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In	Almelo	speelt	al	jaren	de	uitbreiding	van	een	groot
varkensbedrijf	met	meerdere	vestigingen.	Nu	wil
men	het	aantal	te	houden	dieren	van	6000	naar
16000	verhogen.	Hierbij	wordt	door	luchtfiltering	op
papier	gezorgd	dat	de	uitstoot	van	ammoniak	niet
groter	wordt.

Maar,	door	universiteit	Wageningen	werd	onderzoek
gedaan	naar	de	werking	van	luchtfilters,	en	daarbij
bleek	dat	er	maar	weinig	voldeden	aan	de	gestelde
eisen.	Als	luchtfilters	niet	goed	hun	werk	doen,	dan
wordt	de	uitstoot	weer	groter...	en	wat	heeft	de
regering	recent	in	gang	gezet	...	juist:	vermindering
van	de	uitstoot	moet!	Het	zou	hier	veel	beter	passen	om	het	aantal	dieren	niet	te	vergroten,
maar	een	betere	duurzamere	huisvesting	te	realiseren	met	de	al	beoogde	filtering	waardoor	de
uitstoot	juist	flink	minder	wordt.	En,	in	Almelo	praat	men	alleen	over	de	geurbelasting	richting
Aadorp,	een	dorp	binnen	de	gemeente	Almelo.	Maar	de	Vriezenveense	bebouwde	kom	met
particuliere	woonhuizen	ligt	nog	dichterbij!	Daarbij	komt	dat	we	veel	vaker	zuidwesten	wind
hebben	dan	oostenwind.

De	rietorchis	(ongevlekt	en	gevlekt)	waren	de	eerste
bijzonderheden	die	we	tegenkwamen,	vlak	nadat	Herman	een
wielewaal	tussen	de	bomen	had	zien	wegschieten.	Op	een	stuk
waar	tien	jaar	geleden	nog	bos	was	weggehaald,	was	een	stuk
blauwgrasland	ontstaan	met	onder	andere	blauwe	zegge,
hazenzegge	en	lage	zegge.	Maar	ook	de	wateraardbei,	in	de
omgeving	ook	bekend	als	koffiebeunties.	Verder	nog	wilde	bertram,
walstro,	veldrus	en	pitrus.	Op	de	wat	hogere	stukken	groeit
struikheide.	Dopheide	vind	je	op	de	nattere	gedeelten.

Tormentil	stond	er	op	sommige	plekken	in	overvloed,	genoeg
in	ieder	geval	om	bevestigd	te	zien	dat	die	regelmatig	5	in
plaats	van	4	bloemblaadjes	heeft.	Sommige	stukken	worden
later	gemaaid	dan	andere	om	de	latere	bloeiers	zoals	de
blauwe	knoop	een	kans	te	geven.	Onder	een	dode	berk	(met
meerdere	spechtenholen)	vond	Herman	een	braakbal	van	de
reiger,	die	deze	boom	als	slaapboom	gebruikt.

Inmiddels	was	het	steeds	harder	gaan	regenen,	maar
gewapend	met	paraplu’s	en	regenjassen	gingen	we
onverdroten	verder	en	kwamen	we	langs	drie	imposante
koningsvarens.	De	sporen	ervan	zitten	op	de	binnenste
bladeren,	die	een	soort	pluim	vormen.	Vervolgens	kwamen	we
uit	bij	de	bufferzone.

Het	is	de	bedoeling	dat	deze	zone	er	voor	zorgt,	dat	het
grondwaterpeil	van	de	Fayersheide	niet	teveel	zakt	door	de
steeds	dichterbij	komende	zandwinningsactiviteiten.	Op	een
plek	die	‘s	winters	onder	water	staat,	stond	waterpostelein.

Wie	nu	denkt	dat	we	alleen	maar	naar	plantjes	hebben	lopen
kijken	heeft	grotendeels	gelijk.	Maar	een	aantal	vogels	ontging
ons	voornamelijk	door	hun	gezang	niet,	te	weten:	de	al	eerder
genoemde	wielewaal,	zwartkop,	tuinfluiter,	tjiftjaf,	fitis,	merel,
roodborst,	vink,	groene	specht	en	een	fazantenhaan.
Al	met	al	kwamen	we	tegen	half	negen	nat	maar	voldaan	weer
bij	de	auto’s	terug.

Verslag:	Jan	Stegeman

Hans	ontdekte	vorige	week	bij	de	Bergweg	in
Kloosterhaar	een	boom	met	nestholte	waar	een	stel
Kleine	bonte	spechten	druk	doende	waren	met	voer.
Een	unieke	kans	om	deze	fraaie	spechtjes	eens
goed	in	beeld	te	krijgen.	Twee	dagen	later	ging	hij
weer,	nu	met	betere	weersomstandigheden.	Tot	zijn
verbijstering	zag	hij	dat	het	nest	verdwenen	was,	er
restte	alleen	maar	een	stomp	van	de	boom.	De
boom	was	vlak	onder	het	hol	doorgezaagd	en	het
nestgedeelte	was	meegenomen.	Iemand	wil
blijkbaar	proberen	om	de	spechtjes	groot	te
brengen.	Dat	zal	zo	goed	als	zeker	mislukken,	zelfs
al	zou	één	van	de	ouders	nog	op	het	nest	gezeten
hebben.

De	diefstal	is	door	Staatsbosbeheer	gemeld	bij	een	boa	van
de	provincie,	maar	uiteraard	is	de	kans	dat	er	een	dader	wordt
gevonden	nihil.

Als	KNNV	Vriezenveen	hebben	we	van	dit	misdrijf	een
persbericht	gemaakt	RTV	Oost	en	de	NOS	hebben	dit	bericht
op	hun	sites	gedeeld.

Stikstof:	het	probleem	simpel	uitgelegd

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	

Juni	zit	er	alweer	op!	Evenals	het	grootste	deel	van	het	vogelbroedseizoen.
De	torenvalkkasten	waren	redelijk	bezet,	maar	de	steenuilen	hadden	het	door	te	weinig
prooidieren	(vooral	muizen)	echt	moeilijk	om	nog	jongen	groot	te	krijgen.

Boven	verwachting	was	de	bezetting	van	de	oeverzwaluwwanden	op	bedrijventerrein
Oosterweilanden.	Dit	nadat	de	KNNV	afgelopen	winter	een	actie	gedaan	had	om	het	zeer	harde
leemzand	uit	alle	gaten	te	verwijderen	en	er	weer	wat	zachter	leemhoudend	zand	in	te	brengen.
Mogelijk	kan	ook	het	dit	jaar	niet	beschikbaar	zijn	van	steilwanden	bij	de	zandwinning
meespelen.	Op	maandag	20	juni	werden	124	bezette	gaten	geteld..

Bij	de	faunapassage	passeerden	veel	groene	kikkers,	maar	helaas	weinig	boomkikkers.	Dit	was
daarna	ook	te	merken	aan	het	ontbreken	van	veel	kè-kè-kè-kè	geluid	in	de	nachtelijke	uren	bij
enkele	voortplantingsplekken.	Op	andere	plekken	werd	dit	wel	gehoord.	Bijzonder	dit	jaar	het
aantal	(jonge)	boomkikkertjes	op	braamstruweel	in	het	zuidelijke	deel	van	de
Engbertsdijksvenen.

Eindelijk	kwam	de	regering	met	een	voorzet	voor	aanpak	van	het	stikstof	probleem.
De	belasting	op	veel	natuur	is	veel	te	hoog!	Al	vele	jaren	probeert	"men"	het	probleem	weg	te
wuiven/schuiven,	maar	het	probleem	is	daardoor	alleen	maar	groter	geworden.	En,	voor	de
meesten	ongemerkt,	werden	de	grenzen	al	verlegd.	De	KDW	voor	hoogveen	was	eerder	400
mol,	nu	500	mol,	25%	hoger.	De	maximaal	toegestane	variatie	qua	waterniveau	in	goed
hoogveen	(variatie	tussen	hoogste	winterpeil	en	laagste	zomerpeil)	was	eerder	30	cm,	nu	al
verruimd	naar	40cm.
En	niet	te	vergeten:	generieke	verlaging	van	de	stikstof	depositie	werkt	ook	positief	op	de	natuur
buiten	de	N2000	gebieden.
De	gemeente	zet	daarom	bij	de	bermen	in	het	buitengebied	ook	in	op	het	maaien	en	afvoeren
van	het	gemaaide.	Dit	helpt	bij	het	wat	schraler	worden	van	de	berm	waardoor	hierin	meer
vlinders,	insecten,	vogels	en	zoogdiertjes	een	plekje	vinden.	Helaas	worden	op	diverse	plaatsen
de	bermen	zonder	toestemming,	dus	illegaal	gemaaid	waarbij	men	het	maaisel	laat	liggen.	Voor
sommige	agrariërs	lijkt	zelfs	berm	"onkruid"	ongewenst,	dan	kun	je	toch	moeilijk	volhouden	dat
ze	het	goed	voor	hebben	met	de	natuur!

Let	op,	de	komende	excursie	Engbertsdijksvenen	van	13	juli	is	verschoven	naar	20	juli	en	de
startlocatie	is	nu	op	de	parkeerplaats	bij	De	Pollen	(ter	hoogte	van	Oude	Hoevenweg	138)
Dit	in	verband	met	een	inloopbijeenkomst	die	het	bouwteam	van	Staatsbosbeheer	en
aannemerscombinatie	Roelofs-Oosterhuis	organiseert	te	Kloosterhaar	op	13	juli	tussen	16-21
uur.

Voorzitter	Herman	Stevens

Agenda	Juli	2022

Inloopbijeenkomst	Engbertsdijksvenen
Woensdag	13	Juli	2022

Op	woensdag	13	juli	a.s.	organiseert	het	bouwteam	van	Staatsbosbeheer	en
aannemerscombinatie	Roelofs-Oosterhuis	een	inloopbijeenkomst	over	de	maatregelen	in	het
Natura	2000	gebied	Engbertsdijksvenen.

Het	bouwteam	informeert	u	graag	over	de	stappen	die	de	afgelopen	periode	zijn	gezet	en	over
het	vervolg.
U	bent	van	harte	welkom.

Datum:	woensdag	13	juli	2022
Tijd:	tussen	16.00	en	21.00	uur
Locatie:	dorpshuis	't	Haarschut,	Dorpsstraat	17,	7694	BN	Kloosterhaar

U	kunt	vrij	binnen	komen	lopen	tussen	de	bovengenoemde	tijdstippen.
Mocht	u	op	dit	tijdstip	niet	kunnen	komen	en	u	heeft	toch	vragen,	neem	dan	contact	op	via
engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
In	de	loop	van	de	1ste	juli	week	verschijnt	er	meer	informatie	over	de	onderwerpen	die	aan	bod
komen	tijdens	de	inloopbijeenkomst.

Avondexcursie	Engbertsdijksvenen
Woensdag	20	juli	2022

Let	op,	deze	excursie	Engbertsdijksvenen	stond	in	de	agenda	voor	13	juli	maar	is
verschoven	naar	20	juli	en	de	startlocatie	is	nu	op	de	parkeerplaats	bij	De	Pollen	(ter
hoogte	van	Oude	Hoevenweg	138)

Staatsbosbeheer	heeft	al	een	aantal	seizoenen	achterstallig	onderhoud	in	de
Engbertsdijksvenen	uitgevoerd	door	veel	berkenopslag	en	bos	te	verwijderd.

De	komende	jaren	staan	nog	een	aantal	grote	ingrepen	te	wachten,	zoals	het	aanleggen	ca.	25
kilometers	aan	dammen	en	het	dichten	van	vele	kilometers	aan	greppels	en	sloten.
Boswachters	van	Staatsbosbeheer	gaan	ons	er	alles	van	vertellen	en	al	onze	vragen
beantwoorden.

De	aanneemcombinatie	Roelofs/Oosterhuis	heeft	de	opdracht	om	de	komende	jaren	de	dijken
aan	te	gaan	leggen	en	de	firma	Fuhler	zal	de	opslag	en	waar	nodig	nog	extra	bos	verwijderen.
Tijdens	deze	avondwandeling	gaan	we	kijken	welke	werkzaamheden	uitgevoerd	zijn	en/of	nog
gedaan	gaan	worden.

Meer	informatie	over	het	werk	rond	het	N2000	gebied	is	te	vinden	op	de	speciale	website	voor
dit	project:	engbertsdijksvenen.nl	en	de	film	op	YouTube:
Op	onze	website	vriezenveen.knnv.nl	kun	je	lezen	of	de	excursie	doorgaat

Start	om	18.30	uur	op	de	parkeerplaats	Staatsbosbeheer	aan	de	Oude	Hoevenweg	ter	hoogte
van	nr.	138	nabij	De	Pollen	.
Einde	rond		21.00	uur.
Kleding:	afhankelijk	van	het	weer.	Denk	aan	een	anti-muggen	middel!
	

Wat	was	er	afgelopen	tijd	allemaal	te	doen
Het	voorjaar	is	altijd	weer	een	drukke	periode	voor	de	ons.	De	wekelijkse	controle	van	de
nestkastjes	op	Het	Hexel	zit	er	op.	Alle	jonge	vogels	zijn	uitgevlogen,	Een	groot	deel	van	de
Torenvalken	zijn	geringd	maar	er	zijn	nog	een	aantal	kasten	waar	de	jongen	nog	te	klein	zijn	of
waar	nog	eieren	in	de	kast	liggen.	In	de	zwaluwwand	op		het	industrie	terrein	Oosterweilanden
zijn	124	van	de	280	gaten	bezet	wat	ruim	meer	is	dan	verwacht.

Windmolens:
Recent	verscheen	een	haalbaarheidsonderzoek	voor	windmolen	mogelijkheden	in	het	gebied
tussen	Vriezenveen	en	Almelo	en	in	de	Weitemanslanden.	Gebieden	daarbuiten	werden	niet
meegenomen.	Het	rapport	van	bureau	Bosch	&	van	Rijn	werd	opgesteld	in	opdracht	van	de
provincie	Overijssel	en	de	betrokken	zogenaamde	ATT	gemeenten.	Hierbij	staat	ATT	voor
Almelo,	Tubbergen	en	Twenterand.	In	verband	met	te	verwachten	geluidsoverlast	waarnaar	nog
landelijk	onderzoek	gedaan	wordt,	werden	de	mogelijkheden	verkend	voor	minimale	afstanden
van	de	windmolens	tot	woonhuizen	van	400m,	600m,	800m	en	voor	geluidsarme	molens	350
meter.

Tubbergen,	als	gemeente	in	het	Landschapspark	NoordOost	Twente,	houdt	de	windmolens	hier
het	liefst	buiten.	En	met	meer	belemmeringen	in	andere	richtingen,	duwt	men	de	opties	voor
wind	richting	Twenterand	c.q.	Vriezenveen.

Almelo	zegt	eigenlijk	geen	plek	te	hebben,	waarbij	het	opvallend	is	dat	er	plotseling	nog	weer
een	6tal	woningen	gedacht	zijn	te	realiseren	aan	de	Westermaatweg.	Hierdoor	valt	Almelo
buiten	het	optiegebied.

De	optie	die	naar	voren	komt	in	het	onderzoek,	is	de	omgeving	van	de	zandwinning
Oosterweilanden.	Tijdens	de	het	langdurige	proces	om	tot	start	van	de	zandwinning	te	komen
werd	Twenterand/Vriezenveen	"gepaaid"	met	een	bedrag	per	m3	gewonnen	zand	en	de
inrichting	van	de	plas	(ruim	100	ha.)	en	randgebieden	voor	recreatie	en	natuur		na	einde	van	de
zandwinning.	Zelfs	met	een	strand	tussen	Horstweg	en	Boslandweg	aan	de	zuidzijde	van	de
Rusluieweg.

Afhankelijk	van	de	geluidsnorm	en	daarbij	behorende	afstand	denkt	het	bureau	Bosch	&	van
Rijn	dat	er	wel	ruimte	is	voor	14	windmolens	van	240	meter	tiphoogte	met	een	gemiddeld
geluidsniveau	of	van	22	windmolens	met	een	laag	geluidsniveau!	Het	hele	rapport	staat	op	de
site	van	de	gemeente	Twenterand	

Van	pech-	naar	geluksvogel

Donderdag	9	juni	2022	kregen	we	tijdens	het	ringen	van	jonge	torenvalken	in	Het	Veenschap
een	melding	dat	een	buizerd	zich	had	vast	gevlogen	in	een	net.	Men	vroeg	om	hulp!	Ik	kon	op
dat	moment	het	beste	gemist	worden,	had	de	auto	bij	me	en	goede	leren	werkhandschoenen.
Het	was	in	de	omgeving	van	Sibculo.	Ter	plaatse	bleek	waarin	de	vogel	vast	zat:	een	groot	net
dat	over	bessenstruiken,	druiven	en	groenten	gespannen	was.	Na	inspectie	bleek	de	vogel,	het
bleek	niet	een	buizerd	maar	een	havik	te	zijn,	gelukkig	"slechts"	met	1	poot	volledig	vast	te
zitten.
De	andere	poot,	de	kop	en	de	vleugels	waren	vrij.	Ik	vroeg	de	bewoner	om	een	handdoek	+
schaar.	Een	doek	gebruiken	we	ook	bij	de	torenvalken	en	uilen,	als	ze	niets	meer	zien	houden
ze	zich	rustiger.	Het	werkte	ook	hier	goed	en	konden	de	vogel	goed	vastpakken.
Daarna	werd	met	de	schaar	het	net	dat	diverse	keren	om	de	poot	en	klauw	gedraaid	zat,
verwijderd.	Gelukkig	was	de	poot	niet	gebroken,	alleen	wat	kleine	beschadigingen.
Na	even	extra	rust	voor	de	vogel	trokken	we	de	handdoek	weg	en...	vloog	de	havik	weg.

Verslag	avondexcursie	Fayersheide	8	juni	2022
Ondanks	het	regenachtige	weer	waren	er	‘s	avonds	om	half	7	nog	10	deelnemers	present	op	de
parkeerplaats	bij	de	Fayersheide.	Herman	gaf	om	te	beginnen	een	korte	uitleg	over	het	ontstaan
van	het	gebied	als	natuurgebied:	gered	bij	de	ruilverkaveling	in	de	jaren	50.	Het	heeft	nog
steeds	een	bijzondere	flora,	die	reeds	lang	beïnvloed	wordt	door	een	te	laag	waterpeil	in	het
agrarische	gebied	rondom.	Fayersheide	is	nu	van	Staatsbosbeheer

Een	veldje	verderop	had	een	duidelijk	ander	biotoop	met	als	opvallende	plant	de	welriekende
nachtorchis.	Die	staat	daar	vrij	massaal.	Bovendien	vleugeltjesbloem,	heidekartelblad	(een
halfparasiet)	en	vetblad.	Aan	deze	laatste	plant	heeft	Fayersheide	zijn	beschermde	status	te
danken.

Weer	een	eindje	verder	zagen	we	de	kleine	zonnedauw.	En	ook	de	moeraswolfsklauw;	die	werd
met	gepast	enthousiasme	begroet,	omdat	die	het	door	de	laatste	droge	zomers	af	had	laten
weten;	terug	van	weggeweest.	

Brutale	diefstal	van	nest	met	Kleine	bonte	spechten
Hans	de	Groot	uit	Vriezenveen	is	een	verdienstelijk	natuurfotograaf.	Vorige	week	stuitte	hij	op
een	heel	brute	vorm	van	stroperij:	een	met	jongen	en	al	verdwenen	nestboom	van	kleine	bonte
spechten.

Toch	is	een	poging	zeker	lucratief,	er	is	een	levendige	handel	in	wilde	vogelsoorten.
Vogelsoorten	die	zich	moeilijk	in	gevangenschap	voortplanten	zijn	daarbij	het	meest	geliefd,
want	die	brengen	het	meest	op.	Een	bekende	handelwijze	is	dan	ook	het	roven	uit	een	nest	in
de	natuur,	en	de	jongen	dan	te	voorzien	van	een	vaste	voetring.	Op	deze	manier	lijken	ze	legaal
gekweekt	en	mogen	ze	verhandeld	worden.	Voor	veel	volièrehouders	zijn	kanaries	of	parkieten
geen	uitdaging	meer.	Er	is	een	vereniging:	Belangenbehartiging	Europese	Cultuurvogel	en	het
kweken	daarvan.	Hier	worden	ervaringen	uitgewisseld	over	wat	ze	zelf	omschrijven	als:	zeer
moeilijk	te	kweken	vogels,	als	Hop,	IJsvogel	maar	ook	Kleine	bonte	specht.	Van	die	laatste	is
een	uitgebreide	beschrijving	van	een	geslaagde	kweek.	Daartoe	werd	een	stam	met	nest
doorgezaagd	onder	de	ingang,	zodat	de	jongen	geringd	konden	worden.	Daarna	zijn	de	stukken
weer	op	elkaar	gezet	en	gespalkt	met	latten	en	draad	zodat	de	ouders	weer	door	konden	met
voeren.	De	jongen	in	het	gestolen	nest	zullen	het	helaas	zonder	ouders	moeten	zien	te	redden.
Ze	moeten	met	de	hand	grootgebracht	worden.	Om	dan,	als	ze	het	redden,	als	legaal
gekweekte	vogels	in	de	handel	te	worden	aangeboden.

De	Kleine	bonte	specht	bij	het	nest	op	27	april	nog	voor	de	start	van	het	broeden

Vogelbescherming	Nederland
15-JUN-2022
De	stikstofuitstoot	moet	omlaag,	zegt	het	kabinet,	en	daardoor	is	nu	het	hele	land	in	rep	en	roer.
Snapt	u	hoe	het	precies	zit	met	stikstof	en	wat	het	probleem	eigenlijk	is?	Is	het	alleen	ongezond
voor	de	natuur,	of	ook	voor	mensen?	Moeten	we	al	die	maatregelen	wel	willen?	Het	antwoord
op	al	deze	vragen,	kort	en	duidelijk.

In	veel	gebieden	in	Nederland	moet	de	stikstofuitstoot	omlaag.	In	131	gebieden	die	dicht	bij
kwetsbare	natuur	liggen	zelfs	met	zeventig	procent,	dat	heeft	het	kabinet	afgelopen	vrijdag
bekend	gemaakt.	Dat	is	fors	en	daardoor	zullen	sommige	boeren	hun	bedrijf	misschien	moeten
sluiten.

Daar	is	niet	iedereen	het	mee	eens.	Die	paar	obscure	plantjes	die	niet	tegen	stikstof	kunnen,	is
dat	zo	erg?	De	meningen	lopen	momenteel	uiteen	van	‘de	zure	regen	kwam	toch	ook	niet’	en
‘planten	hebben	juist	stikstof	nodig	om	te	groeien’	tot	‘de	stikstofcrisis	is	de	grootste	crisis
denkbaar’.	Maak	daar	maar	eens	chocola	van.	Daarom,	simpel	en	duidelijk	hoe	het	zit	met
stikstof.

Leest	de	volgende	onderwerpen	op	de	site	van	NATURE	TODAY

Stikstof	is	(g)een	probleem
Slecht	voor	de	gezondheid	en	de	natuur
Botontkalking	bij	mezen
Insecten	sterven:	minder	voedsel	voor	insecteneters
Sommige	planten	overwoekeren	de	rest
Andere	samenstelling	van	voedingsstoffen
Leefgebieden	verdwijnen
Hoe	slecht	stikstof	is	voor	uw	gezondheid
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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.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2107696/natuurbeschermers-geschokt-door-brute-diefstal-van-nest-met-spechten
https://nos.nl/artikel/2431654-brutale-diefstal-van-nest-met-spechten-schokt-natuurbeschermers
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29333
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29333
https://knnv-vriezenveen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=kyvbqjlxsn&l=lavh8cwbhv&email=%7B%7Bemail%7D%7D
https://vriezenveen.knnv.nl/
https://vriezenveen.knnv.nl/
https://knnv-vriezenveen.email-provider.nl/web/kyvbqjlxsn/augwexsprv
https://vriezenveen.knnv.nl/nieuwsbrieven/
https://engbertsdijksvenen.nl/
https://youtu.be/12g1kurcv0s
https://vriezenveen.knnv.nl/
https://www.twenterand.nl/_flysystem/media/haalbaarheidsonderzoek_wind_energiegebied_att-toegankelijk.pdf
https://www.twenterand.nl/_flysystem/media/haalbaarheidsonderzoek_wind_energiegebied_att-toegankelijk.pdf
https://www.bec-info.com/Leden/Kweekverslagen/PageRender?PageName=KleinebontespechtSmeets&PageController=f06c5e73-b5fa-41bd-aae9-9db7a9fa6146
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29333
https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2432173-in-131-gebieden-moet-stikstofuitstoot-met-70-procent-omlaag
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29333
https://app.helemaalgroen.nl/dashboard/gemeenten/1700/
https://app.helemaalgroen.nl/dashboard/gemeenten/1700/
https://www.helemaalgroen.nl/
https://engbertsdijksvenen.nl/
https://engbertsdijksvenen.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://knnv-vriezenveen.email-provider.nl/unsubscribe/kyvbqjlxsn/augwexsprv
https://knnv-vriezenveen.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=kyvbqjlxsn&l=__________&m=__________
mailto:webmaster@vriezenveen.knnv.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-kyvbqjlxsn-augwexsprv

