket	in	de	bus.	Het	past	net.
Het	weegt	niks,	met	een	beetje	wind	ben	je	het	zo	kwijt.	En	daarin	zat	het	kleinood:	met	het
kaartje	in	een	klein	zakje.	We	hebben	het	niet	gewogen,	maar	het	had	gewoon	in	een	envelop
gepast,	en	met	het	goedkoopste	tarief	gefrankeerd.
Papier	en	karton,	er	is	grote	schaarste	aan	op	het	moment,	omdat	in	de	coronatijd	zoveel
digitaal	is	besteld.	En	dat	is	goed	bevallen,	want	de	busjes	rijden	nog	steeds	af	en	aan.	Ook
voor	zo’n	niemendalletje	waar	een	ouderwetse	postbode	er	fluitend	een	paar	honderd	van	in	zijn
fietstas	had	rondgebracht.
Je	zou	je	eigenlijk	moeten	schamen	om	nog	weer	een	keer	zoiets	te	laten	bezorgen.	Diesel
verstoken	om	lucht	te	verplaatsen,	en	dan	ook	nog	meehelpen	aan	de	schaarste	aan
grondstoffen.	Volgend	keer	dan	toch	maar	weer	een	boek.	Als	daar	tenminste	dan	nog	papier
voor	is.

Geert	Euverman

Heeft	u	iets	bijzonders	gezien	en	wilt	u	dit	delen	met	de	lezers	van	de
nieuwsbrief?	Stuur	dan	een	kort	bericht	met	evt.	een	foto	(jpeg)	als
aparte	bijlage	naar	de	redactie
Dat	kan	via	het	mailadres:	vriezenveen.knnv@gmail.com

Mocht	je	deze	gratis	nieuwsbrief	doorgestuurd	krijgen	aarzel	niet	je	zelf
vrijblijvend	op	te	geven	zodat	je	hem	zelf	ook	krijgt.
Dat	kan	via	deze	link	of	maak	gebruik	van	de	QR	code	hiernaast.

link	naar	onze	site:	vriezenveen.knnv.nl

Nieuwsbrief	KNNV	Vriezenveen Bekijk	de	webversie

Eerder	uitgegeven	nieuwsbrieven	staan	op	onze	website	

Van	het	Bestuur
Het	weerverloop	is	dit	jaar	opvallend	grillig,	periodes	van	nat	en	droog	tot	in	het	vrij	extreme.
Op	dit	moment	is	er	weer	een	langere	droge	periode	met	vaak	behoorlijk	wind.	De	recente	forse
heidebrand	op	de	Sallandse	Heuvelrug	liep	gelukkig	"met	een	sisser"	af.	Persoonlijk	vind	ik	dat
er	nu,	met	de	vele	scharkeringen	ontluikend	groen	bij	droog	weer,	lang	te	genieten	valt	van	die
frisse	kleurenvariatie.	Ook	het	wollegras	staat	er	prachtig	bij	met	volle	vruchtpluis	bollen.	Na	een
flinke	regenbui	zijn	veel	van	die	frisse	volle	kleurfinesses	sneller	weg!

In	weekblad	"De	toren	van	Twenterand"	van	week	18	een	column	van	Wim	Hilderink	over	de
paardenbloem,	met	de	gele	zeeën	op	de	velden.	Een	mooi	gezicht,	maar	helaas	op	steeds
minder	weidepercelen	zichtbaar.	Ook	die	zich	lang	handhavende	bloeiende	plant	moet	steeds
meer	wijken.	Na	een	"spuitbehandeling"	rest	dan	nog	alleen	snelgroeiend	raaigras,	gelukkig	wel
met	soorten	uit	verschillende	landen	(Engels,	Italiaans,	...)	Daar	hebben	weinig	insecten	en
(weide)vogel	nog	veel	te	zoeken!

Na	de	vogelwereld	komt	de	wilde	plantenwereld	ook	goed	op	stoom.	De	bosflora	was	hier	en
daar	uitbundig	bloeiend!		Nu	komen	de	bermen	en	natuurgebieden	in	bloei:	fluitenkruid,
koekoeksbloem,	smeerwortel,	margriet	en	zuring.
"Ons"	Engbertsdijksvenen	kreeg	recent	ook	een	"hoge	gast"	op	bezoek.	Maar	dan	wel	een	hoge
gast	in	de	voedselketen.	Met	fotobewijs	bracht	een	wolf	er	een	kort	bezoek,	waarschijnlijk	een
rondzwerver	die	de	gehele	regio	verkent.																																																																																

Deze	foto	kon	afgelopen	week	nog	gemaakt	worden	in	het	Eerder	Achterbroek,	een	gebied
waar	behoud	van	het	kleinschalige	landschap	hoog	in	het	vaandel	staat.

Herman	Stevens

Nationale	Vogelweek	vogelexcursie
Engbertsdijksvenen
Jaarlijkse	Nationale	Vogelweek	Vogelbescherming	en	KNNV	afdeling	Vriezenveen.
Het	kan	van	6	t/m	15	mei	weer,	na	2	jaar	in	de	ban	te	zijn	geweest	van	corona	beperkingen.
In	deze	week	organiseren	in	het	hele	land	zoveel	mogelijk	vrijwilligers	en	medewerkers	van
Vogelbescherming,	vogelwerkgroepen	en	natuurorganisaties,	digitale	of	fysieke	excursies.	Het
doel	is	om	vooral	beginnende	natuur-	en	vogelliefhebbers	natuurbelevenissen	mee	te	laten
maken	naar	mooie	en/of	bijzondere	gebieden.
	

Voorjaarsexcursie	naar	Hunenborg	en	Agelerbroek
Zaterdag	14	mei	2022

Het	kanaal	Almelo	–	Nordhorn,	we	zijn	er	vaker	geweest	met	de	vereniging.	Ditmaal	naar	een
stukje	met	een	al	heel	oude	historie,	en	naar	een	grotendeels	ontoegankelijk	stuk	natuur.
De	Hunenborg,	een	heel	oud	verdedigingswerk,	waarvan	de	geschiedenis	in	nevelen	is	gehuld.
Hier	is	de	laatste	jaren	veel	gedaan	om	het	oorspronkelijke	beeld	weer	zichtbaar	te	maken.	Er	is
veel	hout	verwijderd,	grachten	zijn	schoongemaakt.	Buiten	de	historie	is	het	ook	een	mooi	stukje
natuur,	waar	bijvoorbeeld	Boomkikkers	het	naar	hun	zin	hebben.

Agelerbroek	is	een	heel	ander	verhaal.	Het	is	een	Natura	2000	terrein,	voor	het	grootste	deel
bestaand	uit	moerasbos.	Voor	de	doorzetters	een	uitdaging	om	er	een	eindje	in	door	te	dringen.
Maar	dat	is	het	nog	niet	eens	zo	lang:	het	is	er	nu	wel	heel	nat,	maar	er	liggen	nog	structuren	in
van	toen	ze	in	gebruik	waren	als	hooilandjes.

De	hoogste	en	dus	droogste	zijn	dat	nog	steeds,	en	die	kunnen	we	bekijken.	Hier	komen	de
floristen	aan	hun	trekken:	schraal	grasland	met	bijvoorbeeld	Hondsviooltje,	Vleugeltjesbloem,
Bleke	zegge	en	Schraalland	-	paardenbloem.	Daar	horen	dan	vlinders	bij	als	Bont	dikkopje,	en
in	de	bosrand	Grote	weerschijnvlinder	en	Kleine	ijsvogel.	Vanuit	het	bos	zingen	een	keur	aan
vogels,	met	altijd	kans	op	een	Wielewaal,	of	een	Grote	gele	kwikstaart	langs	de	beek.	Voor	de
Houtsnippen	die	hier	broeden,	moet	je	dan	in	de	schemer	een	keer	terugkomen.

Noteer	ook	deze	data	alvast	in	je	agenda.
Excursies	en	samenkomsten:
Zaterdag	18	juni	2022.	Algemeen.	Zwillbrocker	Venn	en	Ellewicker	Feld
Woensdag	13	juli	2022.	Avondexcursie	naar	de	Engbertsdijksvenen.
Zaterdag	13	augustus	2022:	Zomerwandeling	natuurgebied	Fayersheide
Zaterdag	24	september	2022	Paddenstoelen	excursie	(Vliegenzwammen)

Landschapsbeheer:
Dinsdag	13	september	2022	Landschapsbeheer	Fayersheide
Dinsdag	27	september	2022	Landschapsbeheer	Fayersheide

Het	voorjaar	is	begonnen

Het	voorjaar	is	volop	begonnen	de	oeverzwaluwen	vechten	om	de	mooiste	plekjes	bij	de
zwaluwwand	op	het	industrieterrein	Oosterweilanden.
De	nestkast	werkgroep	de	Hexel	is	vanaf	begin	april	iedere	dinsdagmorgen	weer	druk	met	hun
controle	ronden	van	de	ca	100	nestkastjes	op	het	landgoed.	Er	zijn	al	veel	nestkastjes	bezet
met	mezen	en	Bonte	vliegenvangers	
Behalve	dat	de	eerste	eieren	al	weer	gevonden	zijn	was	de	verrassing	groot	dat	in	een	van
vleermuiskasten	deze	mooie	Rose	vleermuizen	gezien	zijn.
En	de	torenvalken	hebben	(hoewel	ze	wel	wat	later	zijn)	de	eerste	eieren	gelegd.

Verslag	Vogelexcursie	Friesche	waddenkust.
Het	is	zaterdag	23	april	het	voorjaar	is	begonnen.
Ook	voor	de	fanatieke	vogelaar	klopt	het	hart	nu	sneller.	Eindelijk	stond	er	weer,	nu	de	Corona
op	zijn	retour	is,	een	vogelexcursie	op	het	programma.	Wij	gaan	deze	dag	de	gehele	Friese
Waddenkust	lijn	zoveel	mogelijk	volgen,	van	de	Afsluitdijk	bij	Zurich	tot	de	haven	van	Holwerd.
Vol	spanning	werd	de	gehele	week	gekeken	naar	de	weersberichten,	hoe	zou	het	weer	er	uit
zien?	Ja!	Want	daar	ben	je	behoorlijk	van	afhankelijk.	En	laat	dat	nou	deze	dag	helaas	wat
tegenvallen.	Het	was	zonnig,	geen	regen	en	een	temperatuur	van	7	oplopend	tot	14	graad	deze
dag.	Maar	de	wind	was	vreselijk	vandaag	met	een	kracht	van	6/7	uit	oostelijke	richting.	Dit	is
direct	te	merken:	weinig	zang	activiteit,	veel	vogels	zitten	uit	de	wind	in	de	dekking	en	blijven	in
de	begroeiing.	Als	vogel	heb	je	nog	gelijk	ook	natuurlijk,	maar	voor	ons	als	vogelaar	geen
optimale	dag.	Daar	kwam	nog	bij	dat	het	“laagtij”	was,	dus	alle	vogels	ver	van	ons	op	het	wad
aan	de	vloedlijn	zaten	te	foerageren.

Kornwerderzand,	aan	het	begin	van	de	afsluitdijk:	Hier	in	de	luwte	van	enkele	bosjes:
Boerenzwaluwen,	Tjiftjaf,	Braamsluiper,	Kneu,	Heggenmus,	Zanglijster,	Zwarte	roodstaart,
Zwartkop,	Fitus	en	Vink.	En	op	een	werkeiland	aan	de	andere	kant	van	de	A7	zagen	wij:
Grutto’s,	Tureluurs,	Graspiepers,	Steenlopers,	Bergeenden,	Fuut,	Visdiefjes	en	een
overvliegende	Grote	bonte	specht	(die	was	zeker	de	weg	kwijt).

We	rijden	verder	via	het	gehucht	Zurich	naar	Harlingen.
Zien	onderweg	Kokmeeuwen,	Stormmeeuwen,	Grauwe	ganzen,	Kieviten	om	maar	enkele
soorten	te	noemen.	Vlak	bij	het	volgende	gehucht	Kimswerd	gaan	we	naar	vogelkijkhut
Hegerwiersterfild.	Op	het	met	hier	en	daar	riet	omzoomde	mooie	pad	ernaartoe	zien	we	vele
soorten.	Overal	plas	dras	weilandjes,	slootjes,	kreekjes,	schrale	weilandjes	en	een	grote
waterplas	met	grind	eilandjes.	Een	eldorado	voor	vogels,	Ondanks	de	wind	mooie	soorten
gezien,	enkele:	Tapuiten,	Gele	kwikstaarten,	Kluten,	Rietgorzen,	Watersnip,
Drieteenstrandloper,	Zwarte	stern,	Zwarte	ruiter,	Kleine	plevieren,	en	Kemphanen.	Vooral	enkele
Kemphaan	mannen	waren	al	mooi	in	broedkleed.	Heerlijk,	wat	hebben	wij	genoten	hier!

We	rijden	nu	naar	de	haven	van	Holwerd.	Onderweg	zien	we	aan	de	ene	kant	de
waddenzeedijk	met	daar	achter	de	prachtige	kwelders,	en	aan	de	andere	kant	polders	met	vette
klei	waar	de	boeren	druk	bezig	zijn	hun	land	te	bewerken	of	pootgoed	te	zaaien	of	poten.
Af	en	toe	stoppen	en	een	blik	werpen	over	de	dijk	in	de	kwelder.	Hier	overal	grote	groepen
Brandganzen	en	Rotganzen.	Je	kunt	goed	zien	dat	de	ganzen	zich	in	grote	groepen	klaar
maken	om	op	reis	te	gaan	naar	hun	broedgebieden.	Je	praat	van	tienduizenden	Brandganzen,
en	duizenden	Rotganzen,	niet	te	tellen.	Maar	ook	Buizerd	en	een	jagende	Slechtvalk	op	zoek
naar	een	prooi	konden	aan	de	soortenlijst	worden	toegevoegd.	Ook	hier	weer	tientallen
Bontbekplevieren	dribbelend	door	de	drooggevallen	kreken.	Aan	de	polderkant	langs	de	met
hier	en	daar	van	een	rietkraag	voorziene	slootkant	zien	we	Meerkoeten,	Waterhoentjes,	Krak-
en	Kuifeenden.

We	komen	aan	in	de	haven	van	Holwerd.	Hier	leuke	soorten	in	grote	groepen	gespot,	vooral
aan	de	luwte	kant.	Wat	te	denken	van	duizenden	Bonte	strandlopers,	honderden	Tureluurs,
honderden	Steenlopers	en	wel	honderd	Bontbekplevieren.	En	dat	alles	vlak	voor	onze	ogen,
geweldig	om	te	zien	dat	foerageergedrag.	Nu	zie	je	pas	hoe	fragiel	en	klein	deze	steltlopers	in
werkelijkheid	eigenlijk	zijn.	Ook	mooi	waren	de	Steenlopers	tussen	al	het	zeewier	op	de
basaltkeien	vlak	voor	onze	auto.	Ze	leken	zo	onze	auto	in	te	dribbelden.	Aan	de	vloedlijn	zagen
wij	nog	duizenden	Wulpen.	En	na	veel	filteren	door	de	vogeltelescoop	ontdekte	Alfred	nog	1
Zilverplevier,	en	3	Groenpootruiters.	Ook	dit	zijn	schitterende	steltlopers	in	hun	bijna
zomerkleed.

Als	slotakkoord	gaan	we	nog	naar	De	Keeg	in	het	Lauwersmeergebied.

Eindconclusie:	ondanks	de	straffe	wind	die	ons	vandaag	behoorlijk	parten	speelde	voor
zang/geluid	en	waarneming,	hebben	we	toch	nog	86	vogelsoorten	gespot.	Met	als	krenten	in	de
pap:	Dwergmeeuw,	Witwangstern,	Zwarte	stern,	Kemphaantjes	in	broedkleed,	Tapuit,
Slechtvalk,	Bruine	kiekendief	en	de	adulte	Zeearend.

Nadat	de	laatste	versnaperingen	waren	opgepeuzeld	en	de	dag	nog	even	was	doorgenomen,
stapten	wij	in	de	auto’s	en	aanvaarden	wij	de	terugreis	naar	Vriezenveen.	Dit	na	een
succesvolle	vogelkijkdag!

Verslag	van	Gerard	Spit.

Gele	zeeën
Column	uit	weekblad	"De	toren	van	Twenterand"	van	week	18

Door	minder	te	maaien	meer	biodiversiteit
Op	de	hoek	van	de	Garvesingel	is	prachtig	te	zien	hoe	door	uitgesteld	te	maaien	planten	en
insecten	een	kans	krijgen.		Zo	zou	de	biodiversiteit	in	de	bebouwd	kom	snel	geholpen	kunnen
worden.	En	de	gemeente	ook	nog	geld	kunnen	besparen	op	het	budget	voor	groen	onderhoud.
Benieuwd	of	de	bloemen	hier	nog	een	week	gedoogd	worden,	of	dat	het	dan	alweer	een	kale
grasvlakte	is.	En	de	kinderen	uit	de	buurt	niet	meer	de	kans	krijgen	de	zaadbollen	weg	te
blazen.

De	perverse	lobby	van	de	pesticidenindustrie
Over	genomen	van	Foodwatch.nl	

Samen	zorgen	we	voor	een	verbod	op	glyfosaat!
Ken	je	de	Glyphosate	Renewal	Group	(GRG)	al?	Zij	doen	er	alles	aan	om	glyfosaat	–	de
omstreden	onkruidverdelger	–	op	de	markt	te	houden.	Als	je	hun	gelikte	website	bezoekt
lijkt	het	alsof	je	van	doen	hebt	met	een	maatschappelijke	organisatie	die	zich	inzet	voor
duurzaamheid:	een	selectie	aan	verschillende	thema’s	waaronder	‘Milieu	en
Biodiversiteit’	en	‘Duurzame	Landbouw’.	En	een	mooi	logo	met	een	groen	blaadje.	Niets
is	minder	waar...

De	GRG	bestaan	uit	een	tiental	pesticidenfabrikanten	waaronder	Syngenta	en	Bayer	(het
voormalige	Monsanto).	Bayer	is	de	ontwikkelaar	van	de	omstreden	onkruidverdelger	RoundUp
die	glyfosaat	bevat.	Deze	steenrijke	lobbygroep	zet	alles	op	alles	om	ervoor	te	zorgen	dat	het
schadelijke	glyfosaat	(weer)	wordt	toegelaten	op	de	markt,	nu	de	EU	glyfosaat	moet
herbeoordelen.	Glyfosaat	is	natuurlijk	niet	voor	niets	omstreden,	maar	op	de	website	van	de
GRG	valt	te	lezen	dat:	"toonaangevende	gezondheidsautoriteiten	blijven	concluderen	dat
producten	op	basis	van	glyfosaat	veilig	zijn	wanneer	ze	worden	gebruikt	in	overeenstemming
met	de	instructies	op	het	etiket’’.	Dit	is	complete	onzin	natuurlijk!

Zeg	NEE	tegen	Monsanto	en	haar	glyfosaat
Verschillende	onderzoeken	brengen	glyfosaat	in	verband	met	verhoogde	risico’s	op	kanker	en
het	kan	hormoonverstorend	werken.	Glyfosaat	is	ook	extreem	giftig	voor	kikkers	en	andere
amfibieën.	Omdat	het	tot	een	meter	in	de	bodem	kan	doordringen	bestaat	er	een	grote	kans	op
uitspoeling	naar	het	oppervlaktewater.	Hierdoor	kan	het	weer	terecht	komen	bij	mensen,	dieren
en	planten	die	niet	bespoten	zijn.	Met	alle	gevolgen	van	dien…
Zoals	je	weet	hebben	wij	al	veel	campagne	gevoerd	tegen	glyfosaat	en	haar	fabrikanten.	Zo	zijn
we	een	tijd	geleden	de	actie	'Nederland,	zeg	NEE	tegen	Monsanto'	gestart.	Nederland	is
namelijk	één	van	de	vier	lidstaten	(naast	Frankrijk,	Hongarije	en	Zweden)	die	verantwoordelijk	is
voor	de	herbeoordeling	van	glyfosaat.
Je	zou	denken	dat	dit	een	uitgemaakte	zaak	is	met	alle	kennis	over	de	gevaren	van	glyfosaat?

Blijkbaar	niet!
Sommige	lidstaten	zijn	tegen,	maar	de	Nederlandse	politiek	heeft	nog	niet	volmondig	‘NEE’
gezegd	tegen	glyfosaat.	Een	meerderheid	van	de	Tweede	Kamer	is	voor	een	verbod	op
glyfosaat.	De	minister	van	Landbouw	heeft	echter	nog	geen	concrete	stappen	gezet	om	dit
middel	uit	te	bannen.	Je	zou	bijna	gaan	denken	dat	ook	hier	de	lobby	van	de	industrie	een	grote
vinger	in	de	pap	heeft…
	

Export	van	verboden	pesticiden
Daar	stoppen	de	onethische	praktijken	helaas	niet...	Grote	landbouwgifproducenten	zoals
Bayer,	BASF	en	Syngenta	produceren	en	exporteren	pesticiden	die	verboden	zijn	in	de	EU,
omdat	ze	schadelijk	zijn	voor	mens	en	milieu,	naar	ontwikkelingslanden.	Deze	komen
vervolgens	via	de	achterdeur	op	de	EU-markt	(en	dus	ook	op	ons	bord)	terecht.	Samen	met	de
andere	foodwatchkantoren	zijn	we	de	e-mailactie	'Stop	de	grote	gifroute'	gestart	om	deze
gifgiganten	op	te	roepen	te	stoppen	met	het	produceren	en	exporteren	van	gevaarlijke
pesticiden.

Lees	hier	verder

Glyfosaat	gebruik	Veenschap	aan	de	Schottenweg
Ook	in	het	Veenschap	wordt	volop	glyfosaat	gebruikt	en	dan	te	bedenken	dat	hier	drinkwater
gewonnen	gaat	worden.	Resten	van	dit	gif	zullen	over	jaren	op	de	diepte	van	de	waterwinning
aan	gekomen	zijn.	Erg	jammer,	want	als	dit	al	als	waterwingebied	was	aangewezen	mocht	het
middel	waarschijnlijk	niet	meer	gebruikt	worden.

29	april	2022	gezien	op	de	site	van	RTL	NIEUWS

Woede	om	gele	akkers:	'We	worden	omgeven	door
een	cocktail	van	pesticiden'
"Weer	dat	vreselijke	glyfosaat,	wanneer	wordt	dit	nu	eindelijk	verboden?",	"Blij	dat	ik	er	niet
naast	woon",	of:	"Verbieden	die	idiotie!"
Wie	op	sociale	media	zoekt	op	het	woord	glyfosaat	krijgt	de	indruk	dat	de	Nederlander	hélemaal
klaar	is	met	het	gebruik	van	het	bestrijdingsmiddel.	Toch	grijpen	een	hoop	boeren	nog	steeds
naar	dit	goedje,	dat	Monsanto	in	de	jaren	zeventig	op	de	markt	bracht	als	Roundup.

Leest	het	hele	verhaal	op	de	site	van	RTL	Nieuws

40	jaar	De	Telgroep	Engbertsdijksvenen
Geert	Euverman,	voorjaar	2022

Het	is	daarbij	niet	geschreven	voor	een	bepaalde	groep.	Zie	het	als	een	saluut	aan	die	pioniers
en	al	die	anderen	die	langer	of	korter	hun	steentje	hebben	bijgedragen.	Wie	weet	is	het	ook	een
inspiratie	voor	andere	vogelaars,	om	ook	eens	aan	te	sluiten	bij	één	van	de	vele	telprojecten.
En	niet	in	het	minst	is	het	voor	Staatsbosbeheer	goed	om	te	weten	wie	die	pioniers	waren.
Immers,	er	komen	en	gaan	daar	nieuwe	mensen,	die	iedere	keer	weer	hun	rugzakje	moeten
vullen.	Dan	is	het	goed	te	weten	wie	Streujens	was,	hoe	de	Weide	van	Overesch	aan	z’n	naam
komt,	evenals	de	Brienekooi,	die	nu	in	het	Veenschap	staat.

Engbertsdijksvenen	rond	1973.

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

De	KNNV	afdeling	Vriezenveen	kent	zowel	KNNV-leden	als	excursieleden/donateurs.	Ze
organiseert	jaarlijks	wandelingen,	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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