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H et is zomer en het verenigingsleven is ons land 
brandt op een laag pitje. Dat is bij de natuurwerk-

groep de Reest niet anders. Hoewel, de vogelsectie heeft 
een actieve periode achter de rug. De kleine nestkasten 
zijn gecontroleerd, net als de torenvalk- en uilenkasten. 
Er is weer een behoorlijk aantal jonge vogels geringd. 
Dus zo passief zijn we nu ook weer niet in deze zomer-
tijd. In deze Reestinfo vindt u naast de gebruikelijke ru-
brieken ook het vogeljaarverslag 2008. Hierin vindt u de 
broedresultaten van de bewoners van onze nestkasten, 
vogeltellingen, terugmeldingen e.d. Het bestuur hoopt in 
het komende seizoen weer een gevarieerd programma 
aan te kunnen bieden. Dat betekent dus weer drie of vier 
dialezingen in de wintermaanden, excursies, een vogel-
cursus, langeafstandswandelingen, werken in het land-
schap, kinderactiviteiten en nog veel meer. De website 
krijgt een andere vormgeving en gaat ook een grotere rol 
spelen in de informatieverstrekking naar de leden toe. 
We gaan ook proberen de site interactiever te maken. 
We willen meer contacten met de gebruikers ervan 
(ervaringen, waarnemingen, mooie foto’s enz.). Maar 
voorlopig is het nog gewoon lekker zomer en zitten we 
midden in een lome vakantieperiode. Deze Reestinfo 
kent geen komkommertijd. Het blaadje staat ook deze 
keer weer vol met interessante informatie en we wensen 
u dan ook veel leesplezier. En natuurlijk een heerlijk zo-
merperiode. We zien u in het komende seizoen graag 

terug bij onze activiteiten! 

 

Namens het bestuur en de redactie van de Reestinfo, 

 

Jan Dijkema¤ 

Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit: 

J. Dijkema, voorzitter 0523-614201 

T. Schmidt, penningmeester 0523-616098 

J. Schmidt-v.d. Beek, bestuurslid 0523-616098 

Auke v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360 

 

Sectie vogels J. Schmidt-v.d. Beek 0523-616098 

Sectie vlinders: J. Schmidt-v.d. Beek 0523-616098 

Sectie flora: J. Paasman 0523-657371 

Sectie landschapbeheer: K. Krol 0523-656256 

 

Redactie: 

C. & M. Bisseling 0523-649261 
J. Dijkema 0523-614201 

Redactieadres: 

De Maat 17  

7707 RM Balkbrug 0523-649261 

Email: mieke.bisseling@planet.nl 

Contactadres natuurwerkgroep De Reest: 

Vuile Riete 30 

7925 PM  Linde 

0523-616098 

Girorekening: 39 64 436 

Contributie: minimaal € 9,00 per jaar 

 
Homepage: www.nwgdereest.nl 
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Mededelingen uit het bestuur De Drie in gesprek 

E en aantal jaren geleden ontmoetten de drie natuurbescher-mingsorganisaties die actief zijn in het Reestdal een keer 
per jaar. De laatste drie jaar was er echter van contact nauwe-
lijks meer sprake. Hier is weer verandering in gekomen. In maart 
2009 is het contact weer hersteld en is afgesproken elkaar re-
gelmatig te ontmoeten. Tenslotte hebben we een gezamenlijk 
belang:het beschermen van de natuurwaarden in een uniek 

beekdal! Hieronder een kort verslag van de eerste bijeenkomst. 

 

Afspraken Overleg van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-
Staphorst eo, de Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde 

eo en de Natuurwerkgroep De Reest van 12 maart 2009. 

 

1 De provincie Drenthe en de provincie Overijssel zitten niet op 
één lijn t.a.v. de bestemming en het beheer van het Reestdal. 
Ook de aanpak van de verdroging is verschillend..De verenigin-
gen besluiten dit in een gezamenlijke brief aan de provinciale 

besturen aan de orde te stellen. 

2 De verenigingen maken zich zorgen over de ontwikkeling van 
de recreatie in het Reestdal. Het mooie Reestdal dreigt aan zijn 
eigen succes ten onder te gaan. De verenigingen zijn van me-
ning dat de recreatie zich primair moeten richten op rustige 
vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen Het aantal 
voorzieningen moeten in de kwetsbare gebieden niet verder 
worden uitgebreid . De verenigingen spreken af daar waar mo-

gelijk dit aan de orde te stellen. 

3 De verenigingen informeren elkaar over de verenigingsactivitei-

ten voor de jeugd en het houden van lezingen en excursies. 

4 De verenigingen spreken af elk jaar eenmaal overleg te voeren 

over onderwerpen die ons allemaal raken. 

5 De volgende bijeenkomst wordt georganiseerd door de Natuur-

werkgroep De Reest.¤ 

Voorkant: bloeiende  

kattestaart. 

 

Hiernaast: bosuil 



zaam worden beheerd. Wij roepen beide provincies op om een 
gezamenlijke visie voor het Reestdal te ontwikkelen die een inte-
grale en duurzame inrichting en beheer mogelijk maakt. Wij vin-

den dat dat tot uw verantwoordelijkheid behoort. 

 

De drie verenigingen maken zich zorgen over de (ongebreidelde) 
ontwikkeling van het recreatieve en toeristische gebruik van het 
Reestdal. Het plaatselijk nog zeer fraaie Reestdal en de aanwe-
zige natuur hebben een grote recreatieve en toeristische aan-
trekkingskracht. Daar zijn wij blij mee; daarover geen misver-
stand. Maar wij moeten ons realiseren dat het Reestdal een 
beperkte omvang heeft (in feite een relatief smalle landsstrook 
langs de Reest over zo’n 35 km) en een beperkte opvangcapa-
citeit. Te hoge recreatieve druk zal onvermijdelijk leiden tot 
verlies van natuur- en landschapwaarden; waarden die nu juist 

de aantrekkelijkheid bepalen. 
Wij verzoeken u er op toe te zien dat recreatie zich richt op 
rustige vormen van recreatie als wandelen, fietsen en paardrij-
den waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzienin-
gen en zeer terughoudend te zijn waar het gaat om uitbreiding 
van die voorzieningen. En waar dat nodig mocht blijken scha-
de aan natuur en landschap te vermijden dan wel te compen-

seren. 

 

Tot slot vragen wij 
uw aandacht voor 
het passeerbaar 
maken van stuwen 
en andere barriè-
res in de Reest 
voor vissen maar 
ook voor bijvoor-
beeld de visotter 
(i.k.v. de Flora en 
Faunawet behorend tot de categorie die het zwaarst moet 

worden beschermd!). 

Met name de kruising van de Reest met de Hoogeveense 
Vaart en de A28 is een belangrijk knelpunt. Het waterschap 
Reest en Wieden heeft in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water plannen om deze knelpunten op te lossen. Wij  ver-

zoeken u daarin het waterschap te ondersteunen.  

In dit kader willen wij u ook attenderen op de problemati-
sche migratie van de gidssoort visotter van het het Natura 
2000 gebied de Olde Maten naar de Reest en daarmee 
naar het achterland van beide provincies (en nog verder 

naar het Duitse grensgebied). 

De A32, A28 en de spoorbaan (knooppunt Lankhorst) vor-

men nu nog belangrijke knelpunten. 

Recentelijk zijn hier 2 doodgereden otters aangetroffen. Bij 
het achterwege blijven van gepaste maatregelen (tunnels) 

zal dit bloedbad tot in lengte van jaren voortduren. 

 
Onze organisaties zijn graag bereid onze plaatselijke ken-
nis van natuur en landschap bij het oplossen van boven-

vermelde knelpunten in te brengen. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

Mede namens  

Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o.,  

J. Verburg, voorzitter, 

Natuurwerkgroep De Reest (Balkbrug-Dedemsvaart), 

J.Dijkema, voorzitter, 

J. Vos voorzitter 

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.¤ 
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P olitiek Tweestromenland in het Reestdal 

De drie natuurbeschermingsverenigingen,die in het 
Reestdal actief zijn maken zich zorgen over een aantal ontwik-
kelingen binnen het beekdal van de Reest. In overleg is een 
brief opgesteld,die naar beide provincies is gestuurd. Hieron-
der treft u de brief aan. In een volgende Reestinfo hopen we 

de eerste reacties van de provincies te kunnen publiceren.  

 

Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 

(Drenthe) 

Betreft: Visie m.b.t. inrichting en beheer van het Reestdal                     

6 april 2009 

 

Geachte Colleges, 

 

De natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o., de 
Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde en de Natuur-
werkgroep De Reest maken zich zorgen over de bestemming, 

inrichting en beheer van het Reestdal 

Wij stellen vast dat de visies van de twee provincies t.a.v. dit 

gebied niet congrueren. 

In het ontwerp omgevingsbeleid van de provincie Drenthe 
heeft het Reestdal de bestemming Natuur; de provincie Over-
ijssel sluit daar niet op aan en is niet duidelijk waar het met dit 
gebied naar toe moet en spreekt van een mixlandschap. Dren-
the geeft aan dat het gebied een verdrogingsprobleem heeft 
en vindt dat om dit probleem op te lossen het gebied moet 
worden aangewezen als een zogenaamd TOP-gebied. Overijs-
sel doet dat niet; deze provincie vermeldt ook niet dat het 
Reestdal in het kader van de Kaderrichtlijn Water door het 

waterschap Reest en Wieden als waterlichaam is aangewezen. 

De verschillende visies hebben consequenties voor inrichting 
en beheer. Het Reestdal wordt aan Drentse kant in belangrijke 
mate beheerd door het Drentse Landschap; aan de Overijssel-
se kant door Landschap Overijssel. Beide organisaties behe-
ren binnen de kaders die de provincies stellen. En omdat die 
kaders van elkaar verschillen zijn er ook verschillen tussen 

inrichting en beheer tussen de twee natuurorganisaties.  

Is dit erg? Ja dat vinden wij als lokale natuur- en landschap-

organisaties erg. Onverantwoord zelfs. 

Het Reestdal is 
één landschappe-
lijk, ecologisch en 
waterhuishoud-
kundig systeem 
dat integraal en 
duurzaam moet 
worden ingericht 

en beheerd. 

Maar als kaders 
verschillen kan 
het gebied niet 
integraal en duur-
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6.Verslag werkgroep landschapsbeheer6.Verslag werkgroep landschapsbeheer6.Verslag werkgroep landschapsbeheer6.Verslag werkgroep landschapsbeheer    

Coördinator Klaas Krol doet verslag aan de hand van een 

uitgewerkt overzicht. 

Er is voor ongeveer 1 manjaar werk verricht (1.529 uur). 

De grote groep telde door het jaar gemiddeld 12 deelne-

mers; de kleine groep 4,4. 

De hoeveelheid brandhout bedroeg in 2008 140 m³ (t.o.v. 

95 m³ het jaar ervoor). 

Nieuw is de begeleiding van scholieren tijdens hun 
“maatschappelijke stage”. De  ervaringen hiermee zij  tot 

dusver positief. 

 

7.Verslag vogelsectie  en7.Verslag vogelsectie  en7.Verslag vogelsectie  en7.Verslag vogelsectie  en    

8.Verslag werkgroep kinderactiviteiten8.Verslag werkgroep kinderactiviteiten8.Verslag werkgroep kinderactiviteiten8.Verslag werkgroep kinderactiviteiten    

Judith Schmidt heeft deze verslagen gegoten in de vorm 
van een aantal (fraaie) lichtbeelden, voorzien van een toe-

lichting. 

 

9.Samenstelling bestuur9.Samenstelling bestuur9.Samenstelling bestuur9.Samenstelling bestuur    

Het bestuur heeft voorgedragen als nieuw bestuurslid de 

heer Auke v.d. Meulen.      

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangediend. Auke 
stelt zich voor aan de leden. Hij wordt vervolgens als be-

stuurslid gekozen. 

De secretaris Jan Klein Kranenburg heeft zich niet herkies-
baar gesteld en neemt nu dus afscheid als bestuurslid.  
Voorzitter Jan Dijkema bedankt hem voor zijn  24 jaar 
”trouwe dienst”, haalt wat herinneringen op en biedt enke-
le afscheidsgeschenken aan. Hetgeen door de vergadering 

met een applaus wordt  onderstreept. 

Het secretariaat wordt (voorlopig) waargenomen door J. en 

T. Schmidt. 

 

10.Rondvraag10.Rondvraag10.Rondvraag10.Rondvraag    

Vanuit de vergadering komt de vraag of het niet aan de 
vrijgevige kant is om bij op zich al kosteloze activiteiten als 
bijvoorbeeld een excursie ook nog eens 1 of 2 consump-

ties voor rekening van de verenigingskas te nemen.  
Het bestuur heeft als standpunt gehuldigd dat de vereni-
ging wel wat mag terugdoen voor haar leden. (Een enkel 
deelnemend niet-lid is naderhand overigens alsnog lid 
geworden). Bovendien liet de financiële positie van de 
vereniging een dergelijke (relatief beperkte) uitgaaf wel 
toe. Wat dit laatste betreft wordt vanuit de vergadering 

opgemerkt dat de 
houtopbrengsten 
op termijn eindig 

zijn.  

Bij sommige acti-
viteiten is – aldus 
het bestuur – het 
een goede ge-
woonte een vrije 
gift te vragen, met 
vaak een bevredi-

gend resultaat.    

 

11.Sluiting11.Sluiting11.Sluiting11.Sluiting    

Niets meer aan de 
orde zijnde volgt 
sluiting van de 

vergadering.¤ 

A anwezig naast het bestuur: 11 leden. 

 

!. Opening!. Opening!. Opening!. Opening    

De voorzitter opent de vergadering met een welkomst-
woord. Hij merkt op dat het e vereniging goed gaat: de 
financiële positie is gezond, het ledenaantal is stabiel,     
de activiteiten worden doorgaans goed bezocht, hetgeen 
duidt op betrokkenheid van de leden bij het reilen en zei-
len van de vereniging. Kwam deze betrokkenheid ook 
maar tot uiting in deelname aan het bestuur, aldus spre-
ker. Het huidige bestuur kent al vele jaren nagenoeg de-
zelfde bezetting. De ervaring leert dat het enorm veel 
moeite kost een opvolger te vinden voor een vertrekkend 
bestuurslid. Mochten op den duur ook de huidige be-
stuursleden  eens vertrekken en er  zouden onvoldoende 
opvolgers zijn, dan dreigen sommige activiteiten in het       
gedrang te komen (Reest-info, lezingen/excursies, wandel-

tochten). 

 

2.Verslag vorige ledenvergadering (112.Verslag vorige ledenvergadering (112.Verslag vorige ledenvergadering (112.Verslag vorige ledenvergadering (11----3333----2008)2008)2008)2008)    
De secretaris leest het verslag voor. Er zijn geen op- of aan-
merkingen.  Wel wordt  opgemerkt, dat tijdens de vorige 
vergadering is besloten de minimum contributie te verho-
gen tot € 9, terwijl op de contributiebrief voor 2009 nog € 8 
stond vermeld. Dit blijkt op een misverstand te berusten. De 
€ 9 zal nu ingaan per 2010 (m.a.w. geen correctie dit jaar; 

wat niet wegneemt dat € 9 uiteraard welkom is).  

 

3.Jaaroverzicht verenigingsactiviteiten 20083.Jaaroverzicht verenigingsactiviteiten 20083.Jaaroverzicht verenigingsactiviteiten 20083.Jaaroverzicht verenigingsactiviteiten 2008    

De secretaris somt alle activiteiten op van het afgelopen 
jaar, zoals  dialezingen, excursies, cursus, kinderactiviteiten, 

landschapsonderhoud. 

 

4.Financieel verslag penningmeester4.Financieel verslag penningmeester4.Financieel verslag penningmeester4.Financieel verslag penningmeester    

De penningmeester licht een vooraf circulerend overzicht van 
inkomsten uitgaven toe. Naast de gebruikelijke kosten is de 
laatste tijd vooral ook geïnvesteerd in hedendaagse projectie-
apparatuur. Het verenigingsjaar is afgesloten met een batig 
saldo van ± € 5.300. Dit gunstige saldo is mede te danken 

aan de opbrengst van de houtverkoop (ruim € 1.700).     

Het bestuur is de mening toegedaan dat men deze gelden – 
beter dan ze op te potten – ten goede zou moeten laten ko-
men van de gemeenschap. Het wil de ledenvergadering hierin 
laten meedenken. Zelf heeft het bestuur wel enkele sugges-

ties: 

• een (picknick)bank t.b.v . f iet-

sers/wandelaars ergens in het Reestdal; 

• een boekje met bv 3 lange en 3 korte 

wandelroutes. 

Met het idee op zich wordt door de leden 
ingestemd. Wel wordt bij de tweede sugges-
tie gewaarschuwd voor de vaak korte actua-

liteit van dit soort drukwerk.   

 

De kascontrolecommissie (bestaande uit de 
heren Derks en De Bruin) heeft de boekhou-

ding in orde bevonden. Beide heren worden 

bedankt. 

 

5.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie5.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie5.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie5.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie    

De nieuwe commissie zal bestaan uit de heer 

De Bruin en mevrouw Waning. 

 

Verslag ledenvergadering 10 maart 2009 

Afsluiting Landschapbeheer 



de ander zoekt voedsel. 

Wanneer de jongen wat groter worden en 
de voedselvraag groter wordt zoeken bei-
de ouders naar voedsel. De kuikens blij-
ven ongeveer 55 dagen op het nest. In de 
laatste weken gaan ze al flink vliegoefe-
ningen doen en trainen voor later. Want 
vrijwel alle jongen die geboren en groot 
worden gaan op trek. De jonge vogels 
zijn net zo groot als de oude vogels maar 
hebben bleke poten en een donkere 
snavel. Deze jonge vogels blijven dan 2 
winters weg en komen daarna terug om 
een partner te zoeken en zelf een nest 

te bouwen. 

 
Er zijn veel gevaren onderweg. Slecht 
weer is er één van, maar ze komen ook 

vaak in stroomdraden terecht en worden zo geëlektrocuteerd. Er 
komt dan ook maar 10 tot 20% van de jonge ooievaars gezond 

en wel terug. 

De ooievaars die hier blijven zijn ’s winters meestal in de omge-
ving van De Lokkerij te vinden waar ze in moeilijke perioden bij 

gevoerd worden. 

Het bijvoeren wordt steeds minder gedaan en er komen geen 
nieuwe ooievaars bij in het buitenstation. Zo zullen er op den 

duur alleen nog echte wilde ooievaars overblijven.  

 

Wilt u eens wat meer ooievaars zien, pakt u dan de fiets en 
fiets van Dedemsvaart  naar De Wijk, dan komt u vele ooie-

vaars tegen. 
Zo zijn er in de omgeving Spekopswijk, Hoofdvaart, Zuidwol-
derstraat, Noord Stegeren en Mulderij in Dedemsvaart ooie-
vaars te zien. En in Balkbrug aan de Ommerweg , op Den Hui-
zen, Oud Avereest, Den Kaat, Den Oosterhuis, Groot- en Lut-

ten Oever zijn er meerdere nesten met ooievaars te zien. 

 

Wilt u nog meer weten en de vogels van nog dichterbij bekij-
ken? Dan kunt u terecht bij het ooievaarsbuitenstation De 

Lokkerij Schiphorsterweg 28 De Schiphorst.  

Bezoektijden: van 1 april tot 1 september op woensdagmid-

dag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 

De Lokkerij heeft ook een website: www.delokkerij.nl. Op een 
andere leuke website, die van de Vogelbescherming Neder-
land, kunt u onder “Beleef de Lente” het wel en wee van 

verschillende vogels bekijken waaronder de ooievaar. 

Judith Schmidt¤ 
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Ooievaar 

D e ooievaar (Ciconia ciconia) 

Uiber, eiber, stork, de ooievaar brengt de baby’s bij 
hun moeder. De ooievaar heeft nogal wat bijnamen, op 
verschillende schildjes en vlaggen staat de grote witte 
vogel. In oude verhalen en tradities komt de ooievaar 
vaak voor. Dat betekent ook dat de ooievaar vroeger 
veel voorkwam. Eind jaren ’60 waren er nog maar heel 

weinig ooievaars over. 

In de broedvogelatlas van 1974 –1977 waren er nog 
maar 5-9 broedparen in Nederland. In de broedvogelat-

las van 1998-2000 waren dit er alweer 330- 396. 

In de omgeving Balkbrug/Dedemsvaart komen er de 

laatste jaren steeds meer bij. 

De grote witte vogel met zwarte vleugelpunten en rode 
poten en snavel is erg geliefd bij de mens. De ooievaar 
broedt ook vaak dicht bij de mens. Op schoorstenen en 
daken of op paalnesten speciaal voor hun gemaakt Ze 
kunnen ook prima zelf een nest bouwen. Met hun leng-
te van 95 tot 110 cm en een spanwijdte van 180 tot 
218 cm zijn het enorme vogels. Ze wegen tussen de 3,5 

en 4,5 kilo en kunnen wel 30 jaar oud worden. 

 

Ooievaars eten wormen en grote insecten, maar ook 
jonge vogels, wormen,hagedissen, muizen en mollen 

staan op het menu. 

De meeste ooievaars die in onze omgeving broeden 
komen van De Lokkerij. Zij zoeken al vroeg in het voor-
jaar een broedplaats en partner. Maar er zijn ook ooie-
vaars die in het najaar weg getrokken zijn naar Spanje 
of Afrika en die wat later in het voorjaar terugkomen. Zij 
moeten dan ook nog een plekje bemachtigen. Gelukkig 
zijn ooievaars sociale dieren en kunnen dicht bij elkaar 
broeden. Vaak zoeken ze dezelfde partner als het jaar 
er voor, maar ze ruilen ook nog wel eens van man of 
vrouw. In het broedseizoen blijft het echtpaar over het 
algemeen wel bij elkaar of er moet er één verongeluk-

ken. 

Er wordt in het voorjaar heel wat af geklepperd. Dit is, 
op wat zacht gesis na, het enige geluid dat de ooievaar 

produceert. 

 

Ooievaars bouwen samen een groot nest van takken en 
het vrouwtje legt daar 3 tot 5 eieren is. Er wordt 31 tot 

34 dagen door beide ouders op de eieren gebroed. 

Als de jongen uitkomen blijft er 1 ouder op het nest en 

Niet alle ooievaars trekken weg 
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A egopodium podagraria - zevenblad 

Zevenblad of hanenpoten, wie kent het niet…. 
En de eeuwige strijd om de plant uit te roeien. Dat 

is erg moeilijk, om niet te zeggen bijna onmogelijk! 

Bij ons, in de Tuinen van De Kruidenhoeve, tiert het 
zevenblad dit jaar zeer welig. Of het lijkt in ieder 
geval zo! Weer heb ik de strijd aangebonden op 
sommige plaatsen waar het gewas de overhand 
dreigde te nemen. Hoe ben ik te werk gegaan? Ik 
stak eerst mijn licht op bij een discussie op Internet: 
de een dweepte met het knippen van de steeltjes en 
blad, de ander zocht het in sterke bodembedekkers 
als gele dovenetel, struisvaren, vrouwenmantel en 
kleine maagdenpalm. Ik wist niet waar en waarmee 

te beginnen….. 
Toen ben ik vervolgens gaan trekken en peuteren 
maar dat schoot niet op want al gauw bleek dat de 
wortels onder of door de vaste planten heen groei-
den. Dus heb ik in een paar tuindelen de vaste plan-
ten opgegraven, zorgvuldig de zevenbladwortels eruit 
getrokken, de planten tijdelijk in water gezet en daar-

 REESTINFO  

Uit de tuinen van de Kruidenhoeve 

Door Anneke Smits-Koolhoven 

na het onder-
grondse netwerk 
van zevenblad-
wortels verwij-
derd. Althans dat 
hoop ik, maar dat 
zal nog blijken. 
Het was zoveel 
werk - onbegon-
nen werk- dat ik 
na een paar da-
gen weer gestopt 
ben omdat er nog 
heel veel ander 
werk in de tuin 

wachtte. 

Het meest effec-
tief (volgens Wiki-
pedia) schijnt het 
te zijn zevenblad 
te verwijderen 

vlak na de bloei als het blad al gaat afsterven en 
men meestal ophoudt met knippen en trekken; 
een soort “plantjes pesten”. Als je dat maar gron-
dig doet gaat de plant verzwakt de winter in. 
En…. dan beginnen we volgend jaar weer op-

nieuw! 
Is er na al deze negatieve zaken eigenlijk nog wel 
iets goeds over deze plant te vermelden? Zeker 
wel! Wikipedia weet te melden dat de plant boor-
devol zit met vitamine C, pro-vitamine A, kalium, 
calcium, magnesium en kiezelzuur. Dat is toch 
niet niks! Je kunt het eten in plaats van spinazie: 
in soepen en stoofschotels. Of rauw verwerken in 
salades. Neem vooral het jonge verse blad. Ge-
droogd schijnt zevenblad naar peterselie te sma-
ken. Doe er je voordeel mee en eet smakelijk! 
Geen zevenblad in de tuin en het toch willen 
eten? De Kruidenhoeve stelt het gratis ter be-

schikking. Wel zelf komen oogsten! 

Tot slot: Zevenblad is in de volksgeneeskunde 
bekend als middel tegen jicht en reuma. Omsla-
gen van gekneusd zevenblad werken pijnstillend 

op pijnlijke gewrichten.¤ 

© 2009 Willemien van Ittersum.  

Uit de serie “Gevleugelden” 



IJsvogelwand 
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D e ijsvogelwand en het succes 

 

Op 26 november 2007 werd in het plan Kotermeerstal-oost 
op initiatief van de natuurwerkgroep de Reest een kunstmati-
ge zandwand aangelegd. Deze wand kreeg een hoogte van 
twee en een lengte van vijf meter. Vanaf de Van Rooijens 
Hoofdwijk, op de hoek van de Oostwijk is de wand goed te 
zien. Johan Tinholt en Henri Timmer hebben veel moeite ge-
daan om deze wand te realiseren. De wand is erg geschikt 
voor ijsvogels, want deze fel gekeurde viseters broeden graag 
in steile zandwanden. In de Reestinfo van december 2007 
ging het artikel dan ook over een ”ijsvogelwand”. Het is in-
middels juni 2009 en de wand bewijst zijn nut. Niet de ijsvo-
gel, maar oeverzwaluwen hebben het plekje ontdekt. Onge-
veer 8 openingen zijn er te zien en de zwaluwen vliegen in en 
uit. De oeverzwaluwwand die in de afgelopen winter op het 
industrieterrein is aangelegd (ook op initiatief van Johan Tin-
holt, zie Reestinfo februari 2009) ligt er nog onbewoond bij. 
Dat lijkt een kwestie van tijd. De oeverzwaluwen zullen de 35 
meter lange wand wel gaan ontdekken, ook als is de directe omgeving niet 

bijzonder aantrekkelijk. 

De volgende info over de oeverzwaluw komt van de website van de 

Vogelbescherming: 

 

Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het 
broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: Er 
moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen 
uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere 
insekten rondvliegen, iets dat in de Nederlandse delta geen enkel 
probleem oplevert... Zoals de meeste insekteneters brengen oever-
zwaluwen de winter door in Afrika; de Nederlandse broedvogels trek-

ken vooral naar de Sahel-zone. 

 

De eerste degelijke schatting van het aantal broedende oeverzwalu-
wen stamt uit midden jaren zestig; zo'n 25.000 paar. Langs de grote 
rivieren kwamen nog kolonies van meer dan 500 paar voor! Midden 
jaren zeventig was het broedbestand door verlies van broedgelegen-
heid en droogte in de winterkwartieren geslonken tot 5000-8000 
paar, een afname die zich doorzette tot 1985, toen met 3500 paren 
een dieptepunt bereikt werd. Sindsdien is sprake van een voorzichtige 
toename tot 8000-12.000 paar begin jaren negentig. Bolwerken zijn 

de grote rivieren, Drenthe en de oostelijke Delta.¤ 



In de jaren erna groeide het bezit van boerderij ’t Ende. Het 
aantal hooilanden langs de Reest kon worden uitgebreid, net 
als de heidegronden in de buurt. De rogge- en boekweitteelt 
maakten de bedrijfsvoering compleet. Er is een inventarislijst 
gevonden uit 1792 en daaruit blijkt dat de boerenfamilies op 
’t Ende uitstekende ondernemers waren. De veestapel be-
stond toen uit dertig koeien. Het gemiddelde aantal koeien 
lag in de Wijk en omgeving zo rond de negen koeien. Verder 
bezat  ’t  Ende toen honderd schapen, negen varkens en vijf 
paarden. Het bezit van vijf paarden wijst op een zeer groot 
boerenbedrijf. Dit was nog niet alles. Boerderij ’t Ende bleek 
in dit tijd ook in bezit te zijn van verschillende andere boerde-

rijen. 

 

In de 18e en 19e eeuw werden nog regelmatig landerijen aan-
gekocht. Dit vooral om bij vererving versnippering van het 
bezit te voorkomen. Aan het eind van de 19e eeuw kende ’t 
Ende het hoogtepunt van economische bloei. Het houden van 
schapen werd toen al minder belangrijk. De prijzen gingen 
omlaag en door de opkomst van kunstmest werden de kud-
des overbodig. Dit had grote gevolgen voor het landschap in 
de buurt van De Stapel. Steeds meer heidevelden 
(bijvoorbeeld Het Stapelderveld) werden ontgonnen tot bouw- 
en weilanden. ’t Ende veranderde langzamerhand in een 

melkveebedrijf. 

Het vee uit De Stapel had een goede naam en er werden goe-
de zaken gedaan. Het ging econo-
misch zo goed met het bedrijf dat 
de eigenaar Lucas Willems besloot 
om aan de voorzijde van het bedrijf 
een groot en stads uitziend voor-

huis aan te bouwen. 

Het huis wordt niet in het verleng-
de, maar dwars op de boerderij 
gebouwd. Iedereen mocht zien, dat 
het goed ging op ’t Ende! Er wordt 
een moderne Engelse tuin aange-

legd. 

 

In 1926  woonden drie generaties 
op de boerderij. Lucas Willems, zijn schoonzoon Willem 
Schoonvelde en Arendine, een van zijn drie kleindochters. 
Een andere kleindochter, Hendrikje, trouwde met ene Albert 
Cornelis van Weijdom Claterbos, afkomstig uit een Haarlem-
mer familie. Deze twee mensen zorgden ervoor dat boerderij 
’t Ende tot ver in de 20ste eeuw een bloeiend melkveebedrijf 
werd. Hun zoon Frederik neemt de bedrijfsvoering over tot 

aan zijn dood in 1980.  
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Mooie plekjes in het Reestdal 

D e Stapel  

 

In deze serie beschrijven we een bepaald gebied, ge-
hucht, landgoed of reservaat in of nabij het Reestdal. 
Aandacht wordt besteed aan historie, natuur en cultuur. 

Ook wandel- en fietsmogelijkheden komen aan bod.  

Eerder verschenen in deze serie artikelen over Schrap-
veen, Meeuwenveen/Takkenhoogte en De Havixhorst. 
Dit keer bezoeken we De Stapel en dan met name de 

omgeving van de monumentale boerderij ’t Ende.  

 

Je rijdt er zo voorbij, dat prachti-
ge stukje Reestdal tussen De 
Bloemberg en De Stapel. Als je 
niet weet, dat hier vlak langs de 
weg een verhard pad begint, dat 
je bij een kleine parkeerplaats 
brengt, mis je zo de afslag. Mis-
schien is het daardoor zo rustig op 
deze locatie. De parkeerplaats is 
vrijwel altijd leeg en je hebt de 
wereld voor jezelf. Wat meteen 
opvalt is de prachtige boerderij ’t 
Ende. Een informatiepaneel vertelt 
je dat deze boerderij al in 1569 deel uitmaakte van buurt-
schap De Stapel. ’t Ende was toen een van de vier boerde-
rijen van De Stapel. Gezien de naam zal de boerderij de 

laatste geweest zijn. 

 

Over de geschiedenis van de monumentale boerderij is veel 
bekend. Stichting Het Drents Landschap publiceerde in het 
kwartaalnummer 38 (juni 2003) een verkorte versie van 
een historisch onderzoek naar de bewonersgeschiedenis 

van deze boerderij. 

Aan het eind van de Middeleeuwen was De Stapel een 
woest, bosrijk en onontgonnen gebied. De paar boerderijen 
die er stonden waren gebouwd op hoger gelegen dekzand-
koppen. De boeren probeerden steeds meer woeste gron-
den in cultuur te brengen. Zo rond 1600 krijgt ’t Ende een 
eigen gezicht,want dan komt de geslachtslijn van de bewo-
ners in beeld. In 1606 wordt de boerderij bewoond door Jan 
ten Stapel en Jan Hendriks ten Stapel. De boerderij was in 

die tijd belastingplichtig. Jaarlijks moest de eigenaar één stui-
ver en twaalf penningen betalen aan de abdij van Dickninge 
en aan Harmen van den Camp, de eigenaar van havezathe 

Dunningen. 

Vakkundige restauratie  

‘t Ende met informatiecentrum 

Brug over de 

Reest 



geven de graslanden een ouderwetse uitstraling. Er wordt niet 
eerder gemaaid dan na half juni. Vogelrijk is dit deel van het 

Reestdal ook. 

Het ooievaarsnest in de tuin van ’t Ende is ieder voorjaar bezet. 
Met een beetje geluk flitst er een ijsvogeltje over het kabbe-
lend water van de Reest. In het hoge gras broedt de graspieper 
en in de vaak dichte begroeiing van de geriefhoutbosjes we-
melt het van de kleine zangers. Opvallend is de eikengaard 
van ’t Ende. Die valt erg op, de boerderij lijkt er een beetje 
nietig bij. Een eikengaard is een soort boomgaard, maar dan 
van eikenbomen. Naast de boerderij plantte de boer vroeger 
eiken voor de houtteelt. Het (dure) hout werd gebruikt voor de 
uitbreiding van de boerderij, of het werd verkocht. In het 
Reestdal (vooral tussen IJhorst en Meppel) zijn nog boerderij-
en met een eikengaard te zien. De eiken staan meestal keurig 
in het gelid met een ondergrond van gras. Ze staan er nu nog 
als cultuurhistorisch monument. Vanaf de Drentse kant 
(vanaf ’t Ende) heb je een mooi uitzicht op het Overijssel deel 
van het Reestdal. Wat dan opvalt is dat de Overijsselse boer-
derijen vrijwel allemaal wat verscholen liggen tussen op-
gaand hout. Dat kun je van ’t Ende niet zeggen! Het woon-
huis van de boerderij is op grote afstand te zien. Het is het 
verschil tussen erven die zich maar net konden redden en 

een boer die zelfbewust voor zijn rijkdom durft uit te komen. 

 

Aan de andere kant van de Stapelerweg loopt de route door 
een stukje bos. Vroeger lag hier het grote uitgestrekte heide-
veld van het  Stapelerveld. In de 19e eeuw werd de heide in 
cultuur gebracht en veranderd in landbouwgrond. Een klein 
deel bleef redelijk onaangetast en veranderde in bos. Door 

dit stuk natuur gaat de wandelroute. 

Het Stapelerbos werd in 1997 door Het Drents Landschap 
aangekocht. Het werd lange tijd door de eigenaars van ’t 
Ende gebruikt als hakhoutbos. Dit is nog te zien aan de 
aanwezigheid van kleine afwateringsgreppels. Door grep-
pels te graven kon men op de hogere delen bos planten. 

De stukjes land tussen de greppels wer-

den “rabatten”  genoemd. 

De aanwezigheid van de kleine smalle 
weilandjes maakt dit deel van de route 
aantrekkelijk, maar echt sensationeel is 
het hier allemaal niet. Het mooiste deel 
van de  route ligt aan de andere kant van 

de Stapelweg. 

Voor meer informatie: 

www.webringreestdal.nl. (geschiedenis 

van de boerderij) 

www.drentslandschap.nl (wandelroute 

downloaden)¤ 
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Omdat hij ongehuwd en kinderloos was werd het bedrijf 
overgenomen door zijn zus Klazine en haar man Popko 
de Jong. Hun kinderen hadden echter geen belangstel-
ling om het boerenbedrijf over te nemen. Na lang beraad 
besloten Klazine en haar man de boerderij te verkopen 
aan Het Drentse Landschap. Deze stichting kreeg de 
opdracht om ’t Ende in haar volle glorie te behouden en 

te herstellen. 

 

In maart 2002 vond de feestelijke oplevering van de res-
tauratie plaats. Het resultaat mocht er zijn. In het achter-
ste deel van de boerderij (de staart) werd een informatie-
centrum en een rayonkantoor gerealiseerd. Het voorhuis 
werd in erfpacht uitgegeven aan de familie Wijland 

(eigenaar van châteauhotel De Havixhorst). 

De sfeer van het verleden is behouden gebleven, hoewel 

natuurlijk de geluiden en geuren van een echt boerenbe-
drijf ontbreken. Het ziet er ook (te) netjes uit om die sfeer 

weer terug te krijgen,maar een mooie locatie is het wel. 

In de omgeving van de boerderij is voor de natuur- en 
cultuurliefhebber veel te zien. Het Drents Landschap 
heeft er een gemarkeerde wandelroute van 6 kilometer 
uitgezet. De route bestaat uit twee gedeelten: de Reest-
route en de Stapelderveldroute. De start is bij de parkeer-
plaats. De Reestroute voert de wandelaar langs natte 
hooilanden, essen, houtwallen en geriefhoutbosjes. De 
Reest wordt twee maal overgestoken. Dit is een van de 
weinige plekken waar je een klein stukje langs de Reest 
mag lopen. In de maanden mei en juni zijn de hooilanden 
hier op zijn mooist. Typische hooilandplanten  als dotter-
bloem, pinksterbloem, boterbloemen, echte koekoeks-
bloem, zuring en later moerasspirea, kale jonker, enz. 

Hakhoutbosje  

Eikengaard van ‘t Ende 

Dotterbloemen  
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Vogeljaarverslag 2008 

Het vogeljaarverslag 2008 is een uitgave van de vogelsectie van de  Natuurwerkgroep de Reest.  

D e vogelsectie bestond in 2008 uit de volgende 

leden:  

 

Wilco Batterink 

Jan van Buren 

Jan Dijkema  

Wim en Hermien Hagedoorn  

Klaas Krol 

Jan en Marrie Kuiper  

Dave van der Meulen 

Co van Noortwijk 

Theo Overmars 

Teo en Judith Schmidt 

H et werkgebied van de vogelsectie bestaat vooral uit het 
Overijsselse deel van het Reestdal in de voormalige ge-

meente Avereest. Het betreft hier de reservaatgebieden die in 
bezit zijn van Landschap Overijssel, bijvoorbeeld de Haardennen 

waar de meeste van de kleine kasten hangen. 
De werkgroep bezit en beheert meer dan vier honderd kleine 
kasten, enkele tientallen torenvalk-, kerkuil- en steenuilkasten 
en acht ooievaarsnesten. De broedresultaten worden door zo’n 
twintig leden bijgehouden. Van een aantal vogelsoorten worden 
de jongen geringd, zoals bonte vliegenvanger en kerkuil. Alle 
gegevens worden doorgegeven aan de SOVON. Jonge ooievaars 

worden door medewerkers van De Lokkerij geringd.¤ 

Geke Schoemaker 

Henri Timmer 

Johan Tinholt 

Chris Weyenberg 

Yvonne van der Woude  
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De roek 

D e roekenkolonies in de regio worden altijd eind april bezocht. Als 
de bomen nog kaal zijn is het in de roekenkolonie al een drukte 

van belang. Tijdens de telling worden alle waarneembare roekennes-
ten geteld. Het is niet met zekerheid te zeggen of alle nesten ook be-
zet zijn. We weten ook niet hoeveel eieren of jongen zich in de nesten 
bevinden. Toch geeft een telling een goede indicatie van het wel en 

wee van de roekenstand in de regio.  

Roeken worden vaak verward met zwarte kraaien. Roeken zij echter 
typische kolonievogels en dat zijn kraaien niet. De kauw (torenkraai) 
is kleiner en komt veel in de buurt van menselijke bebouwing voor. 

Ook de kauw is geen kolonievogel. 

De meest in het oog (of misschien wel oor) springende roekenkolonie 
was die van het Colenbrandersbos aan de Tottenhamstraat tussen 
Dedemsvaart en Lutten. Deze kolonie lijkt in de komende jaren nage-
noeg te verdwijnen. De glorietijd op deze locatie ligt in ieder geval al 
heel lang achter ons. Een grote kolonie bevindt aan de noordzijde van 
de tbs-inrichting “Veldzicht”. Deze valt minder op. In de kruinen van 
het  “Donkere Bosje” broeden sinds jaren tientallen roeken. De kolo-
nie geeft weinig overlast. Verder zijn er wat kleinere kolonies te vinden 
aan de oostkant van Dedemsvaart. Het gaat hier om de Tottenham-

straat en de Dedemsvaartseweg.¤ 

De tellingen in 2008 hadden de volgende resultaten:  

De ooievaar 

H et broedseizoen 2008 was voor de 
ooievaars in het Reestdal geen 

slecht en geen goed jaar, zeker in vergelij-
king tot het topjaar 2007, het meest suc-
cesvolle broedseizoen sinds de start van 
het ooievaarsproject in 1981. In het werk-
gebied van De Lokkerij broedden 172 
paren. Het aantal uitgevlogen jongen be-
droeg 408. Tussen half juli en begin sep-

tember gingen ze allemaal op trek. 

Het werkgebied van de vrijwilligers van 
De Lokkerij heeft een oppervlakte van 

350 km2. 

Het bestaat uit het stroomgebied van de 
Reest (tussen Dedemsvaart en Meppel), 
het gebied langs De Wieden en het Stap-
horster en Rouvener weidegebied. Hier 
zijn vrijwilligers bezig met ringaflezen, 
informatie verzamelen, voorlichting aan 
nesthouders, assisteren bij ringwerk, op-
vang van probleemgevallen, enz. Alle 
jongen in de nesten van de natuurwerk-
groep worden dan ook door deze vrijwilli-

gers geringd. 
De natuurwerkgroep bezit acht paalnes-

ten in het Reestdal. 

Paar Nestplaats Aantal eieren 

(geschat) 
Uitgevlogen 
jongen 

3694 x 2965 Respersweg        4        3 

7609 x 7456* Groot Oever        4        0 

9641 x 3589** Lutten Oever        4        3 

3780 x 4270 Oud-Avereest (35)        4        4 

5601 x 5102 Oud-Avereest (obs)        4        1  

2001 x ongeringd Den Huizen        4        2 

5283 x 2441 Den Kaat        4        2 

4203 x 5663 Den Oosterhuis        4        2 

Totaal        32      17 

* Rond dit nest voltrok zich in 2008 een drama. De ongeringde man 
werd dood en onder het bloed aangetroffen onder het nest. Duidelijk 
het gevolg van een hevig nestgevecht. De plaats van dit mannetje 
werd later ingenomen door een andere, maar toen was het al te laat 

om nog jongen voort te brengen. De vier eieren bleken vertrapt. 
**Het kleinste jong sprong op 12 juni uit het nest, de andere twee vlogen 

toen al rond. Het had niet de kracht om terug te vliegen in het nest en 
werd gevonden in de hoge vegetatie. Omwonenden zagen dit en waar-
schuwden De Lokkerij. Het jong werd meegenomen en op 29 juni weer 

gezond en wel losgelaten. 

(bron: Jaarverslag 2008 De Lokkerij)¤ 

In 2008 werd op alle paalnesten van de nwg gebroed. Helaas waren niet 

alle broedsels succesvol. De resultaten zagen er als volgt uit: 

Roekenkolonies in Avereest 
 en regio 

Aantal getelde 
nesten 

Colenbrandersbos en overzijde             46 

Dedemsvaartseweg Lutten       5 

Tottenhamstraat 6             29 

Tottenhamstraat  13          8 

Achter RK Kerk Dedemsvaart  0 

Donkere Bosje Balkbrug 405 

Totaal 493 
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Torenvalk  D e Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel aan-
gewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn 

torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en 
eventuele muizenoverlast te bestrijden. Het aantal broedparen bedraagt 

ongeveer 5.000 tot 7.500 en varieert met de veldmuizenstand.  

(www.vogelbescherming.nl) 
De nwg bezit en beheert bijna 30 torenvalkkasten. Ze hangen vrijwel 
allemaal in of nabij het Reestdal. Ieder seizoen worden de kasten 
schoongemaakt en later gecontroleerd op de aanwezigheid van eieren 
en/of jonge torenvalken. Net als bij de kerkuil is het broedresultaat sterk 
afhankelijk van het muizenaanbod. Torenvalken zijn broedspecialisten, 

het zijn vooral de veldmuizen die gegeten worden.  

De resultaten zijn de laatste jaren teleurstellend. Het gaat helemaal niet 
zo goed met de torenvalk in Nederland en ook niet in het Reestdal. Toch 
was 2008 een goed torenvalkjaar. In 7 kasten werd succesvol gebroed. 
Maar liefst 37 jongen vlogen geringd en wel uit. In 2007 hadden we 

maar vier broedsels met in totaal 19 jongen die uitvlogen.¤ 

 

Onderstaande tabel geeft de broedresultaten weer over het jaar 2008. 

Plaats kast Aantal 

jongen 

Aantal gering-

de jongen 

Den Westerhuis 6 6 

De Belt 5 5 

Groot Oever 6 6 

De Driehoek 5 4 

Totaal 38 37 

Aantal 

eieren 

6 

5 

6 

6 

40 

Nieuwedijk 5 5 5 

Sponturfwijk 6 6 6 Kerkuil  

D e nwg bezit en beheert een kleine 30 kerkuilenkasten. Deze 
hangen in schuren van particulieren of agrarische bedrijven. 

Ieder seizoen worden de kasten schoongemaakt en later gecon-
troleerd op eieren en/of jonge vogels. De jonge kerkuilen die in 

de kast worden aangetroffen worden geringd.  
Opvallend was het grote aantal geproduceerde eieren. Het aantal 
jongen dat uiteindelijk uitvloog was relatief matig. Er lag wel 

Plaats kast Aantal eieren Aantal jongen Aantal gering-

de jongen 

Den Kaat 6 4 4 

Den Oosterhuis 7 5 5 

Lutten Oever 7 2 2 

Groot Oever 6 4 4 

Hoofdweg 7 4 4 

Noord Stegeren 6 2 1 

Oud Avereest 4 4 4 

Otterswijk  7 3 0 

Ommerweg 5 3 3 

Tottenhamstraat 6 4 4 

Westerhuizingerweg 6 2 2 

Meppelerweg 6 4 3 

Koloniedijk 7 5 5 

De Maat 4 4 4 

Totaal 84 50 45 

Opm. 

In een van de kasten troffen we twee jonge 
kerkuilen aan. De één was normaal gekleurd, 
wit met een licht bruin masker. De ander was 
grijs met een nog wat donkerder grijs masker.  
Weken later lag de grijze dood in de kast en 
de andere was volledig in het veren kleed in 

normale kleur. 

steeds genoeg voedsel in de kast, dus een 
gebrek aan muizen speelde waarschijnlijk 

geen rol? Predatie misschien?.¤ 

 

De resultaten in 2008 vindt u in de tabel. 
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Kleine kasten 

D e vogelsectie van de nwg de Reest bezit en beheert meer dan 
440 kleine nestkasten. Deze kasten worden door leden van de 

groep gezaagd, getimmerd en geverfd. Verdeeld over zo’n 15 nestka-
stroutes hangen ze vooral op terreinen van Landschap Overijssel. De 
nestkastcontroleurs beleven erg veel plezier aan het controleren van 
de kleine kasten. Vroeg in het voorjaar worden de kasten schoonge-
maakt en/of vervangen. Half april begint de controle, zo rond half 
juni zijn vrijwel alle kasten verlaten. Hier en daar wordt voor een 

tweede keer gebroed.  

De meeste controleurs lopen wekelijks even bij “hun” kasten langs. 
Het aantal eieren, jongen en de vogelsoort wordt genoteerd, evenals 
bijzonderheden die zich voor doen. Kleine kinderen vinden het 

prachtig als ze een keer mee mogen.  

In de kleine kasten werden in 
2008 meer dan 2700 eieren 
gelegd. Hieruit kropen 2375 
jonge vogels. Het aantal soor-
ten bedroeg tien. De meest 
voorkomende vogelsoort was de koolmees. Goe-
de resultaten boekten ook de pimpelmees, de 

bonte vliegenvanger en de boomklever.  

Op een van de nestkastroutes was er weer eens 
sprake van vandalisme. Van de 30 kasten wer-
den er meer dan 20 verstoord. In slechts vijf kas-
ten werd nog succesvol gebroed. Altijd weer erg 

irritant! Wie doet nou zoiets?  

Opvallend was ook de ongebreidelde timmer-
zucht van de grote bonte specht. Het lukt deze 
vogels elke keer weer om een aantal kastjes om 
zeep te helpen. Met deze vorm van vandalisme 

kunnen we wel leven. ¤ 

Jaar Aantal nesten 

2007      7 

2006      7 

2005      7 

2004      7 

2003      6 

2002      6 

2001      7 

1999      5 

1998      6 

2008      7 

Blauwe reiger 

In het Colenbrandersbos ten zuiden van de roekenkolonie broeden elk jaar blauwe reigers, In 2008 werden net als in 
2007 7 bewoonde nesten aangetroffen. Deze kolonie wordt sinds 1998 nauwelijks groter of kleiner, het aantal nesten 
schommelt voortdurende tussen de 5 en de 7.In 1994 broedden er nog 20 reigerpaartjes. De nesten worden meestal half 
april bezocht. Aan de eierschalen op de grond en de uitwerpselen onder de boom is goed te zien welke nesten bewoond 
zijn. Blauwe reigers hebben rond deze tijd al jongen. De nesten worden vaak jaren achter elkaar gebruik. Met een beetje 
geduld laten de oudervogels zich ook regelmatig zien en horen, zodat het tellen van bewoonde nesten vaak wel met ze-
kerheid gedaan kan worden. Het blijft altijd weer een raadsel hoe deze grote vogels in staat zijn om zich met hun lange 

poten boven in een winderige boom staande weten te houden. ¤ 

Verder werd er nog 
melding gemaakt van 
een broedgeval in de 
Haardennen.  Het 
broedsel bestond uit 
twee jongen. Voor zo-
ver wij weten is dit een 
primeur. We houden 
deze ontwikkeling in 

de gaten.  

Overzicht laatste 10 jaar: 

Vogelsoort Aantal 
eieren 

Uitgevlogen 

jongen 
Broed 
succes 

Koolmees 1330 1171   88 % 

Pimpelmees 823 754   92 % 

Glanskop 16 16   100 % 

Bonte vliegen-

vanger 
438 372   85 % 

Boomklever 61 53   87 % 

Ringmus 46 44 96 % 

Gekraagde 
Roodstaart 

9 5  56 % 

Roodborst 5 3   96 % 

Totaal 2745 2375  

Zwarte mees 13 13 100 % 

Grauwe vliegen-

vanger 
9 5 56 % 

Bonte vliegenvanger 



Waarom worden vogels geringd? De meeste mensen weten wel te vertellen dat dit ge-

beurt om de vogeltrek in kaart te brengen. Maar er is meer. 

• Vaststellen of vogelsoorten in aantal toe- of afnemen.  

• Vaststellen waar onze broedvogels naartoe gaan en waar onze wintergasten vandaan komen.  

• Vaststellen welke route trekvogels volgen en welke gebieden erg belangrijk voor ze zijn.  

• Berekenen van de gemiddelde leeftijd en jaarlijkse sterfte van soorten.  

• Opmerken van hoge sterfte door bijvoorbeeld een strenge winter, een olieramp of vergiftiging.  

• Bovendien kunnen door ringers veel gegevens worden verzameld over broedbiologie, gewicht, rui, parasieten, determi-

natiekenmerken en dergelijke, doordat ze veel vogels in handen krijgen.¤ 

D ode vogels met een ring om de poot worden nog wel eens teruggemeld. Het ringetje wordt dan verwijderd en opgestuurd 
naar het Vogeltrekstation Arnhem. Het gebeurt ook dat een vogel broedend in een kast wordt aangetroffen. Als de vogel 

zich laat pakken, kan de ring worden afgelezen (zie ook ringonderzoek). In het afgelopen jaar 2008 ontvingen we weer een 
aantal terugmeldingen van vogels die in ons werkgebied zijn geringd. Van jonge kerkuilen is bekend dat ze door onervaren-
heid tijdens het jagen op muizen in de wegbermen vaak verkeerslachtoffer worden. In 2008 kregen we ook relatief veel terug-

meldingen binnen van omgekomen kerkuilen. Zie schema. 
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Terugmeldingen  

vogelsoort ringnummer ringdatum ringplaats vinddatum vindplaats km 

Kerkuil  5.408.106 26-09-07 De Maay 16-05-08 Skelet in kast 0 

Kerkuil  5.408.122 03-10-07 De Wijk 29-02-08 Dood op zolder 2 

Kerkuil  5.400.358 02-06-07  Balkbrug 23-12-07 Dood in Ommen 7 

Kerkuil  5.403.630 27-06-07  Den Oosterhuis 15-01-08 Verkeersslacht-

offer Hoogeveen 
12 

Kerkuil  5.385.378 12-07-04 Den Westerhuis 15-12-08 Dood in schuur 

Hippolytushoef 
101 

Bonte vliegen-

vanger  
AL.76.225 05-06-06  Nestkast 51 Haar-

dennen 
20-04-08 Dood in Witha-

ren 
6 

Boomklever  V.232.621 

 

14-05-04 Nestkast 78 

Molenbos 

29-01-06 Gevangen/vrij 

Zwolle 
23 

Torenvalk  3.607.042 19-06-04 De Maat Balkbrug 27-11-04 Predatie Balk-

brug 
3 

Kerkuil  5.400.412 06-06-07 Den Kaat 06-05-08 Verkeersslacht-

offer  N48 
7 

Kerkuil  5.325.167 29-05-98 Lutten Oever 01-07-08 Levend in kast 

Nijverdal 
33 

Kerkuil  5.403.636 10-08-07 Zuidwolde 12-02-08 Verkeersslacht-

offer  N34 
17 

Kerkuil  5.394.012 11-06-07 Slochteren 01-07-08 Verdronken in 

veedrinkbak 
77 

Ringonderzoek  

D e Nederlandse Ringcentrale (Vogeltrekstation Arnhem Holland) houdt de gegevens 
bij van alle geringde en teruggemelde vogels in Nederland. Jaarlijks worden er dui-

zenden vogels geringd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Ringonderzoek 
levert veel gegevens op. Het ringen van vogels maakt studie mogelijk van trekgedrag, 
sociale structuren, leeftijdsopbouw, populatiegroei, jaarlijkse sterfte en voortplantings-

successen.  

Op de website www.vogeltrekstation.nl vindt u veel informatie over het nut van dit ring-
onderzoek. U kunt van deze site ook gebruik maken als u een dode vogel heeft gevon-
den met een ring om de poot. Op heldere manier legt de website uit wat u dan moet 
doen. Een andere mogelijkheid is om de gevonden ring af te geven bij iemand van de 
vogelsectie. De nwg zorgt er dan voor dat de ring bij het vogeltrekstation wordt aange-
meld. Het is overigens leuker om dat via de website zelf te doen. Als u het terugmeldfor-
mulier zelf invult wordt u geregistreerd als vinder en krijgt u na verloop van tijd de gege-

vens over de gevonden vogel opgestuurd. ¤ 

In 2008 werden 200 jonge en  

4 volwassen* vogels geringd. 

Geringde soort  

Torenvalk  38 

Kerkuil  45 

Glanskop  9+*1 

Boomklever  41 

Totaal  204 

Aantal  

Sperwer 4 

Steenuil *1 

Bonte vliegen-

vanger 
55 

Koolmees *1 

Boerenzwaluw 40 +*1 

Bosuil 1 
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Bijzondere waarnemingen 

In de laatste Reestinfo’s hebben we al melding gemaakt van bijzondere waarne-

mingen. Hier volgen er nog een paar:  

 

28-8-08 Bruine Kiekendief in de paardelanden gezien door Dave v. d. Meulen 
Juni 08 Ransuilen: 2  jongen gezien door Annie Spijkerman in de Bonkelaar 
Juni 08 Ransuilen: 2  jongen gezien door idem in de W. ter Haarstraat 
Juli  08 Ransuilen: 2  jongen gezien door Harm Bloemhof  op Camping Reestdal  

Juni 08 Bosuil: 1 jong geringd bij de fam. Baas,  Den  Huizen  
Juni 08 Jonge  steenuil gezien op de Nieuwe Dijk (J. v. Duuren en Henri Timmer) 
27-7-08 Gierzwaluwen: 125 ex. gezien boven Balkbrug klaar voor het vertrek 

naar het zuiden (Henri Timmer) 
13 en 18-8-08 IJsvogel gezien in de Schansgracht (Henri Timmer) 
Zwarte Mees gebroed in het Canadabos (Henri Timmer)¤ 

Jonge ransuil en steenuil 

Watervogeltelling  

Aalscholver  21 

Grote zilverreiger  3 

Blauwe reiger  17 

Knobbelzwaan  7 

Nijlgans  6 

Mandarijneend  1 

Wilde eend  526 

Wintertaling  2 

Tafeleend  2 

Waterhoen  43 

Meerkoet  9 

Stormmeeuw  220 

Zilvermeeuw  6 

Kievit 31 

IJsvogel  1 

A l heel veel jaren tellen Jan van Buren en Judith Schmidt in de voormalige gemeente Avereest de watervogels en andere 
soorten vogels. Dit doen we voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Deze telling gebeurt 6 keer per jaar in de winter-

maanden van oktober tot maart. Op vast gestelde data wordt in zoveel mogelijk gebieden geteld. Deze telling wordt sinds 

een paar jaar digitaal doorgegeven. 

Een voorbeeld van een telling om aan te geven dat er in de wintermaanden meer te zien is dan menigeen denkt. 

Telling van 13 december 2008. 

Het zicht was goed, de sloten waren gedeeltelijk bedekt met ijs. 

De bijzondere waarnemingen worden aan Henri Timmer doorgegeven voor 
Kisal. Voorbeelden zijn soorten als de grote zilverreiger, wintertaling en 
tafeleend, ijsvogel, blauwe kiekendief, lijsterachtigen en verschillende 

soorten vinken en gorzen die in de winter vaak in groepen leven.¤ 

Blauwe kiekendief  2 

Buizerd  11 

Sperwer  1 

Torenvalk  8 

Grote lijster  3 

Koperwiek  32 

Keep  4 

Groenling  16 

Kneu 8 

Geelgors 25 

Mandarijneend 

 

Grote zilverreiger 
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Landschapnieuws  

H et juninummer van Het Drentse Landschap vermeldt 
de overdracht van de historische boerderij Eesinge bij 

Meppel. Niet alleen deze boerderij, maar ook omliggende 
graslanden met een oppervlakte van 5 ha kan aan reser-
vaatgebied het Reestdal worden toegevoegd. De boerderij 
ligt als een kleine oase in het landschap. De stichting gaat 
zich nu inzetten voor de restauratie van de boerderij en de 
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in de di-
rectie omgeving. Verder een opmerkelijk bericht over de 
ooievaars van De Havixhorst. In het vroege voorjaar,vlak 
voor het broedseizoen, zijn de nesten van het hoofdgebouw 
(het hotel) verwijderd. Dat zou je niet zo gauw van een orga-
nisatie als Het Drents Landschap verwachten, maar de re-
den is wel begrijpelijk. De overlast van de ooievaars op de 
schoorstenen van De Havixhorst werd te groot. De schoor-
stenen konden het gewicht niet meer aan en de gasten van 
het châteauhotel klaagden over vallende takken en uitwerp-
selen. Rondom deze actie ontstond enige commotie, toen 
bleek dat Het Drents Landschap geen vergunning had aan-
gevraagd. (Iemand had aangifte gedaan bij De AIVD.) In het 

artikel reageert Het Drents Landschap een beetje zuur rich-
ting de ooievaarslobby in de omgeving (lees De Lokkerij): “De 
gebeurtenis en vooral de reacties vanuit de omgeving maken 
echter ook duidelijk dat door de grote aantallen ooievaars 
rond de Wijk, waar maar liefst 1/3 van de Nederlandse popu-
latie vertoeft, overlast ontstaat. De grote aantallen worden 
deels veroorzaakt door het bijvoeren van de dieren. Om 
draagvlak bij de bevolking te houden voor deze prachtige 
vogels lijkt de tijd rijp om eens te gaan nadenken over oplos-
singen om de overlast terug te dringen. Stichting Het Drents 
Landschap zou zo’n streven zeer steunen……”  Daar hebben 

we de aloude discussie weer!  

Voor de wandelaars onder ons een leuk bericht. De langeaf-
standswandeling “De loop van de Reest” is opnieuw uitgege-
ven. Deze wandelroute is ruim 100 km lang. Bovendien is 
een Wandelarrangement Reestdal ontwikkeld. De totale leng-
te hiervan is 60 km, opgedeeld in drie etappes van ongeveer 
20 km. Deze route is uitgegeven door de Stichting Peter Nij-

hoff. Zie voor meer info: www.peternijhoff.nl 

In het kwartaalnummer verder nog informatie over de bui-
zerd, bosbessen, de bossen rond Hollandscheveld, het Zuid-

laardermeer en nog veel meer.¤ 

H et kwartaalnummer (2/09) Natuurlijk Overijssel van 
Landschap Overijssel vertelt een paar leuke dingen 

over het Reestdal. Er wordt namelijk melding gemaakt van 
de wilde kievitsbloem in de hooilanden langs de Reest. Op 
verschillende plaatsen zijn in april 55 bloeiende exemplaren 
van de wilde kievitsbloem aangetroffen. We kennen deze 
plant vooral van excursies naar Buitenlanden Langenholte 
(tussen Vecht en Zwarte water), nu blijkt dit bolgewas ook in 

het Reestdal voor te komen.  

Een ander waarneming betreft een ringslang in de buurt van 
Meppel. Deze slangen worden erg weinig in onze regio aan-
getroffen. Ook opmerkelijk dus. Er staan verder nog leuke 
activiteiten in het Reestdal op het programma, zoals de tra-
ditionele oogstmiddag op zondag 19 juli .Op de akker kunt u 
kijken naar het maaien, wellen en binden van rogge. Bij De 
Wheem zijn demonstratie dorsen te zien. Een middag terug 

in de tijd! 

Verder in het nummer een artikel over de adder. Uiteraard 
komt het plan “Vipera verbindt” ter sprake. De adder komt 
nog maar op een paar plekken in Overijssel voor. Grote po-
pulaties zijn nog te vinden in Aamsveen, Engbertsdijksvenen 
en het Haakbergserveen. Veel kleinere populaties zijn er 
nog in de boswachterij Staphorst, de Haardennen, op de  
landgoederen Beerze, Junne en Eerde. Deze populaties zijn 
erg kwetsbaar. Om hun leefgebied te vergroten is het pro-
ject “Vipera verbindt” in het leven geroepen. De Latijnse 
naam voor adder is Vipera berus. De kleine adderpopulaties 
zitten te veel opgesloten in geïsoleerde natuurgebieden. 
Contacten met andere populaties is nodig om inteelt te 
voorkomen. In het afgelopen half jaar zijn in de boswachterij 
Staphorst en in de Haardennen ettelijke hectares bos ge-
kapt. Op de kale vlaktes moet zich heide gaan ontwikkelen. 
Alle gekapte percelen moeten in de toekomst een verbin-
dingszone.vormen. Tussen de boswachterij Staphorst en de 
Haardennen is in het Westerhuizingerveld nieuwe natuur 

aangelegd. 

In het nummer staan ook artikelen over landgoed Beerze en 
over de relatie tussen klimaatverandering en de noodzaak 

om natuurgebieden met elkaar te verbinden.¤ 

www.landschapoverijssel.
www.drentslandschap.nl 
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Terugblik  

E xcursie vogelcursus “Klein wintergrut”. 

Op zaterdag 28 februari om 9 uur startten we bij de Boots-
man met het praktijkgedeelte van de vogelcursus “klein winter-

grut”. Er waren 16 cursisten aanwezig. Een goede opkomst. 

Het weer was niet zo mooi. Het was bewolkt en er viel wat mot-
regen. Maar de zin was er wel. We begonnen met wat zingende 
vogeltjes. De roodborst werd gehoord en de koolmees. Op een 
stukje terrein met wat lagere begroeiing zat een kuifmees bo-
ven in een struik en liet zich mooi zien. Even later konden we 
ook een goudhaantje nog mooi bekijken. Dit zijn erg drukke en 
bewegelijke vogeltjes maar ze zijn niet bang voor mensen zodat 
je ze tot op korte afstand kunt benaderen. Ook was er een grote 
bonte specht druk aan het timmeren en dat wilde hij ook aan 
iedereen laten zien en horen. We zagen ook nog pimpelmezen 
en glanskoppen. De vinkenslag werd ook gehoord hoewel deze 
vink nog wel even moest oefenen voor een meer completer 

liedje. Na de excursie dronken we koffie bij de Bootsman. 

Het was een leuke ochtend. Een aantal cursisten was nog niet 

eerder in dit gebied geweest. 

Judith¤ 

L edenvergade-

ring   

Op dinsdag 10 
maart hielden we 
onze jaarlijkse le-
denvergadering. De 
opkomst, normaal 
al niet zo groot, 
was erg teleurstel-
lend. Dat was jam-
mer, want we had-
den een leuk pro-

gramma. Een aantal activiteiten, zoals het werk van de vogelsectie 
en de werkgroep landschapbeheer werden gepresenteerd met 
prachtige foto’s. Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen. De 
leden krijgen dan een overzicht van de activiteiten in woord en 
beeld. Secretaris Jan Klein Kranenburg nam afscheid. Vanaf 1 
januari 1985 was Jan bestuurslid. Hij werd (terecht) in het zonne-
tje gezet en kreeg een mooi afscheidscadeau. Het bestuur is erg 
blij met de verkiezing van Auke van der Meulen. Auke woont in 
Dedemsvaart en is al jaren actief in de werkgroep Landschapbe-

heer. We zijn blij met zijn komst! 

Voor een verslag van deze ledenvergadering,zie elders in deze 

Reestinfo.¤ 

M eidoornhaag snoeien 

Op zaterdag 14 maart mocht de werkgroep landschap-
beheer een mooie klus uitvoeren op Den Huizen. Daar bezit 
Landschap Overijssel een lange meidoornhaag en deze moet 
met enige regelmaat worden afgezet. Op deze prachtige zater-
dagmorgen werd ongeveer 100 meter haag tot zo’n 40 cm 
boven de grond afgezet. Een mooi, maar soms lastig karwei. 
Meidoorntakken zijn erg lang en groeien vaak verward door 
elkaar heen. Vaak ook nog in combinatie met stekelige uitlo-
pers van de braam. De locatie maakt hier weer veel goed. Van-
af de haag heb je een prachtig uitzicht over het Reestdal. Uit-
eindelijk zal het afzetten van een meidoornhaag gunstig zijn 
voor flora en fauna. De haag wordt dichter en geeft meer nest-
mogelijkheden voor vogels en dekking voor andere dieren. En 
natuurlijk meer meidoornbloesem! We moeten echter nog wel 
even geduld hebben. Het duurt wel een paar jaartjes,voordat 

de haag weer op niveau is.¤ 

D ialezing Lubbert Boersma 

Op donderdag 5 maart 2009 sloten we de succesvolle 
serie “Zwerven door het hoge noorden” af met een diapre-
sentatie van Lubbert Boersma. Deze Friese natuurfotograaf 
wist de meer dan 70 (!) bezoekers te boeien met de lezing 
“Natuurlijk Noorwegen”. Boersma is geen fotograaf die uren 
in een schuiltentje zit om die ene foto te maken. Dat maak-
te z’n lezing ook weer heel herkenbaar. De meeste foto’s 
maakt hij op locaties die iedereen kan bezoeken. De gemid-
delde vakantieganger zal het niveau van Boersma echter 
niet bereiken, want de opnames zijn werkelijk schitterend. 
Vooral de imposante landschappen en macro-opnames 
van structuren in hout en steen waren van grote kwaliteit. 
Boersma bleek naast een goede fotograaf ook een gedre-
ven verteller met gevoel voor humor. De zaal genoot er 

zichtbaar van. 

We waren erg blij met de grote opkomst. Scandinavië blijkt 

populair onder de leden van de natuurwerkgroep!¤ 

Deze gans 
hield de snoei-
werkzaamhe-
den goed in 

de gaten! 



K apavond 

Ook dit jaar organiseerde Landschap Overijssel weer de traditi-
onele Kapavond in het zalencentrum het Anker in Wierden. Dit maal 
werd deze gehouden op donderdag 16 april. Met de kapavond eert 
Landschap Overijssel jaarlijks de vrijwilligers die zich op wat voor 
gebied inzetten ten dienste van het Landschap. Ook de natuurwerk-
groep de Reest was met 6 vrijwilligers aanwezig. Na de koffie en 
gebak begon het programma. Dit keer ging het over stereofotogra-
fie. Twee leden van de landelijke club  waren hierbij aanwezig. De 
heren Job  van der Groep en Chris Vissers. We kregen hierbij eerst 
een uitleg. Stereofotografie is eigenlijk fotograferen met 2 camera’s 
die 65 mm van elkaar zijn verschoven. Men maakt dan gelijktijdig 
een opname met beide camera’s. Deze beelden werden dan via 
een beamer geprojecteerd. Als je dan met een speciaal brilletje de 
foto gaat bekijken, zie je diepte in de foto. Wij kregen heel veel fot-
o’s te zien. Er waren hele mooie foto’s bij van Zuid-Holland tot Zuid-
Amerika. Het was erg interessant. Het was wel veel en soms deed 
het een beetje zeer in je hoofd, vooral als je er een beetje scheef 
voorzat. Daarna was het pauze. Iedereen kreeg een hapje en een 
drankje aangeboden. Na de pauze kwam Erik de Kruif aan het 
woord. Hij vertelde dat 65 groepen, met 1200 mensen zich inzetten 
voor natuur en landschap in hun eigen omgeving. Daarnaast waren 
4500 mensen eenmalig actief. Gezamenlijk  heeft men ruim 55000 
uur aan natuur en landschap gewerkt. Dat is voor 35 mensen een 
heel jaar werk. Dat is toch geweldig, hij bedankte iedereen voor hun 
geweldige inzet. Daarna werd de vrijwilligers prijs uitgereikt. Dit 
keer ging de prijs naar de vrijwilligersgroep “De Wandelende Tak” 
uit Tubbergen. Deze groep bestaat nog maar enkele jaren. Zij kre-
gen hun prijs voor hun inzet in de omgeving Tubbergen. En omdat 
de jury niet echt kon kiezen, ging er nog een oeuvre prijs naar de De 
Groene knoop, ’n groep die op de grens met Gelderland bij Deven-
ter actief is. Na de uitreiking kon je nog een hapje en drankje nutti-

gen. Het was een boeiende avond. 

Auke van der Meulen¤ 
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W andelen door het Scharreveld 

Op zondag 5 april deden 15 deelnemers (vijf 
wandelaars meldden zich ziek) mee met de langeaf-
standswandeling “Scharreveldroute”. Deze 16 km 
lange bewegwijzerde ANWB route gaat door een stil 
stukje Drenthe ten zuidoosten van Beilen. Het weer 
werkte redelijk mee, in de middag liet het voorjaars-
zonnetje zich zien. Het Scharreveld (eigendom van 
Het Drents Landschap) is nu een groot aaneengeslo-
ten heidegebied, maar dat was een tiental jaren gele-
den niet zo. Oorspronkelijk bestond het uit vier loslig-
gende heideterreintjes. De bekendste zijn het Holther-
zand en de Boekweitenplas. Door aankoop van land-
bouwgronden wordt nu weer geprobeerd het gebied zo 
natuurlijk mogelijk in te richten. Om dit doel te berei-
ken zijn veel sloten gedempt. Hierdoor wordt het ter-
rein natter. Dat was op veel plekken goed te zien. De 
route ging vaak over asfaltwegen en was niet bijzonder 
gevarieerd. Toch werd er met veel plezier gewandeld 
en werd het een geslaagde dag. Na afloop werd koffie 

gedronken in Spier. ¤ 

P laggen in de Haardennen 

Op zaterdag 11 april kwam de werkgroep land-
schapbeheer weer bijeen. Het was een prachtig zonnige 
ochtend. Klaas Krol had in alle vroegte de aanhangwa-
gen al beladen met kruiwagens en schoppen. Om 09.00 
uren meldden zich 9 personen. Er hadden zich helaas 5 
afgemeld. Na de koffie en krentenwegge toog de groep 
naar een klein heideveldje in de Haardennen. Het was de 
bedoeling dat we daar gingen plaggen. Landschap Over-
ijssel wil graag meer heidevelden, omdat de heidevelden 
steeds meer aan het verdwijnen zijn. Dit komt ondermeer 
door het gemis van de schaapherder, en de overwoeke-

ring van het bos. 

Plaggen is weghalen van de bovenste laag, de zogenaam-
de humus laag, tot de zandgrond weer tevoorschijn komt. 
Men hoopt dat daar nog zaadbanken in zitten en dat de 

heide weer gaat groeien.  

Hele grote delen van de heide waren overwoekerd met 
gras. Nadat we de kruiwagens en schoppen uit de aan-
hanger gehaald hebben, zijn we begonnen. We hebben op 
3 plaatsen geplagd. Het was zwaar werk. De plaggen heb-
ben we met de kruiwagens op de paden verspreid. Na 
enkele maanden zie je daar helemaal niets meer van te-

rug. Om half 11 was het tijd voor soep. Zoals altijd was de 
soep weer goedverzorgd. Na de pauze sloeg het weer om. 
Het werd steeds donkerder en het begon steeds harder te 

regenen. Om half 12 zijn we gestopt. 

Auke van der Meulen¤ 

K inderactiviteiten: ‘Vogeltjes en hun nestjes’ 

Op woensdag 13 mei organiseerde de werkgroep kinderactivi-

teiten een middag met als thema ‘vogels en hun nestjes’.  

De activiteit begon om 14.00 uur en vond plaats in en om De 
Wheem in Oud Avereest. De kinderen kregen eerst uitleg over de 
vogels die in de nestkastjes broeden en welke soorten er niet en 
wel in nestkastjes broeden. Er werden verschillen de soorten nest-
jes getoond met verschillende eitjes er in. Na de uitleg werden de 
kinderen in 2 groepen verdeeld. De ene groep bleef binnen en de 
kinderen gingen van klei 1 of meerdere vogeltjes maken. Sommige 
kinderen maakten nestjes met eitjes of vader en moeder vogel met 
jonkies. De kinderen die naar buiten gingen, gingen nestkastjes 
controleren. Er zaten verschillende vogeltjes in de kastjes. De kool-
mezen en pimpelmezen hadden al wat grotere jongen. Maar de 
jongen van de bonte vliegenvan-

ger waren nog heel erg klein. 
De jongen van de ringmus had-
den al heel veel veren en de oog-
jes waren al open. Er was ook 
een hele grote mussenkast met 
1 nestje koolmezen er in. Bij het 
laatste kastje mochten de kinde-
ren een jong koolmeesje vast-
houden. Sommige kinderen von-
den dit heel eng andere kinderen 

wilden er wel twee vasthouden.  

Tussen de activiteiten door kre-
gen de kinderen ranja. De mid-
dag was om 16.00 uur weer af-
gelopen en de kinderen werden 

weer opgehaald.¤ 

Jonge koolmees verzamelt moed voor z’n eerste vlucht 



O p 9 mei om 9.00 uur verzamelden zich de vrijwilligers 
van de groep Landschapbeheer in de Wheem voor 

haar jaarlijkse afsluiting van het seizoenwerk. 

Onder het genot van een kop koffie en een Balkbrugs 
rolletje maakten we kennis met de projectleider van de 
Bosgroep N.O. Nederland te Witharen Gerald Kragt. De 
Bosgroep is een vereniging die naruurprojecten begeleid 
ten dienste van particulieren en natuurinstellingen, zoals 
Landschap Overijssel voor haar project "Vipera Verbindt" 
in de Haardennen en de Poele te Balkbrug. Gerald zal 
ons deze ochtend per fiets langs de uitgevoerde werk-

zaamheden van dit "Vipera"project leiden. 

"Vipera Verbindt" is een plan voor het verbinden van 
heide en hoogveentjes in Overijssel ten behoeve van 

diverse soortgroepen, zoals adder, levendbarende hagedis, 
poelkikker, moerrassprinkhaan, bruine eikenpage en kom-
mavlinder. Het plan is door Landschap Overijssel en 
RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Neder-
land) opgesteld en medewerking is verleend door het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rij-
dend langs de projecten vertelde de projectleider zijn erva-
ringen en afwegingen. Omdat er in de Haardennen en de 
Poele ongeveer 3 ha bos is gekapt, moest het verlies aan 
bos gecompenseerd worden. Daartoe werd door Land-
schap Overijssel grond aangekocht aan de Haarweg te 
Balkbrug. Hier werd ingeplant met bosplantsoen, werden 
poelen gegraven en werd een deel geplagd ten behoeve 
van heide. Dit perceel is een stapsteen tussen de Poele 
en het Viperaproject van Staatsbosbeheer aan de Kievits-
haar in het Staphorsterbos. Hoewel onze projectleider 
daar geen bemoeienis mee heeft gehad, hebben we toch 
een kijkje genomen om te zien hoe men het daar heeft 

aangepakt. 

Om 12.00 uur bij terugkomst in de Wheem werd deze 
leerzame ochtend afgesloten met een heerlijke lunch, 
klaargemaakt door Henny Krol en werd Gerald bedankt 

voor zijn rondleiding.    

Klaas vd Kolk¤ 

JAARGANG  14 , NUMMER  2  PAGINA 19 

U itje van de vogel-

sectie 

Op 6 mei gingen de 15 
leden van de vogelsectie 
op excursie naar de Ar-
chemerberg. De excur-
sie stond onder leiding 
van Anita Wichers. Zij is 
o.a. schaapherder bij 
Landschap Overijssel op 
de Archemerberg en het 
Wierdense veld. Zij wist 
ons veel te vertellen 
over de planten en die-
ren die er leven in dit gebied. Helaas was het weer niet zo mooi 

geweest die dag zodat we geen zandhagedissen zouden zien. 

We kwamen op een terreintje waar geplagd was. Dit was gedaan 
ter bevordering van de ontwikkeling van het zaad van de klokjes-
gentiaan. Er was ook een gekraagde roodstaart die de geplagde 
stukjes even kwam bekijken. We liepen verder richting de hoogste 
top waar je altijd mooi om je heen kunt kijken. We zagen daar nog 
een torenvalk vliegen. We gingen nog een eindje dwars de hei 
over op zoek naar een ransuil die in een bosje zou zitten te broe-
den. Deze hebben we niet gezien maar onderweg zagen we wel 
een aantal tapuiten en roodborsttapuiten en zingende veldleeuwe-
riken van heel dicht bij. Ook waren er dikke rupsen van de hagel-
held die van de hei aten en nestjes met kleine spinnetjes. Ook 
hoorden we de koekoek roepen en de geelgors zingen. Anita 
noemde verschillende Latijnse namen die sloegen op de kleur van 
de vogel of op het gedrag. Vanaf de hei gingen we naar een bron-
netje. Daar komt op hoogte kraak helder water uit de bodem. Het 
plekje is geheel omgeven door rododendrons. Vandaar zijn we 
naar de dikke steen gelopen.  Deze is weer voor het grootste ge-
deelte bloot gelegd waardoor hij nog groter lijkt. Terug bij de au-
to’s hoorden we nog de zwarte specht. Het was een prachtige 
wandeling en nadat we Anita bedankt hadden en afscheid van 
haar hadden genomen zijn we naar de Nieuwe Brug gegaan voor 

koffie en thee 
met heerlijk 

appelgebak. 

Judith 

Schmidt¤ 

E x c u r s i e 
Varsener-

veld  

Op woensdag-
avond 26 mei 
stond een 
b i j z o n d e r e 
activiteit op 
het program-

ma; een excursie door het Varsenerveld. Onder de enthousiaste 
leiding van gids Jan van Marle bezochten 14 belangstellende le-
den het gebied. Het Varsenerveld is een restant van een uitge-
strekt veengebied. Tot in de jaren 30 lagen ten noorden van Om-
men nog duizenden hectares ruige natte gronden. Vanaf 1935 
werden ze in cultuur gebracht en omgevormd tot landbouwgrond. 
Het Varsenerveld bleef gespaard en veranderde langzaam in bos. 
In 1998 werd het gebied “geadopteerd” door een groep vrijwilli-
gers. Het beheer was er op gericht het gebied weer vochtiger te 
maken en de uitstraling te geven vroegere tijden. Jan van Marle is 
een van die vrijwilligers. Tijdens de excursie vertelde hij over het 
beheer (maaien, plaggen) en over de sensationele resultaten dat 
dit oplevert. De groep zag er op deze donkere winderige en regen-

achtige avond prachtige voorbeelden van. Het is op-
merkelijk, dat bepaalde plantensoorten zo snel hun 
kansen pakken als die worden geboden. Voorbeel-
den? Ze zijn niet zo moeilijk te noemen: heidekartel-
blad, vleugeltjesbloem, moeraswolfsklauw, ronde en 
kleine zonnedauw, welriekende nachtorchis, adder-
tong en ga zo maar door. Na een kleine anderhalf uur 
(het begon steeds harder te regenen) was iedereen 
de mening toegedaan, dat dit een heel bijzonder ge-
biedje is, dat een bijzondere bescherming verdient. 

Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis.¤ 

"Vipera Verbindt"  



Tentoonste ll ing Tentoonste ll ing Tentoonste ll ing Tentoonste ll ing 
Vleermuizen van Vleermuizen van Vleermuizen van Vleermuizen van 

DrentheDrentheDrentheDrenthe    

Van 4 april t/m 
31 oktober 2009 
is in het informatiecentrum 't Ende van Stichting Het Drentse 
Landschap de tentoonstelling Vleermuizen van Drenthe te 
zien. De  tentoonstelling besteedt uitgebreid aandacht aan 
het uiterlijk en het gedrag van deze fascinerende nachtdie-
ren. De vleermuizen die in Drenthe voorkomen krijgen extra 
aandacht. Adres 't Ende: Stapelerweg 20, De Stapel (bij De 

Wijk). Openingstijden: dagelijks van 10.00 - 17.00 uur. 

De tentoonstelling Vleermuizen van Drenthe laat verschillen-
de aspecten van het leven en gedrag van deze vliegende 
zoogdieren zien. Zo wordt bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan 
bij de slaapplaatsen van vleermuizen. Er is hiervoor een ge-
deelte van een grot en een deel van een woonhuis nage-
bouwd om te laten zien waar vleermuizen zomers overdag 

verblijven en waar ze slapen als ze in winterslaap gaan. 

Naast enkele tropische en Europese vleermuizen, komen 
alle Drentse soorten aanbod. Bij hun 'paspoort' worden ook 
de meest recente verspreidingskaartjes getoond. Iedereen 
kan zo zelf uitzoeken waar je de meeste kans maakt om 
vleermuizen in het echt te zien. Voor de liefhebbers is een 

bouwtekening van een vleermuizenkast beschikbaar.¤ 

I n het komende seizoen bieden we u weer een gevari-
eerde agenda met een aantal afwisselende activitei-

ten. Excursies, wandelingen, dialezingen, een vogelcur-
sus, kinderactiviteiten, werken in het landschap en nog 

veel meer. 
De activiteiten zijn in principe voor de leden toegankelijk. 
Bij de dialezingen is iedereen welkom, maar we vragen 
daar bij het verlaten van de zaal wel een kleine tegemoet-
koming in de onkosten. De diapresentaties worden ge-
houden in het Vechtdal College aan de Langewijk in De-
demsvaart. Het programma voor september en de eerste 

helft van oktober ziet er als volgt uit: 

 

Zaterdag 12 september landschapbeheerZaterdag 12 september landschapbeheerZaterdag 12 september landschapbeheerZaterdag 12 september landschapbeheer    

De werkgroep landschapbeheer start het nieuwe seizoen 
met het verwijderen van opslag uit de heideveldjes in De 
Haardennen. Je ontkomt er niet aan, altijd weer schieten 
er boompjes op en dat in een landschap waar ze niet thuis 
horen. Als we de opslag niet uit de heide weghalen veran-
dert heide in korte tijd in een bos. Dat willen we niet, we 
willen de typische heideflora en -fauna behouden. Dus: 
uitsteken die opslag! Aan het eind van de morgen krijg je 
altijd een voldaan gevoel bij dit werk. Weer een stukje hei-

de van de ondergang gered! 

Verzamelen om 09.00 in De Wheem en na de koffie en de 
krentenwegge naar de werklocatie. Er wordt gewerkt tot 
12.00. Wilt u ook een keer meedoen? Vraag bij Klaas Krol 

om meer informatie: Tel 0523-656 256. 

 

Woensdag 16 september kinderactiviteitWoensdag 16 september kinderactiviteitWoensdag 16 september kinderactiviteitWoensdag 16 september kinderactiviteit    

De werkgroep kinderactiviteiten nodigt kinderen in de leef-
tijd tot ongeveer 12 jaar om op onderzoek te gaan naar de 
wereld van de vruchten en de zaden. De bomen en struiken 
hangen in deze tijd van het jaar vol: lijsterbessen, eikels, 
kastanjes, hazelnoten om maar wat te noemen en heel veel 
planten hebben allerlei trucjes bedacht om hun zaadjes te 
verspreiden. De kinderen krijgen op deze middag, die van 
14.00 tot 16.00 duurt, heel veel leuke informatie over dit 
onderwerp. De kosten bedragen 1 euro en opgave vooraf is 

wel noodzakelijk. Dit kan bij Alien Klein: 0523-656395. 

 

Zaterdag 3 oktober vogels kijkenZaterdag 3 oktober vogels kijkenZaterdag 3 oktober vogels kijkenZaterdag 3 oktober vogels kijken    

En daar is ie weer, de traditionele BirdWatch. We doen dit jaar 
ook weer mee. De Vogelbescherming, die deze dag organi-
seert, heeft als thema gekozen voor “Born to Travel”. Op deze 
dag aandacht voor de problematiek van de trekvogels. Die 
hebben het niet gemakkelijk. Onderweg is de sterfte hoog, 
vaak veroorzaakt door menselijke activiteiten. Het is erg leuk 
om in deze tijd van het jaar naar vogels te kijken, want je komt 
vaak voor leuke verrassingen te staan. De hele vogelwereld is 
namelijk in rep  en roer. Dus gewoon lekker relaxed deze mor-
gen afwachten wat er voorbij komt, wat wil je nou nog meer? 

Vanaf de kijkbult op Takkenhoogte wordt gekeken en geteld. 
De telgegevens worden later op de dag doorgegeven aan de 
Vogelbescherming. Meer dan 30 vogelsoorten zien vinden we 
heel normaal! Wilt u meedoen of gewoon een paar uurtjes 
langskomen en meekijken? Gewoon even Henri Timmer opbel-

len. Dan hoort u meer. Tel 0523-656 894. 

AGENDA 

Zondag 4 oktober langeafstandswandelingZondag 4 oktober langeafstandswandelingZondag 4 oktober langeafstandswandelingZondag 4 oktober langeafstandswandeling    

Het is inmiddels traditie om in de nazomer een langeaf-
standswandeling te organiseren. Dit keer heet de wandeling 
“Tante Sien route” en is 21 kilometer lang. De wandeling 
staat beschreven in het boekje “Oet in Twente” en laat u de 
mooiste stukje van Twente zien. De route begint en eindigt in 
Vasse bij het restaurant Tante Sien  en gaat o.a. langs drie 
watermolens (Bels, Frans en de Maste), over de Galgen-
berg,door de heidevelden van Hesingen en komt langs de 
grafvelden van de Vasserheide. Heeft u interesse om mee te 
lopen? U kunt  zich opgeven bij Teo en Judith Schmidt (0523
-616 098). De deelname is gratis. Aan het eind van de tocht 

drinken we koffie. 

Verzamelen om 09.00 op de carpoolplaats bij het viaduct 

(op- en afrit N48) tussen Balkbrug en Dedemsvaart. 

 

Zaterdag 10 oktober landschapbeheerZaterdag 10 oktober landschapbeheerZaterdag 10 oktober landschapbeheerZaterdag 10 oktober landschapbeheer    

De werkgroep landschapbeheer gaat deze morgen het ge-
vecht aan met een boom die Landschap Overijssel liever niet 
in haar reservaten aantreft: de Amerikaanse vogelkers. Deze 
exoot groeit snel en belemmert de inheemse flora. In kringen 
van bosbeheer wordt de boom niet voor niets “bospest” ge-
noemd. Het zal niet lukken om deze vogelkerssoort voorgoed 
uit het Reestdal te verwijderen, maar de afgelopen jaren is 
op dit terrein erg veel werk verzet, zeker door de kleine 
groep. Dus dat 
wordt deze mor-
gen zagen, graven 

en trekken. 

Verzamelen om 
09.00 in De 

Wheem.¤ 


