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Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest 
Contactadres natuurwerkgroep De Reest: 
De Hazelaar 4  
7701 WD Dedemsvaart  
0523-610321   
nwgdereest@gmail.com 
 
Contributie: € 10,00 per jaar 
 
Homepage: www.nwgdereest.nl 
Ook op Facebook te vinden. Is ook zichtbaar als je 
niet geregistreerd staat! 

Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit: 
J. Dijkema, voorzitter 0523-614201 
C. Bisseling, penningmeester 0523-649261 
H. Derks, secretaris 0523-610321  
A. v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360 
T. Schmidt, bestuurslid 0523-616098  
 
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 
Tot het begin van de zomer bieden we u in deze Reestinfo een 
gevarieerd programma aan. Twee dialezingen in het vierluik 
“Kijk op Drenthe”, drie excursies, een wandeling, klussen in het 
landschap enz. In het Vechtdal College mogen we gebruik ma-
ken van een projectiescherm van 3x4 meter. In de komende twee 
dialezingen gaan we ontdekken hoe mooi dat is. U komt toch 
ook? Volgend seizoen gaan we vier lezingen houden met als the-
ma “Natuur dichtbij”. De eerste contacten zijn gelegd. Heeft u 
een idee, of een tip over dit thema? We houden ons aanbevolen.  
 
Onze facebook-pagina heeft inmiddels een groot aantal volgers. 
Net als onze website trouwens. Facebook gebruiken we vooral 
voor de kortere berichtjes, mededelingen en belevenissen (met 
vaak veel foto’s), de website is het medium voor de agenda en de 
verslagen van wat we allemaal doen. 
 
De werkgroep landschapbeheer heeft een actieve periode achter 
de rug. We merken ook, dat de belangstelling voor dit werk wat 
toeneemt. De komende tijd hopen we nieuwe vrijwilligers aan 
ons te binden. Ook bijzonder is dat de nwg een rol gaat spelen in 
het dienstencentrum van het Vechtdal College in Dedemsvaart. 
We willen jongeren de kans geven om klussen in het landschap 
te gaan doen. Houd in de maanden februari en maart hierover 
onze website in de gaten.  

U kunt in de komende weken een vriendelijk 
verzoek van ons verwachten om de contributie 
voor het jaar 2015 over te maken. We stellen het 
erg op prijs als u ons werk ook weer in dit jaar 
wilt steunen. De minimumcontributie blijft laag, 
we hebben geen reden de jaarlijkse bijdrage te 
verhogen.  
In maart houden we onze ledenvergadering. Die 
werd vorig jaar goed bezocht. We doen er alles 
aan om die avond voor leden aantrekkelijk te 
maken. Zie de agenda. U bent nog nooit op de 
ledenvergadering geweest? Mogen we zeggen, tot 
dan?  
 
Namens het bestuur,  
Jan Dijkema, voorzitter 

mailto:nwgdereest@gmail.com�
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Landschapbeheer 
Zaterdagmorgen 11 oktober 2014. Met 8 personen is de 
werkgroep Landschapsbeheer aan de slag gegaan in de 
Haardennen om weer een verjongingsplek te maken. Dit 
keer aan de rand van de heide dat bekend staat als het 
"voetbalveldje". Dikke en dunne bomen gingen één voor één 
om. De takken werden op een ril gelegd zodat o.a. muizen en 
kikkers, die nu verstoord werden, weer een veilig onderko-
men hebben. De takkenril zakt de komende jaren weer in, 
maar dan vormen de nieuwe opslag en uitlopers een mooie 
dichte overgang naar het bos. De dikkere stammen 
(brandhout) zijn weer goed voor de clubkas.  

Landelijke Natuurwerkdag op 1 november 2014  

Onder de meest perfecte weersomstandigheden die je voor 
zo’n dag zou kunnen bedenken werkten 12 vrijwilligers van 
onze vereniging op een bijzondere locatie: een waterbergings-
gebied grenzend aan de Beentjesgraven bij Punthorst. Wa-
terschap Groot Salland heeft dit afwateringskanaal voorzien 
van natuurvriendelijke oevers en er zijn vispassages gereali-
seerd. Bovendien heeft het waterschap achter biologische 
tuinbedrijf Zonnehorst drie waterbergingsgebiedjes aange-
legd. Hier is ruimte voor het tijdelijk opslaan van water bij 
extreme neerslag.  

Wilgenopslag 

Een van de drie waterbergingslocaties staat gedurende de 
zomermaanden onder water. Het voedselrijke (landbouw) 
water van de Beentjesgraven zorgt voor een explosieve groei 
van schietwilg, grauwe wilg en boswilg. Aan het begin van 
de klus (om 10.00 uur koffie en daarna naar de werkplek) 
zagen we duizenden opschietende wilgen staan. En die moes-
ten er dus uit. Met de hand. Dus werd een massale aanval op 
deze wilgennachtmerrie uitgevoerd. En met succes, want 
rond de klok van 14.00 uur was het terrein voor het oog 
schoon en kon je met pijn en moeite hier en daar nog een 
wilgje tegenkomen. Op het terrein van de Zonnehorst wer-
den ook nog een paar wilgen opgesnoeid en werd een wilgen-
haag geknot.  

Op zaterdagmorgen 8 november ging de werkgroep, 
gewapend met sloothaken, snoeischaren en takken-
zagen aan het werk in de Veentjes. Aan de rand van 
een groot aantal veenputten werd opslag van berk 
en vuilboom verwijderd. De lichtinval wordt hierdoor 
sterk verbeterd, waterplanten kunnen zich dan goed 
ontwikkelen. Bij 15 kleine veengaten werd de bodem 
uitgebaggerd (veel blad en naalden) en bij een paar 
grotere werd een begin gemaakt met het verwijderen 
van een drijvende krag (aaneen gegroeide planten-
massa in water, soms steunend op de bodem, soms 
los drijvend) graspollen. Opvallend was de lage wa-
terstand in de veengaten. Dit zal ongetwijfeld te ma-
ken hebben de relatief droge periode van de laatste 
tijd. Verder zijn veel kleinere veengaten de laatste 
jaren dichtgegroeid met grote pollen pijpenstrootje. 
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Fotoclub 

Donderdag 25 september 2014 

Kennismaken met Lightroom  

De eerste bijeenkomst van het 
nieuwe seizoen. De elf aanwezige 
fotografen lieten elkaar hun 
mooiste foto’s van de afgelopen 
zomer zien en blikte terug op een 
fotosessie die in juni plaats vond 
op locatie ‘t Ende bij De Stapel. 
Daarna kreeg de groep veel prak-
tische info over de werking van 
het programma Lightroom. Dit 
programma is o.a. erg geschikt 
om je fotobestanden op een over-
zichtelijke manier te bewaren, te 
bewerken en te presenteren. “Het 
bewaren van je foto’s is ordening 
scheppen in je eigen chaos”, werd 
door een van de leden opge-
merkt.  

De nwg heeft sinds januari 2013 een fotoclub. De ongeveer 15 leden komen eens per maand bij elkaar. Regelmatig 
wordt op een mooie locatie in de regio gefotografeerd. Als de groep ’s avonds bijeen is worden de gemaakte foto’s beke-
ken en er wordt een thema uit de wereld van de fotografie behandeld. Doel van de fotoclub is genieten van het maken 
van foto’s en proberen de techniek te verbeteren. 

De coördinator van de fotoclub is Auke van der Meulen. Voor meer info: aukevandermeulen@xs4all.nl  

Zaterdag 25 oktober 2014 Op locatie: Park 1813 Lemelerberg  

Het was de eerste keer van het nieuwe seizoen, dat de fotoclub op locatie ging 
fotograferen. Het weer werkte goed mee Eerst een druilerig regentje, daarna 
de nevel en later zo nu en dan het zonnetje. Wat wil je als fotograaf nog meer? 
Onder verschillende weersomstandigheden kun je lekker experimenteren met 
je sluitertijden, diafragma-standen en witbalansen. En boven op de Leme-
lerberg, met 
het in oude 
glorie her-
stelde Park 
1813  is er 
genoeg te 
zien en te 
fotograferen. 
Het leverde 
veel mooie 
plaatjes op.  

Op zaterdag 13 december 2014 konden 
de twaalf vrijwilligers hun energie 
kwijt op drie plekken, allemaal in de 
buurt van boerderij De Wildenberg in 
Drenthe. Een boswal langs een oud ker-
kenpad tussen het bos en de boerderij 
werd opgesnoeid, zodat er voor wande-
laars weer meer ruimte is. Een dichtge-
groeide kikkerpoel met veel wilgenop-
slag werd weer vrijgemaakt en op een 
klein heideveldje in de buurt van het 
Spookmeertje werden uitgelopen vuil-
boompjes weer teruggesnoeid.  

Zaterdag 17 januari 2015. Het weer 
was schitterend: lekker fris tempera-
tuurtje, geen wind en een heerlijk win-
ters zonnetje. De ongeveer 20 wilgen 
aan Het Krok bij De Mulderij, ten 
noorden van de begraafplaats bij De-
demsvaart moesten er aan geloven. De 
knotploeg bestond deze morgen uit elf 
personen. Aan het eind van de morgen 
waren 15 wilgen van hun tenen be-
vrijd en stonden ze er weer mooi bij. 
Vrijwilligers van het ooievaarsbuiten-
station De Lokkerij waren aanwezig 
om wilgentwijgen te verzamelen. Met 
deze buigzame takken worden ooie-
vaars nesten gemaakt of hersteld. 

http://www.digitalefotografietips.nl/nabewerking/eerste-indrukken-lightroom-5/�
mailto:aukevandermeulen@xs4all.nl�
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Dialezingen 
De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal vier dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van 
het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. Dit seizoen hebben we als thema “Kijk op Drenthe”. De 
lezingen worden gehouden in oktober, november, februari en maart.  

Jan van Marle: “Van Twente naar Drenthe” 

Donderdag 23 oktober 2014  

Met de 40 bezoekers maakt Jan een reis van ”Twente naar 
Drenthe”. De presentatie begint in het Twentse Dal van de 
Mosbeek. Via de Lemelerberg gaat de tocht langs het Var-
senerveld bij Witharen en belanden we in de Ommer-
schans. De route doorkruist het Reestdal en eindigt in de 
natuur van het Drentse Havelte.  

Jan van Marle is een gedreven verteller, moeiteloos weet 
hij de zaal tot het einde van zijn verhaal te boeien. Zijn pas-
sie ligt bij de planten en de paddenstoelen, maar ook de 
fauna komt aan bod. In prachtige foto’s laat Jan de paring 
van libellen en waterjuffers zien. En of het over een kruis-
spin of een vliegend hert of een ree gaat, hij heeft overal 
een mooi verhaal bij.   

Bertil Zoer: “De bever en otter terug in Drenthe”  

Donderdag 27 november 2014  

Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden: bevers in 
Drenthe. Bertil Zoer, medewerker bij Het Drents 
Landschap en gespecialiseerd op het terrein van de 
fauna heeft op deze avond een boeiend verhaal over 
het project “Bevers in de Hunze”. Vroeger hebben be-
vers in Drenthe geleefd, dus zo apart is een herintro-
ductie van dit grootste Europese knaagdier nu ook 
weer niet. De 30 bezoekers krijgen deze avond veel 
interessante info te horen. Wist u dat de biodiversiteit 
in een gebied met bevers toeneemt? En dat een bever 
het liefst zachte waterplanten, zoals gele plomp, kal-
moes en lisdodde eet ? De knager is bezig om vanuit 
het dal van de Hunze zich verder over de provincie 
Drenthe te verspreiden. Inmiddels zit het dier ook in 
de Drentsche Aa. Nog even en dan in de Reest?  

Donderdag 20 november 2014  

Op locatie: Zwolse binnenstad omgeving Thor-
beckegracht 

Net als vorig jaar bezocht de fotoclub het sfeer-
volle historische centrum van Zwolle om zich 
verder te bekwamen in de techniek van de 
nachtfotografie. Het werkgebied bevond zich op 
deze donderdagavond in de omgeving van de 
Thorbeckegracht, de Librije en oude stadsmuur. 
Twee uur lang aandacht voor ISO waarden, 
scherptediepte, sluitertijden, bulb-functie, wer-
ken met statief en wat er verder nog meer komt 
kijken.  



Vogelsectie 
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De nwg heeft een actieve vogelsectie die veelal onopvallend bezig is. De groep bezit en beheert kleine nestkasten, kerkui-
lenkasten, torenvalkkasten, steenuilenkasten en ooievaarsnesten. Twee leden zijn bevoegd om vogels te ringen. Hieron-
der een verslagje van de geringde kleine nestkastvogels uit het broedseizoen van 2014. Op onze website kunt u binnen-
kort meer gegevens van het broedseizoen 2014 vinden.  

De sectie wordt gecoördineerd door Teo en Judith Schmidt: tjvogelaars@live.nl 

Geringde nestkastvogels 2014 

Afgelopen broedseizoen 2014 was een 
vroeg broedseizoen. Door de zachte win-
ter was er al vroeg veel voedsel, dit was 
goed voor boomklevers en mezen. Voor de 
bonte vliegenvangers was dit minder 
goed, want die zagen de meeste nestkas-
ten al bezet toen ze terug kwamen uit 
Afrika. In 2013 hadden deze juist een 
goed seizoen door het lang durende koude 
voorjaar, waardoor de meeste mezen het 
voor gezien hielden. 

In 2014 was het broedseizoen ook over 
een lange periode verspreid doordat er 
vroeg gebroed werd en er ook veel tweede 
broedsels waren. Enkele broedsels zijn 
ook het slachtoffer geworden van preda-
tie, zoals zes gekraagde roodstaart jon-
gen, wat wel heel erg jammer is omdat dit 
een soort is waar het slecht mee gaat in 
Nederland. Om verdere predatie in de omgeving van 
deze kast te voorkomen zijn er spiralen voor de in-
vliegopening gemonteerd en waarschijnlijk heeft dit 
wel geholpen tegen verdere predatie. 

De geringde kleine nestkast vogels van afgelopen broedseizoen: 

Vogelsoort Adult Juveniel 

Boomklever 1 69 

Bonte vliegenvanger 1 260 

Gekraagde roodstaart  6 

Glanskop 1 25 

Koolmees  24 

Pimpelmees 1 24 

Roodborst  7 

Totaal 4 415 

De adulte vogels zijn alle 4 vrouwtjes die in de nestkasten op 
eieren zaten te broeden of bij de jonge vogels waren.  

Een klein aantal mezen is geringd, er broeden veel meer mezen in onze nestkasten maar die kunnen niet allemaal 
geringd worden. Daar is geen tijd voor aangezien deze bijna allemaal tegelijk ringklaar zijn. Onze voorkeur gaat uit 
naar de vogels die elk jaar over grote afstanden trekken en naar de wat zeldzamere soorten. Ondanks dat er dit jaar 
maar weinig mezen geringd zijn, kreeg ik toch een terugmelding van een pimpelmees die op 19 mei 2014 in een nest-
kast in de Haardennen geringd was door mijzelf, deze werd gevangen door Henri Timmer bij hem thuis op 24 oktober 
2014. 

Meer gegevens over het broedseizoen op onze website: www.nwgdereest.nl  



elkaar? Past een weidevogel nog wel in de moderne agrari-
sche bedrijfsvoering? Wat doet Het Drents Landschap aan 
weidevogelbeheer?  
De avond wordt gehouden in het Vechtdal College, Boter-
manswijk 1 in Dedemsvaart.  
Aanvang 20.00 uur. Leden en niet leden hebben gratis toe-
gang. Parkeren bij sporthal De Citadel. 
 
Zaterdag 14 februari 2015: werken in het landschap  
Houtsingel afzetten   
Parallel aan de Schapenstreek, tussen twee weilanden in, 
ligt een brede houtwal die groot onderhoud nodig heeft. 
Het is al jaren geleden dat de houtwal is afgezet. Relatief 
is er veel dood hout. Willen we de houtwal mooi houden, 
dan moeten de bomen tot op de grond worden afgezet. De 
jaren erop zullen bomen en struiken weer mooi uitlopen 
waardoor de houtwal ook weer zijn natuurlijke functie kan 
vervullen: voedsel en dekking geven aan de aanwezige fau-
na. Houtwallen hebben ook een belangrijke rol als verbin-
dingszone. 
Verzamelen in De Wheem om 09.00 uur. Dan naar de 
werkplek.  
 
Dinsdag 24 februari 2015: fotoclub  
Bezoek aan fotostudio Refoto Dedemsvaart  
Het thema van deze avond is portretfotografie.  
 
Zaterdag 28 februari 2015: fotoclub  
Winterfotografie op locatie 
Ook als er geen sneeuw ligt is de winter fotogeniek. De 
groep brengt een bezoek aan het landgoed De Horte bij 
Dalfsen. 

Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma 
met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, 
wandelingen, dialezingen, werken in het landschap en 
nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden vrij toe-
gankelijk.  
Bij dialezingen 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:  
 
Dinsdag 10 februari 2015: diapresentatie  
Jaap van Gorkum over weidevogels in Drenthe  
Jaap van Gorkum gaat in op de vraag waarom weide-
vogels in Nederland en Drenthe achteruitgaan. Dit is 
de derde lezing in het vierluik “Kijk op Drenthe”. 
Weidevogels zitten al jarenlang in de verdrukking en 
hebben onze hulp nodig. Jaap vertelt welke wensen 
weidevogels hebben en welke gevaren ze moeten door-
staan. En hoe zit dat in het Reestdal? Biedt het pro-
ject “Beekherstel Reestdal” kansen voor bijvoorbeeld 
de grutto? Of zit het allemaal wat ingewikkelder in 
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Agenda 

Weer twee nieuwe soorten op Eurobirdwatch  

De (inter)nationale vogelteldag Eurobirdwatch op 4 oktober 
2014  was een dag om in te lijsten. Perfecte weersomstandighe-
den en een vogelwereld die zich van zijn beste kant liet zien. 
Ook vanaf de uitkijkbult van Meeuwenveen/Takkenhoogte, 
waar onze telgroep vanaf 08.00 tot 13.30 uur alles noteerde 
wat er langs en over vloog. En dat was heel veel! Om een paar 
voorbeelden te noemen: 525 grauwe ganzen, 455 graspie-
pers,1864 kolganzen, 352 spreeuwen, 399 vinken en 95 wilde 
eenden. Erg leuk, zal de ervaren vogelaar misschien denken, 
maar dat is vooral veel kwantiteit; kwam er ook nog iets speci-
aals langs? Natuurlijk, want dat gebeurt ieder jaar. Dit keer 
geen visarend, klapekster of raaf, maar wel 2 roodborsttapui-
ten, 2 beflijsters en 2 goudvinken. De laatste twee soorten wa-
ren sinds de deelname aan Eurobirdwatch in 2005 nog niet 
eerder waargenomen! Aan het eind van de teldag stond het 
aantal waargenomen soorten op 40. 

Top 5 locatie Meeuwenveen/Takkenhoogte  

1  -   Kolgans 
2  -   Grauwe Gans 
3  -   Graspieper 
4  -   Vink 
5  -   Spreeuw 
Voor onze vereniging is Henri Timmer de coördi-
nator van deze teldag. Voor meer info: 

henri-timmer@home.nl 
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Donderdag 12 maart 2015: ledenvergadering  
De Wheem: 20.00 uur 
We geven in deze vergadering een overzicht van alle 
activiteiten van het afgelopen jaar 2014. En dan doen 
we op een aantrekkelijke manier, namelijk met mooie 
presentaties in beeld en geluid. De werkgroep land-
schapbeheer, de vogelsectie, de fotoclub en nog veel 
meer, we laten het u allemaal zien. U komt toch ook? 
Alle leden ontvangen een paar weken voor deze verga-
dering een uitnodiging met daarin de agenda. 
 
Zaterdag 14 maart 2015: werken in het landschap  
Houtsingel afzetten  
We gaan door met het afzetten van de houtsingel langs 
de Schapenstreek. Het hout dat vrijkomt mag de nwg 
verkopen als brandhout. De opbrengst is voor de ver-
enigingskas. Landschap Overijssel bezit en beheert in 
het Reestdal veel houtsingels, houtwallen en hakhout-
bosjes. Deze landschapselementen hebben veel onder-
hout nodig.  
Verzamelen in De Wheem om 09.00 uur. Dan naar de 
werkplek.  

Woensdag 18 maart 2015: fotoclub 
Thema: elkaars foto’s bekijken na twee sessies 
Leden krijgen uitnodiging.  
  
Zondag 22 maart 2015: langeafstandswandeling  
Locatie: Stroomgebied van de Dinkel 
We gaan wandelen in de omgeving van Denekamp / 
Beuningen. De route is ongeveer 18 km lang. Er wordt 
langs de Dinkel en in diens stroomgebied gelopen. Het 
landschap is kleinschalig en glooiend. Onderweg wor-
den ook landgoed Singraven, het Borgbos en het Ster-
renbos aangedaan. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. 
Onderweg zijn er in ieder geval twee locaties beschik-
baar voor koffie / thee u aangeboden door de nwg. Max. 
aantal wandelaars is 15. De kosten bedragen 3 euro 
per persoon. Iedereen neemt (indien nodig) zelf wat te 
eten / drinken mee. Honden mogen mee maar moeten 
de gehele wandeling aangelijnd blijven. Vertrek 09.30 
uur. Plaats van vertrek krijgen de aanmelders van ons 
tijdig aangeleverd. 
Deelnemers moeten zich bij Teo en Judith opgeven via 
de E-mail: tjvogelaars@live.nl 

Dinsdag 24 maart 2015: diapresentatie  
Uko Vegter over planten als vertellers van het land-
schap  
Het voorkomen van 
planten zegt iets over 
de plek waar ze groei-
en. Ecoloog Uko Vegter, 
werkzaam bij het 
Drents Landschap, ver-
telt over de bijzondere 
flora van het Reestdal 
en leert ons hoe plan-
ten vertellen over de 
opbouw van het land-
schap en de grote vari-
atie in water- en bo-
demcondities. Hebben 
de maatregelen van het 
project “Water op maat 
” straks een positieve 
invloed op de flora van 
de hooilanden? En wel-
ke beheer past Het Drents Landschap toe ? Uko doet als 
meer dan twintig jaar aan plantenonderzoek in het 
Reestdal en is een groot kenner van de Reestdalflora.  
De avond wordt gehouden in het Vechtdal College, Bo-
termanswijk 1 in Dedemsvaart.  
Aanvang 20.00 uur. Leden en niet leden hebben gratis 
toegang. Parkeren bij sporthal De Citadel. 
 
Zaterdag 11 april 2015: afsluiting landschapbeheer 
Excursie en lunch  
De werkgroep landschapbeheer krijgt van Landschap 
Overijssel een excursie en een lunch aangeboden. Hier-
mee wordt het werkseizoen 2014-2015  afgesloten. In het 
voorjaar en de zomer wordt niet in het landschap ge-
werkt om verstoring van flora en fauna te voorkomen. 
Het nieuwe seizoen begint weer in september.  
Alle vrijwilligers van de kleine en grote groep krijgen 
een uitnodiging over dit uitje.  
 
Zaterdag 18 april 2015: fotoclub  
Vanuit schuilhut weidevogels fotograferen 
Onder voorbehoud. Leden krijgen bij doorgaan uitnodi-
ging. 
 
Zaterdag 23 mei 2015: fotoclub 
Natuur- en landschapsfotografie op locatie  
Leden krijgen uitnodiging.  
 
Excursies  
We organiseren in het voorjaar drie excursies: 
Vogelexcursie 
Rondleiding over biologisch bedrijf De Zonnehorst  
Plantenexcursie  
De exacte data worden twee weken van te voren op de 
website en de Facebookpagina van de nwg de Reest ge-
publiceerd. Leden waarvan we het mailadres hebben 
krijgen automatisch bericht.  

mailto:tjvogelaars@live.nl�
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