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Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest 
Contactadres natuurwerkgroep De Reest: 
De Hazelaar 4  
7701 WD Dedemsvaart  
0523-610321   
nwgdereest@gmail.com 
 
Rekening: NL74 INGB 0003 9644 36 
Contributie: minimaal € 10,00 per jaar 
 
Homepage: www.nwgdereest.nl 
Ook op Facebook te vinden. 

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 
C. Bisseling, bestuurslid 0523-649261 
 
Redactie: 
C. & M. Bisseling 0523-649261 
J. Dijkema 0523-614201 
Redactieadres: 
De Maat 17  
7707 RM Balkbrug 0523-649261 
Email: nwgdereest@gmail.com 
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Mededelingen uit het bestuur 
In deze Reestinfo vindt u behalve een terugblik van onze activi-
teiten ook een item waar u wellicht meer belangstelling voor 
zult tonen: de agenda. Deze geeft tot en met januari 2015 een 
overzicht van de activiteiten die we organiseren. De vier diale-
zingen hebben dit winterseizoen een thema: “Kijk op Drenthe”. 
Elders  in dit nummer leest u er meer over. We hopen dat de 
zaal vier keer goed gevuld is. De website van onze nwg 
(www.nwgdereest.nl) geeft over alles wat we doen of gedaan 
hebben veel meer info dan deze Reestinfo.  U kunt ons nu 
ook volgen op Facebook. Zo geven we hier regelmatig verslag 
van de ontwikkelingen in het water-op-maat project in het 
Reestdal. Waterschap Reest en Wieden is in augustus 2014 
begonnen met een groot beekherstelproject en we volgen dat 
op de voet. Het Reestdal wordt in de toekomst natter en dat 
is goed voor de flora en fauna in het beekdal.  

Verder wordt ons contact met Het Drents Landschap steeds 
warmer. Vorig seizoen al kluste de werkgroep Landschaps-
beheer in de buurt van het Spookmeer,  ook dit werkseizoen 
gaan we (in december) weer aan het werk aan de andere 
kant van de Reest.  

Binnen het bestuur hebben we ingaande januari 2015 wat 
met taken geschoven. De verdeling ziet er dan als volgt uit: 
Jan Dijkema: voorzitter, Huub Derks: secretariaat, Chris 

Bisseling: penningmeester en coördinator werk-
groepen landschapsbeheer,  Teo Schmidt: be-
stuurslid en contactpersoon vogelsectie, Auke van 
der Meulen: bestuurslid en coördinator fotoclub. 
We willen graag uw emailadres om u op de hoog-
te te houden van onze activiteiten. Van veel leden 
hebben we al een adres, mogen we die van u ook?  

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema, voorzitter 
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Landschapbeheer 
Zaterdag 8 februari 2014: land-
schapsbeheer 

Drie zaterdagmorgens is de werk-
groep landschapsbeheer aan het 
werk geweest om een heideveldje 
grenzend aan het Spookmeertje te 
ontdoen van opslag. Op zaterdag 8 
februari werd de klus geklaard. 
Nadat het kleine laaggelegen hei-
develdje al eerder van opslag was 
geschoond werd op deze druilerige 
februarimorgen een open verbin-
ding tussen de heide en het venne-
tje gemaakt. Bovendien werden bij 

een paar kleine veentjes de bomen en struiken verwijderd, zodat flora en fauna 
weer meer licht krijgen. Het was de eerste keer, dat we een klus deden voor 
Het Drentse Landschap. Het zal niet de laatste zijn.  

Zaterdag 12 april 2014: afsluiting landschapsbe-
heer 

Geheel na traditie sloot de werkgroep landschap-
beheer van de nwg op deze mooie zaterdagmorgen 
het werkseizoen af. In de gelagkamer van De 
Wheem bedankte districtsbeheerder Hans Dijk-
stra van Landschap Overijssel de vrijwilligers 
voor hun inzet en enthousiasme. Landschap 
Overijssel en de natuurwerkgroep de Reest wer-
ken al heel erg lang samen op het terrein van 
landschapsonderhoud. Als dank biedt LO aan het 
eind van het werkseizoen de werkgroep een kof-
fietafel, een excursie en een lunch aan. De rond-
leiding ging deze keer door het vertrouwde Reest-
dal,  het werkgebied van de natuurwerkgroep. 
Aan de oevers van de Reest vertelde Hans over 
het project “Water op maat”.  

Zaterdag 8 maart 2014: landschapsbeheer 

Langs het heideveldje ten zuiden van het 
Katingermeertje verwijderde elf leden van 
de werkgroep landschapbeheer en twee 
scholieren (maatschappelijke stage) op-
slag van berk, eik en krent. Vanaf het 
zandpad werd de heide goed zichtbaar. 
Takken werden op rillen gelegd en vor-
men nu een natuurlijke grens. Bovendien 
geven deze takkenbulten dekking en 
broedgelegenheid aan kleine zoogdieren 
en vogels. Kleine zangvogels als roodborst 
en winterkoning profiteren hier vaak van. 
Deze morgen was de laatste van het werk-
seizoen 2013-2014. 
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Woensdag 14 mei 2014: excursie 
Lemelerberg 

Onder leiding van Hans Dijkstra 
genieten 24 deelnemers van de 
landschappelijke schoonheid van 
Park 1813 “Landschap Overijssel 
heeft hier op De Lemelerberg al erg 
veel werk verzet en we zijn nog niet 
klaar" . Het Park 1813 wordt nu 
beheerd door Landschap Overijs-
sel en de rondleiding laat mooie 
voorbeelden zien: rechte lanen, 
bomenrijen, zichtassen, veel sym-
metrie, panoramapunten e.d. Een 
van de meest aansprekende veran-
deringen is de aanleg van een Ge-
dachtenishoek in het midden van 
het Sterrenbos. Vanaf het voorjaar 
van 2013 is het mogelijk op deze 
sfeervolle plek een herinnerings-
boom te planten. 

Zaterdag 19 april 2014: vaarexcursie  

Op zaterdagmorgen voor je plezier om 
kwart over vier je bed uit, dat doe je niet 
ieder weekend. Twintig leden van de na-
tuurwerkgroep voor deze keer in ieder ge-
val wel. Om zes uur organiseer-
de Natuurmonumenten voor ons een vroe-
ge vaartocht door een van de mooiste stuk-
jes Nederland. Achter het informatiecen-
trum De Foeke aan het oude Beulakerpad 
even buiten Sint Jansklooster lag de fluis-
terboot al klaar. Onderweg vertelde de 
gids over het ontstaan van het landschap, 
de flora en fauna en natuurlijk de rietcul-
tuur. In dat riet lieten rietzanger, snor en 

rietgors zich horen. In de hooilandjes en langs de oevers 
bloeiden de dotterbloemen, pinksterbloem en kleine vale-
riaan. De groep genoot zichtbaar van de stilte en het 
prachtige landschap. Misschien volgende voorjaar op 
herhaling?  

Excursies 

Zaterdag 13 september 2014: landschapsbeheer 

De werkgroep Landschapebeheer startte in september weer 
met een nieuw seizoen . De opkomst is meestal laag, omdat 
veel mensen nog vakantie hebben of hun eigen tuin moeten 
bijhouden. Desondanks werd er hard gewerkt op de heide in 
de Haardennen. Een flink deel is van opslag ontdaan. En 
als je elkaar een half jaar niet hebt gezien, valt er veel bij te 
praten! 
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Dialezingen 

Diversen 

Donderdag 20 februari 2014: vierluik 

Bijna 50 belangstellenden kwamen donderdagavond 
20 februari naar de vierdelige presentatie van het 
werk van onze vereniging. De nwg de Reest is op 
meerdere terreinen actief, maar er gebeurt veel ach-
ter de schermen. Op deze avond vertelden vier actie-
ve leden binnen de vereniging over hun werk, over 
hun passie. Judith Schmidt over het ringen van 
zangvogels, Auke van der Meulen liet de eerste re-
sultaten van de fotoclub zien, Jan Dijkema maakte 
het belang van landschapsonderhoud duidelijk en 
Henri Timmer vertelde over zijn grote liefde voor de 
steenuil.  

Dinsdag 18 maart: wolven in Nederland 

Bijna veertig aanwezigen luisterden met veel belangstelling 
naar de lezing van ecoloog Erwin van Maanen over de wolf 
in Europa. De natuurwerkgroep nodigde Erwin uit omdat 
de meeste natuurkenners in ons land het er wel over eens 
zijn: de wolf komt in de nabije toekomst naar Nederland en 
zal er een plek vinden. Moeten we bang zijn als het zover 
is? Tijdens het boeiende en goed opgebouwde betoog van 
Erwin bleek al gauw dat angst voor de wolf ongegrond is. 
Inmiddels wordt de wolf in onze grensgebieden met Duits-
land al regelmatig waargenomen…. 

Zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014: 
Nwg bij Roerige Reestdagen  

Dit jaar deed de nwg mee met de 
Roerige Reestdagen, georganiseerd 
door Landschap Overijssel. Op het 
terrein van de Wheem stonden di-
verse stands uit de regio; b.v. Molen 
de star, Reestkerk, Reestlandhoeve 
(wijn), restaurant Kiewiet (met een 
mini high tea, erg lekker), Mien 
Ruys, Staphorster stipwerk, de im-
ker, het Drents Landschap en nog 
veel meer. Voor kinderen was er 
van alles te knutselen, bakken, zelf 
een springtouw maken enz. De nwg 
had een plekje op de streekmarkt. 
Chris en Mieke Bisseling vertelden 
de belangstellenden over het werk 
van de nwg. 



Fotoclub 
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Wandelingen 
Zondag 18 mei 2014: wandelen langs de Regge 

Elk jaar organiseren we een lange wandeling 
in de regio, dit keer door het mooie Reggedal. 
De deelname viel wat tegen, slechts negen 
liefhebbers hadden zich opgegeven. De onge-
veer 19 kilometer maakten deel uit van de 
wandeling "Het Reggepad", een route die op de 
Wandel- en fietsbeurs van 2011 werd uitgeroe-
pen tot de Wandeling van het jaar. De tocht 
van deze dag begon bij Nieuwebrug (even bui-
ten Ommen) en eindigde op Landgoed Schui-
lenburg, vlak bij Hellendoorn. Het weer werk-
te perfect mee. Prachtig zonnig voorjaarsweer. 
Jammer, dat er zo weinig mensen meeliepen.  

Zaterdag 15 maart 2014: fotoclub op locatie: Eerder 
Achterbroek 

Een prachtig bewaard gebleven kampenlandschap, 
bestaande uit een mozaïek van weilandjes, akkers, 
heideveldjes en bosjes. Het ligt tussen Ommen en 
Den Ham en is onderdeel van Landgoed Eerde. 
Naam: Het Eerder Achterbroek. Een schitterende 
plek voor een landschappelijke fotosessie. Tien leden 
van de fotoclub struinden op deze morgen door het 
verrassende kleinschalige landschap en maakten 
vele opnames. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Zaterdag 17 mei 2014: fotoclub op locatie: ‘t Ende 

Betere omstandigheden konden de leden van de fotoclub 
zich op deze zaterdagmorgen niet wensen: de dag begon 
bewolkt en wat nevelig. Dauwdruppeltjes op de planten, 
wat wil je nog meer? De omgeving van boerderij 't Ende is 
niet bij iedereen bekend. Het is een van de mooiste stukjes 
Reestdal. Je loopt  tussen bloemrijke hooilanden en hak-
houtbosjes door. De Reest slingert er door het landschap 
en je mag het beekje twee keer oversteken. Als fotograaf 
liggen de objecten voor het oprapen: bloeiende planten, 
wriemelende insecten, kruipende slakken, frisgroene 
blaadjes, ontluikende knoppen, half verrotte boomstam-
men, talloze mogelijkheden om de macro-mogelijkheden 
van je camera eens goed uit te testen. 

De fotoclub heeft weer plaats voor nieuwe leden  

De fotoclub van de natuurwerkgroep de Reest bestaat uit 
een enthousiaste groep van ongeveer 15 mensen, die 
graag fotograferen. De fotoclub komt, met uitzondering 
van de zomermaanden, 1 keer per maand bij elkaar. De 
ene keer is dat op een avond en dan wordt er bijvoor-
beeld aandacht besteed aan het gebruik van digitale ca-
mera, fototechniek of fotobewerking. De andere keer 
gaat de groep er op uit om te fotograferen in een land-

schap of in een stadsomgeving. Door onderlinge afwisse-
ling en soms door gastsprekers wordt geprobeerd het 
fotograferen op een hoger plan te krijgen. Om lid te wor-
den van de fotoclub, moet u lid zijn van de natuurwerk-
groep “de Reest”. Voor koffie/thee en onkosten voor ex-
cursies wordt u een kleine bijdrage gevraagd.  

Interesse? Meld u dan aan via email: aukevandermeu-
len@xs4all.nl. U krijgt dan bericht wanneer de eerstvol-
gende bijeenkomst is gepland.  



biedt mogelijkheden voor zaailingen en bevordert de biodi-
versiteit. Op deze morgen wordt een derde verjongingsplek 
gerealiseerd.  
Om 09.00 uur verzamelen in De Wheem, daarna naar De 
Haardennen. Er wordt gewerkt tot 12.00 uur.  
 

Donderdag 23 oktober 2014: diapresentatie “Van Twente 
naar Drenthe” 
Jan van Marle uit Balkbrug is al jaren lid van de natuur-
werkgroep de Reest en een bevlogen natuurmens. Jan is 
een echte verteller, hij vindt het mooi om zijn enthousias-
me en liefde voor de natuur met anderen te delen. Jaren 
was hij betrokken bij de werkgroep kinderactiviteiten en 
genoot ervan om kinderen over al dat moois te vertellen. 
Jan gaat voor ons een lezing houden over de boeiende na-
tuur van Oost-Nederland. We beginnen op de stuwwallen 
van Twente, bezoeken de mooie beekdalen daar en eindi-
gen in Drenthe, de provincie die in de serie van vier diale-
zingen dit winterseizoen centraal staat.  
Aanvang: 20.00 uur.  
Locatie: Het Vechtdal College, Botermanswijk 1 Dedems-
vaart (parkeren Sporthal De Citadel). Gratis toegang voor 
leden en niet leden.  
 
Zaterdag 25 oktober 2014: fotoclub aan het werk op locatie. 
Thema: herfst.  

Oktober tot en met januari 
Ieder seizoen bieden we u weer een gevarieerd pro-
gramma met een aantal afwisselende activiteiten. 
Excursies, wandelingen, dialezingen, cursussen, wer-
ken 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 Vechtdal 
College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Het 
programma voor de komende maanden ziet er als 
volgt uit:  
 
Zaterdag 04 oktober 2014: Eurobirdwatch 2014 
Vogelaars binnen onze vereniging doen weer mee met 
deze jaarlijkse Europese vogeltelling. We zijn al actief 
sinds 2005 en vanaf de uitkijkbult van Meeuwen-
veen/Takkenhoogte werden al 72 vogelsoorten waar-
genomen. Er wordt geteld van 08.00 tot 14.00 uur. 
Kom gewoon even langs en geniet mee! Er is altijd 
wel wat te zien.  

 

Zaterdag 11 oktober 2014: werken in het landschap  
In het werkseizoen 2013/2014 maakte de werkgroep 
in de Haardennen al twee verjongingsplekken. Be-
staand bos wordt gekapt, de open ruimte die ontstaat 
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Agenda 

Vierluik diapresentaties  “Kijk op Drenthe” 

We organiseren dit winterseizoen weer vier diapresentaties. De lezingen hebben allemaal 
een link met de provincie Drenthe. In de eerste lezing brengt Jan van Marle ons “Van Twen-
te naar Drenthe”. Op deze avond in oktober vertelt Jan ons over de flora en fauna van beek-
dalen en stuwwallen. De tweede lezing in november wordt gehouden door Bertil Zoer, werk-
zaam bij Het Drentse Landschap. Het verhaal van Bertil gaat over de kansen in Drenthe 
voor de visotter en de bever. Vooral voor de visotter kan het Reestdal een geschikt biotoop 
zijn/worden. Weidevogels in Drenthe is de derde lezing. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste 
oorzaak van het achteruitgaan van de weidevogels en biedt het Reestdal nog mogelijkheden 
voor vogels als grutto en kievit? Jaap van Gorkum (Landschapbeheer Drenthe) vertelt er in 

februari 2015 over. De laatste lezing gaat over het beekherstelproject Reestdal, dat in augustus 2014 werd gestart en 
in de winter wordt afgerond. Van Uko Vegter, bioloog en werkzaam bij waterschap Hunze en Aa’s horen we welke 
positieve gevolgen dit project kan hebben voor de biodiversiteit in het Reestdal. Deze lezing wordt gehouden in maart 
en gekoppeld aan een excursie later in de voorzomer. In de agenda en op onze website kunt u vinden op welke dagen 
deze lezingen worden gehouden.  
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Zaterdag 1 november 2014: Nationale Natuurwerkdag  
We roepen iedereen die het leuk en zinvol vindt op om 
mee te doen aan een project van de Nationale Natuur-
werkdag. We gaan ons als vereniging aanmelden om op 
een locatie in de regio aan landschapsonderhoud te 
doen. De werkplek is nog niet bekend, maar ligt wel 
binnen een cirkel van maximaal 20 kilometer gerekend 
vanaf Balkbrug. Meer info vindt u in oktober op onze 
website.  

Zaterdag 8 november 2014: werken in het landschap  
Mooie klus in een van de mooiste delen van De Haar-
dennen. De Veentjes bestaan uit tientallen oude veen-
gaten. De nwg heeft er in het verleden heel veel schoon 
gebaggerd en nieuw leven in geblazen. Vanmorgen 
wordt opslag rondom een aantal veenputten verwijderd 
en bij genoeg deelname kunnen een paar dichtgegroei-
de veengaten worden hersteld. 
Verzamelen om 09.00 uur in de Wheem. Daarna naar 
de werklocatie. 

Donderdag 20 november 2014: fotoclub op locatie: 
nachtfotografie. 

Donderdag 27 november 2014: diapresentatie “Bever en 
otter terug in het Drentse landschap”  
In het vierluik van dit winterseizoen “Kijk op Drenthe” 

de tweede lezing. Ber-
til Zoer, werkzaam bij 
Het Drentse Land-
schap vertelt deze 
avond over de terug-
keer van de bever in 
Drenthe en over de 
mogelijkheden die het 
Reestdal heeft voor 
het weerzien van een 
ander interessant 
zoogdier: de visotter. 
Aanvang: 20.00 uur.  
Locatie: Het Vechtdal 

College, Botermanswijk 1 Dedemsvaart (parkeren 
Sporthal De Citadel). Gratis toegang voor leden en niet 
leden.  
 
Zaterdag 13 december 2014: werken in het landschap 
De werkgroep steekt deze morgen de Reest over en gaat 
aan de slag voor Het Drents Landschap. Bosranden 
langs wandelpaden worden opgesnoeid en er wordt op-
slag verwijderd op de heideveldjes bij het Spookmeer. 
Verzamelen om 09.00 uur in de Wheem. Daarna naar 
de werklocatie.  

Zaterdag 10 januari 2015: werken in het landschap  
De meeste vrijwilligers vinden dit een van de leukste 
klussen: wilgen knotten op Het Krok. In dit natte stuk-
je Reestdal (eigendom Landschap Overijssel) tegenover 
de begraafplaats aan De Mulderij bij Dedemsvaart 
staan ongeveer 80 wilgen. En die moeten worden ge-
snoeid.  
Verzamelen om 09.00 uur.in de Wheem. Daarna naar 
de werklocatie 
 
Dinsdag 20 januari 2015: fotoclub thema: portretfoto-
grafie 


