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Ledenvergadering 

A an de leden van de natuurwerkgroep “De Reest”  

Betreft: ledenvergadering  

Dedemsvaart, september 2013  

 

Geachte leden,  

 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op 
donderdag 10 oktober 2013 in De Wheem in Oud-Avereest. 

De vergadering begint om 20.00 uur.  

 

De agenda ziet er als volgt uit:  

1. Ontvangst met koffie/thee en welkomstwoord door de voorzitter. 

2. Verslag van de vorige vergadering, die gehouden werd op 5 april 2012 
3. Overzicht van de verenigingsactiviteiten van het afgelopen jaar (diapresentatie). 

4. Financieel verslag door de penningmeester. Verslag kascontrolecommissie. 

5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 

6. Verslag werkgroep landschapbeheer (diapresentatie). 

7. Verslag vogelsectie (diapresentatie). 

8. Verslag werkgroep kinderactiviteiten (diapresentatie). 

9. Samenstelling bestuur: 

 Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling: 

 J.Dijkema, voorzitter Jaar van aftreden: 2016 

 T.Schmidt, penningmeester Jaar van aftreden: 2014 

 H.Derks, secretaris Jaar van aftreden: 2015 

 A.van der Meulen, bestuurslid Jaar van aftreden: 2013, herkiesbaar  
 Auke van der Meulen heeft zich voor een nieuwe bestuursperi-

ode herkiesbaar gesteld. Eventuele tegenkandidaten kunnen 
tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de 
voorzitter.  

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur. 

 

Green kids in actie 

Landschapbeheer in Plan Hof 
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Mededelingen uit het bestuur 

F otoclub bezoekt landgoed De Havixhorst 

Zaterdag 18 mei  
Voor het eerst in haar nog prille bestaan maakten de le-
den van onze fotoclub foto’s op locatie. En wat voor een 
plek! Landgoed De Havixhorst staat garant voor prachtige 
plaatjes. Er staat een prachtig oud landhuis (nu ho-
tel/restaurant) met een mooie slotgracht. Ernaast ligt een 
voor iedereen toegankelijke beelden- en kruidentuin. Ach-
ter het landhuis ligt het Reestdal met natte schra-
le graslanden, oude essen en houtsingels. Je kunt er door 
een sfeervol loofbos lopen met oude beuken, eiken en 
hulstbomen. En een kleine halve kilometer verder kleppe-
ren en vliegen de ooievaars van De Lokkerij. En vergeet de 
menselijke activiteiten niet. Op het plein lopen gasten en 
personeel van het hotel af en aan, arriveert een bruids-
paar met professionele fotografe voor een fotosessie. 
Dankbare onderwerpen voor een digitale camera. Al zijn 
we de fotofilmpjes allang vergeten, wat is het toch heerlijk 
fotograferen als je honderden foto’s kunt maken op zo’n 
ochtend als deze. Wat ook weer duidelijk wordt is dat een 
fotograaf in deze tijd de zon kan missen als kiespijn. Te 
hard licht. Nee, dan deze morgen: mooi diffuus licht, ide-
aal voor sfeervolle opnames van frisgroene oprijlanen, van 
objecten in de beeldentuin of van planten in de hooilan-
den. Na een paar uur zwerven over het landgoed was de 
buit wel binnen. Nu maar afwachten of de foto’s op het 
beeldscherm van de computer thuis net zo scherp zijn als 
op het display van de camera. Er zullen ongetwijfeld opna-
mes zijn gemaakt die onderdeel gaan uitmaken van de 
expositie over het Reestdal die de club in het najaar of 
winter hoopt te houden. Eind juni wordt weer een andere 
mooie plek in het Reestdal bezocht. 

G reenkids 
De werkgroep kinderactiviteiten van onze vereniging 

organiseert al jaren kindermiddagen vanuit infocentrum De 
Wheem in Oud-Avereest. Dit gebeurt in een goede samen-
werking met Landschap Overijssel, de eigenaar en beheer-
der van deze locatie. De activiteiten hebben nu een meer 
aansprekende naam gekregen: Greenkids. Deze benaming 
is o.a. bekend van tv (RTL-Greenkids) .Op meerdere websi-
tes zijn Greenkids te vinden. Het draait allemaal om het 
zelfde principe: hoe krijgen we kinderen in contact met be-
grippen als gezond voedsel en natuur? Op de website 
www.green-kids.nl staat: Met Green-Kids wil Landschaps-
beheer Nederland en De 12 Landschappen kinderen en 
ouders inspireren om naar buiten te gaan en spannende 
dingen te ontdekken en te beleven in landschap en natuur 
dichtbij huis.  

Waterdiertjes en kriebelbeestjes 
Op woensdagmiddag 28 mei kwamen 28 kinderen in de 
leeftijd van 6-12 jaar naar De Wheem om op zoek te gaan 
naar waterdiertjes en kriebelbeestjes. De kinderen werden 
in vier groepen verdeeld. In twee groepen van zeven gin-
gen ze in het water van de Reest, gewapend met visnet-
jes, opzoek naar waterdiertjes. Ze vonden schaatsenrij-
dertjes, kikkervisjes, schrijvertjes, ja zelfs een echte wa-
terschorpioen! Natuurlijk kregen een paar stoere boys al 
snel een paar natte voeten. Langs het speelpad achter 
De Wheem vonden de kids mieren, pissebedden, larven, 
rupsen,  houtwormen en nog veel meer kriebelspul. Hal-
verwege de middag werd er gewisseld en om vier uur was 
er voor iedereen ranja met een koekje. Af en toe regende 
het deze middag. Dat was wel jammer, maar het werd 
toch een leuke en leerzame middag. 

H et zal u al opgevallen zijn. Deze Reestinfo is dunner dan u 
van ons gewend bent. Dat komt niet door een gebrek aan 

kopij. Die is er genoeg. De oorzaak moet u zoeken in de snel 
veranderende manier waarop we tegenwoordig informatie aan 
elkaar uitwisselen. Via websites, Twitter, Facebook enz. zijn we 
snel van alles op de hoogte. Steeds meer organisaties maken 
dankbaar gebruik van deze snelle digitale informatieverstrek-
king. Dat doen we als natuurwerkgroep ook al via onze websi-
te. In de komende tijd willen we de website als visitekaartje 
van onze vereniging meer inhoud geven. Meer info over het 
doen en laten van de nwg, ruimte voor de resultaten van onze 
fotoclub, meer info over het Reestdal enz. Via onze website 
www.nwgdereest.nl kunnen we de nwg dan prima presenteren. 
We hopen, dat u als lid van onze vereniging onze site regelma-

tig gaat bezoeken.  
De Reestinfo gaat nu twee keer per jaar verschijnen. Aan 
het begin van seizoen in september/oktober en halverwe-
ge in januari. U vindt dan altijd drie onderwerpen: be-
stuursmededelingen, terugblik op activiteiten en een 
agenda met daarin alle komende activiteiten. Misschien 
vindt u het jammer, dat ons verenigingsblad inhoudelijk 
een stap terug doet. Misschien ook niet. Hopelijk snapt u 
de keuze die we gemaakt hebben.  
We hopen u op één of meerdere van onze activiteiten te 
ontmoeten.  

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema. voorzitter 
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M et Han Bouwmeester “Naar het noorden” 
Maar liefst 70 belangstellenden mochten we op 

dinsdag 12 februari welkom heten op de derde dialezing 
van dit winterseizoen. Natuurfotograaf Han Bouwmeester 
uit Goor nam de zaal mee op reis door Noord-Europa. Het 
werd een boeiende en afwisselende trip. In het bijna een 
uur durend reisverslag bezocht Han bijzondere locaties 
met een grote diversiteit aan fauna. In de omgeving van 
de Duitse stad Diepholz ligt een aantal hoogveengebie-
den (Diepholzer Moren) waar duizenden kraanvogels zich 
in het najaar opmaken voor de grote trek zuidwaarts. De 
natte venen zijn veilige slaapplaatsen en de geoogste 
maïsakkers in de buurt vormen een geweldige voedsel-
bron. Het leverde sfeervolle foto’s van kraanvogels in de 
ochtendnevels op. Het enige 
dat je misschien bij deze 
opnames mist is het karakte-
ristieke geluid dat deze stati-
ge vogels maken. Tijdens de 
lezing blijkt ook wel, dat een 
natuurfotograaf in ieder geval 
moet beschikken over twee 
zaken: erg veel geduld, dat 
wekt geen verbazing, maar 
ook over relaties met mensen 
in het gebied. Zij geven je toe-
stemming om op bijzondere 
plekken te komen en ze be-
schikken natuurlijk over infor-
matie over het gebied, de 
meest geschikt locaties enz. Een uitgebreid sociaal netwerk 
is onmisbaar. Maar eenmaal in je schuilhutje gezeten sta je 
er als fotograaf natuurlijk wel helemaal alleen voor. Dan 
hoop je op die ene foto. Vanuit een schuilhut in Noord Zwe-
den fotografeerde Han een steenarend, vliegend met een 
verloren vleesmes in zijn klauw. De vogel had het voorwerp 
op een voederplaats (varkenskoppen moeten de vogels lok-
ken) gevonden en ging er mee van door. De foto haalde de 
wereldpers! Geduld, geluk en vakmanschap gaan dan sa-
men. 
De grijze zeehonden van Helgoland laten zich heel erg dicht 
benaderen. Liggend op de rotsachtige kust van dit Duitse 
eilandje in de Duitse Bocht fotografeert Han de popula-

tie. “De mooiste foto’s maak je op ooghoogte van je voor-
werp”. Als je hierop let blijkt dit een juiste filosofie. Een 
dier komt veel beter tot zijn recht. Het lijkt alsof je als kij-
ker zelf een soortgenoot bent. De opname wordt er intie-
mer door. Vlakbij het Deense Kopenhagen ligt Dyrehaven, 
een parkachtig landschap waarin niet schuwe edelherten 
zich tijdens de bronst erg mooi laten fotograferen. 
In het merengebied van het Duitse Mecklenburg werd 
vanuit een boot een min of meer gedresseerde VVV- zee-
arend gefotografeerd. De vogel haalt op verzoek een vis 
uit het water en dat is al door talloze fotografen in beeld 
gebracht. Spectaculaire beelden levert dit wel op, maar de 
situatie zelf is nogal gekunsteld. Dan is het Noorse natio-
naal park Dovrefjell heel wat spannender. Ook hier maakt 

Han gebruik van een gids en 
dat is maar goed ook. Het 
doelwit, de muskusossen, 
kolossen van meer dan 400 
kg, kunnen erg gevaarlijk zijn. 
De foto’s zijn prachtig, het 
gebied trouwens ook. In het 
noorden van buurland Zwe-
den is er naast de al eerder 
genoemde zeearend nog veel 
meer te zien. Uitgestrekte 
berkenbossen en honderden 
meren. En vooral veel 
sneeuw! Vanuit een schuilhut 
fotografeert Han kleinere 
vogels als goudvink en grote 

bonte specht. En op een nacht het noorderlicht! 
Om korhoenders te zien baltsen kun je de Holterberg wel 
links laten liggen. Hiervoor moet je naar Finland! Prachti-
ge opnames van baltsende korhanen bij het stadje Oulu 
sluiten de fotoreis naar het noorden af. De lezing viel erg 
in de smaak. Dat is ook niet verwonderlijk. Het verhaal is 
erg afwisselend, er zit snelheid en actie in. De opbouw is 
erg overzichtelijk, de foto’s zijn van grote klasse en vaak 
uniek. Het belangrijkste is de bijdrage van de fotograaf 
tijdens de lezing zelf. Han Bouwmeester praat vanuit de 
liefde voor zijn vak, is deskundig en wil zijn ervaringen 
graag met andere mensen delen. Allemaal ingrediënten 
voor een zeer geslaagde avond. 

L andschap  lezen o.l.v. Robert Pater  
Op donderdag 16 mei organiseerde de natuurwerkgroep de 

Reest een excursie met Robert Pater. Robert is adviseur natuur- 
en landschapbeheer en werkzaam bij Landschap Overijssel. Hij 
adviseert veel particulieren die bijvoorbeeld hun erf willen inrich-
ten naar de cultuur van de streek. Of grootgrondbezitters die op 
hun perceel verdwenen landschapselementen als een houtsingel 
willen herstellen. Met Robert op stap is een belevenis voor men-
sen die van het oude cultuurlandschap houden. 
Hoewel er in het Reestdal veel verdwenen is, is er gelukkig nog 
veel te zien. Tijdens de excursie (de route was ongeveer drie kilo-
meter lang) werden de 17 deelnemers gewezen op de aanwezig-
heid van doorgegroeide houtwallen, eikenhakhoutstoven, houtsin-
gels, goed en slecht hakhoutbeheer, meidoornhagen, boomgaar-

den, eikengaarden, esranden, geriefhoutbosjes, ruige hagen, kren-
tenhakhoutbosjes, schapendriften, essenstoven en nog veel meer. 
Over alle landschapselementen vertelde Robert over het ontstaan, 
het beheer van vroeger en dat van nu. Veel elementen worden nu 
onderhouden door de provinciale landschappen en/of door particu-
lieren en vrijwilligers. Wat is er op een afstand van drie kilometer 
(de excursie volgde de Rabbingeroute vanuit De Wheem in Oud-

Avereest) veel te zien! Maar dan moet je er wel op gewe-
zen worden. En dat kan Robert Pater op een hele en-
thousiaste en deskundige manier. Vanaf nu kijken de 
deelnemers van deze excursie met andere ogen naar het 
oude beekdallandschap rond de Reest. Het was een 
mooie en leerzame avond. 
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T om van Hell laat de mooiste plekjes van Namibië zien 
Bijna vijftig belangstellenden kwamen donderdag 21 

maart naar het Vechtdal College voor een diapresentatie van 
natuurfotograaf Tom van Hell uit Scherpenzeel. In november 
2011 liet Tom ons in een lezing  over de vogels van de polder 
Arkemheen (bij Amersfoort) al zien over indrukwekkende foto-
grafische vaardigheden te beschikken. Maar ja, Namibië is 
geen vlakke winderige Nederlandse polder. En voor het ma-
ken van foto’s komen heel andere zaken om de hoek kijken. 
Het landschap is uiteraard totaal anders en dan hebben we 
het nog niet een over de flora en fauna. Wat de flora betreft, 
die krijgt in deze presentatie niet zoveel aandacht. De liefde 
en belangstelling voor landschap en fauna is groter. Maar dat 
is niet erg. De één uur durende lezing is afwisselend genoeg, 
vooral in het tweede deel van de reis. Afrika is voor fotografen 
natuurlijk een paradijs: intense kleuren, prachtig mooi licht, 
oneindige savannes, woestijnen en gebergten, hagelwitte 
stranden, een azuurblauwe oceaan, fotogenieke mensen en 
een unieke dierenwereld. Wat wil je nog meer?  

W erkgroep landschapbeheer bezoekt landgoed Beerze  
Op zaterdagmorgen 13 april sloot de werkgroep landschapbeheer het seizoen af met een excursie over het landgoed 

Beerze. Onderleiding van de enthousiaste gids Bram Jongsma werd dat deel van het landgoed bezocht waar hard gewerkt is 
aan het tot stand komen van een ecologische verbindingszone. Een behoorlijk groot oppervlakte aan bos (zo’n 18 ha) moest 
er aan geloven om plaats te maken voor zandvlaktes die binnen enkele jaren paars moeten zien van de struik- en dopheide. 
Plan Vipera, zoals dit project wordt genoemd, moet nieuwe kansen bieden voor geïsoleerde populaties adders, ringslangen en 
andere dieren. Tijdens de rondleiding werd al gauw duidelijk, dat Landgoed Beerze (eigendom van Landschap Overijssel) erg 
veel aan natuurschoon te bieden heeft. Het gebied is erg afwisselend en het voortdurend wisselend landschap biedt erg veel 
kansen voor allerlei planten en dieren. De invloed van de natuurbeheerder is de afgelopen jaren groot geweest. Behalve het 
kappen van grote percelen bos werd landbouwgrond omgezet in natuurgebied, op een aantal plekken kon het oorspronkelijke 
natuurlijk reliëf in het landschap hersteld worden, werden exoten (buitenlandse bomen) verwijderd, zijn sloten en greppels 
gedempt om meer water in het gebied te houden en nog veel meer. Gids Bram wist er veel over te vertellen en liet de groep 
een aantal mooie locaties zien. Aan het eind van de twee uur durende excursie werd de morgen afgesloten met een goed 
verzorgde lunch.  

De lezing begint met prachtig beelden van de Sossusvlei. 
Dit duinlandschap is uniek in de wereld, sommige duinen 
zijn meer dan 300 meter hoog. Bij zonsopkomst veran-
dert de kleur van de duinen langzaam van diep oranje 
naar helgeel. Over elke foto is nagedacht. “Je probeert 
toch altijd een beetje een leuke compositie te zoeken” 
zegt Tom tijdens zijn lezing. Een understatement van je-
welste, welke foto Tom ook laat zien, altijd herken je weer 
het bewust gezochte samenvloeien van voorwerp en ach-
tergrond of de plekken die zoogdieren of vogels in het 
landschap innemen. De reis laat de zaal prachtige loca-
ties zien. Om een paar voorbeelden te noemen: Walvis-
baai, waar vanuit een catamaran zeerobben, dolfijnen en 
pelikanen langs komen. Bang voor mensen zijn ze niet 
en ze laten zich goed fotograferen. En Twijfelfontein 
waar je nog rotstekeningen uit de prehistorie kunt zien. 
Eén van de grootste bezienswaardigheden van het land 
is Etosha National Park, dat zich in het noorden bevindt 
en 22.000 km2 groot is. De kern van het park is een 
enorme zoutpan, die is ontstaan uit een opgedroogd 
meer, vandaar de naam Etosha Pan. In het park leeft de 
grootste concentratie wilde dieren van het land, zoals 
leeuwen, zebra’s, diverse soorten antilopen, olifanten, 
giraffen, gnoes en veel meer. Allemaal komen ze langs. 
Ook van dit wildpark weer erg mooie landschapsfoto’s.  
Tijdens de lezing blijkt dat Tom graag werkt met de 
“broodmethode”. Vlak bij je tentje op de muurtjes van 
de camping stukjes brood strooien en vanuit een onop-
vallende opstelling de mooiste foto’s maken van de 
kleurrijke Afrikaans vogelwereld.  
Na de pauze laat de fotograaf nog wat “recent werk” 
zien. Opnames van de afgelopen wintermaanden met 
vechtende en rammelende hazen, grutto’s in de Hol-
landse sneeuw en een serie over de grote Europese 
zoogdieren in een Duits wildpark. 
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V ogelsectie bezoekt Vreugderijkerwaard 
Op woensdagavond 29 mei gingen 13 leden 

van de vogelsectie naar de Vreugderijkerwaard in 
de omgeving van Zwolle. Hoewel de weersberichten 
in het algemeen niet zo gunstig waren, bleek dat 
het ter plaatse toch droog zou blijven. En dat klopte 
ook. Een heerlijke late zon was aanwezig en er viel 
geen druppel regen. Prachtige vergezichten met veel 
mooie wolkenpartijen wisselden elkaar af. Onze 
uitgangsstelling was de parkeerplaats bij de biolo-
gische schapenmelkerij De Vreugdehoeve aan de 
Zalkerveerweg 20, 8042PL te Zwolle.  

Rivierenlandschap  
De Vreugderijkerwaard is een typisch rivierenland-
schap met rivierduinen waar een bijzondere stroom-
dalflora aanwezig is. In een eerder stadium is een ne-
vengeul van de IJssel aangelegd waardoor bepaalde 
plantensoorten zich konden ontwikkelen. Nu is men 
daar bezig een dijk te verleggen en er een nevengeul 
bij te realiseren. Een groot gedeelte van het gebied kan 
zo ook gebruikt worden als waterberging bij hoge water-
stand. 

Rondleiding  
Onder deskundige leiding van Henk Luten, gids van 
Natuurmonumenten, kregen wij een leuke en leerzame 
rondleiding waarbij o.a. de historie en de nieuwe uitbrei-
ding van het terrein uitgelegd werd. Er zijn de laatste tijd 
veel hectares terrein bijgekomen en men hoopt in 2015 
met deze werkzaamheden gereed te komen. Tijdens 
onze rondleiding, die bijna twee uur duurde, zagen wij 
nog een aantal bijzondere vogelsoorten, zoals de fuut, 
ooievaar,  grauwe ganzen met jongen, Canadese gan-
zen, krakeenden, kuifeenden, tureluurs, wulpen, visdief-
jes, zwarte sterns, graspiepers, gele kwikstaarten, gras-
mussen, kleine karekieten, kneus, putters en rietgorzen.  

Schapenmelkerij  
Na de rondleiding konden wij de schapenmelkerij bezoe-
ken en onder het genot van koffie, thee en een lekker 
hapje erbij werden de onderlinge ervaringen uitgewisseld 
en werd door de beheerder van de schapenmelkerij nog 
een en ander uitgelegd.  

 
De Vreugderijkerwaard is niet vrij toegankelijk om de 
kwetsbare vegetatie en de eveneens kwetsbare broedvo-
gels te beschermen, doch Natuurmonumenten verzorgt 
een aantal excursies waar men op in kan schrijven zodat 
je op deze manier de gelegenheid krijgt om dit unieke 
terrein te bekijken. Bekijk voor meer informatie de web-
site’s van Natuurmonumenten en van De Vreugdehoeve. 

Teo Schmidt 

V ogelexcursie Takken-
hoogte/Meeuwenveen 

Op 23 mei, ’s avond om 
19.00 uur zijn we gestart 
met de vogelexcursie op de 
parkeerplaats bij Takken-
hoogte. We waren met 11 
personen. 

Goed vogelweer  
Het was droog en zonnig, 
wel koud ongeveer 7 gra-
den en er stond een beetje 
wind uit het noordwesten. 
De vogels waren volop aan 
het zingen het was een 
regenachtige dag geweest 
en nu moesten ze nog even 
van zich laten horen. 
Vlak voor de heuvel hoorden we bij elkaar de tuinfluiter, zwart-
kop en merel zingen. Zo konden we goed het verschil horen. Op 
de heuvel liet man kneu zich mooi zien en horen. Vanaf de heu-
vel heb je een mooi uitzicht over het gebied en zagen we in de 
plasjes een grauwe gans met jongen en enkele kuifeenden. Op 
verschillende plekken hoorden en zagen we geelgorzen met 
hun karakteristieke liedje en overal was het treurige liedje van 
de fitis te horen. 
Grauwe klauwier  
Op meeuwenveen aangekomen vielen we meteen met de neus 
in de boter want boven in een eik zat het mannetje van de grau-
we klauwier. De grauwe klauwier broedt al een aantal jaren in 
deze omgeving maar het blijft nog steeds een bijzondere vogel. 
Net of het nog niet genoeg was kwam er opeens een boomvalk 
aan vliegen met een prooi in z’n poten en die vloog rustig voor 
ons langs en liet zich mooi bekijken. Bij het Spookmeetje hoor-
den en zagen we de prachtige gele man wielewaal. Deze liet 
zich voor de gek houden door het wielewalen geluid uit een i 
pod, maar daardoor konden wij hem wel mooi zien. Op het 
Spookmeertje zwom een aantal kuifeenden en een dodaars. 
Boompieper  
Op de heide van de Wildenberg liet een boompieper nog prach-
tig zijn baltsvlucht zien, omhoog vliegen en als een parachuutje 
weer omlaag komen. 
Ook ontdekten we nog een paar boomleeuweriken. Het was een 
prachtige vogelrijke avond. Hieronder de lijst van vogels die we 
gehoord of gezien hebben. 

Dodaars, Wulp, Grasmus, Aal-
scholver, Holenduif, Fitis, 
Blauwe reiger, Houtduif, Tjif-
tjaf, Grauwe gans, Koekoek, 
Koolmees, Nijlgans, Gierzwa-
luw, Pimpelmees, Wilde eend, 
Grote bonte specht, Grauwe 
klauwier, Kuifeend, Boom-
leeuwerik, Gaai, Buizerd, Boe-
renzwaluw, Zwarte kraai, To-
renvalk, Boompieper, 
Spreeuw, Boomvalk, Rood-
borsttapuit, Wielewaal, Fa-
zant, Grote lijster, Vink, Meer-
koet, Merel, Kneu, Kievit, 
Tuinfluiter, Rietgors, Oeverlo-
per, Zwartkop, Geelgors 

Boomleeuwerik 
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Agenda van september 2013 tot en met januari 2014  
Ieder seizoen bieden we u weer een gevarieerd program-
ma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, 
wandelingen, dialezingen, cursussen, kinderactiviteiten, 
werken in het landschap en nog veel meer. 
De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk. Bij dialezin-
gen vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine 
tegemoetkoming in de onkosten. Het programma voor de 
komende maanden ziet er als volgt uit:  

 
Vogels tellen op 
Euro Birdwatch  
Op zaterdag 5 
oktober doet de 
n a t u u r w e r k -
groep, zoals in 
v o o r g a a n d e 
jaren, mee met 
Euro Birdwatch. 
Op deze dag 
worden in meer 
dan 30 Europe-
se landen vogels geteld. Lijkt het je leuk om een keer mee 
te doen of om gewoon een keertje te kijken welke vogels 
allemaal komen langs vliegen? Kom dan op zaterdagmor-
gen naar de uitkijkbult van Takkenhoogte. Vanaf de par-
keerplaats aan de Nieuwe Dijk loop je zo naar de bult toe. 
Er wordt geteld door leden van onze vogelsectie en die 
geven je graag informatie over deze bijzondere telling.  
Locatie: reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte 
(eigenaar: Het Drentse Landschap) 

Tijd: tussen 07.30 en 15.00.  

 

Fotoclub  
De fotoclub van de nwg bestaat uit 15 leden en komt re-
gelmatig bij elkaar om foto’s met elkaar te delen, maar 
ook om van elkaars ideeën en suggesties steeds beter te 
worden. Op dinsdagavond 8 oktober komt de groep dit 
winterseizoen voor het eerst weer bij elkaar. De deelne-
mers ontvangen van te voren een agenda. Locatie: De 
Wheem in Oud-Avereest. Het thema deze avond is compo-
sitie. 

 

Ledenvergadering 
Door omstandigheden ging de ledenvergadering op 14 
maart niet door. Nu houden we de jaarvergadering over 
het verenigingsjaar 2012 op donderdagavond 10 oktober 
in De Wheem in Oud-Avereest.  Elders in deze Reestinfo 
vindt u de agenda van de vergadering.  

 

Werken in het landschap  
Op zaterdagmorgen 12 oktober gaat de werkgroep land-
schapbeheer aan het werk in De Haardennen. Dit bos is 
eigendom van stichting Landschap Overijssel.  
Het Landschap wil meer verjongingsplekken in de Haar-
dennen om meer variatie aan te brengen in soorten en in 
leeftijdsopbouw. Dat krijg je door open plekken in het bos 
te maken. Hier komt de licht en warmte weer op de bodem 
waardoor er eerst kruiden kunnen kiemen en daarna pio-

nier(boom)soorten kunnen groeien zoals berk en lijsterbes. 
Je krijgt daardoor meer soorten waardoor er weer meer in-
secten en vogels en zoogdieren op af komen. Ook krijg je 
meer leeftijdsvariatie van de bomen en struiken in een be-
staand bos. Bij een stormvlakte zou dit spontaan gebeuren 
maar door actief beheer kun je deze variatie in bossen ook 
bereiken. Verzamelen in De Wheem in Oud-Avereest om 
09.00. Daarna naar de werkplek.  

 
Foto-expositie fotoclub nwg de Reest in week van het land-
schap. 
Landschap Overijssel zet in de Week van het landschap (19 
tot en met 27 oktober ) het Reestdal in de schijnwerper. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd. De bijdrage van de 
nwg aan deze “Week van de Reest” is een foto-expositie 
over het Reestdal. De foto’s zijn in de afgelopen maanden 
gemaakt door leden van de fotoclub. De expositie is te be-
wonderen op de deel van De Wheem, de informatieboerderij 
van Landschap Overijssel in Oud-Avereest. 

Langeafstandwandeling: etappe uit Loop vd Drentsche Aa  
Op zondag 27 oktober organiseert de nwg een prachtige 
langeafstandswandeling uit de etappewandeling “De Loop 
van de Drentsche Aa”. 
De route is ongeveer 19 km lang en begint bij het herinne-
ringscentrum even buiten Hooghalen. Via kamp Schatten-
berg (kamp Westerbork) gaat de wandeling oostwaarts 
door de boswachterij Hooghalen en passeert men het 
meest zuidelijke brongebied van de het beekdalsysteem 
De Drentsche Aa: Holmers en Halkenbroek. Hier begint 
het Amerdiep. Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en 
Hunze zijn hier druk bezig om het brongebied van het 
beekje te herstellen. Een 16 meter hoge uitkijktoren 
geeft een prachtig uitzicht over het beekdal. In het dorpje 
Amen staat het bekende blues café De Amer, (pauze). De 
laatste vier km gaan door een oud beekdallandschap. 
Hier is namelijk de oude loop van het Amer Diep be-
waard gebleven.  
Wilt u meedoen met deze prachtige wandeling? Geef u 
dan via onderstaand emailadres op:  

jan.dijkema@gmail.com. 
Opgave mogelijk tot vrij-
dag 25 oktober.  
Deelname voor leden 
van de nwg is gratis. Niet 
leden betalen 3 euro.  

 

Agenda  



Dialezing: op reis met Mark Zekhuis 
Op donderdag 31 oktober organiseren we de eerste diale-
zing van het seizoen. Mark Zekhuis is als ecoloog en land-
schapsadviseur werkzaam bij Landschap Overijssel. Foto-
graferen en reizen zijn twee passies van hem. Hij combi-
neert ze graag. Mark neemt ons mee op reis naar plekken 
in Europa waar moeder natuur zich van haar beste kant 
laat zien. Als ecoloog kijkt Mark misschien wat anders 
naar flora en fauna dan u gewend bent, maar dat maakt 
deze avond des te boeiender.  
De presentatie begint om 20.00 in het Vechtdal College, 
Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, 
ook voor niet leden. 

Nationale Natuurwerkdag  
Op zaterdag 2 november doen we mee met de Nationale 
Natuurwerkdag.  
Bezoek de website www.natuurwerkdag.nl en u vindt allerlei 
projecten waar u aan mee kunt doen. Voor kinderen is deze 
activiteit erg geschikt! U kunt zich ook bij de natuurwerk-
groep opgeven. Dan kunt u met leden van onze werkgroep 
meerijden naar De Lemelerberg, waar Landschap Overijssel 
een leuke klus heeft liggen. Op bovengenoemde site staat:  
“We gaan dennenboompjes zagen om verbossing van de 
uitgestrekte heidevelden te voorkomen. We sluiten af met 
een lekkere kop snert. Stevig schoeisel is aan te raden.” 
Wilt u meedoen met de nwg, dan kunt u zich opgeven bij 
Huub Derks: h.a.derks@home.nl  

      

Werken in het landschap  
Op zaterdagmorgen 9 november maakt de werkgroep Land-
schapbeheer de klus 
aan de Vriesche Dijk af. 

Deze klus bestaat uit het 
afzetten van een houtwal 
over een lengte van een 
paar honderd meter. In 
het afgelopen seizoen 
werd het grootste deel 
van de houtwal al tot op 
de grond afgezet. Inmid-
dels lopen de eerste 
stammetjes al weer uit. 
Houtwallen hebben on-
derhoud nodig. Als ze nooit wordt afgezet (lees: gesnoeid) wor-
den ze “hol” van binnen en verliezen ze hun oorspronkelijke 
functie. Vroeger werden ze aangeplant als veekering of leve-
rancier van geriefhout. Nu zien we ze o.a. als verbindingszone 
voor plant en dier en weten we ook dat de biodiversiteit in een 
goed onderhouden houtwal groot is. Verzamelen om 09.00 in 
De Wheem. Daarna naar de werkplek.  

 

Fotoclub  
Op donderdagavond 14 november de tweede bijeenkomst van 
de fotoclub.  Op deze avond wordt het thema nachtfotografie 
besproken en wordt naar elkaars foto’s gekeken. 

Dialezing over de 
steenmarter 
Op donderdag 28 
november organise-
ren we de tweede 
dialezing van het sei-
zoen. Het onderwerp 
zal veel mensen aan-
spreken, want in onze 
regio komt dit zoog-
dier veel voor: de steenmarter. Het imago dat deze marter 
de laatste jaren heeft opgebouwd is niet erg positief. Bio-
loog Kees Boele heeft een boeiend verhaal over het duis-
tere leven van de steenmarter. Hij vertelt: “Steenmarters, 
iedereen heeft er wel van gehoord maar wie heeft ze ooit 
gezien? Rumoerige dakacrobaten, knagers aan autoka-
bels of stinkende zolderbewoners zijn slechts enkele van 
de beschrijvingen die vaak gegeven worden van deze 
kleine maar prachtige roofdieren. Ik (Natuurpresentaties, 
Haren) neem u mee in de bijzondere wereld van de 
Steenmarter. Eens bijna uitgestorven maar nu weer hele-
maal terug. U maakt kennis met zijn familieleden, zijn 
leefgewoontes en natuurlijk ook zijn menuwensen”.  
De presentatie begint om 20.00 in het Vechtdal College, 
Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, 
ook voor niet leden. 

 

Fotoclub  
Op dinsdag 10 december komt de fotoclub bij elkaar om 
zich te verdiepen in het thema natuurfotografie.  

 

Werken in het landschap  
Op zaterdagmorgen 14 december wordt er gezaagd in het 
rabattenbosjes, dat we kennen als “Plan Hof”. In maart 
2012 zijn we met deze klus begonnen. In 2003 werd op 
deze locatie in het zuidelijke deel van De Haardennen een 
rabattenbosje aangelegd. Op die ene zaterdag werden 
maar liefst 1200 boompjes geplant op smalle stroken 
land, rabatten genoemd. Dit zijn langwerpige ophopingen, 
die gelegen zijn tussen greppels. Vroeger werd deze me-
thode toegepast om bossen te ontwateren. De bomen en 
struiken dienden dan vaak als brand- of geriefhout. Ra-
battenbosjes hebben onderhoud nodig. Om de stroken 
bos dicht te houden moeten de bomen worden gesnoeid. 
Ze lopen dan met meerdere stammetjes weer uit, waar-
door de begroeiing dichter wordt. Dat is gunstig voor flora 
en fauna. Het is een leuke klus op een mooie stille werk-
plek.  Verzamelen om 09.00 in De Wheem. Daarna naar 
de werkplek.  

 

Werken in het landschap   
Op zaterdagmorgen 11 januari 2014 gaan we door met 
het afzetten van het rabattenbosje in De Haardennen. Het 
resultaat na twee morgens zagen kunt u zien op onze 
website.  Verzamelen om 09.00 in de Wheem. Daarna 
naar Plan Hof. Hopelijk werkt de winter mee. Vorig jaar 
werd de klus afgelast wegens sneeuwval.  

 

Fotoclub  
Op donderdag 16 januari 2014  komen de leden van de 
fotoclub voor de vierde keer dit seizoen bij elkaar. Het 
maken van panoramafoto’s komt dan aan de orde. 
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