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Kennismakingsexcursie 25 maart 1995

Frieseveen en Vennebroek, 90 ha.

Ligging: gemeente Eelde ten oosten van Pa-

terswolde ten zuiden van de Meerweg

Topografische kaart 7D en 12B

Beschrijving: oud verveningsgebied met legak-

kers, elzenbroekbos en een veenpias van 30 ha.

Roeiboten zijn te huur bij restaurant 't Frie-

scheveen. De ingang van het Bennebroek ligt

aan de Hoofdweg tegenover De Braak.

Zo staat in het Handboek voor Natuurmonu-

menten het gebied beschreven waar Avifauna

onder leiding van Lucie Jellinek haar nieuwe

leden van het afgelopen jaar kennis wilde laten

maken met het bestuur en de vogels. Een goe-

de gedachte! Gelukkig was het droog, hoewel

tamelijk fris. Dat was niet van invloed op het

enthousiasme van de tien nieuwe leden en de

zes bestuursleden.
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Twee uur hebben we er rondgelopen en ik heb

de indruk gekregen dat degenen die het gebied
niet kenden er nog weer eens naar terug zullen

gaan, want als het voorjaar goed doorzet en de

trekvogels weer terugkomen, zal het ongetwij-
feld althans voor het vogelen nog gevarieerder

zijn. Cor, een van de nieuwkomers, die vlak bij
Vennebroek woont, vertelde over de herkomst

van de vele potten en pannen her en der tussen

de struiken: in de jaren 20 is ter versterking

van de dijken huisvuil gestort, waarvan nu en

dan de resten die het langzaamst vergaan, glas

en metaal, weer naar boven komen als er bo-

men omwaaien. Als er een storm heeft gewoed

komen er altijd handelaren in curiosa e.d. kij-

ken of de natuur terug heeft gegeven wat men

er indertijd heeft ingestopt.

De koffie die we in het bovengenoemde restau-

rant wilden drinken, kon geen doorgang vin-

den, omdat men daar nog in diepe slaap was,

misschien een gevolg van de die nacht ingega-

ne zomertijd. In het motel te Harenkonden we

daarvoor wel terecht.

Daar lichtte de voorzitter Caroline Elfferich

ons in over de activiteiten en werkgroepen van

Avifauna (zie Grauwe Gors) met de uitnodi-

ging om zo mogelijk aan een van deze activi-

teiten deel te nemen.

Tot slot ging ze de kring nog langs om de

nieuwe leden naar hun beweegredenen om lid

te worden van Avifauna te vragen; voor het

merendeel vergroting van de kennis van de

vogelwereld.

Een geslaagd initiatief dat voor een volgende
ledenaanwas zeker moet worden herhaald.

Arend van der Spoel

Het gebied is voor vogelaars interessant, zelfs

op dit tamelijk vroege tijdstip werden er 30

verschillende vogelsoorten gezien. De weide-

vogels Kievit, Grutto, Scholekster en Tureluur,

de Wilde Eend, Smient, Slobeend, Krakeend,

Kuifeend, Grote Zaagbek, een Aalscholver met

ring NL1 (Nederland 1 primus inter pares?),

Nijlgans en Canadese Gans. En verder Zang-

lijster, Merel, Spreeuw, Tjiftjaf, Roodborst,

Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Grote

Bonte Specht, Buizerd, Houtduif, Kok-, Zilver-

en Stormmeeuw.


