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I n deze Reestinfo vindt u een agenda voor de komende 
drie maanden. Veel landschapbeheer, twee dialezingen, 

een langeafstandswandeling en nog veel meer. We doen erg 
ons best om een gevarieerd programma voor onze meer dan 
200 leden te verzorgen en –u voelt hem al aankomen- we 
hopen ook op een goede respons. Veel verenigingen klagen 
over een slechte opkomst als er activiteiten worden georga-
niseerd. Dat zult u ons niet horen doen. We zijn over het al-
gemeen helemaal niet ontevreden over het bezoeken van 
bijvoorbeeld onze dialezingen. De werkgroep Landschapbe-
heer heeft een stevige harde kern, die er altijd is. Verder 
komt het sporadisch voor, dat we een activiteit moeten annu-
leren bij gebrek aan belangstelling.  
Ook dit seizoen hebben we weer vertrouwen in de respons 
van onze leden. Weet u  wat u gewoon een keertje moet 
doen?  Kom naar een diapresentatie als u er nog nooit ge-
weest bent. We zitten op een prachtige locatie, het nieuwe 
schoolgebouw van het Vechtdal College in Dedemsvaart. Of 
steek de handen eens uit de mouwen op een tweede zater-
dagmorgen van de maand. We werken vaak op plekjes waar u 
nooit komt. En wandelt u graag? Doe dan mee met de wande-
ling van eind oktober.  Meld u aan en geniet van de schoon-
heid van het Reestdal.  
Opvallend aan de agenda is het ontbreken van de nieuwjaars-
winterwandeling. Daar zijn we mee gestopt, maar dat heeft u 
in een vorige Reestinfo al kunnen lezen. Tradities zijn er ook 
om ze te beëindigen. Van alle activiteiten vindt u verslagen en 
foto’s op onze website: www.nwgdereest.nl . Zet deze site bij 
uw favorieten, dan bent u helemaal op de hoogte en mist u 
niets! We heten u dit seizoen van harte welkom  op de activitei-
ten die we organiseren. Zullen we alvast zeggen: tot dan?  

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema, voorzitter.  

Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit: 
J. Dijkema, voorzitter 0523-614201 
T. Schmidt, penningmeester 0523-616098 
H. Derks, secretaris 0523-610321  
A. v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360 
Bestuurslid (vacant) 
 
Sectie vogels J. Schmidt-v.d. Beek 0523-616098 
Sectie vlinders: J. Schmidt-v.d. Beek 0523-616098 
Sectie landschapbeheer:  
Wilco Batterink en Huub Derks   0523-610321  
 
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: 
De Hazelaar 4  
7701 WD Dedemsvaart  
0523-610321   
 
Ledenadministratie 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 

Op de voorpagina: In de nazomer kleurt de struikheide 
van De Wildenberg paars  

Steenuil  



Verzamelen in De Wheem om 09.00 uur. Na de koffie 
en krentenwegge gaan we naar de werkplek.  
 

Dinsdag 16 oktober: diapresentatie Johan Vos 
De eerste dialezing van dit winterseizoen. We zijn blij 
met de komst van fotograaf Johan Vos uit Eén. In 
2008 hadden we hem al over de vloer met de lezing 
“Zwerven door het hoge noorden”, een fotoverhaal 
over Spitsbergen en de Noordelijke IJszee.  
Nu ligt het onderwerp wat dichter bij huis. De presen-
tatie heeft als thema “bossen en beken”. In ons land 
komen nog mooie relatief ongeschonden beekdal-
landschappen voor. Het zijn er helaas niet zo veel 
meer. Gelukkig nemen in veel beekdalen de natuur-
waarden weer toe. Het esdorpenlandschap van de 
Drentsche Aa is er een mooi voorbeeld van. In de 
hakhoutbosjes grenzend aan het beekdal is het vo-
gelleven erg gevarieerd. Appelvink, bosuil en kuif-
mees voelen zich er thuis, terwijl de snel stromende 
beekjes het domein zijn van ijsvogel en blauwe rei-
ger.  
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het nieuwe Vechtdal College aan de Botermans-
weg 1 in Dedemsvaart. Het schoolgebouw staat 
naast sporthal De Citadel en is bereikbaar vanaf de 
kruising Lange Wijk/Schuttevaer. De toegang is gra-
tis, ook voor niet-leden.  
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I eder seizoen bieden we u weer een gevarieerd programma 
met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, wande-

lingen, dia lezingen, cursussen, kinderactiviteiten, werken in 
het landschap en nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden 
vrij toegankelijk. Bij dialezingen vragen we wel bij het verlaten 
van de zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De 
diapresentaties worden gehouden in het nieuwe Vechtdal Colle-
ge aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.  
Het programma van oktober 2012 tot en met januari 2013 ziet 
er als volgt uit:  

 
Zaterdag 6 oktober: Bird Watch vanaf de uitkijkbult op Takken-
hoogte  
Op deze zaterdagmorgen gaan we weer vogels tellen vanaf de 

u i t k i j k b u l t 
van Takken-
hoogte. Wie 
er belang-
stelling voor 
heeft is van 
harte wel-
kom. Leden 
van de vogel-
sectie tellen 
van 8.00 tot 
o n g e v e e r 
14.00 uur. 

Kom een uurtje langs als je dat leuk lijkt!  We zien elk jaar weer 
nieuwe soorten. Het is steeds altijd weer verbazingwekkend 
hoeveel soorten we op een morgen waarnemen. Het is trektijd, 
dus er vliegt van alles langs! De telgegevens geven we aan het 
eind van de morgen door aan de Vogelbescherming. Bird Watch 
is een landelijk fenomeen. We doen al mee vanaf 2005. 

 

Zaterdag 13 oktober: werken in het landschap  
De tweede werkmorgen van dit seizoen. De werklocatie is een 
hakhoutsingel aan de Vrieschedijk in de Haardennen. Deze 
moet worden afgezet en uitgedund. Houtwallen en houtsingels 
moeten om de zoveel jaar worden afgezet. Als dat niet gebeurt 
wordt een houtsingel “hol” van binnen en verliest dit land-
schapselement veel aan natuurlijke waarden. 

AGENDA 

D iapresentaties op een andere plek  
Eind augustus verhuisde het Vechtdal College naar een nieuwe 

locatie:  Botermanswijk 1. Daar heeft u natuurlijk nog nooit van ge-
hoord en dat kan ook niet, want die straat bestaat nog maar heel 
kort. Google Maps weet nergens van en op Google Earth hoef je al 
helemaal niet te kijken: alleen maar grasland!  
Voor diapresentaties, ledenvergadering en cursussen mogen we 
weer gebruik maken van het Vechtdal College. Daar zijn we erg blij 
mee. Het nieuwe schoolgebouw staat vlak naast Sporthal De Cita-
del. Als u met de auto komt parkeert u deze op het parkeerterrein 
van de sporthal. Van daar is de school lopend te bereiken. Bent u op 
de fiets, dan komt u via de oprijlaan bij de school. Deze vindt u op 
de kruising Schuttevaer/Langewijk.  
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Erwin van Laar uit Driebergen. Op zijn website zegt hij: “Voor 
mij is het heel belangrijk, dat ik buiten een element wil zijn 
van die natuur, er middenin wil staan, mij één wil voelen 
met die natuur en die verwondering ervoor voelen. De emo-
ties die ik bij het fotograferen voel probeer ik middels diale-
zingen op mijn publiek overbrengen.” 
Het onderwerp van deze avond is één van de belangrijkste 
moerasgebieden van West-Europa en het ligt nog om de 
hoek ook. U raadt het al: de Oostvaardersplassen tussen 
Lelystad en Almere. Herten, runderen en vooral veel vogels, 
de één nog mooier dan de andere. Landschappelijk is het 
ook een prachtig gebied en vooral in de winter is het erg 
fotogeniek. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehou-
den in het nieuwe Vechtdal College, Botermansweg 1 in 
Dedemsvaart. De toegang is voor leden en niet-leden gratis.  

 
Zaterdag 8 december: werken in het landschap  
Vorig jaar zijn we begonnen met het afzetten van het rabat-
tenbosje Plan Hof. Daar gaan we op deze werkmorgen mee 
door. Een mooie plek om lekker in de buitenlucht aan het 
werk te gaan. Rabattenbosjes zijn er niet zoveel meer in ons 
land. Ze hebben altijd onderhoud nodig.  
Om 09.00 uur verzamelen in De Wheem. Daarna naar de 
werkplek.  

 

Zaterdag 12 januari 2013: werken in het landschap  
Een mooie klus deze morgen. Aan de rand van de natte 
hooilanden aan “Het Krok”, vlak buiten Dedemsvaart staan 
zo’n negentig knotwilgen. Daar moet een aantal van worden 
geknot. Dan doen we om de twee of drie jaar. Zwaar werk, 
maar wel erg mooi om te doen.  
Om 09.00 uur verzamelen in de Wheem. Na de koffie en de 
krentenwegge naar de werkplek.  

 

Donderdag 17 januari 2013: start fotografieclubje  
In de afgelopen twee jaar organiseerden we drie keer een 
fotocursus onder leiding van een professionele fotograaf 
(Maas van de Ruitenbeek en Han Bouwmeester). 
Het bestuur wil de cursisten van toen uitnodigen om een 
fotoclub op te richten (een soort werkgroep binnen de nwg) 
om zo ervaringen uit te wisselen, elkaar adviezen en tips te 
geven, om vooral naar elkaars foto’s te kijken en dat alle-
maal met het doel om van fotograferen te genieten en er 
beter in te worden. Op deze startavond kunnen we dan af-
spreken op welke manier we zo’n fotoclub inhoud geven.  
Auke van der Meulen neemt via de mail contact op met de 
cursisten van toen. Houd ook de website van de nwg in de 
gaten!  
De bijeenkomst wordt gehouden in De Wheem en begint om 
19.30 uur.  

Dinsdagmiddag 23 oktober: Kinderactiviteit Herfst-doe 
dingetjes 
In de herfstvakantie verzorgt de werkgroep kinderactivi-
teiten van de natuurwerkgroep in samenwerking met 
Landschap Overijssel een leuke kindermiddag in De 
Wheem in Oud-Avereest. Alles staat dan in het teken van 
de herfst. Kinderen tussen 4 en 12 jaar maken 
(eventueel samen met ouders, opa’s en oma’s) tussen 
13.30 en 16.00 uur leuke herfstdingetjes met materia-
len uit de natuur. Deelname kost 2 euro. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 
Locatie: Bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, 
7707 PN Oud Avereest  

 

Zondag 28 oktober: wandelen door het mooie Reestdal  
Knapzakroute K33 is een 
prachtige tocht van 18 kilome-
ter langs een heleboel mooie 
plekjes in en rondom het 
beekdal van de Reest. De 
wandeling beginnen we in 
Oud-Avereest en daarna lopen 
we via Takkenhoogte door het 
Nolderveld richting de Esbos-
jes van Zuidwolde. Via land-
goed Nolderhoeve en de 
Reestvervangende Leiding 

passeren we buurtschap Rabbinge. Oude kerkenpaden 
brengen ons dan weer terug bij De Wheem, het startpunt 
van deze route. 
Deelname aan deze wandeling is voor leden gratis, niet 
leden betalen 2,50 euro. Het dragen van stevig schoeisel is 
aan te raden, net als het meenemen van eten en drinken. 
De wandeling start om 10.00 uur. Achter de Wheem in Oud-
Avereest is genoeg parkeerruimte.  
Voor deze langeafstandswandeling moet u zich wel opge-
ven. Dat kan via email:jan.dijkema@gmail.com of telefo-
nisch: 0523-614201  

 

Zaterdag 10 november: werken in het landschap  
Ook op deze zaterdag wordt er gewerkt aan de houtsingel 
langs de Vrieschedijk in De Haardennen. Verzamelen om 
09.00 uur in De Wheem in Oud-Avereest. Er wordt gewerkt 
tot 12.00 uur.  

 

Dinsdag 27 november: diapresentatie Erwin van Laar  
De tweede dialezing van dit seizoen wordt verzorgd door 



waarts zijn gegaan. Ze zoeken hun broedgebied weer op en de 
mannetjes beginnen te zingen. De mannetjes hebben verschillen-
de liedjes, een aangenaam kanarieachtig gekwetter met trillers en 
fluittoontjes maar ook een onaangenaam, voor onze oren althans, 
een langgerekt aanhoudend schreeuwerig djeeeeeeeeeeeeeeee 
geluid. De vrouwtjes zullen het wel mooi vinden. 
 
Het mannetje heeft in het voorjaar een vlinderachtige baltsvlucht, 
hiermee vallen z’n kleuren mooi op. Op deze manier probeert hij 
een vrouwtje te verleiden. Ergens in zijn territorium zoeken ze 
een geschikte broedplaats. Omdat het nog zo vroeg in het jaar is 
en er nog geen blad aan de bomen zit, zal dit ergens in een den 
of conifeer zijn. Het vrouwtje bouwt het nest, het mannetje kijkt 
toe. Het nestje wordt gemaakt van grassen en takjes en gevoerd 
met haar, veertjes en pluisjes. Het vrouwtje legt vervolgens 5 à 6 
eieren en zij bebroedt deze ook. Na ongeveer 2 weken komen 
de jongen uit en deze worden gevoerd en verzorgd door het 
mannetje. Als de jongen uit het nest gaan kunnen ze nog amper 
vliegen. Het mannetje verzorgt de pubers tot het moment dat ze 
hun eigen weg gaan. Het vrouwtje is al weer met een volgend 
nestje bezig. Groenlingen broeden meestal drie keer. Als er blad 
aan de bomen zit worden het nestje ook gebouwd in loofbomen. 
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Groenling 

D e Groenling (Chloris chloris) 
De groenling valt onder de familie van de vinken, het 

is een stevig gebouwde vink met een dikke snavel. Hij 
wordt ook wel groenvink genoemd. 
De groenling is ongeveer 15 cm groot, net zo groot als de 
gewone vink maar hij is veel forser van bouw. Het man-
netje is mooi groengrijs van kleur en heeft veel geel in z’n 
vleugels en staart. Het vrouwtje is veel grijzer en heeft een 
zwak gestreept verenkleed. Ook het geel in de vleugels en 
staart is minder intensief. 

 
In deze tijd van het jaar gaan de groenlingen zich verzame-
len, soms kun je groepen van meer dan honderd vogels 
aan treffen, ook wel vaak met andere vogelsoorten zoals 
vinken, kepen, ringmussen en geelgorzen. Het zijn wel 
allemaal zaadeters waar ze zich bij aansluiten. Ze struinen 
dan de landerijen af opzoek naar braaklanden en onkruid-
veldjes of graanakkers. De groenlingen bezoeken ook 
graag rozenbottels. Ze maken de vrucht open en halen 
dan de zaadjes uit de vrucht, het vruchtvlees laten ze links 
liggen, dat is voor andere liefhebbers. 

Voedertafel  
In de winter komen ze ook graag op de voedertafel, daar 
eten ze van de vetbollen en pinda’s maar hun voorkeur 
gaat uit naar zonnebloempitten, en het liefst de witte.  
Vergeet niet in de winter de voedertafels te vullen, dan 
kunt u ze van heel dichtbij bekijken want groenlingen zijn 
niet erg schuw en blijven lang zitten. Even een tip: groen-
lingen eten veel zaad en daarom moeten ze ook veel drin-
ken, dus een drinkbakje is welkom. Als het in de winter 
hard vriest en er ligt sneeuw is water niet nodig. Mocht er 
geen sneeuw zijn dan kunt u wat ijs fijn malen zodat de 
vogels dat op kunnen pikken. Natuurlijk eten ze ook ande-
re zaden.  

Voorjaar  
In het voorjaar 
trekken veel 
g r o e n l i n g e n 
weer naar noor-
delijke gebieden 
waar ze hun 
b r o e d g e b i e d 
hebben. Ook 
onze groenlin-
gen die een 
beetje zuid-

Trek  
Als de jongen groot zijn wordt er geruid. Als het verenkleed 
weer op orde is verzamelen de groenlingen zich, er komen 
dan weer grote groepen noordelingen in ons land. Onze 
‘eigen’ groenlingen blijven of trekken naar het zuiden. 
Hierbij is het voedsel aanbod een belangrijke factor. Wan-
neer er veel vruchten en zaden zijn zullen de vogels hier 
langer blijven, raakt het op dan vertrekken ze. In onze 
omgeving komen de groenlingen veel voor, in de wat gro-
tere groene tuinen, in de plantsoenen en in het bos. Een 
groenling houdt van enige beschutting: hier en daar een 
hoge boom, liefst conifeer en genoeg zaden, met voorkeur 
zonnepitten, vooral de witte. Als dit aanwezig is zullen de 
groenlingen er graag leven.  
Veel plezier met de groenlingen. 

Judith  
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E en zomer-
kruid om 
lekker te 

gaan slapen en 
de muggen op 
een afstand te 
houden: 

 
Citroenmelisse 

 

 

Geschiedenis en magie: 
Dit kruid komt uit het Midden-Oosten, bekend bij de Grieken en 
de Romeinen, gebruikt bij veldslagen voor het helen van de won-
den, stoppen van de bloedingen en om zijn ontstekingsremmen-
de werking, hartversterkende eigenschappen, verdrijft zwaar-
moedigheid. Karel de Grote schreef in 810 dit kruid voor als 

verplichte plant in de Kloosterkruidentuinen. Diverse oude krui-
dengeneeskundigen roemden dit kruid, door de hele geschiede-
nis heen. 
Het wordt ook beschreven als een vrouwelijk kruid, gewijd aan de 
maan en aan Diana (Godin van de jacht). Het stuurt je naar de 
liefde, succes en genezing. Je moet het dan samen nemen met 
het element water, Melisse getrokken in rode wijn…! 

Wat zegt de signatuurleer over Melisse: 
Het blad heeft een opvallende kleur: groen/geel, dit vertelt dat 
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D e zomerstilte, het zomerreces is al 
weer voorbij.  Deze ‘rust’ in de na-

tuur begint zo rond midzomer en eindigt 
begin augustus. Als we later vakantie 

krijgen dan vallen die laatste weken vaak zwaar. We zitten 
dan een beetje tegen de stroom in te zwemmen.  
Het was tijd voor de ‘oogstfeesten’: de festivals, de concer-
ten, de feestweken en bloemencorso’s, ’s avonds lang bui-
ten zitten, lekker uit de sleur, even de zinnen verzetten en 
een poos geen zorgen. Alles ruikt dan  lekker buiten, er is 
voldoende te oogsten, in je moestuin, op de markten, ver-
kooptentjes langs de weg, wat een weelde! Wat kun je nu in 
figuurlijke zin oogsten, van wat je de periodes hiervoor hebt 
gezaaid en verzorgd? Bedenk: ‘wat je uitzendt, krijg je terug’. 
Je gedachten creëren je toekomst. Als we nu beginnen met 
dankbaar te zijn voor wat er op ons pad komt, dan komt er 
nog meer van dat alles! 
Louise Hay heeft heel wat mooie boeken op haar naam 
staan en 10 punten om in gedachten te houden. De eerste 2 
wil ik graag met jullie delen. 
Geef geen kritiek meer. Kritiek levert geen bijdrage. Weiger 

jezelf te bekritiseren en accepteer jezelf volledig zoals je nu 
bent. Iedereen verandert, maar als je jezelf afkeurt, verander 
je in een negatieve richting en als je jezelf goedkeurt verander 
je in een positieve richting 
Jaag jezelf geen angst aan. Terroriseer je niet langer met je 
gedachten. Het is vreselijk om op die manier door het leven te 
gaan. Ontdek welk beeld je een goed gevoel geeft (ik zie 
graag gele rozen voor me). Zodra je een angstige gedachte 
voelt opkomen, kun je deze gedachten vervangen door een 
gedachte die jou een goed gevoel geeft 

Uit de tuinen van Herbora door Petra Oord 

het werkt op de 
maag en de milt 
en op de suiker-
stofwisseling 
De geel/witte 
bloem: harmoni-
seert het hart en 
de lever, de sten-
gel is vierkant: 
het verhoogt je 
weerstand en 
het werkt alge-
meen verster-
kend en wat ver-
der opvalt is de 
geur! Het is voor-
al de citronella 
die je ruikt en die 
zo goed insecten 
op een afstand 
houden. Deze 
etherische olie zit ook vaak in anti muggen producten en 
in buitenkaarsen. De geur van Citroenmelisse wekt op je 
zenuwstelsel. 
De typologie van dit kruid verwijst naar de mens die wat 
gedesillusioneerd is, zit met zijn verleden, een beetje een 
mystiek persoon. Leeft het liefst in het land van melk en 
honing (melisse!), de werkelijkheid is moeilijk. Het zijn 
vaak ‘nieuwetijdsmensen’, stille werker op achtergrond, 
gevoelig, moeten leren met deze gevoeligheid om te gaan. 

Geneeskrachtige werking: 
Het bijzondere van dit kruid is dat het in de kruidenge-
neeskunde als ‘eerste keus’ voor een herpesinfectie 
wordt genoemd, hieronder vallen: de bekende koortslip, 
gordelroos, waterpokken!  
Het wordt gebruikt voor klachten met een nerveuze oor-
zaak: hartklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, examen-
vrees, depressie, melancholie 
voor de spijsvertering, bij nerveuze maag en darmklach-
ten, kramp en misselijkheid met nerveuze oorsprong en 
zwangerschapsmisselijkheid 

Gebruik en toepassing: 
Zet een plant in je tuin, het ruikt heerlijk en je kunt zo een  
bosje plukken voor je avondthee of als je hem voor be-
paalde klachten vaker wilt gebruiken. Zolang de plant er 
nog mooi uitziet kun je hem steeds plukken  Wil je een 
voorraadje aanleggen voor in de winter, oogst dan een 
hoeveelheid voordat de plant in bloei  komt. Hij is dan op 
zijn krachtigst. Knip een paar bosjes van zo’n 30 cm. af 
en hang deze te drogen op een droge donkere plaats. Je 
kunt ook een paar bosjes bij je bed hangen tegen de mug-
gen en om lekker bij te slapen! 
Voor de herpesinfecties is er zalf en extract, maar thee 
zetten kan altijd, daarmee kun je ook op de huid deppen. 
Op mijn site kun je een hoofdstukje vinden over hoe je 
thee zet van kruiden. 
En wil je toch meer weten over kruiden en er ook mee aan 
de slag gaan, dan verwijs  ik je graag naar één van mijn 
workshops. Kijk op de site: www.herbora.nl of bel: 06-
45963808. 
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door Auke vd Meulen 

Tip 4: Het is belangrijk dat dat de kleuren levendig en fris zijn. Een van de ma-
nieren om dit te bereiken is het aanpassen van de witbalansinstelling op de 
camera. Je kunt die natuurlijk ook laten staan op autowitbalans, maar het 
loont soms best de moeite om hierbij wat verder te kijken. Probeer gewoon 
eens een aantal foto’s met een andere instelling, je zult verbaasd staan van 
de resultaten. 

Natuurfotografie 

F otograferen in de Herfst 
Het najaar komt er weer aan. De tem-

peraturen zakken en de blaadjes beginnen 
te verkleuren. Gele, okerkleurige en rode 
blaadjes sieren het landschap. De herfst in 
Nederland duurt officieel drie maanden. 
Voor mooie herfst foto’s moet je het bos 
opzoeken. Hou daarbij het weer goed in de 
gaten, een herfststorm kan er voor zorgen 
dat de bomen snel hun mooie kleurrijke 
bladeren snel verliezen. 
Tip1: Neem vooral je statief mee. Vaak is 
het bewolkt weer, en is er niet veel licht. 
Dus je ontkomt niet aan lange sluitertijden. 
Gebruik hierbij een diafragma van F4  en je 
kunt hiermee prachtige foto’s maken. 
Tip 2: Wat ook erg handig is een macro-
lens, je kunt hiermee prachtige details 
vastleggen, denk maar eens aan de nerf 
van een blad, maar ook een dauwdruppel, 
of een spinnenweb. 
Tip 3: Op gure, donkere  herfstdagen ben je 
misschien niet snel geneigd om er op uit te 
trekken. Maar bedenk dat ook deze dagen 
typerend zijn voor het seizoen. Door het 
diffuse licht kunnen juist op grauwe dagen 
de kleuren fascinerend zijn. Ze worden 
zacht en pastelachtig .Voeg daar een re-
genbui aan toe en alles wordt voorzien van 
een mooie glans.  
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Oogst uit eigen tuin 

H uub Derks is een gepassioneerd tuinder. In dit 
artikel loopt hij met ons het seizoen door en 

vertelt over het wel en wee van de groentetuin. Alles 
gaat biologisch, de gifspuit komt de tuin niet in. De 
spade ook niet. Huub spit de bodem niet om, daar 
heeft hij een andere methode op gevonden. Het is 
ook niet alleen maar groente, dat wordt verbouwd. 
Veel klein fruit, zoals aalbes, kruisbes en framboos 
maken de groentetuin van de familie Derks com-
pleet. Mocht u ook zin hebben om uw eigen groente 
en fruit te verbouwen, maar u twijfelt al jaren en 
komt maar niet over dat dooie punt om nu eindelijk 
die beslissing eens te nemen? Lees  dan dit artikel 
en hak die knoop door! 

 

De bodem  
Om een goede oogst 
v a n  d e  v o l k s -
tuin/groentetuin te 
krijgen is het zeer 
belangrijk te zorgen 
voor een goede start. 
Het belangrijkste is de 
bodem. Hier moet 
alles in kunnen groei-
en. Dus deze moet 
gezond zijn en vol-
doende voedingsstof-
fen bevatten. Toevallig 
klopte deze winter een 
aantal collega-tuinders 
bij mij aan of ik niet 
een vrachtje compost 
voor de volkstuinen kon 
regelen. (Ik werk name-
lijk bij Attero in Wijster wat vroeger de VAM was.) Dus dit 
voorjaar was een aantal tuinders druk in de weer met 
het kruien van de compost. Zelf heb ik deze gemengd 
met Alpaca-mest en over de tuin verwerkt. Een laagje 
van 0,5 – 1 cm. Is bij mij voldoende omdat de grond al 
goed gezond is.  
Ik spit al jaren niet meer en dit bevalt uitstekend. Met 
een grelinette bewerk ik de grond. Dit is een soort spit-
vork maar dan veel groter. Steek hem in de grond en trek 
hem achterover. De grond komt zo mooi los te liggen en 

de compost valt zo al iets tussen de kluiten. Even de culti-
vator er door en de grond is gereed voor het zaaien of 
planten. Dit werkt veel lichter dan de grond omspitten. 
Tussendoor worden de bessenstruiken en andere fruitbo-
men een beetje gesnoeid en aangebonden. Ook van de 
bramen en frambozen worden de oude scheuten tot de 
grond toe weggehaald. 

Voorjaar  
Begin maart worden de eerste groenten voorgezaaid in 
bakjes die dan in de keuken staan. We beginnen met sla 
soorten, andijvie, rode bieten, zomerprei, spitskool, 
bloemkool, broccoli, rucola, Italiaanse mix, kervel en zo 
nog een aantal kruiden. Zodra de plantjes boven staan 
gaan ze de tunnelkas in om zo veel mogelijk van het licht 
te profiteren, zodat je sterkere planten krijgt. De tempera-
tuur is dan vaak nog aan de lage kant maar dan groeit het 
maar wat langzamer. De eerste slaplantjes worden nog 

gekocht om zo vroeg mogelijk sla uit de kas te kunnen oog-
sten. We zaaien zeer veel slasoorten zodat we altijd weer 
wat anders op ons bordje hebben. 
De plantuien en sjalotten worden al vroeg in het jaar gepoot 
en stevig aangedrukt anders eten de duiven ze op. Ze mo-
gen niet droog komen te staan anders groeien ze slecht door 
(gaan ze doorschieten). 
Om knolvoet bij koolplanten te voorkomen maken we  tij-
dens het planten een plantgat van ongeveer 5 liter. Dit gat 
vullen we op met potgrond waar 20 % compost doorheen 
gemengd is. Dit kun je na het planten mooi vochtig houden 
waardoor de knolvoet geen kans krijgt. Bij een hogere bo-
demtemperatuur is er ook eerder kans op knolvoet aantas-

ting. Dus zo vroeg mogelijk 
uitplanten in het voorjaar. 
Vanaf half april begint de 
eerste oogst uit de volle 
grond. De eerst asperges 
komen dan boven. Dat is 
weer genieten. Dagelijks 
oogsten we een aantal 
heerlijke stengels. Na de 
oogst even wassen en dan 
in een klein laagje water of  
in een natte theedoek in de 
koelkast bewaren totdat je 
een maaltje hebt. Als we 
teveel asperges hebben 
gaan ze geschild en rauw 
de diepvries in. 

De eerste groenten  
Tussendoor dient zich ook 
de eerste sla, radijs, rabar-
ber, peulen en andere 

groenten aan. Tijdens de bloei van de fruitbomen en bessen 
oppassen voor nachtvorst en bij drogend weer hebben de 
bessen en frambozen extra water nodig om straks grote 
vruchten te kunnen oogsten.  
Half mei wordt een geënte komkommer in de tunnelkas ge-
plant en dit jaar hadden we ook een geënte snackkomkom-
mer. Door een speciale snoei komen er wel 100 tot 150 
komkommers van 1 plant en daarnaast nog meer van de 
snackkomkommer. Nu (begin september) oogsten we nog 
volop. Daarnaast ook verschillende soorten tomaten en ook 
paprikaplanten in de kas.  

Over wijn en fruitshakes 
Half juni wordt de eerste jam gemaakt van rabarber en aard-
beien. Ook bloeien dan de vlierstruiken. Dus het is tijd om de 
bloesem te oogsten en hier vlierbloesemlimonade en vlier-
bloesemwijn van te maken. De wijn is een heerlijke dessert-
wijn vooral koel gedronken smaakt het naar meer. De eerste 
frambozen worden ook al weer geplukt (voorjaar/zomerpluk) 
en de rode bessen beginnen te rijpen. De eerste vruchten 
gaan door de blender voor een heerlijke fruitshake. Wat te 
veel is gaat eerst weer de diepvries in. In de maand juli pluk-
ken wij dus de bessen rood en zwart, kruisbessen, frambo-
zen, japanse wijnbes en aardbeien. Eerst in de vriezer waar-
door ze beter te verwerken zijn tot jam of wijn. De celwand 
knapt waardoor er meer sap vrijkomt. Ook hoef je het fruit 
dan minder lang te koken. Wij proberen zo min mogelijk ge-
leisuiker te gebruiken zodat je zoveel mogelijk het fruit 
proeft.  
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Het wijn maken is sinds enkele jaren een nieuwe 
hobby van ons. Uit nood geboren. We hadden ge-
woon teveel fruit om er alleen jam van te maken. Na 
een jaar van 250 potten jam vonden wij dat we een 
deel van het fruit anders moesten gebruiken. Wij 
vinden het een leuke hobby, waar wel veel tijd in zit. 
Nazomer  
Dan breekt de vakantieperiode aan. Dit betekent 
plannen van je werkzaamheden en zorgen dat je het 
onkruid de baas blijft. Het oogsten van de gewassen 
is een van de werkzaamheden waar je altijd weer 
van kunt genieten. Het blijft altijd weer een klein 
wonder hoe er uit zo’n klein zaadje zulke mooie 
groenten groeien.  
Vanaf september dienen zich de eerste druiven aan 
in de kas. Ook komt er om deze tijd geregeld grond 
vrij waar het onkruid vrij spel heeft. De aardbeien-
scheuten worden uitgeplant en de uien gerooid. Wij 
telen geen aardappelen meer daar je op de volks-
tuin verplicht bent te spuiten. 
In oktober trekken we de natuur in om vlierbessen 
te plukken. Hiervan maken we wijn en jam. Ook de 
bospest of Amerikaanse vogelkers wordt opgezocht. 
Van deze bessen kun je een heerlijke wijn maken. 
Daarnaast zijn de herfstframbozen nog volop in pro-

E én van de activiteiten van onze vogelsectie is het monitoren van steenuilen. Jonge steenuilen worden geringd, gewogen 
en gemeten. Henri Timmer is inmiddels in bezit van een ringvergunning voor kerkuilen, steenuilen en torenvalken. In 

onderstaand verslag vertelt hij over de broedresultaten van de steenuilen in onze regio. 

Twee kasten bezet 
Dit jaar hadden we twee kasten bezet waarvan één kast met twee jongen die ik geringd heb. Helaas is twee maanden later 
één steenuiltje verdronken in de waterbak van de koeien. Dat is een groot probleem, er is nu een waterbak gemaakt waar 
de jonge steenuiltjes wel uit kunnen komen. Daar worden nu 
proeven mee gedaan in de regio Twente. En we hadden een kast 
met vijf jongen. Die zijn geringd en allemaal uitgevlogen. Verder 
weten we nog drie paartjes te zitten in oude schuren, maar hoe-
veel jongen die hebben gehad weten we niet, omdat we er niet 
bij kunnen komen. We hebben daar nu ook kasten opgehangen 
in de hoop dat ze in de kast gaan zitten. Dit om een beter over-
zicht te krijgen van het aantal jonge steenuilen. 
Meten is weten 
Door het ringen van steenuilen kunnen we veel te weten komen 
over de verspreiding en overleving van de steenuil. De steenuil-
tjes worden geringd, gewogen en de vleugels worden opgeme-
ten. Die gegevens worden allemaal doorgegeven aan het ringsta-
tion . 
Aan het gewicht en de vleugellengte kunnen we zien hoe oud het 
steenuiltje is. Vanaf nu heb ik een ringvergunning om steenuilen, 
kerkuilen en torenvalken te ringen. Bij de steenuilen gebeurt het 
nog wel eens dat er een volwassen steenuil in de kast zit. Als we 
die controleren kan het zijn, dat deze nog niet geringd is. Ik mag 
deze uil dan ook ringen om een nog beter overzicht te krijgen 
over het aantal steenuilen en waar ze vandaan komen. 

Dode steenuil gevonden? 
Als iemand een dode vogel vindt die geringd is, kun je bij het 
Vogelringstation aanvragen waar de vogel vandaan komt Maar je 
kunt het ook aan mij melden. Als er iemand nog een steenuil 
weet te zitten hoor ik het graag. 

Henri Timmer 

email: henri-timmer@home.nl 

Steenuilen  

ductie. Hier pluk-
ken we jaarlijks 
vele kilo’s van.  
De oogst van 
andijvie, wortels, 
knolselderij en 
prei gaat door 
totdat de vorst 
invalt. Dan zo 
snel mogelijk de 
laatste gewas-
sen uit de grond 
halen en vorstvrij 
proberen te be-
waren.  

Tuingenoten  
Ook hebben we altijd wat bloemen op de tuin, het oog wil ook wat. We 
kunnen genieten van een nestje egels verstopt onder de pottenbak, 
van de vogels die er rond vliegen (zolang ze onze oogst niet helemaal 
opvreten). Wij vinden onze tuin dus ook echt een stukje natuur waar 
we met veel plezier in vertoeven. Soms kunnen we wel wat hulp ge-
bruiken in het onderhoud en natuurlijk bij de oogst. Dus mooi mee 
eten. We weten niet alles maar voor praktische vragen over tuinieren 
kun je altijd contact met ons opnemen. Wie weet komen we er dan 
samen wel uit.  Huub Derks  
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Landschapnieuws  
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wel eens: het is een uniek beekdallandschap en het moet 
behouden worden. Sterker nog, de natuurlijke en cultuurhis-
torische waarden moeten worden versterkt. Het Reestdal 
moet nog mooier en aantrekkelijker worden. En met mooi 
wordt in dit geval “mooi anno 19e eeuw” bedoeld. Het Reest-
dal heeft zijn aantrekkelijkheid te danken aan het eeuwenou-
de cultuurlandschap. Een landschap dat ooit door boeren is 
ingericht en ook door boeren werd onderhouden. De boeren 
zijn nu bijna allemaal verdwenen en grote delen van het 
Reestdal zijn in bezit van de twee bovengenoemde provincia-
le landschappen. Deze organisaties doen er alles aan om het 
oude cultuurlandschap in stand te houden. Landschap Over-
ijssel bijvoorbeeld maakt o.a. dankbaar gebruik van vrijwil-
ligers, die de heideveldjes open houden, houtwallen afzetten 
enz. De werkgroep landschapbeheer van de natuurwerkgroep 
de Reest is hier een voorbeeld van. Over particulier bezit heb-
ben de beide landschappen uiteraard geen zeggenschap. 
Daar bepaalt de eigenaar wat hij/zij met het erf en omgeving 
doet. En juist op dit terrein is veel te winnen.  

 
In het artikel is Robert Pater aan het woord, adviseur Natuur- 
en Landschapsbeheer Noord-Overijssel. Hij is aanspreekpunt 
voor particulieren, gebiedspartijen en overheden. Niet om 
fysiek te ondersteunen (mensen moeten zelf aan het werk), 
maar om advies te geven of om eigenaren de weg te wijzen in 
subsidieland of gewoon om  kennis over te dragen. “Ik vraag 
eigenaren om deel te nemen aan één van de projecten. We 
stellen dan samen een inrichtings- en beheerplan op. En ik 
breng subsidie mee. Herstel van de omgeving van de boerde-
rij hoeft de bewoner niets te kosten, alleen fysieke inspan-
ning.”  Rond Meppel bijvoorbeeld zijn vorig jaar in het Overijs-
sels deel van het Reestdal acht erven opgeknapt. Coniferen-
hagen bijvoorbeeld maakten plaats voor streekeigen beplan-
ting. Het project “Erven in het Reestdal” in 2009 was erg 

succesvol. Tussen Meppel en De-
demsvaart werden ongeveer 100 
erven in oude sfeer teruggebracht. 
Opmerkelijk, want aanleg en onder-
houd betalen de eigenaren zelf. Al-
leen het plantgoed wordt vergoed. 
Ook het herstellen van bakhuisjes en 
hooibergen behoort tot de mogelijk-
heden, al is de subsidie hier geen 
100%.  

 
Een andere belangrijk onderdeel van 
het herstellen van het verleden is het 
opknappen van landschapselemen-
ten buiten het erf. Hier kan de eige-
naar gebruik maken van de Groene 
en Blauwe diensten. Gedacht moet 
dan worden aan het herstellen, aan-
leggen en onderhouden van houtwal-
len, houtsingels en hakhoutbosjes, 
bomenrijen en fruitboomgaarden. 
Inmiddels zijn in het Reestdal zo’n 50 
contracten afgesloten. 

M eer aandacht voor cultuur, histo-
rie en landschap in Reestdal  

In 2002 verscheen het boek “Over de Reest”. Onder re-
dactie van de Drentse historicus Michiel Gerding ont-
stond een waardevol document waarin de rijke geschie-
denis van de Reestboerderijen in het licht kwam te staan. 
Elke boerderij heeft zijn eigen geschiedenis en verhalen, 
of het nu een keuterij of een herenboerderij is. Tientallen 
foto’s en tekeningen brengen in het boek deze Reester-
ven in beeld en landschapsarchitecte Greet Bierema ver-
telt over de typische kenmerken van een Reestdalboerde-
rij : de boomgaard, de meidoornhaag, de potstal, de grote 
rode beuk in de voortuin, de eikengaard en nog veel meer. 

 
We zijn nu tien jaar verder en het lijkt erop, dat het ver-
schijnen van dit boek mensen aan het denken heeft gezet. 
Het heeft in ieder geval de belangstelling voor de gebouw-
de cultuur in het Reestal aangewakkerd. Veel eigenaren 
van oude boerderijen hebben nu oog voor de cultuurhisto-
rie van hun stolp(je) en zijn gemotiveerd om het erf en de 
nabije omgeving van de boerderij weer in historisch per-
spectief te plaatsen. Daar willen Landschap Overijssel, Het 
Drents Landschap, gemeentes en andere partijen graag 
aan meewerken. Particulieren die karakteristieke land-
schapselementen, zoals boomgaarden, meidoornhagen en 
hakhoutbosjes weer in ere willen herstellen kunnen advies 
en subsidie krijgen.  

 
Het kwartaalblad van Landschap Overijssel “Natuurlijk 
Overijssel” besteedt in het septembernummer 2012 aan-
dacht aan de beleving van het “herstelde verleden” rond-
om de Reestdalboerderij. Iedereen is het over het Reestdal 

www.landschapoverijssel.nl 
www.drentslandschap.nl 
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Diverse  

N atuurpad achter De Wheem  
In het begin van deze zomer werd op Oud-

Avereest, vlak achter de parkeerplaats van informa-
tiecentrum De Wheem een natuurpad voor kinderen 
geopend. Officieel heet het ongeveer één kilometer 
lange pad “Speelnatuurpad” en dat woord is een 
juiste benaming. Want gespeeld kan er worden!  Aan 
het begin staat Bas de Das (een prachtig uit hout 
gesneden das) de kinderen al welkom te heten. Het 
is ook de kop van Bas die de route markeert.  Het 
avonturenpad begint met een tunnel die de kinderen 
door een bosje leidt. Voor ouders met zwakke knieën 
en een gevoelige rug even doorbijten!  Een vlinder-
muur en een insectenhotel zijn de volgende attrac-
ties. Het pad loopt dan door een nat en schraal hooi-
land. Daar ligt een kikkerpoel waar kinderen aan de 
oever heerlijk met water kunnen spelen. In het speel-
bos staat een uitkijktoren en daar mogen de bezoe-
kertjes gewoon van het pad af. Struinen door het 
speelbos, verstoppertje spelen, een hut bouwen van 
dode takken, het mag er allemaal. Het allermooist is 
de springkuil met slingertouw. Het hol van de bos-
muis valt daardoor bijna niet op.  
Het Speelnatuurpad werd mogelijk gemaakt door de 
samenwerking van een aantal organisaties, zoals 
Landschap Overijssel, camping Het Reestdal, de Pro-
vincie Overijssel en de Nationale Postcode Loterij.  

H emels uitzicht achter de kerk  
Achter het mooie kerkje van Oud-IJhorst  heb je een prachtig 

uitzicht over een historisch landschap. Het beekdal van het grensri-
viertje de Reest ziet er op deze locatie nog net zo uit als honderd 
jaar geleden. Al in de Middeleeuwen woonden hier mensen.  Die 
hadden het niet gemakkelijk, want het landschap zag er totaal an-
ders uit: grote uitgestrekte veenmoerassen, rietlanden en ruige bos-
sen. Door dit landschap stroomden allerlei beekjes, waarvan de 
huidige Reest de belangrijkste was. Van nature is de Reest dan ook 
een hoogveenbeek. De bodem bestaat bijvoorbeeld niet uit zand, 
zoals de beken in het gebied van de Drentsche Aa of die in Twente, 
maar uit plantenresten. Het water van de Reest haalt ook bij lange 
na niet de helderheid van een zandbeek.  Het was de bisschop van 
Utrecht, die het in 1236 nodig vond om van hieruit een parochie te 
stichten. In dat jaar werd een klein kerkje gebouwd, precies in het 
midden van het gebied, dat we nu Reestdal noemen.   

Terug naar de Middeleeuwen  
Juist op deze plek is met steun van de gemeente Staphorst  
(TenneT-geld), maar vooral door particuliere initiatieven van lokale 
bewoners, een klein plateau gerealiseerd bestaande uit een cirkel-
vormig pleintje met bank en infopanelen. De  twee panelen vertel-
len over de geschiedenis van het Reestdal en het leven in rondom 
de naast gelegen pastorie. Vanaf het bankje heb je een “Hemels 
Uitzicht”, zoals de plek wordt genoemd.  Na het lezen van de infor-
matie kun je op het bankje gaan zitten en met een beetje fantasie 
is het misschien mogelijk om je te verplaatsen in die lange donke-
re periode die we ooit  “Middeleeuwen” hebben genoemd.  
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O p donderdag 7 juni plaatste de nwg een prachtige eikenhou-
ten bank op een toplocatie in het Reestdal. Als u vanuit De 

Wheem achter het kerkhof langs wandelt richting Den Westerhuis 
en vervolgens het Reestdal in loopt richting boerderij De Wilden-
berg, vindt u nog net in Overijssel aan uw linkerhand een bank 
met een geweldig uitzicht over de Reestdalhooilanden. Dit project 
is betaald uit de opbrengst van verkocht open haard hout, dat 
met veel bloed, zweet en tranen door de kleine en grote werk-
groep Landschapbeheer in het werkseizoen 2011/2012 is gepro-
duceerd. Het bestuur besluit ieder jaar een deel van dit geld te 
besteden aan een “maatschappelijk doel”. Het afzetten van een 
houtwal bij het Molenbos bij Balkbrug en het uitdunnen van het 
rabattenbos Plan Hof (Haardennen) leverde een behoorlijk aantal 
m3 hout.  

O ntrack route van het jaar 
Dit jaar nomineerde de website 
www.ontrack.nl 4 populaire wan-
delingen uit haar bestand. De 
wandelroute van het jaar 2012 
werd “Buurten in Oud-Avereest”. Deze route is gemaakt 
door Tineke Poortman uit Dedemsvaart. Tineke is een wan-
delfanaat en organiseert allerlei activiteiten op wandelge-
bied. (www.wandelenmetgids.nl). 
“De rode draad in de genomineerde route is hoe men vroe-
ger vanuit de buurtschappen van en naar de kerk in Oud-
Avereest ging, de zondagse wandeling dus. Belangrijk vind 
ik de belevenis. De geschiedenis van de omgeving en het 
effect daarvan op het landschap, dat boeit mij.”   
De route “Buurten in Oud-Avereest” is 14 kilometer lang en 
gaat o.a. over oude onverharde (kerken)paden. Op de websi-
te Ontrack staat de volgende info: 

“Vanaf het staartje van de Zuidwolder Rug wandelt u bijna 
geheel over onverharde (kerken)paden door het oeroude 
beekdallandschap met het meanderende grensriviertje de 
Reest naar Oud Avereest. U komt door twee parels van aan-
eengesloten natuurgebieden; respectievelijk Takkenhoogte 
en Meeuwenveen. Dit zijn ook dé plekken in het Reestdal 
voor mysterieuze volksverhalen, witte wieven, sagen en vage-
bonden. U kunt dus als nietsvermoedende bezoeker, onge-
merkt gezelschap krijgen!”   
Om de route te kunnen downloaden moet u wel abonnee  
worden van Ontrack. Dat kost 17,50 euro per jaar, maar  dan 
krijgt u wel toegang tot meer dan 2000 fiets-, wandel-, kano- 
en vaarroutes. 

Kerkenpad Oud-Avereest en wandelen met Tineke 

Wandeling Buurten in Oud-Avereest 

Derde bank 

Van onze opdrachtgever Landschap Overijssel mogen we de 
opbrengst altijd houden. Het is inmiddels de derde bank, die we 
hebben geplaatst. Wilco Batterink maakte ze alle drie. De eer-
ste bank plaatsten we twee jaar geleden aan de oever van het 
Katingermeertje, de tweede bij het Natuurpad achter De 
Wheem (afscheid Klaas en Henny Krol) en in juni dus nummer 
drie. Het is niet de bedoeling dat de natuurwerkgroep het Reest-
dal vol zet met eikenhouten banken. We gaan volgend voorjaar 
ook wat anders doen, tenminste als de opbrengst dat toelaat. 
We houden u op de hoogte.  
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gaat verder onder leiding van Wilco Batterink en Huub 
Derks. Onderling worden de taken verdeeld. 
 

7. Verslag vogelsectie 
Bij afwezigheid 
van Judith gaf 
Teo een korte 
presentatie over 
de werkzaamhe-
den van de vo-
gelsectie. De 
sectie onder-
houdt circa 375 
vogelnestkasten 
rondom Balk-
brug. Deze wor-
den ook bezet 
door de Bonte Vliegenvanger, Glanskop, Matkop en de 
Boomklever. Daarnaast natuurlijk ook de mezen. De 
steenuilen, kerkuilen en torenvalken worden ook geïn-
ventariseerd.  
  

8. Kinderactiviteiten  
Jan van Marle gaf een korte toelichting op de jeugdacti-
viteiten die afgelopen jaar aan bod zijn geweest. Over 
het algemeen was 
de belangstelling 
zeer goed. Alleen 
was het jammer 
de herfstvakantie 
niet overal gelijk 
was. Jan wil ook 
iedereen bedan-
ken die hebben 
bijgedragen om de 
activiteiten voor de 
kinderen tot een 
succes te maken. 
 

9. Samenstelling bestuur. 
Onze voorzitter Jan Dijkema was aftredend in 2012. 
Hij wilde er al langer mee ophouden. Maar zoals ieder-
een wel weet is het zeer lastig om een voorzitter te 
vervangen. Zelfs een bestuurslid is al moeilijk. Toch 
heeft Jan besloten om er weer 2 jaar tegen aan te 
plakken. Tegen die tijd heeft hij waarschijnlijk meer 
vrije tijd en Jan wil toch wat te doen hebben. Huub 
Derks heeft de taak van secretaris op zich genomen. 
Nu zoeken we nog 1 bestuurslid erbij, dan zijn we 
compleet. 

 

10. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 
De voorzitter sloot hierna de vergadering en bedank-
te een ieder voor hun aanwezigheid. De volgende 
ledenvergadering zal waarschijnlijk in de nieuwe 
school worden gehouden.  

V erslag Algemene ledenvergadering 5 april 2012 NWG de 
Reest 

 
1. Opening.  Ontvangst met koffie en thee voor de 17 aanwezi-
gen en daarbij welkom geheten door onze voorzitter Jan Dijke-
ma. 

 
2. Verslag vorige overleg. Het verslag ligt ter inzage en er zijn 
geen op-aanmerkingen. 

 

3. Overzicht van de verenigingsactiviteiten. 
Het afgelopen jaar zijn er weer diverse activiteiten aan bod 
geweest. In een korte presentatie met mooie foto’s geeft de 
voorzitter nog enige uitleg van diverse activiteiten. Nagenoeg 
alle activiteiten werden goed bezocht 

 

4. Penningmeester, Ledenadministratie  
We hebben nu ± 205 leden. Teo Schmidt, onze penningmees-
ter gaf tekst en uitleg over het financieel verslag. De houtop-
brengst was weer prima. Daarnaast zijn de uitgaven voor de 
vogelsectie iets hoger geweest. Dit om Judith en Henry tege-
moet te komen in de kosten voor het ringen van de vogels. 
Volgens hem  hebben zijn we € 71,00 ingeteerd op het ver-
mogen.  
De kascommissie bestaande uit dhr Werner en Spoelder heb-
ben de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Ook 
hebben ze de penningmeester decharge verleend.  
 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 
Dhr Werner treedt af en dhr De Bruin wordt aan de kascom-
missie toegevoegd. 

 

6. Verslag werkgroep Landschapsbeheer 
Afgelopen seizoen is er weer veel werk verricht in het land-
schap. Dit onder een deskundige leiding van Klaas Krol. In 
een aantal dia’s worden de werkzaamheden nog eens onder 
de aandacht gebracht. Zoals jullie weten stopt Klaas als coör-
dinator van het landschapsbeheer. Hij heeft dit altijd met een 
onvoorstelbare inzet en deskundigheid gedaan. Hij was een 
stimulator voor de groep. Ook zorgde Klaas er voor dat alles 
netjes gebeurde (dus een goede uitleg) en ook alles werd op-
geruimd als de klus gereed was. De organisatie voor de kleine 
groep wordt nu gedaan door Klaas v.d. Kolk. De grote groep 

Jaarverslag 
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B roedseizoen 2012: kleine kasten  
Het was dit jaar een redelijk broedseizoen voor 

de kleine vogels. 
De bezetting van de nestkasten was goed. Het aantal 
eieren en jongen was aan de lage kant. Zo hebben 
koolmezen normaal 10 eieren dit jaar hadden de 
meeste koolmezen 8 eieren. Bij de pimpelmezen was 
het al net zo. Nu 10 eieren wat normaal 12 of 14 is. 
Bij de bonte vliegenvangers waren er soms ook lage 
aantallen, 4 of 5 jonge vogels. Normaal heeft de bon-
te vliegenvanger 6 of 7 jongen, maar we kwamen ook 
nestjes tegen met 8 jongen zodat het gemiddelde 
weer wat omhoog ging. De boomklevers deden het 

goed. In onze omgeving komen steeds meer boomkle-
vers voor, dit heeft te maken met het ouder worden 
van het bos. In jong bos zie je zelden of nooit boomkle-
vers. 
Dit jaar zijn er 73 boomklevers geringd verdeeld over 
11 nestkasten. 
Er is dit jaar 1 nestje glanskoppen met 9 jongen ge-
ringd. Zelf had ik ook nog een broedgeval van de glans-
koppen maar deze waren eerst te klein om te ringen 
en later waren ze gevlogen. De meeste jonge bonte 
vliegenvangers zijn geringd, dat moet in de eerste paar 
dagen van juni gebeuren. Het waren er 259, een mooi 
aantal. Deze waren verdeeld over 42 nestkasten. 
Dit jaar heb ik zelf onder het toeziend oog van Henk 
Luten deze vogeltjes geringd. Ik hoop het volgend sei-
zoen zelfstandig te doen. Daarvoor heb ik wel de me-
dewerking van de nestkastcontroleurs nodig. Ik hoop 
daarom ook net als dit jaar weer op een goede samen-
werking.  

Judith  

K inderactiviteit  
Voor het eerst kon de werkgroep kinderactiviteiten 

gebruik maken van het Natuurpad achter De Wheem. 
Op woensdagmiddag 4 juli 2012 kwamen veertien kin-
deren naar Oud-Avereest. Na een inleiding gingen de 
kinderen in groepjes op pad. Ze konden allerlei opdrach-
ten maken over alles wat bloeit en leeft. Het werd een 
leuke en leerzame middag. Op deze middag werd om 
16.00u het Natuurpad officieel geopend. Daar kon ook 
nog even van worden genoten.  

L andschapbeheer  
Op zaterdagmorgen 8 september mochten we zeven vrijwil-

ligers welkom heten in de gelagkamer van De Wheem. Niet een 
al te groot gezelschap en dat had twee redenen: in de eerste 
plaats was het voor een aantal leden uit de harde kern nog 
steeds vakantietijd. Verder kregen we in de dagen ervoor een 
afmelding van de vrijwilligers van de Hospice Harden-
berg/Dalfsen. Het lukte hen  in het begin van september nog niet 
om een respectabel aantal mensen bij elkaar te krijgen om ons 
een zaterdagmorgen te helpen bij het schonen van de heideveld-
jes in de Haardennen. Geen probleem, we zoeken gewoon sa-
men naar een andere geschikte zaterdagmorgen. 
Deze werkmorgen werd besteed aan het verwijderen van opslag 
op twee heideveldjes aan de Hoofdweg. Deze perceeltjes zijn 
onderdeel van een ecologische verbindingszone. Het landschap 
moet hier open blijven, het mag niet veranderen in een bos. On-
der prima weersomstandigheden werd een behoorlijke opper-
vlakte aan heide ontdaan van opslag als berk, grove den, lijster-
bes, vuilboom, braam e.d. Aan het eind van de morgen stond het 
zevental heideschoners versteld van het resultaat. Wat kun je 
met weinig mensen een boel doen! 

Terugblik  

B roedseizoen 2012: De torenvalk  
Landelijk gezien wordt het aantal broedgevallen bij de to-

renvalken elk jaar minder. Dit is ook het geval in onze omge-
ving. We moesten het dit jaar doen met drie  broedsels. Wel 
zagen de jonge vogels er goed uit en waren zeer levendig. 
Jonge torenvalken maken altijd veel herrie. Als je ze pakken wilt 
gaan ze op de rug liggen en schreeuwen moord en brand en 
proberen je te grijpen met hun scherpe klauwen. Maar met een 
beetje handigheid kom je heelhuids uit de strijd. 
Ook de torenvalken zijn door Henri Timmer geringd en Henk 
Luten was ook hier bij aanwezig. Op 18 juni werden twee broed-
sels geringd en op 12 juli het derde. Ook hier was veel tijdver-
schil in en de torenvalken waren ook erg laat met hun broed-
sels. Normaal gaan we eind april voor controle en worden de 
jongen een maand later geringd. Dit gebeurt normaal gespro-
ken voor de ringperiode van de kerkuilen aan. Nu was het net 
anders om. 
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A fscheid Klaas en Henny Krol  
Op zaterdag 14 april nam de werkgroep Land-

schapbeheer afscheid van Klaas en Henny Krol.  
Klaas was 12 jaar lang coördinator van de beide 
werkgroepen en Henny was jarenlang een hartelijke 
gastvrouw, die altijd klaar stond als er koffie, kren-
tenwegge of soep moest zijn. Beiden zijn gestopt 
omdat ze toe waren aan een nieuwe uitdaging. Van 
het bestuur kregen Klaas en Henny o.a. een degelijke 
eikenhouten bank aangeboden. Op hun verzoek werd 
deze geplaatst bij het speelbos, dat onderdeel uit-
maakt van het Natuurpad, dat deze zomer achter De 
Wheem is geopend.  

A fsluiting landschapbeheer  
Aan het eind van elk werkseizoen (september tot en met 

maart) biedt Landschap Overijssel alle vrijwilligers 
van de twee werkgroepen landschapbeheer een ex-
cursie en een lunch aan.  
Dit doet LO omdat ze erg blij met ons zijn. Alle activi-
teiten van de werkgroepen vinden plaats in opdracht 
van Landschap Overijssel en ook in de reservaatge-
bieden van deze organisatie. We stellen deze geste 
van LO altijd erg op prijs. Hans Dijkstra verzorgde 
deze zaterdagmorgen 14 april een boeiende rondlei-
ding over het Landgoed De Horte even buiten Dalf-
sen. Dit mooie buiten is de thuishaven van Land-
schap Overijssel. Behalve het kantoor staat er bij-
voorbeeld ook een groot depot van gereedschap 
waar we zo vaak gebruik van maken. Het landgoed 
werd  in de 17e eeuw in Franse stijl aangelegd. Het 
landhuis is in grote lijnen nog in oorspronkelijke 
staat. Erg mooi is de tuin. Indrukwekkend is de gi-
gantische sequoia. Aan de zuidzijde ligt het beekdal 
van de Emmertochtsloot. Hans vertelde er enthou-
siast over. Na de excursie stond een heerlijke lunch 
klaar.  

D rie Matches  
Drie keer organiseerden we een activiteit die 

was voortgekomen op de Maatschappelijke Beurs-
vloer in Hardenberg. We hebben hier al vaker aan-
dacht aan besteed.  
Op dinsdag  24 april kregen 20 vrijwilligers van de 
Hospice Hardenberg/Dalfsen een excursie aange-
boden door het mooie Reestdal. Huub Derks en 
Jan Dijkema lieten op deze  voorjaarsavond zien 
hoe mooi het beekdallandschap rond Oud-
Avereest is. Verbazing en verwondering alom on-
der de deelnemers. Op dinsdagavond 24 mei ging 
een klein groepje cliënten van Stichting Maatjes-
werk mee op een nestkastroute en dat gebeurde 
ook op woensdag 30 mei met een groepje en-
thousiaste mensen van De Sprank uit Harden-
berg. 



I n het Reestdal komen veel reeën voor. Dat is niet 
verwonderlijk, want het kleinschalige beekdalland-

schap biedt precies wat een ree wil: gemengde bos-
jes afgewisseld met landbouwgronden. Overal voed-
sel en talloze plekken om snel dekking te zoeken. 
Meer hoeft een ree niet. Het gaat niet alleen in het 
Reestdal goed met onze kleinste hertensoort. In alle 
provincies komt hij voor, in de ene natuurlijk meer 
dan in de andere. In Zeeland is een kans op een 
ontmoeting met een ree uiteraard minder groot dan 
in Drenthe of Overijssel. Het aantal reeën in ons land 
wordt geschat op meer dan 60.000. Dat is opmerke-
lijk voor een dichtbevolkt landje als de onze. Grappig 
is dat reeën-kenner bij uitstek J.Poutsma in 1982 in 
het katern “Waar reeën leven” schreef: “Het aantal 
reeën dat in ons land leeft wordt geschat  op zo’n 
25000 dieren. Dat is erg veel voor zo’n volgebouwd 
land als de onze.”  

 
Deze zomer vond ik een kleine honderd meter van 
de A48 een reeënschedel in een heideveldje op het 
Katingerveld. Een paar meter verderop lag een aan-
tal ribbetjes keurig twee aan twee. Behalve een paar 
langere botten was er in de omtrek niets meer van 
het skelet te vinden. Een verkeersslachtoffer? Tik 
van een auto gehad en later aan de verwondingen 
bezweken? We zullen het nooit weten. De schedel 
lag er in ieder geval mooi bij. Zelfs de twee onderka-
ken waren er nog! En juist die onderdelen van de 
schedel zijn interessant. Waardoor?  
Het zijn de kiezen. Maaltanden met ribbeltjes. Plooi-
kiezen om plantaardig voedsel mee te vermalen. 
Reeën zijn namelijk browsers…...  

 
Browser? Dat is toch een computerprogramma om 
webpagina’s te bekijken, zoals Internet Explorer of  

Google Chrome? Wat heeft dat met een ree te maken? Het 
woordje browser heeft in de biologie een andere betekenis: 
het Engelse werkwoord to browse betekent o.a. grazen of 
afgrazen en het zelfstandig naamwoord browse staat voor 
een combinatie van plantaardig materiaal als kruiden, bla-
deren, twijgjes en knoppen. Hoofdzakelijk licht verteerbaar 
plantaardig materiaal, waarvan reeën vooral de celinhoud 
benutten. Moeilijk verteerbaar plantaardig voedsel met stug-
ge en harde celwanden, daar halen reeën hun neus voor op. 
Darmen van planteneters hebben veel moeite met stoffen als 

cellulose en houtstof. Deze zitten in de celwanden van groen-
voer. Dat verklaart ook de bolle buikvorm van reeën en her-
ten. Het darmkanaal is meters lang. Bacteriën moeten de 
planteneter helpen om dit lastige voedsel te verteren.   
 
De kiezen van een herbivoor worden plooikiezen genoemd. In 
een losse onderkaak zijn ze goed te zien. Een kies bestaat 
vooral uit tandbeen en glazuur. Tandbeen is zachter dan gla-
zuur. Tijdens het malen van het ruwe plantaardige voedsel 
slijt het tandbeen sneller dan het glazuur. Hierdoor ontstaan 
er richeltjes, ook wel plooien genoemd. Juist die ribbeltjes 
zijn hard nodig om het voedsel kapot te malen. De kauwbe-
weging staat vaak haaks op de richting van de plooien. Als 
die in de lengterichting liggen, is de kauwbeweging juist van 
links naar rechts. Plooikiezen slijten snel. Aan de bovenkant 
slijten ze en aan de onderkant groeien ze steeds door. De 
kiezen van een ree worden laagkronig genoemd.  

J.D. 

 

Het ree heeft plooikiezen  


