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Mededelingen uit het bestuur

O

p dinsdag 10 februari trok de diapresentatie
van Philip Friskorn bijna 80 belangstellenden.
Het werd een geweldige avond met prachtige foto’s
en daar om heen het verhaal van een sympathieke
fotograaf. We zijn erg blij met zo’n respons op een
georganiseerde activiteit. Begin maart hebben we de
vierde en laatste lezing en dan zit het binnenseizoen
er weer op. Nog even en de vogelsectie wordt weer
actief.
Zo’n 500 kleine kasten worden in februari/maart
weer schoongemaakt en gecontroleerd op achterstallig onderhoud. Laat de vogels dan maar komen! In
april komt ook de grote werkgroep landschapbeheer
voor de laatste klus bij elkaar. Er is weer veel werk
verzet. In deze Reestinfo vindt u een overzicht van de
activiteiten in 2008. Indrukwekkend! Door de verkoop
van haardhout is er veel geld vrijgekomen. We hebben
als bestuur besloten een groot deel hiervan te gebruiken voor “het algemeen nut” . We denken aan het
plaatsen van een (picknick)bank op een mooie plek in
het Reestdal of het uitgeven van een wandelroute o.i.d.
We zijn er nog niet uit, maar dat we het geld niet voor
de clubkas houden staat vast. Het gaat om een bedrag
van meer dan 1000 euro! We zijn blij, dat we in de komende ledenvergadering Auke van der Meulen mogen
voordragen als bestuurslid. Auke is al jaren actief in de
werkgroep landschapbeheer en is een enthousiaste
fotograaf. We hebben hem er graag bij! Het bestuur
denkt na over het functioneren van de nwg in de toekomst. Wat blijft bij het oude en wat gaat (moet) er veranderen? Wie gaan de komende jaren bestuursfuncties
invullen? En als niemand bereid is dat te doen, wat dan?
Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op hebben,
maar ze spelen wel door ons hoofd. Zeker is dat de komende drie jaar cruciaal zullen zijn.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur,

W

aarnemingen in Kisal: oproep!

Zoals we in voorgaande Reestinfo’s al hebben uitgelegd werkt de
natuurwerkgroep mee om in de gemeente Hardenberg de aanwezige flora en fauna in kaart te brengen. Twee leden van onze vereniging zijn hier al een poosje mee bezig. Henri Timmer en Ans Esselink hebben al erg veel gegevens ingevoerd, maar ze zijn natuurlijk
erg afhankelijk van waarnemingen van anderen. Vandaar deze
oproep.
Wilt u een waarneming van zoogdieren en vogels melden, dan kan
dit bij Henri Timmer. Het emailadres van Henri is: henritimmer@home.nl.
Voor waarnemingen van reptielen, amfibieën, vissen en dagvlinders kunt u terecht bij Ans. Haar emailadres is: jaap-ans@hetnet.nl.
Waarnemingen van de planten kunt u doormailen naar:
Jan Paasman, emailadres: jan_janny_paasman@hotmail.com
Wilt u weten hoe je bepaalde waarnemingen zelf op kaart moet
zetten, neem dan contact op met Henri, hij weet er meer over vertellen. ¤

De adder

Niet alle waarnemingen moeten zeldzaam
zijn
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Mooie plekjes in het Reestdal

D

e Havixhorst
In deze serie beschrijven we een bepaald gebied, gehucht, landgoed of reservaat in of nabij het
Reestdal. Aandacht wordt besteed aan historie,
cultuur en natuur. Ook wandel- en fietsmogelijkheden komen aan bod. Eerder verschenen in deze
serie artikelen over Schrapveen en Meeuwenveen/
Takkenhoogte.
Dit keer bezoeken we landgoed de Havixhorst.
Eén van de bekendste locaties in het Reestdal is
landgoed de Havixhorst, tegenwoordig een gerenommeerd vier sterren chateauhotel en –restaurant
gelegen aan de Schiphorsterweg tussen De Wijk en
Meppel. Deze sfeervolle en romantische plek is al
meer dan zeshonderd jaar bewoond. In de late Middeleeuwen werd hier een boerderij gesticht, die grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het
Reestdal.
Zoals eerder vermeld, is het Reestdal pas in de Middeleeuwen bewoond geraakt. Het is daarom ook niet zo vreemd, dat
pas in de 14e eeuw in een geschrift melding wordt gemaakt van een
havezathe (stenen boerderij) met de naam ”Havehorst”. De naam is
wel te verklaren. Het woord “have” betekent bezit en met “horst” wordt
een hoogte in het landschap bedoeld. Er waren meer hoge plekken die
in de regio eindigden op “horst”: IJhorst, Lankhorst, Werkhorst zijn
daar voorbeelden van. De boeren die zich vestigden op de hoog gelegen zandkoppen zochten een veilige en droge plek om er te wonen. In
de winter was het stroomgebied van de Reest een grote watervlakte,
wat overigens achter de Havixhorst in natte maanden nog vaak het
geval is. De boerderij bleek succesvol en ontwikkelde zich tot havezathe. Het bedrijf was eigendom van de familie Van den Clooster. Johan
van den Clooster behoorde in de 15e eeuw tot de belangrijkste van de
Drentse edelen en vertegenwoordigde vaak het Drentse Ridderschap.
Dan ben je wel iemand. De havezathe, die inmiddels als “Havixhorst”
bekend stond bleef lange tijd in het bezit van de familie van den Clooster, maar in 1659 kwam hieraan een eind. Het landgoed werd eigendom van Johan de Vos van Steenwijk. Deze familie gebruikte de Havixhorst vaak als zomerverblijf. Aan het begin van de 18e eeuw werd het
bezit verhuurd. Een oude prent uit 1732 laat een rechthoekig huis met
zadeldak en bijgebouwen zien, een voor die tijd al indrukwekkend gebouwencomplex. Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk liet in 1753
Landhuis met slotgracht

Oude tekening havezathe De Havixhorst
het huis verbouwen (na een brand in 1736),
waarbij de Havixhorst z’n huidige vorm kreeg. Het
huidige gebouw is dus meer dan 250 jaar oud.
Aan de voorgevel hangt nog steeds het alliantiewapen van Jan Arend de Vos van Steenwijk en
zijn vrouw Geertruid Agnes van Isselmuiden. In
1962 verkopen erfgenamen van de familie De
Vos van Steenwijk het landgoed aan een familie
uit Wageningen. Het landhuis krijgt dan in korte
tijd meerdere bestemmingen. Zo wordt het een
periode gebruikt als verzorgingstehuis voor demente bejaarden, heeft het gediend als vakantieverblijf en werd het zelfs nog opvangcentrum
voor Vietnamese bootvluchtelingen. Voor een
historisch pand is dit natuurlijk funest. Toen
Stichting Het Drentse Landschap in 1981 het
landhuis met daarbij 100 ha grond kocht, was
het landgoed in verval. Inmiddels zijn we 28
jaar verder en treffen we nu een toplocatie aan
met een prachtig gerestaureerd hotelrestaurant liggend in een oud boerenlandschap met bossen, houtsingels, essen en natte
hooilanden. Het Drents Landschap spreekt zelf
met trots over ”de Poort van Drenthe”.
Voor de wandelaar heeft Het Drents Landschap een korte, maar bijzonder afwisselend
route aangelegd. In het voorjaar is dit stukje
Reestdal een paradijsje voor de natuurliefhebber. Voordat de vaak oude eiken en beuken in
blad staan is de bodem bedekt met witbloeiende bosanemonen. Ook hier bloeiende holwortel, de stinzenplant waar landgoed Dickninge deels z’n bekendheid aan dankt. Maar
ook aan de randen van het landgoed is er
veel te zien. Twee planten vallen op; natuurlijk de dotterbloem, die hier massaal bloeit,
maar zeker ook het moeraskartelblad. Deze
halfparasiet, door sommigen uit frustratie
ook wel “orchidee van het Reestdal” ge-
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noemd, kleurt de hooilanden lichtpaars. Het is een vrij
zeldzame Rode Lijst soort, die in dit deel van het
Reestdal bij honderden bloeit. In het oude landgoedbos met z’n hoge majestueuze beuken en eiken laten
vele soorten kleine zangvogels zich horen en zien. Een
ontmoeting met een bonte specht of een boomklever
is in dit bos een normale zaak. Vlak achter het landhuis kun je als wandelaar ervaren wat een oud hoevelandschap is. Daar zie je oude bolvormige essen, houtsingels, bosjes, poelen, natte graslanden en ruige overhoekjes. Het landschap zoals dat er 100 jaar geleden
uitzag! Het klepperen van ooievaars maakt het beeld
dan helemaal compleet.

REESTIN F O

Oude es

Aan de zuidkant van het landgoed ligt “Lutke Havixhorst”. Dit wordt ook wel Klein Havixhorst genoemd,
maar staat nog beter bekend als De Lokkerij. De familie
Koopman begon hier in 1981 met deelname aan een In het oude landgoedbos heeft Het Drents Landschap de boslandelijk ooievaarsproject. In die tijd was de ooievaar bodem onderzocht. Daaruit bleek dat de bodem voor Drentse
nagenoeg verdwenen en Vogelbescherming Nederland begrippen oud moet zijn. Het bos moet al honderden jaren op
streefde naar herintroductie van deze prachtige vogel. die plaats gestaan hebben. Op zichzelf wel bijzonder, want kostSamen met de natuurbeschermingsvereniging IJhorst/ bare gronden werden vroeger eerder gebruikt als akker dan als
Staphorst werd het ooievaarsbuitenstation De Lokkerij bos. De hulst is er een opvallende verschijning. Deze groenblijopgezet. En met succes. Inmiddels is deze locatie het vende struik, die wel tien meter hoog kan worden is inheems.
meest succesvolle buitenstation in ons land en trekt het Het eiken-hulstbos is typisch Drents, want de hulst voelt zich
op de woensdag- en zaterdagmiddagen meer dan tien- erg thuis in bossen met een beetje zure voedselarme en
duizend bezoekers per jaar. Het
leemachtige bodem. In oude religaat dan ook goed met de ooiegies was het een heilige boom.
vaar in het Reestdal. In 2007 waEen hulst op het boerenerf bood
Natte hooilanden achter het landgoed
ren 184 ooievaarsnesten in het
bescherming tegen blikseminwerkgebied van De Lokkerij beslag.
woond. Het aantal jonge ooievaars
dat uitvloog was 388. Vrijwel alle
Op de essen van het landgoed
jongen hebben een gezonde trekwordt rogge verbouwd. In de zodrang. Eind van de zomer trekken
mermaanden staat het hier en
ze zuidwaarts. Als ze geslachtsrijp
daar blauw van de korenbloem,
zijn (na 2, 3 jaar) komen ze terug
een akkeronkruid dat vroeger
om een broedpaartje te vormen. De
veel meer voor kwam dan tegenmeeste ooievaars komen helaas
woordig. De essen worden op een
niet zo ver. Tijdens de gevaarlijke
ouderwetse manier bemest en
trek verongelukken ze. Slechts 10
gewasbeschermingsmiddelen
tot 20% van de jongen overleeft de
worden niet gebruikt Het landeerste twee levensjaren. In de wingoed telt een paar hele oude ester staan achter het landgoed tientallen ooievaars te sen. Ze liggen net als op andere plekken in het Reestdal op de
blauwbekken Dat is de projectpopulatie die geen trekdrang hogere zandkoppen. De wat bolle vorm is het resultaat van honkent. Deze vogels worden door medewerkers van het ooie- derden jaren mest uit de potstal en afvoer van regenwater.
vaarsbuitenstation bijgevoerd. Als deze groep uitgestorven
is, zal de Reestdalpopulatie alleen uit ooievaars bestaan
De baroktuin van landgoed Havixhorst is weer in ere hersteld
die in de nazomer wegtrekken om in het vroege voorjaar
en voor een ieder gratis toegankelijk. Sinds juni 2008 is er een
weer terug te komen.
prachtige beeldencollectie te bewonderen. Deze verzameling
In april bloeit de bosanemoon
die de benaming “Sculptuur De Havixhorst” kreeg is geselecteerd door museum Beelden aan Zee uit Scheveningen. De
bezoeker krijgt een indruk van de ontwikkeling van de figuratieve twintigste eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst.
In het landhuis is een hotel gevestigd. Het chateau-hotel bestaat uit acht kamers. Elke kamer heeft z’n eigen sfeer en inrichting. Hotel De Havixhorst heeft inmiddels een goed reputatie opgebouwd en wordt regelmatig gebruikt voor bruiloften,
recepties, conferenties en televisieprogramma’s. Goedkoop is
het allemaal niet, het is geen accommodatie voor de “gewone
man”. Die mag er wel graag omheen wandelen. Op zondagmiddagen wil het hier nog wel eens druk zijn. Om dit prachtige landgoed in alle rust te ervaren moet je de wandeling van twee kilometer maken op een doordeweekse dag. Dan pas begrijp je
waarom hier al sinds de 14e eeuw mensen wonen. ¤
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Bosuil
Strix aluco
Met zijn 36-40 cm lijkt de bosuil groot, maar dat komt vooral door zijn enorme
hoeveelheid veren. Hij heeft een spanwijdte van 94-104 cm
Hij leeft in loofbossen met oude bomen, parken,lanen en grote tuinen. Bij
schemer en ’s nachts actief en zit overdag in boomkronen, vooral naaldbomen of bomen met veel klimop. Ze zitten dan dicht tegen de stam op een tak.
Ze hebben maar weinig maanlicht nodig om goed te kunnen zien.
Hij heeft een grote ronde kop met grote donkerbruine-zwarte ogen. Bovenzijde donker roestgeel tot grijsbruin met donkere lengtevlekken en kleine donkere dwarsstreepjes. Wat witte vlektekening op de vleugels en witte lijnen
langs de mantel (veerpartij tussen nek en schouder) en op de schouders grotere witte droppelvlekken. Onderkant geelbruin met grote bruine lengtestrepen. Snavel gelig, poten grijs, nagels aan de basis licht, aan de punt zwartgrijs, iris bruinzwart.
In de vlucht vallen de grote kop, de korte staart en de brede, tamelijk korte, afgeronde vleugels op. Vliegt langzaam en geruisloos dankzij de gewimperde vleugelrand.
Eet vooral kaagdieren (muizen) e.a. kleine zoogdieren als ratten, mollen, eekhoorns en vleermuizen, kleine vogels, amfibieën
en grotere insecten. Het iets grotere vrouwtje vangt ook wel eens jonge hazen, konijnen en duiven. In slechte muizenjaren
vangen ze nogal eens vogels die ze in hun slaap verrassen. Daarom “schelden” veel vogels op de uilen als ze overdag zitten te
slapen.
Bosuilen zijn 's nachts en in de schemering actief; als er jongen zijn gaan ze reeds voor zonsondergang op jacht tot zonsopkomst. Voordat de jacht begint roept het mannetje om zijn territorium af te bakenen, wat hij tegen de ochtend weer doet. Tijdens de baltsperiode kan hij de hele nacht roepen.
De bosuil bemachtigt zijn prooi vanaf een zitplaats
en lokaliseert deze op het gehoor. Hij jaagt echter
ook vliegend of slaat vogels, die uit hun slaapplaats
worden opgeschrikt, in de vlucht. Bosuilen zijn echter ook nestplunderaars, die het vooral voorzien
hebben op holenbroeders. Het geslagen voedsel,
waarmee de jongen overdag worden gevoederd,
wordt tijdens de jacht ergens gedeponeerd.
In zachte winters begint de balts al in januari, maar
normaal begin februari. Het mannetje roept in dan
met een diep hoe-hoe-hoe gevolgd door een lang
beverig oe-oe-oe-oe, het vrouwtje antwoordt met
kljoe-wiek. Buiten de paartijd roepen de uilen met
een schel kewik.
Het nest wordt gemaakt in holtes en in oude nesten
van roofvogels of kraaiachtige, soms ook in oude
gebouwen en (konijnen)holen in de grond. Zij krabt
de nestplaats schoon en als nestmateriaal gebruikt
zij stukgebeten braakballen. In maart/april worden
1-5 (afhankelijk van het voedselaanbod) witte, ronde
eieren gelegd, die alleen zij uitbroedt. Zij begint gelijk
bij het eerste ei te broeden. Zij verlaat alleen het
nest om braakballen en ontlasting kwijt te raken. Bij
een groot voedselaanbod wordt in het nest een
voorraadje aangelegd. Bij weinig voedsel wordt er
een jaartje niet gebroed.

De jongen komen na
28-30 dagen uit het
ei. Ze zijn dan nog
blind, het vrouwtje
blijft dan ook nog 10
dagen in het nest.
Het mannetje voert
voedsel aan, die het
vrouwtje in stukken
scheurt. Ze houdt
de stukjes vlees
tegen de snavel van
het jong, die op de tast het voedsel vindt.
De uilen hebben zeer gevoelige tastharen, waarmee ze in het pikkedonker prooien herkennen.
Zolang de jonge uilen bezig zijn met de opbouw van hun bottenstelsel, maken ze gebruik van de kalk in de botten van de prooidieren.
Uit onderzoek is gebleken dat in de eerste uilenballen die de jongen uitspugen, vrijwel geen botresten voorkomen.
Zodra de jongen iets ouder zijn verlaat het vrouwtje af en toe het
nest om mee te jagen. Na vier à vijf weken verlaten de jongen het
nest. Ze kunnen dan nog niet goed vliegen en zitten voortdurend
in de buurt van het nest op takken om eten te bedelen. Ze worden
daarom "takkelingen" genoemd. De jongen komen niet meer terug
op het nest. Als ze ongeveer vijftig dagen oud zijn, beginnen ze
korte vluchten te maken. In totaal duurt het zo’n twee maanden
voordat de jongen zelf in staat zijn een prooi te vangen. Als
ze circa 3 maanden zijn verlaten ze het territorium van hun
ouders.
Het jong heeft ‘n donskleed. De bovenkant is bruin tot oranjebruin, verder grijsachtig geelbruin met witte en bruine
strepen, na de rui in juni-november krijgt hij zijn volwassen
kleed.
Bosuilen sluiten een huwelijk voor het leven en zoeken pas
bij sterfte een andere partner, ze blijven het hele jaar in
hun territorium
Broedt soms 2x per jaar.
Een bosuil is na één jaar volwassen en kan dan voor nageslacht zorgen. Bosuilen kunnen zo’n 10 à 15 jaar oud worden.¤
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Uit de tuinen van de Kruidenhoeve
Door Anneke Smits-Koolhoven

W

interimpressie
Vanachter de keukentafel of de computer en kijkend door het raam ervaar je de
winter anders dan wanneer je buiten bent. Je ziet een decoratief dun laagje sneeuw op het
gras, op het bakhuisje, op de uitgebloeide sedums, op de hekken, tegen het kippengaas,
op de dakpannen. Je ziet dat het aantal molshopen in het gras gestaag groeit. Je ziet de
vogeltjes druk heen en weer vliegen tussen de pindasnoeren, de vetbolletjes en de pot pindakaas. En ja, daar hangt zowaar een grote bonte specht aan het laatste restje van een
vetbolletje. Een andere keer verbaast het je het dat, heel even maar, een sperwer neerstrijkt bij het vogelvoer, maar meteen weer wegvliegt! Je ziet de mist of de druilerige regen
en kruipt het liefst behaaglijk bij de warme kachel. Je hoort de regen kletteren tegen de
ramen en het loeien van de wind om de boerderij. Maar je voelt het niet….
Nee, dan maar naar buiten: dat dunne laagje ongerepte sneeuw blijkt al gauw te veranderen
in een drabbig bruine smurrie en je schoenen blijken niet helemaal waterdicht. Rubber laarzen kunnen er beter tegen, maar die zijn zo koud aan je voeten. Regen is ook niet fijn en als je er door moet vind je dat het
“vies weer” is. Mist heeft nog wel iets mysterieus, maar snijdende oostenwind is heel concreet en beslist niet aangenaam.
Echt mooi zonnig vriesweer ervaar je weer wel als positiefs! En dan ontdek je na een periode van afwisselend helder vriesweer, nattigheid en kou ineens dat de sneeuwklokjes al een eind boven de grond staan, dat de viburnum, de winterakonietjes en de winterjasmijn in bloei staan, dat de jonge blaadjes van de sedums uitlopen en ook de toverhazelaars bloeien, dat
de jonge parelhoentjes goed groeien en dat de ooievaars bijna weer komen. Daar word je vrolijk van en je beseft dat het
voorjaar voor de deur staat. Wat is dat toch mooi van de natuur dat wàt we ook voor winter beleven het altijd weer voorjaar
wordt. We maken weer plannen voor een nieuw seizoen: we zullen weer snoeien, wieden, zaaien en oogsten en we zullen
weer genieten van tuin, natuur en veel andere mooie en fijne dingen in voorjaar, zomer en herfst. Maar even zijn we blij dat
de winter weer (bijna) voorbij is.¤
Bonte vliegenvanger

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

Vogelsectie

B

ijeenkomst vogelsectie 28-11-08
1+2) Welkomstwoord met koffie en thee door Judith.
3. Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen.
4. Veel verstoring op diverse routes. Op één route van zo'n 200 eieren naar ongeveer 30. Ook
eieren verwisseld. Twee “vreemde” soorten in kastjes; zwarte mezen en gekraagde roodstaart.
5. De nieuwe kastjes zijn nog bij Klaas verkrijgbaar. Houd zelf de nummering bij. Veranderingen aan de nummering graag doorgeven aan Jan van Buren.
6. Graag in het nieuwe seizoen de datum van de eerste eieren van de Bonte Vliegenvanger
doorgeven aan Jan of Judith.
7. De voorraad van de grote kasten is op peil.
8. Zie vogeljaarverslag. Opmerkelijk is wel dat er geen steenuiljongen geringd zijn.
9. De steenuilenwerkgroep heeft 2 nieuwe kasten geplaatst.
De laatste gierzwaluw is vertrokken omstreeks 28-08-08. Er zijn ook enkele nieuwe nestkasten geplaatst.
Alle ooievaarsnesten waren bezet. Zie vogeljaarverslag.
Pauze
De oeverzwaluwwand op het industrieterrein blijft een moeilijk verhaal. Er was verkeerd zand doch men bekijkt nu ander
zand. Wordt vervolgd.
De ijsvogels worden in de omgeving van Balkbrug nog regelmatig gezien.
De bijzondere waarnemingen graag doorgeven aan Henri. Deze worden door hem doorgegeven aan het databestand wat
in de gemeente Hardenberg bijgehouden wordt. Zo kan een beetje bijgehouden worden welke soorten er voorkomen en
evt. welke soorten er broeden. Dat kan in enkele gevallen belangrijk zijn om te weten. Aan de Wolter ter Haarstraat hebben een poosje een paar ransuilen in een boom gebivakkeerd.
Judith en Jan van Buren tellen nog steeds in de winterperiode de watervogels. Er zijn geen bijzondere soorten gezien.
Voor het vogeljaarverslag wordt aan jullie gevraagd om van je ervaringen op de vogelroutes eens een klein verslagje te
maken. Graag mailen naar Jan Dijkema of gewoon aan hem geven.
De Bird Watch was dit jaar gelukkig droog en zonnig. Wel stond er aardig wat wind. Er zijn 38 soorten gezien en geteld.
Vanaf 2005 zijn er al 51 soorten gezien op de uitkijkheuvel bij Takkenhoogte. Er waren dit jaar een paar belangstellenden bijgekomen en het was best gezellig. Ook de koffie, thee en de meegenomen etenswaren smaakte goed. De volgende keer is het op de 1e zaterdag in oktober en wel op de 4e, Werelddierendag.
Enkele ideeën voor het uitje van de vogelsectie zijn genoteerd. De Oostvaardersplassen staan voorlopig bovenaan. Nadere gegevens volgen nog.
De vogelleesmap is inmiddels terecht en gaat weer rond.
Omdat niemand iets voor de rondvraag had is de vergadering door Judith afgesloten en iedereen is een vogelrijk jaar en
een goede thuisreis gewenst. Teo Schmidt.¤
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Boomklever

S

itta Eeestinfouropaea
Deze kleine blauw/grijze vogel die op en neer langs
de bomen kruipt heeft een afmeting van 12 tot 14,5 cm.
De boomklever is blauw/grijs op de bovenzijde, bruin/
oranje op onderzijde. De vogels hebben een zwarte
oogstreep en een lichtere keel. Mannetje en vrouwtje zijn
gelijk van kleur alleen bij het mannetje zijn de kleuren
wat intenser. Beiden hebben een stevige puntige donkere snavel en krachtige bruinachtige poten.
De boomklever is een echte standvogel.
Hij leeft ‘s zomers en ‘s winters in hetzelfde gebied en
heeft nagenoeg geen trekneigingen. Daardoor verspreiden boomklevers zich ook slecht. In Nederland komt de
boomklever voornamelijk in het oosten, midden en zuiden van het land voor. Ze leven graag in een parkachtige
omgeving met oude beuken- en eikenbomen.
In het voorjaar is de boomklever erg luidruchtig. Met stijgende en dalende fluittonen proberen ze een partner te
lokken en hun territorium te verdedigen.
Het gedrag van een boomklever lijkt wel een beetje op een specht. De
vogels klimmen ook langs de boomstam naar boven maar ook naar
beneden en opzij.
Ze houden er ook een smidse op na (een spleet in een boom waar ze
hun voedsel in vastzetten zodat ze dit verder kunnen bewerken). Ze
zijn geen familie van de spechten. In het voorjaar wordt er een paartje
gevormd. Vooral het mannetje roept dan luid om het vrouwtje te versieren. Het nest wordt gebouwd in een holte van een boom of een oud
spechtennest, maar ook wel in een nestkast.
De nestopening wordt op maat gemaakt met
modder, klei of mest.
De ingang moet zo groot zijn dat de vogels er
net doorheen kunnen. Als ze een nestkast uitgekozen hebben om in te nestelen, wordt ook
het deksel en eventueel andere kieren dichtgeplakt. De bodem van de holte wordt bedekt
met dunne boombastschilfers. Er kan zoveel
modder of klei verzameld worden dat een nestkast zo een paar kilo
zwaarder kan worden. Beide vogels bemoeien zich met de nestbouw.
Het vrouwtje legt 5 tot 9 eieren. De eieren zijn wit met kleine bruine
spikkels die door
het vrouwtje 15
tot 18 dagen bebroed worden. De
beide oudervogels

verzorgen de jongen. De jongen blijven 23 tot 24
dagen in de nestholte en na het uit vliegen worden ze nog een dag of 10 gevoerd. Het voedsel
bestaat uit rupsen en andere larven.
Er wordt zover bekend maar 1 broedsel per jaar
groot gebracht.
De jongen worden uit het territorium verjaagd en
vestigen zich niet al te ver van hun geboorte
plek.
In de herfst als er volop voedsel is, in de vorm
van noten en zaden, worden deze verzameld en
verstopt voor de winter.
Als u het genoegen hebt dat er een paar boomklevers bij uw voedertafel op bezoek komen,
dan kunt u mooi het gedrag bekijken.
Ik heb zelf gezien dat de boomklever met een
paar zonnepitten in z’n snavel naar een dikke
eik vloog. De vogel verstopte de zonnepitten in
de boombast en deed er nog een plukje mos
op.
Dit werd elke dag een aantal keren gedaan
waarna ze later de zonnepitten die nog op de
voederplaats lagen terplekke opaten.
Dit verstoppen is een reservepotje waar ook
andere vogels weer van profiteren.
Deze Blauspecht,zoals de Duitsers de vogel

noemen, houdt er nog meer aparte manieren op na. Hij mag namelijk ook graag op de kop slapen. Net een vleermuis. Ook als de vogel
aan komt vliegen landt deze de helft van de keren op de kop. Het is
net of de vogel geen last heeft van zwaartekracht en ziet de helft
van z’n leven er op de kop uit.
Er komen in Europa enkele kleurvariaties voor. In midden Europa
en in Engeland zijn de vogels bij de anaalstreek donkerder. In
Scandinavië zijn de vogels nagenoeg wit aan de onderzijde.
Wanneer u in een omgeving woont met veel oude bomen kunt u
deze vogel tegen komen. Ook in het Reestdal broeden deze vogels
in boomholtes maar ook in nestkasten van de Natuurwerkgroep.
Dit hoeven geen bijzondere kasten te zijn. Gewoon een mezen
kast met een vliegopening van 32mm is voldoende.
Let in het voorjaar maar eens op dit prachtige vogeltje met z’n
luide roep.
Judith Schmidt¤
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Wandelen langs de loop van Het Oude Diep

O

p zondag 16 november 2008 ging de langeafstandswandeling in het beekdal van het Oud Diep gelukkig door. Op
5 oktober 2008 moesten we de deelnemers afbellen. De weergoden werkten toen niet mee. Dat deden ze op deze zondag in
november wel. Droog weer, met zo nu en dan een zonnetje. En
een lekkere wandeltemperatuur. Maar liefst 22 wandelaars begonnen de 17 kilometer lange route bij het “Huus met de belle” in Echten. De wandeling bestond uit een combinatie van twee bestaande
routes: Etappe 1 uit “De loop van het Oude Diep” en de Echtener
Esch route. De tocht bracht de deelnemers door een gevarieerd landschap. Het oude Echten met een aantal prachtige oude boerderijen, de
verrassende bossen ten zuidwesten van Echten, het vlakke beekdal
van het Oude Diep, het talud van de Hoogeveense Vaart, de oevers van
het Oude Diep zelf, de bossen van de boswachterij Echten en de heide
en stuifzanden in het Echtener
Zand. Onderweg een gezellige
en ongedwongen sfeer, er werd
veel gepraat, misschien wel wat
te weinig van het landschap
gezien, maar ja…. je kunt ook
niet alles tegelijk. De nwg bood
de wandelaars twee keer een
consumptie aan. Na ongeveer
een uur lopen was het erg prettig
toeven in het restaurant van
vakantiecentrum De Westerbergen en na afloop stond de koffie
klaar in het kleine, maar sfeervolle Huus met de Belle. Tevreden
en voldaan ging iedereen rond de
klok van 14.00 uur naar huis.¤

Beekdal Oude Diep
En de deelnemers

Het Varsenerveld

O

p woensdagavond 27 mei kunt u met Jan van Marle mee naar het Varsenerveld.
(zie agenda). Jan vertelt al vast over dit bijzonder stukje natuur.

Even ten noorden van Ommen in het buurtschap Varse licht een klein stukje natte heide. Het is een restant van wat eens een
omvangrijk heide en veengebied was. In de laatste 100 jaar is dit ontgonnen. Ongeveer 0.01 procent is gespaard gebleven.
Getuige enkele natuurbeschrijvingen uit die tijd moet het een paradijs geweest zijn.
Henk Ruiter, een groot natuur liefhebber, kwam daar als kleine jongen samen met zijn vader die daar broedvogels aan het
inventariseren was. Er liep nog een schaapskudde en er werd nog turf gestoken. Dit is nog tot in de tachtiger jaren door gegaan. Het gebied is eigendom van de gemeente Ommen. Wij hebben toestemming gekregen om wat met het gebied te gaan
doen. Wanneer heide niet begraasd of gemaaid wordt zal het dicht groeien tot bos en dat dreigde ook hier te gebeuren. In
1997 zijn we begonnen met een aantal vrijwilligers van de vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek. Maaien en afvoeren van het maaisel gebeurde allemaal met de hand. Dit leidde al binnen enkele jaren tot een spectaculair herstel van zeldzame plantensoorten zoals het addertongetje, heidekartelblad, met als een van de hoogtepunten de welriekende nachtorchis.
Zoals de naam al verraadt een plant die alleen ‘s nachts heerlijk ruikt en bestoven wordt door nachtvlinders met een lange
tong. Afgelopen jaar troffen we twee exemplaren van de gevlekte orchis aan en was er een explosie van klokjesgentiaan.
In goede samenwerking met de gemeente zijn er
plag- en kapwerkzaamheden uitgevoerd in het
kader van OBN (overlevingplan bos en natuur,
uitgevoerd door een groepje enthousiaste vrijwilligers. Wanneer je mee gaat met de excursie zul je
je ogen uitkijken wat hier groeit en bloeit.
In 2006 heeft Henk Ruiter mee gedaan met het
Varsenerveld met de verkiezing van de mooiste
plek van Nederland en is hiermee tweede geworden.
Ik hoop,dat jullie hiermee een indruk gekregen
hebben van het Varsenerveld.
Jan van Marle ¤
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Diverse vogels
Oeverzwaluwwand

Beste vogelaars,
l een hele tijd (ongeveer 3 jaar) ben ik met een wand voor
oeverzwaluwen in Dedemsvaart bezig. En om een lang verhaal kort te houden, woensdag 4 februari is die wand aangelegd.
Vanuit Hoogeveen is 350 m3 leemhoudend zand aangevoerd en
gestort, en vervolgens met een kraan verwerkt tot een steile oever. De oever is ongeveer 35 meter lang en 4 meter hoog. Het ziet
er allemaal zeer veel belovend uit, vlak boven het water van een
overstortvijver. De wand is mooi op het oosten gericht, dus ook
ideaal. Dus vliegjes zullen volop aanwezig zijn. Nu de vogels
nog............. In de Dedemsvaartse Courant van vrijdag 6 februari
staat op de voorpagina een mooi artikel met een kleurenfoto, dus
er is wel aandacht aanbesteed.
Hopelijk kunnen we dit voorjaar nog oeverzwaluwen verwelkomen, dat zou helemaal prachtig zijn. Als jullie gelegenheid hebben, ga gerust even kijken op het nieuw aangelegde industrieterrein Rollepaal West te Dedemsvaart, achteraan, ongeveer 100
meter van de Woudbloemweg aan de westzijde van de overstortvijver.
Johan Tinholt¤

A

V

ogelwaarnemingen
Onze vereniging kent een aantal deskundige vogelaars. Buiten ontgaat ze niets. Alles wat fladdert en vliegt
wordt moeiteloos herkend en op naam gebracht. Dat
levert allerlei leuke waarnemingen op. Henri Timmer verzamelt ze en voert de meldingen in in het programma
Kisal. Hieronder volgt een greep uit de talloze ontmoeting met zeldzame of minder zeldzame vogels.
In november 2008:
Patrijzen (9) Woudbloemweg (Johan Tinholt.)
Vuurgoudhaantje in De Schans (Henri Timmer)
Paartje rode wouw bij de Ommerweg (Henri Timmer)
Mandarijneend op De Pol (Judith Schmidt)
In december 2008
IJsvogel Westerhuizingerveld (Mieke Bisseling)
Blauwe kiekendief (2) en grote zilverreiger (3) Rheezerveen (Judith Schmidt)
IJsvogel in de schansgracht, vele keren (Henri Timmer)
In januari 2009
Dode ijsvogel op de schansgracht (Henri Timmer)
Kepen(60) Zuiderbos Dedemsvaart (Teo Overmars)
Taiga rietgans(80) Dedemsvaart- zuid (Judith Schmidt)
Heeft u een leuke vogelmelding?
Bellen of mailen naar Henri Timmer.
tel. 0523-656894
email: henri-timmer@home.nl¤

Bosuil

Talud Hoogeveensche
Vaart

O

Nog meer
Oude Diep:
Oud boerenweggetje
Door de bossen rondom
Echten

proep
We zijn erg benieuwd
naar waarnemingen van
(roepende) bosuilen, steenuilen of ransuilen. Als u een van
deze uilen ziet of hoort, wilt u
dan contact met me opnemen?
We kunnen eventueel op geschikte plekken kasten ophangen om het deze uilensoorten
wat makkelijker te maken.
Vooral de bosuil en de steenuil
zijn vaak gebaat bij een nestkast.
Bij voorbaat dank.
Henri Timmer,
tel. 0523656894
henri-timmer@home.nl¤

PAGIN A 10

REESTIN F O

Landschapnieuws
www.drentslandschap.nl

Buizerd

www.landschapoverijssel.nl

H

et winternummer van het “Het Drentse Landschap”
vertelt over het 75 jarig jubileum dat de organisatie
in 2009 hoopt te vieren. Er worden veel extra activiteiten
georganiseerd. De geschiedenis van de Stichting Het
Drentse Landschap begint eigenlijk in 1948 en niet in
1934. Veertien jaar na de oprichting wordt het eerste
natuurreservaat aangekocht: Kampsheide, bij Balloo. In
de rubriek “Kortweg” staat een berichtje uit het Reestdal
over de waterhuishouding in het gebied. Het Drents Landschap is teleurgesteld over de ontwikkelingen op waterhuishoudkundig gebied in het benedenstroomse deel van
het Reestdal. Om de natuurkwaliteit te verbeteren moet
het waterpeil omhoog en dat wil maar niet lukken. Boeren
staan ook niet te trappelen om agrarisch natuurbeheer uit
te voeren en er kunnen langs de Reest maar moeilijk
gronden worden aangekocht. “Het Drentse Landschap is
pijnlijk duidelijk geworden dat zonder aankoop en functieverandering het hele beleid rond de Reest uitzichtloos zal
blijven”. Dat klinkt niet optimistisch. In de benedenloop
van het Reestdal is nog een aantal boeren actief en die
lijken geen zin te hebben om hun bedrijfsvoering aan te
passen. Dat is natuurlijk ook wel weer begrijpelijk. Misschien dat overleg binnen het project “Samen over de
Reest” nieuwe openingen vindt.
Verder weer veel natuur, cultuur en historie in kwartaalnummer 60. “Een vogel die de gedaante heeft van een
koekoek, vliegt als een uil en het geluid maakt als verschillende kikkers in de verte”. Dat kan natuurlijk alleen maar
de nachtzwaluw zijn.
De vogel is bezig met een comeback. Sinds 1985 is het
aantal nachtzwaluwen in ons land verdubbeld en op alle
Drentse heidevelden komen ze weer voor. Je ziet ze vrijwel
nooit, wat het zijn nachtdieren en overdag zijn ze door hun
camouflagepak niet te lokaliseren. Wat bij weinig mensen
bekend is, is de hongerslaap bij nachtzwaluwen. Bij tijdelijk
voedseltekort (insecten) gaan de vogels over tot energiebesparing. Hartslag en lichaamstemperatuur dalen. Dit komt
bij weinig andere vogels voor. Verder in het nummer ook
aandacht voor de zomereik, huismussen en Bongeveen, een
prachtig ven in de buurt van Vries.¤
Nachtzwaluw

I

n “Natuurlijk Overijssel”, het kwartaal blad van Landschap Overijssel deelt directeur Hen Hengelveld in een
begeleidende brief mee dat Landschap Overijssel erg teleurgesteld is in het besluit van het kabinet om toch in te
zetten op de permanente openstelling van de vliegbasis
Twente. Dat is een aardige domper, want de LO had, samen met andere organisaties, grootse plannen voor het
gebied. Bij sluiting van het vliegveld komt namelijk 450 ha
grond vrij en dat geeft veel mogelijkheden. Zo zijn er kansen voor beekdalherstel en het herstellen van een kwelzone. Positief is wel, dat met vliegveld of zonder vliegveld,
het erop lijkt dat 200 ha van het totale gebied wordt teruggegeven aan de natuur. Landschap Overijssel zal zich hiervoor hard maken. Verder maakt het blad melding van een
positief berichtje uit het moerassige en ontgraven Vledders
bij IJhorst. Daar vond de plantenwerkgroep van de natuurbeschermingsvereniging IJhorst/Staphorst in het eerste
jaar van deze natuurontwikkeling al enkele exemplaren
van beekpunge, dotterbloem en waterviolier. Ook gevleugeld hertshooi, geelgroene zegge, echte koekoeksbloem
en noorse ganzerik werden aangetroffen. Dat is een hoopgevende ontwikkeling! Een boeiend artikel over de buizerd
vertelt over deze roofvogel die het in ons land weer goed
doet. Ruim tienduizend broedparen en ’s winters nog eens
zo’n twintigduizend wintergasten erbij. “Gemak dient de
buizerd” heet het artikel en dat lijkt terecht. Een moeilijke
jager is hij niet, hij eet gewoon wat er voorhanden is. Als
het moet ook regenwormen. Vandaar dat je buizerds soms
als een kip door het weiland ziet lopen.¤
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VVV materiaal

W

andelroute voor kinderen
De natuurwerkgroep de Reest heeft meegewerkt aan het realiseren
van een wandelroute voor kinderen (en volwassenen) vanuit De Wheem in
Oud-Avereest. Het initiatief lag bij Vechtdal Marketing Ommen. In het afgelopen jaar is een poging gedaan om het Reestdal “op de kaart” te zetten en
dat lijkt in deze bijzondere leuk uitgegeven wandelroute wel gelukt. De route
is 4 kilometer lang en heeft als titel “Met meneer Beuk op ontdekkingsreis”.
De route heeft als thema “De boer op
in Oud-Avereest” en gaat langs een
aantal monumentale boerderijen.
Onderweg kunnen de kinderen een
aantal opdrachten doen en vertelt de
routebeschrijving over allerlei karakteristieke kenmerken van een Reestdalboerderij, zoals het uilenbord,
potstal, bakhuisje en siergevel. De
route is te koop bij de regionale VVV’s
en bij De Wheem in Oud-Avereest.¤

B

elevenissenkaart Het Reestdal
En eindelijk is ie er dan. Een kaart van het Reestdal waarop je in een oogopslag kunt
zien wat er in het gebied te beleven valt. Waar heb je een mooi uitzicht, waar kun je heerlijk
wandelen, wat is een goede picknickplek, waar kun je genieten van de cultuur en de historie van het Reestdal enz. De kaart (1cm=1km) is duidelijk en de legenda kent symbolen
voor streekproducten, authentieke boerderijen, landhuizen, uitkijkpunten, stiltegebieden, ja
zelfs monumentale bomen zijn erop aangegeven. Aan de achterzijde van de kaart veel
mooie foto’s en informatie over boerenleven, wandelen de Reest horeca enz.
Voor meer informatie zie:www.reestdal.eu¤

© 2009 Willemien
van Ittersum.
Winterslaap
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Deel van degrote groep

Landschapbeheer

B

innen onze vereniging kennen we al jaren een kleine en grote
groep vrijwilligers die in het Reestdal binnen de reservaatgebieden
van Landschap Overijssel actief is op het gebied van landschapsonderhoud. De projecten worden uitgevoerd in opdracht van Landschap Overijssel. De kleine groep is actief op dinsdag- en woensdagmorgen. De
gemiddelde deelname van de kleine groep was 4.4 vrijwilligers per morgen. Bij de grote groep, die altijd op de tweede zaterdagmorgen van de
maand werkt, was dat 12 personen. Landschap Overijssel is erg blij met
de inzet van onze vrijwilligers en laat dat ook regelmatig merken, want
de harde werkers worden regelmatig in het zonnetje gezet. Zo biedt LO
aan het eind van het seizoen (in mei) de vrijwilligers een excursie en een
lunch aan. En dan hebben we het nog niet eens over de heerlijke soep
(met dank aan de geweldige kookkunsten van HenWeer meer openhaard hout
ny Krol) die te velde met grote gretigheid naar binnen worden gewerkt. De relatie tussen de nwg de
Reest (coördinator Klaas Krol) en Landschap Overijssel (districtbeheerder Hans Dijkstra) is al jaren
erg goed en we hopen dat deze samenwerking nog
lang zo mag doorgaan.
In het jaar 2008 is er weer veel gedaan. Het schema hieronder toont dat aan. Maar liefst 1529 uur
werd er gewerkt. De projecten waren erg divers.
Heide opslag verwijderen is een activiteit die elk
jaar terug komt, net als het verwijderen van de
Overzicht werkzaamheden sectie landschapbeheer 2008
Projecten Landschap Overijssel

uren

Project “Vogelkers” *

399

Project Vogelkers nazorg

321

Elzensingel (afzetten)

meters

84

80

Bosrand opsnoeien

150

4800

Eikenhakhout afzetten

114

m2

Katingermeer talud

78

Vliegdennen verwijderen
Carstenbos
Heideschonen

69

± 6 Ha

60

± 5 Ha

Heideplaggen

33

200

Shi Take palen **

108

Eiken opkronen

12

Natuurwerkdag

32

Diversen***

69

Totaal aantal uren

stuks

80/20

1529

30

Amerikaanse vogelkers. De oorlog tegen
deze exoot is vooral door de kleine groep
gevoerd en zal waarschijnlijk nooit worden
gewonnen. De vijand is wel erg verzwakt en
geminimaliseerd, maar blijkt over veel
veerkracht te beschikken. Meer dan 600
uur is er in 2008 gestoken! Een leuke klus
was het vrij maken van de oevers van het
Katingermeertje. Het vennetje krijgt hierdoor veel meer licht. Landschap Overijssel
gaat dit mooie stukje water weer meer
kansen geven en daar werken we graag
aan mee. Door het afzetten van houtsingels, eikenhakhout en het vrijmaken van
het Katingermeertje is er erg veel brandhout geproduceerd. Nog nooit hadden we
een omzet van 140 m3 hout. Van Landschap Overijssel mag de nwg dit hout verkopen en het geld voor eigen gebruik besteden. Met dank aan Landschap Overijssel!¤

is ongeveer 1 manjaar

*
Heuveltjesbos + Groot-Oever
** Productiebos dunnen
*** Div.: ooievaarsnesten, dassentunnels, schouw, kerkepaden, branden, afrastering e.d.
Opmerkingen:
Opbrengst brandhout voor de kas NWG De Reest ±140 m3
(95 m3 in 2007)
Grote groep gem. 12 vrijw. per morgen; (12 in 2007)
Kleine groep gem. 4,4 vrijw. per morgen; (4.08 in 2007)¤
‘n das brengt ‘n bezoekje aan de kleine groep
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Terugblik

L

andelijke Natuurwerkdag 2008
Op zaterdag 3 november hebben 6 leden van de sectie landschapsbeheer meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag op
de Sterlocatie Lemelerberg. We moesten ons om 9.30 uur verzamelen op de parkeerplaats aan de Oude Raalterweg. Van daaruit
volgde een korte wandeling naar de schuilhut iets verderop aan
de voet van de Archemerberg. Hier kregen we een kop koffie met
plakje cake en een welkomstwoord van Henk Hengeveld. Speciale
gast van de dag was niemand minder dan Popstar Maaike Jansen, die ook een woordje deed en als cadeau het donateurschap
van een heideschaap kreeg aangeboden. Nadat Hans Dijkstra
had uitgelegd wat de bedoeling was en het gereedschap was verdeeld ging de groep van 55 volwassenen met volle energie aan
het werk. Later kwamen er ook nog 21 jonge leden van de scouting bij.
De eerste boom moest omgezaagd worden door Maaike Jansen.
Gezien haar houding en de manier van zaag vasthouden, was het
ook echt haar eerste boom. Omdat de vele fotograven het wilden
vastleggen, duurde het nogal even. Vanaf de schuilhut loopt een wandelroute naar het hoogste punt op de berg en we moesten alle opslag van dennen uit de heide langs het pad verwijderen. We kregen ook nog even bezoek van de schaapskudde. In
de berghelling, zijn een paar “ravijnen” of eigenlijk grote erosiegeulen, waar nogal wat opslag in stond, wat er ook uit moest.
Om ongeveer 12.00 uur kwam iedereen weer bij elkaar, om de inwendige mens te versterken door middel van een paar kommen snert en natuurlijk ook roggebrood met spek. Na de lunchpauze zijn we naar een stuk heide gegaan op de Stapelberg,
waar een heleboel jeneverbessen in staan. Die moesten niet weg natuurlijk, maar wel dennen en ander opslag van bomen er
tussen. Om 14.00 uur werd het werk afgerond, gereedschap verzameld en schoongemaakt. Na een dankwoord van Erik de
Kruif ging iedereen een beetje moe maar voldaan weer naar huis terug, terugdenkend aan een geslaagde dag.
Jan de Gooijer¤

L

angs de oevers van het Katingermeertje
Op zaterdag 8 november werkten de
vrijwilligers van de sectie landschapbeheer
op een mooie locatie. De deelname viel wat
tegen, acht personen meldden zich om
09.00 uur in De Wheem. Na de koffie en
krentenwegge toog de groep naar de werkplek: de oevers van het Katingermeertje.
Nou ja, meertje……… Het vennetje was bijna
niet te zien. De randen zijn in de afgelopen
tijd begroeid geraakt met opslag van berk,
eik, wilg e.d. Wel een oevervegetatie, maar
niet een plantenwereld die je er zou willen.
Van een geleidelijke overgang van land
naar water is ook geen sprake meer. Verder
is het meertje ook dichtgegroeid. Veel riet
en wilg en open water is nauwelijks zichtbaar. De werkgroep maakte een begin met
het verwijderen van de oeverranden. Dat
leverde weer een aantal kubieke meters
haardhout op. De klus was aan het eind van
de morgen nog niet klaar.¤

W

erken in het landschap: Katingermeertje deel 2
Op zaterdag 13 december werkte
de grote groep landbeheer voor de
tweede keer aan het verwijderen
van bomen en struiken langs de
oevers van het Katingermeertje.
Landschap Overijssel wil dit jaar
een halt toe roepen aan het dichtgroeien van het vennetje. Hans
Dijkstra, districtbeheerder van
Landschap Overijssel en verantwoordelijk voor het beheer in de
reservaatgebieden in het Reestdal
vertelde ons het volgende:
“Doordat het wateroppervlak van
het water steeds kleiner wordt door
het dichtgroeien met riet wordt het
gebiedje steeds ongeschikter voor
diverse soorten fauna. Hierbij moet
je denken aan watervogels en amfibieën. Riet kan natuurlijk ook een
geschikt biotoop zijn voor bepaalde soorten als karekiet of sommige amfibieën, maar riet geeft toch aan dat het water voedselrijker is geworden.
Dat is o.a. het gevolg van al dat blad, dat uit de bosrand in het water
terecht komt. Door de bosrand terug te dringen voorkom je niet alleen
verrijking, maar er komt ook weer zon en warmte in het water. Dit is gunstig voor de voortplanting van amfibieën en macrofauna. Landschap
Overijssel gaat het vennetje uitmaaien met een rupskraan en dat zal
best verstorend werken. Om die verstoring tot een minimum te beperken zal het schoonmaken ergens tussen half september en half oktober
worden uitgevoerd. Dan is het broedseizoen voorbij en is de watertemperatuur hoog zodat amfibieën en macrofauna nog genoeg mobiel zijn.”
Op deze koude zaterdagmorgen werd hard gewerkt en aan het eind van
de morgen was een groot deel van de oever weer vrij van opslag van
berk,wilg en eik.¤
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D

ialezing Jan van der Knokke
Donderdagavond 27 november 2008 mocht een
redelijk bezette zaal genieten van de tweede diapresentatie in de vierdelige serie “Zwerven door het hoge
noorden”. Jan van der Knokke uit Steenwijkerwold wist
de ruim dertig bezoekers moeiteloos te boeien met een
bezoek aan het hoge noorden van Great Britain. Veel
ruige Schotse natuur dus.
Jan bezocht de mooiste plekjes in het noord van Schotland en deed ook een aantal van de prachtige Orkneyeilanden aan, zoals het eiland Hoy met de erg bekende
rotspilaar “Old man of Hoy”. Veel prachtige, hoge en
duizelingwekkende rotsachtige kusten zagen we met de
karakteristieke vogels als zeekoet, drieteenmeeuw en
papegaaiduiker. En een eiland helemaal bezet met broedende jan van genten. Maar ook oude graven en vervallen ruines. Want Schotland is niet alleen prachtige natuur, het land kent ook een rijke historie en cultuur. Er
zaten leuke beeldverhaaltjes in de lezing, zoals die over
het gedrag van de noordse stern. Veel natuurfotografen
maken hier gebruik van. Als je in je schuiltentje zit zie je
vaak de mooiste dingen gebeuren.
Jan van der Knokke is een veelzijdig fotograaf. Zijn macro
-opnames zijn net zo boeiend en indrukwekkend als beelden van verlaten landschappen. En hij weet zijn plaatjes
op een leuke en enthousiaste manier te presenteren.
Voor meer informatie en foto’s moet u zijn website eens
bezoeken: www.janvanderknokke.nl¤

N

ieuwjaarswandeling
Op zondag 4 januari werkte het weer niet mee. Dagen van
lekker pittig en droog winterweer gingen aan deze zondag vooraf, maar op deze dag dooide en regende het de hele tijd. Niets
dan grijsgrauwe luchten en dat deed veel mensen beslissen
om gewoon lekker thuis bij de kachel te blijven. Uiteindelijk viel
de deelname nog niet eens tegen. Vooral de langeafstandswandelaars toonden aan karakter te bezitten. Ondanks de
regen en het donkere weer kwamen toch nog 72 deelnemers
de route van 19 kilometer ophalen. De lange route viel erg in
de smaak. Veel wandelaars kenden bijvoorbeeld de naam en
het bestaan van het Canadabos niet en de route over de Ommerschans werd erg gewaardeerd. En na afloop ging de warme
chocolade en de krentenwegge er goed in. Het was zelfs nog
even heel gezellig in De Wheem. De interesse voor de korte
route van 6 kilometer was erg miniem. Niet meer dan 20 deelnemers konden het opbrengen om in regenachtig weer een
rondje te lopen. Conclusie: de echte wandelaar laat zich niet
gauw uit het veld slaan, heeft goed schoeisel en regenkleding
en loopt onder vrijwel alle weersomstandigheden. De andere
doelgroep, de “zondagmiddagwandelaars” laten het gauw afweten. Als de zon niet schijnt en het bovendien ook nog regent,
hebben ze het gauw gezien en blijven lekker thuis. De bijna
500 deelnemers van 6 januari 2008 halen we dus alleen als
alle omstandigheden optimaal zijn. Dat was zondag 4 januari
duidelijk niet het geval.¤

Ja, het is
wel even
schikken als
zo’n “mooie”
wal wordt
afgezet.
Maar er zat
echt heel
veel dood
hout in!

W

erken in het landschap
Op zaterdag 10 januari meldden zich 12 vrijwilligers in De
Wheem voor een morgen landschapbeheer. Op het programma
stond het afzetten van een houtwal tussen Den Oosterhuis en
Schrapveen. Langs dit mooie historische zandweggetje (dat deel
uit maakt van de langeafstandswandeling Loop van de Reest)
bevinden mooie oude houtsingels. De singel aan de oostzijde
moest worden afgezet. Afzetten betekent het tot op de grond
afzagen van de opslag. Dit is noodzakelijk om een singel mooi
regelmatig en dicht te krijgen. Na een paar jaar is er van de kaalslag niets meer te zien. Gebeurt dit niet, dan wordt een houtwal
of houtsingel aan de onderkant open en verliest dit landschapselement zijn functie. De ingreep is erg rigoureus en doet pijn aan
de ogen. Immers, jarenlang heb je tegen dezelfde mooie singel
aangekeken en nou wordt deze op een morgentje helemaal afgezaagd. Tijdens het werken werd de groep dan ook bezocht door
twee buurtbewoners, die erg veel bezwaar maakten tegen deze
vorm van landschaponderhoud. De emoties liepen zo hoog op, dat
vlak na de soep besloten werd om maar te stoppen en eerst de
discussie tussen deze bezwaarmakers en Landschap Overijssel
(de opdrachtgever) af te wachten.¤

V

ogelcursus
Op dinsdag 27 januari draaide het bij de vogelcursus “klein wintergrut” om 25 vogelsoorten die je in deze
omgeving kunt aantreffen. Judith Schmidt had 25 vogels
uitgezocht en presenteerde ze op haar eigen enthousiaste wijze in beeld en geluid. Voorafgaan vertelde Jan Dijkema over de stofwisseling van vogels in de winter. Deze
bleek veel hoger te liggen dan die van de mens. Een hoge lichaamstemperatuur van rond de 41 graden Celsius
betekent dat vogels zich in de winter moeten aanpassen.
Soorten die werden behandeld waren allemaal kleine
zangvogels, zoals vink, roodborst, winterkoning, vrijwel
alle mezensoorten en de wat minder bekende vliegeraars
als kruisbek, barmsijs en keep. De cursus was met 20
deelnemers volgeboekt. Alle cursisten kregen aan het
eind van de avond een presentje in de vorm van een pakket wintervoedering en een cursusmapje met daarin de
behandelde vogels. De cursus krijgt ook nog een praktisch vervolg in de vorm van een vogelexcursie. Die zal
worden gehouden op 28 februari. Om 09.00 uur wordt
dan verzameld bij café De Bootsman, want de rondwandeling vindt plaats in de bossen van Stegeren.¤
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K

inderactiviteitenmiddag
Alle 16 kinderen die zich op woensdag 4 februari opgegeven
hadden voor de activiteitenmiddag “sporen” konden zich om
14.00 uur in de Wheem melden. De kinderen gingen eerst naar
de gelagkamer voor een uitleg over sporen.
Wat zijn nu precies sporen en waar moeten we naar kijken. Welke
dieren maken welke sporen?
Daarna gingen de kinderen naar de deel waar allemaal emmertjes met zand stonden waar ze een afdruk van hun hand in konden maken. Deze werd volgegoten met gips.
De groep werd in tweeën gedeeld en we gingen het bos in om
sporen te zoeken. Er waren volop sporen te vinden. Drollen en

keutels, vraat sporen van kevers, haksporen van de specht. Ook nog
een paar prenten van reeën. We konden ook plekken vinden waar de
reeën geslapen hadden. Verder waren er muizenholletjes, konijnenholen en graafplaatsen van de das te zien. Zelfs een kadaver van
een duif die door een vos gepakt was en waar later nog een buizerd
van gegeten had. Er lagen allemaal stukgebeten veren en ook poep
van een roofvogel. Al met al hebben we een dikke 30 sporen gevonden. Terug in de Wheem hebben we nog even gepraat over wat we
gezien hebben en de kinderen kregen ranja.
Judith¤

D

ialezing Philip Friskorn
Een zeer goed bezette kantine van het Vechtdal
College (75 bezoekers telden we) genoot op dinsdag
10 februari van een prachtige diapresentatie van topfotograaf Philip Friskorn uit Oldemarkt. De aanwezigen
maakten een zwerftocht door de mooiste plekjes in
het noorden van Scandinavië. Een van de mooiste
gebieden op dit “dak van Europa” is het schiereiland
Varanger. Hier laat de natuur zich van de ruigste en
mooiste kant zien: grillige kusten, oerbossen en boeiend licht, als dit niet het paradijs is van de fotograaf,
dan weten we het niet meer. Friskorn voelt zich in
deze Scandinavische ruigten als een vis in het water
en maakt de mooiste plaatjes. En met die beelden
krijgt hij zijn toehoorders waar hij ze hebben wil, namelijk vallend van de ene verbazing in de andere.
Prachtige foto’s gekoppeld aan een bijzondere manier van vertellen (rustig, kundig, perfecte timing en
afgewisseld met humor) maakte deze avond tot een
groot succes. Voor meer info over deze fotograaf:
www.skylark.nl¤

De wilgentenen zijn bestemd voor de ooievaarsnesten

W

ilgen knotten
Op zaterdag 14 februari mocht de werkgroep landschapbeheer naar de Mulderij om daar een aantal wilgen te knotten. Landschap Overijssel is op deze locatie in bezit van aan de Reest grenzende hooilanden. Langs het weggetje er naar toe werden alle
knotwilgen snel van hun takken en tenen ontdaan. Het is bijna niet
voor te stellen waartoe een wilg in twee jaar in staat is. Veel takken
waren meer dan vuistdik en dat in zo’n korte periode! Medewerkers van De Lokkerij waren aanwezig om wilgentenen te verzamelen. Het ooievaarsstation gebruikt wilgentakken om ooievaarsnesten te maken of te herstellen. Het winterse weer was erg mooi, het
was dan ook weer een heerlijke morgen in de vrije natuur.¤

Lekker kaal zo’n
geknotte wilg

AGENDA

I

n de maanden maart, april en mei organiseren we
nog een aantal leuke activiteiten.
Er staat nog een dialezing uit de serie “zwerven door
het hoge noorden” op het programma, verder zijn
het vooral buitenactiviteiten waar u aan kunt deelnemen.
Op zaterdag 28 februari gaan de deelnemers van de
vogelcursus ”klein wintergrut” op excursie. In de omgeving van Junne/Stegeren komen veel vogelsoorten
voor die tijdens de cursusavond zijn behandeld. Nu
kijken of ze zijn te vinden. Na afloop is er koffie in De
Bootsman.
Op donderdag 5 maart sluiten we de succesvolle serie “zwerven door het hoge noorden” af met een presentatie van Lubbert Boersma. Deze bekende Friese
natuurfotograaf komt naar ons toe met de diapresentatie “Natuurlijk Noorwegen”. Lubbert vertelt hierover:
“Fijn dat ik een lezing voor jullie vereniging mag geven. De presentatie” Natuurlijk Noorwegen” is een
lezing over de schitterende natuur in dit land. De
beelden laten zowel het voorjaar als de zomer en
vooral de prachtige kleuren van de herfst zien. In het
voorjaar is veelal nog veel sneeuw te zien terwijl de
herfst met zijn vele kleurschakeringen aan de Indian
Summer doen denken. Voor een ieder die dit nog nooit
met eigen ogen heeft gezien bijna onwerkelijk.”
Lubbert Boersma heeft een eigen website met veel
mooie foto’s: www.lubbertboersma.nl
De avond begint om 20.00 uur in het Vechtdal College
aan de Langewijk in Dedemsvaart. De toegang is gratis,
ook voor niet leden.
Op dinsdag 10 maart houdt de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. De agenda is als bijlage aan deze
Reestinfo toegevoegd. We hopen op een goede opkomst. Locatie: lokaal 5 Vechtdal College, Langewijk,
Dedemsvaart. Aanvang 20.00 uur.
Op zaterdag 14
maart kan de werkgroep landschapbeheer aan het werk
op Den Huizen.
Daar groeit een 250
meter lange meidoornhaag en die
moet voor een groot
deel weer worden
afgezet. Dat is een leuke klus op een erg mooie locatie.
Het afzetten van meidoornhagen komt de kwaliteit van dit
landschapselement ten goed. De haag wordt er uiteindelijk
dichter van en biedt dan meer dekking en bescherming
voor de dierenwereld in dit prachtige stukje Reestdal.
Verzamelen om 09.00 uur in de Wheem. Na de koffie en
krentenwegge gaan we naar de werkplek.

Op zondag 5 april kunnen wandelaars mee met een langeafstandswandeling door een mooi stukje Drenthe. De route die
we gaan lopen heet “Scharreveldroute” en is 17 km lang. Het
Scharreveld is eigendom van Het Drents Landschap en groeit
dankzij aankopen uit tot een uitzonderlijk mooi heidegebied. De
wandeling passeert onbekende dorpjes als Makkum en Holthe
en geeft een mooie sfeer van een stukje Drenthe, waar niet
zoveel veranderd is.
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dat kan bij Teo en Judith, tel
0523-616098. De deelname is gratis. Er is geen horeca onderweg. Dus proviand mee en natuurlijk goede wandelschoenen.
Als afsluiting gaan we ergens koffie drinken. Verzamelen om
09.00 uur op de carpoolplaats naast viaduct afslag/oprit N48.
Op zaterdag 11 april komt de werkgroep landschapbeheer weer
bij elkaar en wordt er gewerkt op de heideterreintjes in De
Haardennen. Daar is nog veel opslag en die moet worden verwijderd. Dan kan mooi voordat het groeiseizoen weer gaat beginnen. Verzamelen om 09.00 uur in De Wheem.
In april gaat de vogelsectie op
excursie. De voorbereiding is
nog niet afgerond. Alle leden
van de sectie krijgen hierover
nog bericht.

winterkoninkje

Op zaterdag 9 mei sluit de
werkgroep landschapbeheer
het seizoen af. Er wordt niet
meer op locatie gewerkt,
maar op deze morgen gaan
de vrijwilligers onder leiding
van
Hans
Dijkstra
(districtbeheerder Landschap
Overijssel) op excursie. Landschap Overijssel biedt de groep
ook een lunch aan. Deze activiteit is inmiddels al een traditie
geworden en verstevigt de toch al goede relatie tussen Landschap Overijssel en de natuurwerkgroep de Reest.
De leden krijgen nog nader bericht over deze dag.
Op woensdag 13 mei organiseert de werkgroep kinderactiviteiten een leuke en leerzame middag over “vogeltjes en hun nestjes” Aanvang 14.00 uur. De kinderen moeten zich van te voren
opgeven bij Alien Klein telefoonnummer 0523-656395. En de
kosten zijn € 1,00.
Op woensdagavond 27 mei kunt u mee op excursie door een
bijzonder natuurgebied hier vlak in de buurt. Jan van Marle leidt
u graag rond door het Varsenerveld. In dit relatief klein natuurreservaat is de flora zo bijzonder dat u niet weet wat u ziet! En
de geschiedenis van het terrein is ook erg interessant. Elders in
deze Reestinfo vertelt Jan van Marle over dit bijzonder stukje
landschap.
Opgave vooraf is nodig. Dat kan bij Teo en Judith, tel 0523616098.
Verzamelen bij de schuilhut van de Ommerschans om 19.00
uur. Deelname gratis en alleen voor leden. ¤

