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Het	Zwillbrocker	Venn	is	vooral	bekend	vanwege	de	aldaar
broedende	Flamingo’s.	Een	heideven,	omgeven	door	bos.
Normaal	een	soort	van	zuidelijker	landen,	maar	het	is	een
mengseltje	van	Europese	en	Chileense	vogels,	de	laatste
broedt	ook	in	koudere	gebieden.

Het	Ellewicker	Feld	ligt	hoger,	maar	blijft	nat	omdat	er	een
dikke	leemlaag	in	de	bodem	zit.	Door	een	herinrichting	waarbij
het	gebied	meer	open	werd	en	er	ondiepe	poelen	zijn
aangelegd,	bleef	het	gebied	interessant	voor	o.a.	de	Grutto,
Wulp	en	Watersnip.	We	gaan	de	gebieden	verkennen	en
kijken,	ook	vanuit	observatiehutten,	wat	ze	nog	te	bieden
hebben.

Meenemen:	kijker	en	wat	eten/drinken
Op	onze	website	vriezenveen.knnv.nl	kun	je	lezen	als	het
doorgaat.

We	vertrekken	om	7:30	vanaf	het	Manitobaplein	in	Vriezenveen
	

Om	te	beginnen	bij	de	Hunenborg,	waar	recent	de	laatste
bomen	van	de	oude	burcht	waren	verwijderd.	Wennen
voor	wie	het	van	vroeger	heeft	gekend,	maar	wat	is	dit
archeologisch	monument	nu	mooi	in	zijn	geheel	te
overzien.	Een	vlakke	binnenplaats	waar	nu	een
heischraal	grasland	aan	het	ontstaan	is,	met	als	contrast
de	omkadering	van	de	burchtgracht,	met	een	reeks
mooie	plantensoorten.	Met	als	meest	in	het	oog
springend	grote	vlakken	bloeiende	Waterviolier.	Vanuit	de
omringende	bossen	klonk	de	jolige	roep	van	een
Wielewaal.	

Wat	verbazing	wekte	was	het	lage	peil	van	de
Tilligterbeek,	welke	langs	het	Agelerbroek	stroomt.
Er	liep	zelfs	nog	een	stroompje	kwelwater	vanuit	de
Broekmaten	de	beek	in.	Navraag	bij
Staatsbosbeheer	leerde,	dat	deze	op	het	oog
onwenselijke	situatie	onderdeel	is	van	de
toekomstplannen	voor	dit	Natura	2000	gebied!	De
gedachte	is,	het	terrein	goed	maaibaar	te	houden	zodat	op	deze	manier	zoveel	mogelijk
messtoffen	afgevoerd	worden.	De	bedoeling	is	namelijk	om	de	ooit	gedachte	inrichting	nu	wel
uit	te	gaan	voeren.	Een	deel	van	het	perceel	zal	dan	spontaan	ontwikkeld	moerasbos	gaan
worden,	een	deel	een	orchideeënrijke	veldrusvegetatie.	Bestaande	greppels	worden	gedempt,
maar	de	grootste	verandering	zal	de	aanpassing	van	het	beekprofiel	worden:	het	peil	gaat	dan
van	160	cm	onder	maaiveld	nu,	naar	30	cm!	Daarbij	wordt	deze	sterk	verbreedt,	en	krijgt	het
flauwe	aflopende	oevers.	Dit	alles	zal	leiden	tot	een	grote	toename	van	de	zo	gewenste	kwel,
ook	in	het	broek	zelf.

Maar	tot	het	zover	is,	is	het	billenknijpen	voor	de
bestaande	vegetatie	van	Agelerbroek.	De	verdroging
was	goed	te	merken	in	het	door	ons	bezochte
schraal	graslandje.	Bij	een	kartering	twintig	jaar
geleden	werd	hier	bijvoorbeeld	nog	Bleke	zegge	en
Vleugeltjesbloem	gevonden.	De	vele	Hondsviooltjes
leken	ook	verdwenen,	maar	deze	werden	lager	in
het	terrein	gelukkig	nog	teruggevonden.	Maar	de
mooiste	ontdekking	waren	toch	enkele	Bont
zandoogjes.	Een	kenmerkende	dagvlinder	van	open
delen	in	vochtige	bossen,	waarvoor	die	van	Twente
van	grote	betekenis	zijn.

Meer	over	de	Hunenborg	is	te	vinden	in	het	boek:	Het	landschap	van
Noordoost-Twente,	van	Harm	Smeenge.	Uitgegeven	door	uitgeverij	Matrijs	

Meer	over	de	Natura	2000	plannen	voor	Broekmaten	in	de	Nieuwsbrief	van
de	gemeente	Dinkelland

Met	een	10-tal	leden	vertrokken	we	op	deze
zaterdagochtend	en	reden	door	een	mooi	stukje
Twente	naar	het	kanaal	Almelo-Nordhorn,	ter
hoogte	van	de	Hunenborg.

Geert	gaf	vooraf	een	toelichting	op	de	historie
en	het	ontstaan	van	de	Hunenborg,		een	ringfort
uit	de	9de	eeuw.	Al	de	grond	hiervoor	werd
aangevoerd	om	een	droge	nederzetting	te
maken	in	de	moerassige	omgeving.
Waarschijnlijk	met	de	schop	en	kruiwagen.	Er
was	een	tweede	ring	maar	die	is	door	grondbewerking	en	verkaveling	grotendeels	verdwenen	in
het	landschap.	

Al	met	al	een	mooie	wandeling	die	je	rustig	eens	over
kunt	doen	zodat	de	later	bloeiende	planten	ook	hun
prachtige	kleuren	en	verschijningsvormen	kunnen	tonen.
Met	daarbij	een	paar	sterke	verhalen	over	vroegere	tijden
een	mooie	gelegenheid	om	de	jonge	generaties	te
motiveren	de	natuur	op	te	zoeken.
Met	dank	aan	Geert	en	een	ieder	voor	zijn	inbreng
vertrokken	we	tegen	de	middag	weer	huiswaarts.	

Met	vriendelijke	groet,	Wim

De	natuur	heeft	vele	dankbare	onderwerpen	om
te	fotograferen	met	diverse	fotografische
technieken.	Dat	kan	bijvoorbeeld
landschapsfotografie	zijn,	of	macrofotografie
met	insecten,	dieren	of	planten.	Of	bijvoorbeeld
vogels	of	abstracte	onderwerpen,	of	high/low-
key,	nachtfotografie,	of	misschien	wel
seizoensgebonden	onderwerpen.	Op	deze
avonden	komen	we	bij	elkaar	om	van	elkaar	te
leren.

Gezamenlijk	beschikken	we	over	veel	kennis	die	we	met
elkaar	kunnen	delen	om	ons	eigen	werk	naar	een	hoger	level
te	tillen.	Zo	bespreken	we	altijd	foto’s	van	elkaar	met	een
onderwerp	dat	we	gezamenlijk	hebben	vastgesteld.	Zelf	vind
ik	dit	erg	leuk	om	met	een	bepaald	doel	op	pad	te	gaan.
Verder	proberen	we	ons	werk	als	fotoclub	te	exposeren	op
diverse	plaatsen	in	de	regio.	Zoals	in	de	Peddemors-boerderij
te	Vriezenveen	of	verpleeghuizen	en	ziekenhuizen	in	de	buurt.
Verder	gaan	we	ook	een	aantal	keren	per	jaar	op	pad	met
elkaar,	om	samen	te	fotograferen	bij	een	natuurgebied	in	de
buurt	of	soms	juist	iets	verder	weg	in	het	land.

Dat	is	niet	alleen	gezellig	maar	ook	goed	om	de	fotografie
skills	te	oefenen	en	inspiratie	op	te	doen	van	elkaar.	In	onze
fotografieclub	is	ruimte	voor	zowel	beginners	als	ook	de
doorgewinterde	fotograaf.	Het	enige	wat	nodig	is,	is	een
camera	en	een	enthousiaste	instelling	voor	de	prachtige
natuur.

Meer	informatie	van	de	fotogroep	staat	op	onze	website

Een	oplossing	werd	snel	gevonden	in	de	aanschaf	van	zo'n	100
marterkorfjes	bij	een	internetbedrijf.	Deze	korfjes	zouden	de	eieren
en	de	vogels	beschermen	tegen	roofvogels,	eekhoorns,	marters,
spechten	en	katten.
In	allerijl	werden	ze	voor	de	vlieggaten	gemonteerd.
Een	aantal	kasten	met	mezen	werd	gemonitord.	Vader	en	moeder
mees	vlogen	netjes	door	de	korfjes	de	kasten	in	en	het	binnen	
aanwezige	kroost	werd	gevoed	.	Eind	goed	al	goed?	Mmmm...

De	volgende	dag	vond		één	van	de	vrijwilligers	een	dode,
klemzittende	bonte	vliegenvanger	in	een	korfje.	De
vliegenvanger	had	bij	het	uitvliegen	een	verkeerde	"afslag"
genomen.		Een	ongelukje	misschien?
Helaas	werd	de	volgende	ochtend	nog	een	vastzittende
Vliegenvanger	gevonden.	Deze	kon	nog	bevrijd	worden,	maar
duidelijk	was;	de	korfjes	voldeden	niet!	De	afstand	tussen	de
metalen	ringen	was	te	ruim	gemaakt,	waardoor	de	vogels	er
bekneld	tussen	konden	raken.

Intussen	werden	alle	korfjes	verwijderd	en	één	van	de
vrijwilligers	paste	de	korfjes	stuk	voor	stuk	met	extra	ringen
aan.	De	leverancier	van	de	korfjes	werd	op	de	hoogte	gesteld
van	het	euvel.	En	er	werden	foto's	naar	de	importeur	van
“Best	for	Birds”	gestuurd.	Zij	beloofden	het	ontwerp	te
verbeteren.
	

Natuurinclusieve	boer	Arie	van	Oosterom	(Bron:
Staatsbosbeheer)

Arie	is	de	vierde	generatie	veeboer.	Zijn	overgrootvader	is	hier
in	1900	begonnen	met	melkkoeien,	varkens	en	een
kaasmakerij.	Arie	heeft	hier	zo’n	vijftig	hectare	eigen	grond	en
pacht	aangrenzend	ongeveer	veertig	hectare	grond	van
Staatsbosbeheer.	Hij	heeft	tachtig	koeien,	dat	is	minder	dan
één	koe	per	hectare.	Al	zijn	land	is	onderdeel	van	de	Wilnisse	bovenlanden,	een
veenweidegebied	dat	de	Nieuwkoopse	plassen	en	de	Vinkeveense	plassen	verbindt.	Het	is
onderdeel	van	het	Natuurnetwerk	Nederland.

“In	2017	heb	ik	–	na	een	lang	bureaucratisch	proces	-	het	drastische	besluit	genomen	het	over
een	andere	boeg	te	gooien	en	mijn	land	om	te	vormen	naar	weidevogelgebied”,	vertelt	Arie.	Een
van	de	problemen	waar	hij	van	tevoren	tegenaan	liep,	is	dat	agrarische	grond	een	hogere
waarde	heeft	dan	natuurgrond.	“Daarvoor	ben	ik	door	de	provincie	gecompenseerd,	waardoor	ik
nieuwe	investeringen	in	mijn	bedrijf	kon	doen.	Daarnaast	krijg	ik	voor	mijn	eigen	grond
een	SNL-beheervergoeding	van	de	overheid.	Dat	is	een	soort	vergoeding	voor	het	beheren	van
natuurgrond.	Dat	heb	ik	ook	nodig	omdat	ik	met	negentig	hectare	grond	wel	veel	werk	heb,
maar	door	het	kleine	aantal	koeien	minder	opbrengst.	Deze	constructie	–	eigen	opbrengst	plus
SNL-beheervergoeding	–	werkt	voor	mij	goed.	Op	deze	manier	kan	ik	er	met	mijn	gezin	van
leven.”

Al	met	al	is	Arie	trots	op	wat	er	nu	allemaal	op	zijn	land	groeit
en	bloeit.	Ook	hoe	hij	nu	werkt	bevalt	hem.	“De	samenwerking
met	Staatsbosbeheer	verloopt	goed.	We	vertrouwen	elkaar	en
vullen	elkaar	goed	aan.	Dat	werkt	prettig.	Achteraf	ben	ik	dan
ook	blij	met	mijn	keuze	om	natuurinclusief	te	gaan	boeren.	Het
was	een	heel	gedoe	om	alles	goed	te	regelen	met	alle
partijen,	daar	ging	veel	energie	in	zitten.	Maar	nu	ben	ik
tevreden.”
bron:		Nature	Today

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	

Beste	lezer,

Mei,	een	mooie	zonnige	en	droge	maand,	met	gelukkig	rond	de	20ste	enkele	nuttige	regenuren.
Juni...	dat	gaan	we	nu	zien!

Onze	KNNV	bijdrage	aan	de	nationale	vogelweek	middels	een	excursie	in	het	zuidelijke	deel
van	de	Engbertsdijksvenen,	verliep	uitstekend.	Zie	de	verslagen	elders	in	deze	nieuwsbrief.	De
deelnemers	die	zich	opgaven	via	de	vogelbescherming	werd	nadien	middels	een	enquête
gevraagd	naar	hun	bevindingen.	En	die	waren	allemaal	(zeer)	positief	over	de	excursie!	Een
opsteker	voor	het	organisatieteam.
In	juni	houden	we	weer	een	extra	algemene	activiteit:	avondwandeling	Fayersheide.		Zie	elders
in	deze	nieuwsbrief.

De	projectvoortgang	herstel	Engbertsdijksvenen	hangt	nog	steeds	af	van	een	te	verwachten
uitspraak	van	de	Raad	van	State	(zaak	202100072).
Enkele	zienswijze	indieners	vroegen	om	een	voorlopige	voorziening	die	daarna	door	de	Raad
van	State	op	21	april	2021	opgelegd	werd.	Daardoor	kan	nog	niet	begonnen	worden	met	de
verdere	voorbereiding	en	uitvoering	van	een	aantal	noodzakelijke	interne	maatregelen	zoals	de
aanleg	van	dammen.	De	einduitspraak,	waarbij	het	vooral	gaat	om	hoe	groot	de	aantasting	van
veen	door	aanleg	van	dammen	is,	zou	snel	kunnen	komen,	maar	kan	ook	nog	wel	een	tijd
duren.	Betreurenswaardig	dat	dit	al	zo	lang	vertragend	werkt	voor	de	werkzaamheden.

Voorzitter	Herman	Stevens

Agenda	juni	2022

Avondwandeling	Fayersheide	8	juni	2022
	8	juni	2022	van	18.30	tot	ca.	20.00	uur.

Na	twee	covid-jaren	zonder	veel	excursie	mogelijkheden	nu	een	extra	activiteit	voor	iedere
belangstellende.	Fayersheide	omvat	een	bijzonder	slagenlandschap	restant	(van	10	hectare)
van	de	vroegere	kleinschalige	en	natte	gebieden	Oosterweilanden	en	Weitemanslanden.
Na	veel	inzet	van	natuurmensen	in	de	periode	1955-1960	bleef	het	buiten	de	grootschalige
Vriezenveense	ruilverkaveling	in	de	60-tiger	jaren.	Daarna	ging	er	door	verdroging	en	invloeden
van	buitenaf	behoorlijk	veel	aan	bijzondere	flora	verloren,	maar	nog	steeds	is	het	een
natuurparel	in	het	agrarische	gebied.	Bij	de	plannen	voor	de	nog	fors	verder	uitbreidende
zandwinning	Oosterweilanden	werd	bedongen	dat	er	aan	de	westzijde	een	bufferzone	van	8
hectare	kwam	om	verdere	verdroging	te	voorkomen.		

We	maken	een	wandeling	door	het	kleinschalige	gebied	van	Fayersheide	en	bufferzone	met
aandacht	voor	zowel	flora,	fauna	en	landschap.

Start:	18.30	uur	op	de	parkeerplaats	bij	Fayersheide	aan	de	Walstraat	nabij	de	Oostermaatweg.
Duur	wandeling:	1,5	tot	2	uur

Opgave	is	nodig	in	verband	met	beperking	van	aantal	deelnemers.
Opgave	kan	met	een	mail	aan	de	webmaster	van	de	KNNV	Vriezenveen

Zwillbrocker	Venn	en	Ellewicker	Feld
Excursie	zaterdag	18	juni	2022		van	7:30uur	tot	ca	13:30	uur

Noteer	ook	deze	data	alvast	in	je	agenda.
Excursies	en	samenkomsten:
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

Verslag	Vogelweekexcursie	Engbertsdijksvenen
zaterdag	7	mei	2022

Vogelbescherming	had	deze	week	uitgeroepen	tot	nationale	vogelweek	en	natuurverenigingen
en	vogelwerkgroepen	gevraagd	een	extra	vogelexcursie	te	organiseren	voor	instappende	en
aankomende	vogelaars.	Deelnemers	konden	zich	opgeven	bij	vogelbescherming	en	via	onze
eigen	KNNV-nieuwsbrief.	En...	dat	hebben	we	geweten!

Liefst	25	deelnemers	hadden	zich	opgegeven	bij	vogelbescherming	en	in	onze	nieuwsbrief	was
opgave	niet	nodig.	Totaal	stonden	om	07.00	uur	34	mensen	op	de	parkeerplaats	bij	De	Pollen.
Het	verste	weg	kwamen	de	deelnemers	uit	Naaldwijk,	Amsterdam	en	Almere.
Prachtig,	maar	jammer	dat	de	gemiddelde	leeftijd	vrij	hoog	was.	De	jeugd	wil/kan	blijkbaar	niet
of	vindt	vogels	niet	interessant.	Gelukkig	waren	we	met	z’n	4en	om	de	excursie	te	begeleiden
en	maakten	2	groepen.
Nog	veel,	maar	is	te	doen.

Vooraf	wel	gezegd	dat	vogels	zien	vaak	begint	met	horen.	Dus	eigen	geluid	minimaliseren.
De	route	(ca.	5	km.)	door	de	Engbertsdijksvenen	leverde	mooie	waarnemingen	op	en	de
deelnemers	waren	aan	het	einde	van	de	excursie	dan	ook	heel	enthousiast	over	wat	men	deze
morgen	allemaal	had	gezien,	maar	ook	gehoord!

Waarnemingen	o.a.:
	Zanglijster,	Fitis,	Tjiftjaf,	Zwartkop,	Tuinfluiter,	Grasmus,	Roodborst,	Houtduif,	Merel,	Dodaars,
Grauwe	gans,	Knobbelzwaan,	Kuifeend,	Wilde	eend,	Pimpelmees,	Grote	bonte	specht,
Boompieper,	Zwarte	kraai,	Wielewaal,	Braamsluiper,	Koolmees,	Bonte	vliegenvanger,	Beflijster,
Tapuit,	Kievit,	Torenvalk,	Grauwe	kiekendief	♀,	Geelgors,	Raaf,	Gele	kwikstaart,	Rietgors,
Blauwborst,	Roodborsttapuit,	Vink,	Boomvalk,	Bruine	kiekendief	♂,	Kokmeeuw	en	Buizerd.
Een	aantal	van	deze	soorten	alleen	gehoord	omdat	er	alweer	veel	blad	aan	de	bomen	zat!
Toch	in	totaal	zo’n	39	soorten.
Aan	het	einde	werden	nog	wat	flyers	uitgedeeld	en	rond	11.30	uur	was	iedereen	weer	zijns	of
haars	weegs.	Met	dank	aan	Alfred,	Gerrit,	Hans	en	Johan.	

Enkele	reacties	van	deelnemers
Heel	veel	informatie,	ook	over	fauna	en	flora.	Erg	leuk!	Fijn	dat	de	gidsen	telescopen	hadden,
waardoor	we	snel	de	vogels	van	dichtbij	konden	zien.	De	groep	was	groot,	maar	enthousiast.
Ook	van	de	groepsleden	kregen	we	info.

Mooi	gebied	en	veel	vogels	gezien	en	gehoord.	De	uitleg	over	het	gebied.	De	kennis	en
behulpzaamheid	van	de	begeleiders.	Ze	namen	ook	alle	tijd!!!	Dus	zeer	tevreden.

Goede	excursusleider.	Alle	tijd	nemend	en	oog	voor	alle	deelnemers.

Kennis	van	de	gidsen	over	het	gebied.	Kennis	van	vogels	wellicht	iets	minder.

Persoonlijk	zou	ik	graag	regelmatig	in	mijn	eigen	gebied	met	een	vogelaar	meegaan	en
zodoende	zelf	een	beginnend	vogelaar	te	worden.	Tevens	vind	ik	het	moeilijk	tot	onmogelijk	om
geluiden	van	een	vogel	die	je	hoort	op	te	zoeken	en	er	een	beeld	bij	te	vormen.

De	uitleg	over	wat	je	hoort	het	laten	zien	van	de	vogels	met	een	telescoop.	Het	was	goed
voorbereid.	Ik	vond	het	te	lang	duren.	2	uurtjes	was	voor	mij	voldoende	geweest.	

Prima	gidsen	met	telescoop	konden	ook	veel	vertellen	over	het	gebied	en	de	vogels

Excursie	verslag	Hunenborg	en	Agelerbroek
Zaterdag	14	mei	door	Geert	Euverman

Zaterdag	14	mei	werd	met	een	kleine	groep	een	bezoek	gebracht	aan	beide	terreinen.	Mogelijk
had	de	waarschuwing	vooraf	dat	er	wel	eens	veel	muggen	konden	zijn	de	animo	wat	gedrukt.
Maar	die	overlast	viel	erg	mee.	Bij	een	verkenning	een	week	eerder	zag	je	met	schrik	hoe	droog
het	intussen	wel	geworden	is.	De	paar	droge	jaren	met	ook	nu	weer	een	heel	droog	voorjaar
lieten	duidelijk	hun	sporen	na.

Van	hieruit	ga	je	dan	over	de	bijbehorende	voorburcht,	tot	in	de	jaren	’50	van	de	vorige	eeuw
nog	grotendeels	onaangetast.	Maar	nu	grotendeels	gewist,	en	ook	hier	nu	met	de	plaag	van	het
moderne	boerenland,	het	raaigras.	Dit	kon	gebeuren	omdat	dit	deel	van	de	burcht	geen
beschermde	archeologische	status	had.

Van	hieruit	ging	het	via	het	Twentepad	door	de	Broekmaten	naar	het	Agelerbroek.	De
Broekmaten	is	een	perceel	voormalige	landbouwgrond	van	14	hectare	.	Het	was	de	bedoeling
om	in	de	Ruilverkaveling	Volthe,	een	kleine	twintig	jaar	geleden,	te	worden	ingericht	als	nieuwe
natuur.	Daarvoor	moest	dan	wel	het	peil	van	de	aangrenzende	Tilligter	Beek	worden	verhoogd.
Daar	kwamen	zoveel	bezwaren	tegen,	dat	dit	nooit	is	uitgevoerd.	Wel	is	vanaf	toen	steeds	een
beleid	gevoerd	van	maaien	en	afvoeren,	en	dat	is	nu	goed	te	zien.	De	eerste	jaren	gaf	het	hier
nog	een	vooral	groene	aanblik	van	het	gebruikelijke,	soortenarme	cultuurgrasland.	Dat	leverde
na	verloop	van	tijd	toch	al	wel	spontane	verrassingen,	zoals	de	zeldzame	Trosdravik.	Maar	nu	is
het	beeld	heel	anders,	ongetwijfeld	ook	als	gevolg	van	de	reeks	droge	zomers.	Het	is	nu	een
kleurrijke	en	veel	schralere	vegetatie,	met	bijvoorbeeld	bij	ons	bezoek	hele	velden
Pinksterbloem.

Wat	er	ook	zichtbaar	was,	waren	sporen	in	het	gras	van	crossmotoren.	Staatsbosbeheer	heeft
ook	hier	steeds	meer	last	van	mensen	die	hun	eigen	regels	wel	bepalen.	Een	heel	verschil	met
de	tijd	dat	Agelerbroek	nog	in	beheer	was	bij	Natuurmonumenten.	Zelfs	hun	leden	waren	toen
niet	welkom!

Op	de	terugweg	langs	het	broek	kon	je	het	gevolg	van	verdroging	en	verrijking	zien.	Veel	ruigte,
met	veel	Braam	en	Framboos.	Ook	lijken	de	Zwarte	elzen	op	dit	moment	niet	in	grote	vorm,
weinig	blad	en	heel	veel	last	van	het	Elzenhaantje,	een	glimmend	zwart	kevertje.	Indruk	maakte
wel	de	enorme	Schietwilg	halverwege,	met	een	meer	dan	meterdikke	stam.	Aan	het	eind	werd
nog	even	stil	gestaan	bij	een	andere	soort:	de	Laurierwilg.	Deze	komt	maar	weinig	in	onze
omgeving	voor,	maar	hier	staan	er	een	heel	aantal	bij	elkaar.
Tot	slot	terug	langs	het	kanaal,	waar	in	de	berm	zelfs	de	Muizenoortjes	er	nog	verlept	bij
stonden.	En	dan	is	het	echt	wel	droog…

Excursie	verslag	Hunenborg	en	Agelerbroek	2
Zaterdag	14	mei	door	Wim	Veneman

Door	het	fort	weer	grotendeels	vrij	te	maken	van	bomen	en	struiken	ontstaat	er	weer	ruimte	voor
nieuwe	vegetatie	die	nu	vooral	uit	adelaarsvaren	bestaat.	De	gracht	om	het	fort	biedt	plaats	aan
veel	waterplanten	,	waarvan	de	Waterviolier	bloeiend	prominent	en	veel	aanwezig	was.	In	het
omringende	bos	liet	de	Wielewaal	zich	duidelijk	horen.
Van	hieruit	liepen	we	door	het	Agelerbroek,	een	bos	en	weide	gebied	waar	een	aantal
weilanden	nu	extensief	beheerd	worden.	Met	als	doel	verschraling	van	de	grond	te	realiseren	en
zodoende	ruimte	te	bieden	aan	oorspronkelijke	bloemen	en	planten.	Onder	toeziend	oog	van
een	drietal	reeën	op	voor	hun	veilige	afstand	kwamen	we	op	een	klein	stukje	weide	met	een
veelheid	aan	weidebloemen	en	grassen.

Na	even	zoeken	vonden	we	o.a.	Hondsviooltjes,	Poelruit	en	nog	veel	meer	soorten.	De	tocht
ging	verder	langs	de	sloot,	met	veel	juffers	en	libellen	zoals	Lantaarntje,	Viervlek	en	vlinders
zoals	Oranjetipje	en	Citroenvlinder,	richting	het	kanaal.	En	weer	terug	naar	de	auto's.	Onderweg
de	(on)bevaarbaarheid	van	het	kanaal	nog	even	belicht	en	genoten	van	het	uitzicht.	Water	heeft
altijd	iets	bijzonders,	velden	waterlelies	en	riet	waarin	de	Kleine	karekiet	zich	veel	liet	zien	en
horen.

De	eerste	Torenvalken	hebben	jongen.	Deze	moeder	schermd	haar	jongen	goed	af.

Rob	van	onze	KNNV	fotogroep
Mijn	naam	is	Rob	Smiet	en	sinds	een	jaar	of	5-6	ben	ik	actief	lid	van	de	KNNV-	fotogroep.
Momenteel	bestaat	de	fotoclub	uit	9	leden.	Wij	komen	5	avonden	per	jaar	bij	elkaar	in	het
gebouwtje	van	de	kruidentuin	in	het	Herman-Jansenpark.	Onze	fotoclub	richt	zich	voornamelijk
op	het	vastleggen	van	de	natuur	buiten	onze	eigen	tuin	om.	Zelf	ben	ik	geen	lid	van	de	KNNV
maar	wel	een	bewonderaar	van	de	natuur	om	ons	heen.

De	ene	korf	is	de	andere	niet
Het	was	even	schrikken	vorig	jaar.	Tijdens	de	wekelijkse	nestkastenronde	van	de	KNNV
Vriezenveen	op	landgoed	Het	Hexel	werd	er	in	zo'n	13	nestkasten	een	ravage	aangetroffen.	In
plaats	van	eieren	en/of	hongerende	bekkies	van	jonge	vogeltjes,	vonden	de	vrijwilligers
omgekeerde	en	overhoop		gehaalde	nesten	met	kapotte	eieren	en	door	maden	aangevreten
jonge	vogels.
De	plukken	nestmateriaal	hingen	nog	uit	de	vlieggaten:	hier	was	"gehengeld".
Maar	door	wie?	De	heren	en	dames	eekhoorn	of	marter?	Een	kat	of	een	specht?
En	nog	belangrijker,	wat	konden	we	er	aan	doen?	

Verbaasd	en	verrast	was	de	groep	toen	de	leverancier	deze	maand	mailde:	ze	zouden	een
pakje	sturen.	Een	dag	later	werden	24	nieuwe	korfjes	-	gratis	-	bezorgd	met	als	toegift	een	groot
aantal	raamstickervellen.

Wat	een	goede	service	van	dit	bedrijf!
De	korfjes	hadden	een	"nieuw"	ontwerp.	Het	was	de	bekende	aanpassing	van	-	je	raadt	het	al	-
onze	vrijwilliger!

Yvonne	Van	Haagen

(Redactie).
De	aanschaf	van	de	110	marterkorfjes	was	een	spontane	gift	door	een	zeer	betrokken
vrijwilligster.	Als	KNNV	zeggen	we	ook	namens	de	vogels	haar	nog	een	keer	DANK	JE	WEL!	

Het	aangepaste	en	het	nieuwe	ontwerp	van	de	korfjes

Oeverzwaluwwand	goed	bezet

Harry	Heuven	heeft	22	mei	een	mooie	opname	gemaakt	bij	de	oeverzwaluwwand	op
bedrijventerrein	Oosterweilanden	in	Vriezenveen.	Zo	te	zien	is	ons	werk	niet	voor	niets	geweest.
In	beide	wanden	hebben	de	zwaluwen	meerdere	gaten	in	gebruik	genomen.

Hier	had	jouw	stukje	kunnen	staan
Om	elke	maand	een	nieuwsbrief	te	maken	hebben	we	input	nodig	en	dan	het	liefst	van	onze
lezers.	Heb	je	iets	leuks	meegemaakt	of	een	bijzondere	waarneming	gedaan	of	is	je	iets
opgevallen	in	de	media	of	ben	je	enthousiast	over	een	mooi	gebied	waar	je	bent	geweest	of	heb
je	mooie	foto’s	gemaakt,	deel	het	met	ons.
Het	hoeft	niet	lang	te	zijn,	met	een	paar	foto’s	erbij	is	het	precies	goed	voor	onze	nieuwsbrief.
Heb	je	een	groter	artikel	dan	plaatsen	we	het	na	overleg.	
Dat	kan	via	het	mailadres:	vriezenveen.knnv@gmail.com
	

Voedselzekerheid	en	oorlog	in	Oekraïne
Recent	probeerde	een	aantal	bedrijven,	politici	en	belangenbehartigers	de	transitie	naar	een
duurzame	landbouw	te	vertragen.	Zij	zien	verduurzaming	als	een	bedreiging	van	hun	belangen
en	gebruiken	de	oorlog	in	Oekraïne	als	argument	om	op	de	oude	voet	door	te	gaan.	De	oorlog
zou	onze	voedselzekerheid	in	gevaar	brengen.

In	het	Dossier	Voedselzekerheid	van	de	universiteit	in	Wageningen	staat	o.a.	het	volgende.	Het
Nederlandse	voedselsysteem	kan	als	robuust	worden	beschouwd.	In	Nederland	is
voedselzekerheid	niet	alleen	een	kwestie	die	aandacht	verdient	vanwege	een	mogelijk	tekort
aan	eten,	maar	vooral	door	een	overdaad	aan	voedsel.	Het	overvloedige	aanbod	veroorzaakt
overconsumptie,	die	bijdraagt	aan	overgewicht	en	obesitas.	De	voedingsadviezen	van
matigheid	en	variatie	worden	niet	opgevolgd.	Er	wordt	teveel	gegeten	waar	we	minder	van
moeten	eten	(rood	vlees,	zout,	verzadigd	vet)	en	te	weinig	waar	me	meer	van	mogen	eten
(groenten	en	fruit,	vezels,	vis).	40%	van	het	voedsel	wereldwijd	gaat	verloren.	In	Nederland
wordt	jaarlijks	34	kg	voedsel	per	consument	weggegooid.	Tot	zover	de	WUR.

De	transitie	naar	een	duurzame	landbouw	is	geen	aanslag	op	onze	voedselzekerheid.	Het
afremmen	daarvan	is	wel	een	aanslag	op	de	voedselzekerheid,	namelijk	op	die	van	onze
kinderen.	De	transitie	is	broodnodig	om	de	achteruitgang	van	bodemvruchtbaarheid	en
biodiversiteit	te	stoppen.	Als	we	toch	meer	grond/voedsel	nodig	hebben	moeten	we	keuzes
maken.	Volgens	het	CBS	was	in	2021	in	Nederland	27.300	ha	landbouwgrond	in	gebruik	voor
bloembollenteelt.	Vanwege	het	hoge	gebruik	van	grondwater	en	het	vernietigen	van
bodemleven	en	biodiversiteit	door	hoge	concentraties	landbouwgif	is	dat	de	slechtst	denkbare
manier	om	schaarse	grond	te	gebruiken.	In	Twenterand	is	85	ha	(ongeveer	125	voetbalvelden)
in	gebruik	voor	bloembollen.

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

Lelieveld	aan	de	Leidijk	oost	met	veel	water	en	gif	gebruik.
Hier	zou	ook	voedsel	verbouwd	kunnen	worden.

Meer	veen	én	meer	weidevogels
over	genomen	van:	Nature	Today

Eerlijk	is	eerlijk,	hij	doet	het	vooral	voor	de	weidevogels.	Het	aantal
broedparen	is	in	vijf	jaar	tijd	verdubbeld.	Maar	de	natuurinclusieve	vorm	van
boeren	van	Arie	van	Oosterom	zorgt	ook	voor	een	hoger	grondwaterpeil.
Hierdoor	gaat	minder	veen	verloren,	wat	tot	minder	CO2-uitstoot	leidt.	

Waar	weilanden	gewoonlijk	ogen	als	een	grote	groene	zee	van	gras,	zien	de	weilanden	van	Arie
van	Oosterom	in	het	Utrechtse	Woerdense	Verlaat	er	anders	uit.	Overal	zit	kleur	tussen	het
gras:	paarse	dovenetel,	madeliefjes	en	gele	paardenbloemen	doen	het	goed.	Bij	de	sloten	staan
hier	en	daar	grote	bossen	dotterbloemen.	In	alle	richtingen	waar	je	kijkt,	zie	je	hazen
wegschieten.	En	het	is	een	gefladder	en	gekwetter	van	jewelste	van	onder	meer	scholeksters,
kieviten	en	grutto’s.	“Kijk	die	grutto	jaagt	een	kraai	weg,	dat	betekent	waarschijnlijk	dat	hij	hier
ergens	zijn	nest	wil	gaan	bouwen”,	vertelt	Arie.	“Soms	zien	we	hier	ook	lepelaars.”

Over	een	andere	boeg

Lees	op	de	site	van	Nature	Today	de	rest	van	het	verhaal	over	o.a.
Hoger	grondwaterpeil
Plasdraspomp
Minder	maaien	en	bemesten
Weidevogels	verdubbeld	

Zwarte	stern	(Bron:	Alex	en	Annette	Natuurfotografie)

Engbertsdijksvenen	5	april	2022

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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