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Mededelingen uit het bestuur

D

e eerste verenigingsactiviteiten liggen al weer achter ons. De werkgroep landschapbeheer is op twee
locaties in het Reestdal aan het werk geweest en de
werkgroep kinderactiviteiten mag terugkijken op drie
goed bezochte middagen in De Wheem. Bovendien
leverde de traditionele langeafstandswandeling, waarmee we elk seizoen het jaar openen, een prachtige dag
in het wandelparadijs Twente op. En wat ook opmerkelijk was, bij de vogeltelling op Takkenhoogte zagen onze
tellers een roofvogel, die we vrijwel nooit in deze regio
zien. We gaan deze winter vier dialezingen organiseren.
De eerste in november, de drie andere in januari, februari en maart. We hopen weer op een goede opkomst. Waar we erg blij mee zijn is onze nieuwe website. Op www.nwgdereest.nl vindt u erg veel over de activiteiten van onze vereniging, een archief met tientallen
artikelen die in het verleden in De Reestinfo verschenen, veel foto’s, maar wat veel belangrijker is: de actualiteit. Op de openingspagina van de site vindt u info
over de eerstvolgende activiteit en u kunt foto’s en verslagen lezen van activiteiten die kort geleden hebben
plaatsgevonden. Chris Bisseling is onze webmaster. Hij
heeft de site een nieuwe frisse opzet gegeven. We hopen, dat u de site bij uw favorieten zet en er regelmatig
op kijkt. Verder vertellen we u in deze Reestinfo, dat we
een deel van onze houtopbrengsten willen besteden
aan een algemeen doel. De nwg zit momenteel goed bij
kas. Een relatief groot deel van het saldo is bijeengebracht door de werkgroep landschapbeheer. Van Landschap Overijssel mogen we het hout dat we oogsten
zelf verkopen en dat heeft de vereniging tot nu toe geen
windeieren gelegd. En met dat geld gaan we iets leuks
doen. Veel leesplezier!
Namens het bestuur van de nwg,
Jan Dijkema, voorzitter¤

Kleine vuurvlinder tijdens eerste werkdag Landschapbeheer
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WWW.NWGDEREEST.NL

W

elkom op de nieuwe, dynamische website van de natuurwerkgroep de Reest.
Voor de kenners: deze website is gemaakt in WordPress. Het voordeel is dat hier makkelijker, sneller en door
meer mensen berichten, foto’s actualiteiten enz. kan worden geplaatst. Ook jij als leze kan je mening (zij het beperkt)
achterlaten.
Een korte uitleg:
1. In deze balk staan de linken diverse “statische” pagina’s. Onder “Vereniging” en “Werkgroepen” staat de algemene
info over onze vereniging en haar werkgroepen. Onder “Publicaties”staan de laatste Reestinfo’s, die je dan eindelijk in
kleur kunt bewonderen! Onder “Foto’s” staan diverse albums met veel foto’s van het Reestdal. Deze foto’s circuleren bij
punt 4.
4 Er zal regelmatig nieuwe foto’s worden toegevoegd. Onder “Agenda” staan de komende activiteiten. Onder punt
5 zie je in het kort de eerste 4. “Links” zijn linken naar de andere sites zoals Landschap Overijssel enz. Onder “Archief”
staan oude artikelen uit vroegere Reestinfo’s bv. Artikelen over vogels en zoogdieren, van de Kruidenhoeve, Reestdal
enz.
6. Dit is het “Berichten-blog”. Als er een activiteit nadert, staat hier wat meer info, of als die activiteit geweest is, een
verslag erover. Ook andere interessante info kan hier worden geplaatst. Bv als er een bijzondere vogel gezien is. Elk
bericht wordt in een categorie geplaatst.: punt 2.
2 hier kun de berichten per categorie bekijken. Onder punt 3 is dat nog
verder uitgewerkt. Bij punt 7 kun je zelf eventueel commentaar achterlaten. Als er een getal staat, geeft dat aan hoeveel
commentaar er al gegeven is. (klik op “comments”)
Er staan nu nog veel Engelse kreten op de site, maar die gaan nog vertaald worden. Dat kost echter veel tijd, dus even
geduld.¤
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Mooie plekjes in het Reestdal
Oude boswal

D

e esbosjes van Zuidwolde.
In deze serie geven we een beschrijving van
een bepaald gebied, gehucht of reservaat in of
nabij het Reestdal. Aandacht wordt besteed aan
historie, cultuur en natuur. In vorige Reestinfo’s
bezochten we Schrapveen, Meeuwenveen/
Takkenhoogte, de Havixhorst en De Stapel.
In het handboek van de Stichting Het Drents Landschap staan ze vermeld onder het hoofdstuk
“Reest en heerlijkheid”: de esbosjes van Zuidwolde. Dit artikel gaat over een stukje mooi bewaard
gebleven oud cultuurlandschap ten noorden van
Nolde.
Als je via Schrapveen de N48 oversteekt kom je in
een prachtig kleinschalig landschap terecht. Het is
wat glooiend, kleine akkers, bosjes en weilandjes
wisselen elkaar af. Hier en daar staat een boerderij.
Dit landschap tref je aan weerszijden van de Ommerweg (Balkbrug-Zuidwolde) aan. Dit gebied wordt ook wel de
stuwwal van Zuidwolde genoemd.
Op oude kaarten rond het jaar 1900 ziet het landschap er heel
anders uit dan nu. Oostelijk van Nolde ligt een uitgestrekt heideveld: Het Nolderveld. Op veel plekken is dit gebied moerassig. Een
van die natte plekken is de huidige Meeuwenplas (nu onderdeel
van het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte). Aan de randen
van deze grote stille heide lagen gehuchten als Wildenberg, Den
Kaat, Fort, Rabbinge, Drogt en Bazuin. Elke dag werd de heide door
schaapskuddes begraasd. De boeren hadden de schapen nodig om
aan mest te komen. De mest werd opgepot in de schaapskooien,
die aan de rand van het Nolderveld moeten hebben gestaan. Van
het heideveld zijn nog twee stukjes over: de Wildenberg en een klein
heideperceeltje, dat nog de naam Nolderveld draagt en eigendom is
van Stichting Het Drents Landschap. Dit geïsoleerde terreintje
(oppervlakte 23 ha) ligt ten oosten van de Meeuwenweg en wordt
door iedereen een beetje over het hoofd gezien. Je komt er meer
Schotse Hooglanders dan mensen tegen.
Aan de noord- en oostkant van het grote Nolderveld is het landschap
vroeger door schuivend ijs opgestuwd. Op deze “heuvels” gingen de
boeren wonen en werden akkertjes aangelegd. Zo ontstonden bijvoorbeeld de “Schotteresch” bij Schottershuizen en de”Linderesch”

ten westen van Linde. Maar op oude kaarten vind je
ook de “Nolderesch” en de “Drogteresch”. Zo rond
1850 lagen deze akkers er kaal bij. De bosjes die er
nu zijn waren er toen niet. Op kaarten van rond 1900
zie je wel dat een aantal essen onderbroken wordt
door langgerekte bospercelen. Hoe is dat te verklaren? Rond 1900 brak de “ziekte der essen”uit. Het
eerste wat je in gedachten komt is een boomziekte.
Essen kunnen net als iepen en kastanjes ziek worden.
Maar al gauw blijkt dat het hier om een ander soort es
gaat. De akkertjes raakten rond de eeuwwisseling
namelijk uitgeput. Groot gebrek aan mest? In ieder
geval wilde het graan, dat er ieder jaar op werd gebouwd niet meer groeien. Door een deel van de akkers in te planten met eiken leverde dat op termijn
altijd nog geriefhout op. Later werden er op andere
plekken ook andere boomsoorten geplant. Zo ontstond een prachtig kleinschalig landschap met daarin
een afwisseling van bosjes, akkertjes en weilandjes.
Gelukkig zag de Stichting Het Drents Landschap de
schoonheid ervan en werd een kleine 50 ha oud cultuurlandschap veilig gesteld. Het beleid van de organisatie bestaat uit het opkopen van kleine bosjes.
“Uitheemse soorten worden verwijderd, er wordt gestreefd naar boomsoorten die in het gebied thuishoren. De bosjes worden omgevormd tot loofbos en de
natuur mag dan haar gang gaan. Verder worden in het
gebied houtwallen en singels zoveel mogelijk gerestaureerd en uitgebreid. Bij het beheer van graanakkers en graslandjes wordt geprobeerd de natuurwaarden zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen..
De esbosjes zijn rijk aan dierenleven. Vooral de das
doet het hier erg goed. Op meerdere locatie liggen
dassenburchten. Maar ook reeën, steenmarters en
verschillende vleermuissoorten laten zich zien. Voor
vlinderliefhebbers is het goed te horen, dat de sleedoornpage in het terrein voorkomt. Het is de enige
plek in Drenthe waar deze vlinder is aangetroffen.
Etappe 6 en 7 van de langeafstandswandeling “Loop
van de Reest” gaan langs en door de esbosjes van
Zuidwolde. Tijdens de 11 en 10 km lange etappes
krijg je als wandelaar een goede indruk van schoonheid van dit kleinschalige cultuurlandschap.¤
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Kramsvogel

I

n deze tijd van het jaar is er heel veel beweging in de vogel wereld. Dit alles gaat om de
winter te overleven. Er zijn vogels die zoeken
allerlei voedsel bij elkaar en verstoppen dit
zoals de gaai en de boomklever. Zij weten dit
voedsel meestal goed terug te vinden wanneer
er een schralere periode komt met sneeuw en
ijs. Het zijn standvogels en blijven het hele jaar
rond ongeveer in de zelfde omgeving. Er zijn
ook vogels die rondtrekken van bosje naar
bosje vaak in groepen. Als het wat kouder
wordt trekken ze zuidwaarts, blijft het een
zachte winter dan blijven ze wat meer in het
noorden. We denken bij dit soort gedrag aan
mezen- en vinkensoorten. Ook vogel als kievit
en wulp gaan vaak met de vorstgrens mee.
Dan zijn er vogels die op een bepaald tijdstip
wegtrekken het maakt niet uit of het nog mooi
en warm weer is, ze gaan. Dit wordt vaak bepaald door de lengte van de dag. Dit zien we
bijvoorbeeld aan zwaluwen, vliegenvangers en
leeuweriken.
Er komen hier in Nederland ook veel vogels uit Scandinavië en Oost Europa. Dan denken we meestal aan de
duizenden ganzen die in ons land verblijven.
Maar ook kauwtjes en holenduiven komen in grote
groepen uit Oost Europa.
Waar ik het in dit verhaal over de vogeltrek wil hebben
is over de kramsvogel. De kramsvogel (Turdus pilaris)
ook wel de veldtjakker genoemd.
De kramsvogel valt onder de familie van de lijsterachtigen. In West Europa leven zes lijstersoorten. De grote
lijster, de kramsvogel, de merel, de beflijster, de zanglijster en de koperwiek.
De kramsvogel is 22 cm tot 27 cm groot, heeft een grijze kop en rug, bruine schouders, een oranje keel met
zwarte spikkels en een witte buik. De snavel is geel en
de poten zijn zwart. Door de witte wenkbrauw en de
donkere aftekening rond z’n oog krijgt de vogel een
“kwade” uitdrukking.
Er komen in Nederland ongeveer 2 miljoen van deze
jeneverbessen

lijsters, veelal in groepen van 50 tot 500 vogels maar soms ook
enkele duizenden vogels bij elkaar. Ook zijn er in deze groepen
ook grote lijsters en koperwieken maar de kramsvogel heeft
meestal de overhand. Vaak zie je ze ook met kieviten en
spreeuwen. Als zo’n groep opvliegt zijn ze goed te herkennen.
Ze maken veel kabaal. Met hun “tjak-tjak” roep houden ze
contact met elkaar.
De kramsvogel komt in de winter veel voor in omgeving van
Balkbrug en Dedemsvaart. Bij een zachte winter zult u voor
deze vogel wel het huis uit moeten. Wilt u hem zien? Ze zitten
dan op weilanden of in bomen en struiken waar nog bessen
aan zitten. Alleen bij strenge vorst zoeken ze de tuinen op en
mogen dan graag eten van fruit en brood wat gestrooid wordt
als wintervoer. Als er een kramsvogel bij de voederplaats is
worden alle andere vogels weggejaagd. Ze zijn erg agressief
naar concurrenten.
De kramsvogel broedt in Scandinavië, Oost Europa, Duitsland
en in de Alpen. Daar gedragen ze zich net als de merels hier.
Broeden gewoon in tuinen, hippen over het gazon en vechten
met elkaar. Ze hebben een eenvoudige kwetterende zang.
Vijanden worden met een ratellende “trrrrtrrrrtrrrr” verjaagd.
Dit doet de grote lijster ook.
Soms broedt de kramsvogel ook in Nederland, in Zuid Limburg maar dat is niet elk jaar het geval.
Als u deze winter een beetje om u heen kijkt zult u
deze prachtige vogel vast te zien krijgen en ook
andere wintergasten uit het hoge noorden en het
verre oosten.
In het verklarend en etymologisch woordenboek
van de Nederlands vogelnamen
(K.J. Eigenhuis) staat over de kramsvogel het volgende:
De naam komt als volksnaam in de Achterhoek
voor als Krampvogel, in Limburg als Krammes of
Krammesvogel. Het woordje krams is afgeleid van
een oud Saksisch woord voor jeneverbes. Dus een
vogel die zich voedt met de bessen van de jeneverbes of de jeneverbesstruik gebruikt om er in te
schuilen.
Judith ¤
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Uit de tuinen van de Kruidenhoeve
Door Anneke Smits-Koolhoven

P

hytolacca Americana – Westerse Karmozijnbes

Wie kent ‘m niet: de westerse karmozijnbes? Aan het eind van de zomer
staat deze plant met zijn kolven met heel donker paarse bessen opvallend te
pronken en laat iedereen verbaasd staan door zijn exotische verschijning.
In de zomer verschijnen er aan de Phytolacca Americana trossen met kleine
witte bloemetjes die na de bevruchting door bijen en wespen bessen gaan
vormen die langzaam via roze naar donker paarsviolet verkleuren. De bessen leveren een rode kleurstof. Alle delen van de plant zijn giftig, maar het
schijnt dat wortels en pitten van de vruchtjes vooral erg giftig zijn.
De Phytolacca Americana komt zoals de naam al doet vermoeden uit Noord
Amerika. Daar werd de verfstof uit de plant al eeuwen gebruikt door indianenstammen. Zij verfden er hun gebruiksvoorwerpen van hout en schors
mee, hun dierenhuiden en tenslotte ook hun eigen huid. Inwendig werd een
kleine dosis van de karmozijnwortel gebruikt voor de bestrijding van reuma
en uitwendig moest de wortel bij huidziekten helpen.
De wortel van de karmozijnbes wordt nu nog wel gebruikt in de homeopathie.
Het homeopathische middel van de verse wortel schijnt pijnen in het hele
lichaam te verlichten.
Het rode sap uit de bessen werd in het verleden nogal eens gebruikt om fletse rode wijn een betere kleur te geven. Uiteraard was dit verboden. De
smaak van de wijn werd er niet beter van, om over de gezondheid van de
gebruiker maar te zwijgen…. Deze handelwijze leidde, vooral in Zuid-Europa,
nogal eens tot vergiftigingen.
De gedroogde bessen van de karmozijnbes werden kermes genoemd, verwarrend want de rode kleurstof, gewonnen uit vrouwelijke schildluizen die op
de Amerikaanse kermeseik leven, wordt ook kermes genoemd. Tegenwoordig wordt de “karmozijn” kleurstof synthetisch geproduceerd.
Natuurlijk staan er in de Tuinen van De Kruidenhoeve ook enkele exemplaren van deze aparte vaste plant, maar de vroege nachtvorst in de eerste helft
van oktober deed de plant dit jaar al vroeg in elkaar zakken.¤

10 jaar schrijft Anneke nu al over
planten en hun (medische) toepassingen. Planten die in haar eigen Kruidenhoeve te vinden zijn.
Nu vindt ze het genoeg.
Anneke: heel erg bedankt voor je interessante en leerzame stukjes. We
zullen je missen.
Namens de redactie, Mieke.
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Hans Dijkstra
Wat heb je met het Reestdal?
Dit gebied is erg mooi om te beheren. Dat vind ik van de
Lemelerberg ook, maar de afwisseling van het terrein en
de vele contacten die je hier hebt is wel erg boeiend. Het
vergt een totaal andere aanpak. De Lemelerberg met meer
dan 900 ha bos en heidebeheer is anders dan het Reestdal met zijn tientallen pachters en gras-op-stam-kopers.
Het is natuurlijk ook een heel langgerekt gebied, je hebt te
maken met een afstand van meer dan 30 kilometer. Je
hebt hier heel veel natuurtypes, van heide tot beek, van
hooiland tot bos. We hebben gebouwen, een bezoekerscentrum, noem maar op. Erg afwisselend allemaal. Het
Reestdal is wel een beetje mijn terrein, zo voel ik dat wel.
Waaruit bestaan de bezittingen van Landschap Overijssel
precies?
Van de 800 ha die we hier bezitten is 600 ha grasland. Dat
is ook wel te verklaren, want botanisch gezien zit daar de
meeste natuurwaarde in. Vooral langs de Reest zijn dit
landen met veel potentie. We hebben daarnaast alleen al
zo’n 50 tot 60 ha hakhoutbosjes, we bezitten kleine bosjes, twee grote bospercelen (Haardennen en Carstensbos),
50 ha akkers ,heideveldjes, wegen, water en erven
(boerderijen).

H

et Reestdal is wel een beetje mijn terrein, zo voelt dat
wel…
wel
Voor veel van onze leden is Hans Dijkstra wel bekend.
Hans is terreinbeheerder west bij Landschap Overijssel en
één van de reservaten die hij beheert is het Overijsselse
deel van het Reestdal. In dit interview vertelt Hans over
zijn band met het beekdal en over het beheer dat Landschap Overijssel in het Reestdal toepast. We spreken hem
op een maandagmiddag in De Wheem, de dag waarop
Hans altijd “zitting houdt” op het kantoor.

Het Reestdal is niet het enige reservaat dat Hans beheert.
Het zijn er nog veel meer:
Ik heb acht reservaten onder mijn beheer. Het grootste is
De Lemelerberg, met zo’n 950 ha. Maar ook Landgoed De
Horte, Landgoed Soeslo, Buitenlanden Langenholte en
nog een aantal terreinen rondom Zwolle. Hier in het Reestdal zit ik het langst. Ik heb een veelzijdige baan, ik mag me
bemoeien met het dagelijks beheer van die terreinen. Ik
stuur de buitendienst aan, regel allerlei werkplannen,
maak overeenkomsten, onderhoud veel contacten met
campingeigenaars, waterschappen, vrijwilligers, gemeenten enz. Ik heb een regelfunctie, dus ook veel vergaderen
en alles wat er nog bij komt. Ik kom hierdoor niet zo veel
meer in het veld. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik denk dat
de kwaliteit van dit werk achteruit gaat naarmate je meer
achter je bureau zit. Ik ben ook opzichter, ik moet ook controleren of een aannemer zijn werk goed doet, of dat er
stiekem ergens gekapt wordt of dat er illegaal vuilnis
wordt gestort, maar ja… tien jaar geleden was dat allemaal anders.

Het Drents Landschap heeft de andere kant van de Reest.
ook zo rond de 800 ha reservaatgebieden in bezit aan Werken jullie ook samen?
De Reest blijft natuurlijk een grens. Twee provincies, twee
verschillenden vormen van beleid en twee verschillende
provinciale landschappen. In grote lijnen is het hooilandbeheer hetzelfde, we hebben wel hetzelfde doel namelijk
het ontwikkelen van de vegetatie. Dus maaibeheer toepassen, niet bemesten, grassen en kruiden eerst laten
uitbloeien enz. Maar er zijn wel verschillen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende maaidata aanhouden. Wij maaien op verschillende data: 15 juni, 1 juli of 10 augustus en
we hebben een paar perceeltjes die we heel laat in het
seizoen maaien. Het Drents Landschap heeft nogal wat
grasland dat pas half augustus gemaaid wordt.
Er is nog een derde organisatie die een rol speelt in het
Reestdal, dat is het waterschap, dat zit er letterlijk precies tussen in.
Het Waterschap heeft verschillende belangen, ze moeten de belangen van de natuurbeschermingsorganisaties in acht nemen, maar ook die van de boeren en
niemand wil een volgelopen kelder. Het Waterschap
kijkt ook naar wegen en gebouwen. Het Waterschap
moet voortdurend afwegingen maken. Het is een uitvoerende instantie, net als Landschap Overijssel. Wij voeren uit wat de overheid bepaalt. De overheid zegt tegen
ons “Dit is aangewezen als natuurgebied, hier heb je
een pot met geld, ga het maar beheren”. Dat moeten
we wel verantwoorden natuurlijk. Bij het waterschap
werkt dat ook zo. Dat is best lastig, want wij zeggen
“Het waterpeil in de Reest moet omhoog”. Er zitten ook
boeren in het Reestdal en die zeggen “Het waterpeil
moet naar beneden. We willen geen nat land hebben,
anders kunnen we niet op tijd maaien.” Zolang er nog
verschillende belangen zijn kan het waterschap niets
anders dan hier een middenweg kiezen.
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Oud cultuurlandschap

Het Reestdal is nog steeds te droog. Er wordt al jaren
over gepraat om dit probleem nou echt eens aan te pakken. Gaat er in de komende jaren iets gebeuren op het
gebied van waterbeheer? Tenslotte zijn de graslanden
aan de Reest voor het grootste deel in bezit van de beide provinciale landschappen.
Overijssel is nogal een landbouwminded provincie, dus
het provinciebestuur zal niet tot het uiterste willen gaan
om de boeren uit het Reestdal weg te krijgen. Het is trouwens heel vaak op basis van vrijwilligheid als een boer
zich laat uitkopen. Er zijn nu ook wel agrariërs die wel
weg willen om op een andere plaats te boeren, maar er
moet wel geld tegenover staan. Dat is nu wel een probleem, maar er gaat nu een wettelijke ruilverkaveling
spelen en dat is een mooi instrument zijn om je natuurdoelen te realiseren. Een beetje slimme boer had dertig
jaar geleden al in de gaten dat er in het Reestdal geen
toekomst lag voor zijn bedrijf, die hebben zo langzamerhand alles al verkocht langs de Reest en hebben op een
andere plek in de regio hun bedrijf voortgezet. De Reest
heeft inderdaad voor natuurdoelen een veel te laag peil,
maar dat gaat in de naaste toekomst dus wel veranderen.
De Europese Unie heeft richtlijnen voor waterbeheer opgesteld en daar moet het waterschap zich ook aan houden.
Het waterschap heeft op 37 punten meetpunten in de
Reest gerealiseerd. Daar wordt nu een zogenaamde nulmeting gedaan. Het was helemaal niet bekend hoeveel
water er door de Reest stroomt, hoe hoog en hoe laag de
beek af en toe staat, wat de stroomsnelheid is enz, Met die
gegevens, gekoppeld aan grondkaarten en hoogtelijnenkaarten, maar ook grondwatertrappenkaarten gaan ze nu
een model opstellen voor het hele Reestgebied. Er wordt
uitgegaan voor het meest optimale voor de natuur, maar
dan wel zo dat wegen, bebouwing e.d. daar geen last van
zullen ondervinden. In de praktijk zal dat betekenen dat het
winterpeil tientallen centimeters omhoog zal gaan. Ik denk
dat het niet lang meer gaat duren.
Dus straks ook weer ondergelopen hooilanden in de middenloop van het beekdal en niet meer alleen tussen IJhorst
en Meppel?
Ja, maar zo was het eerder ook al. Als je oudere mensen
vraagt, weten ze dat nog erg goed. Het is ook belangrijk, dat
de Reest ’s winters hoog staat en dat graslanden regelmatig
onder water staan. In de zomer moet je wel een dusdanig peil
hebben zodat je de gebieden kunt beheren. Er is nu volop
ontwikkeling. Het heeft wel erg lang geduurd. De eerste aankopen dateren uit de jaren zestig. We zijn nu vijftig jaar verder en nu pas gaat er echt iets gebeuren. De kaderrichtlijnen

water van de EU versnellen dit proces wel.
En we hebben nu één waterschap (Reest
en Wieden), dat was vroeger ook wel anders. De naam van het waterschap is zelfs
aangepast aan de Reest. Denk nu niet, dat
dit alles volgend jaar al gerealiseerd is,
ambtelijke molens malen langzaam en er
moet ook nog grond verworven worden in
het Reestdal.

Het Reestdal is een oud cultuurlandschap.
Het ziet er op veel plekken uit alsof je door
de jaren vijftig loopt. Dat vergt een bepaald
manier van beheren.
Ja, maar vergeet niet dat er ook een heleboel is verdwenen. We hebben in de buurt
van Den Oosterhuis een ruilverkaveling
gehad, als je ziet op oude kaarten wat er aan houtwallen,
akkertjes en graslandjes allemaal verdwenen is. In de jaren
vijftig zijn er nog complete essen afgegraven. In grote lijnen is
het gebied nog wel in takt, maar op detail is er veel weg.
Onze doelstelling is: behoud wat je hebt. Een mooi voorbeeld
is dat wij onze hakhoutbosjes ook als hakhoutcultuur in
stand houden. Hier in de buurt hebben we veel van die bosjes in beheer. Het Drents Landschap bijvoorbeeld heeft gekozen om dit niet meer te doen. Ze laten het hakhout voor wat
het is en laten zo’n bosje gewoon uitgroeien tot een bos. Dat
is een duidelijk verschil in beheer. Daar kun je voor kiezen. Je
ziet in deze bosjes bijvoorbeeld de eikenstoven minder worden, dat het regeneratievermogen van de eiken minder
wordt, dat door de verminderde luchtkwaliteit soorten als
hulst, berk en vogelkers hun kansen pakken. Allemaal soorten die wij er niet in willen hebben. Hakhoutperceeltjes werden van oudsher schraal gehouden. Alles wat los zat of op de
grond viel werd eruit gehaald en gebruikt. Er kwam erg weinig humus in. Naarmate deze bosjes meer verruigen wordt
de bodemlaag rijker en komen er andere soorten in zoals
varens en hulst. Deze bosjes zijn dus erg gecultiveerde landschapselementen. Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat het
Reestdal geen natuurgebied is, maar een oud cultuurlandschap met hoge natuurwaarden. Ecologisch heb je misschien
meer natuurwaarden in een opgaand bos, maar hier kiezen
we dus voor de cultuurhistorie en heeft de natuur even geen
prioriteit. Natuurlijk profiteren er ook soorten van deze kleine
bosjes. Reewild en dassen zoeken er dekking en rust. Maar
voor insectensoorten en bosvogels bijvoorbeeld is dit biotoop
minder geschikt. De heideveldjes in het Carstenbos zijn ook
voorbeeld van cultuurlandschap. Dat is voor ons zo veel inspanning om die in stand te houden, daar hebben we ervoor
gekozen om de heide maar te laten voor wat ie is. Dat wordt
dus bos. Dit in tegenstelling tot de Haardennen, want daar
doen we wel aan heidebeheer.
Hooiland met nieuwe kikkerpoelen
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Is het beheer van een cultuurlandschap alleen
maar behouden?
Nee, het is ook een zaak van ontwikkelen. Een
voorbeeld is “Vipera verbindt”. Hier hebben we
gekozen om bos te kappen en het terrein weer de
kans geven om zich te ontwikkelen tot heideveld.
De schraalgraslanden aan de Reest zijn op een
heleboel plaatsen nog niet in hun eindstadium. Ze
zijn nog te rijk en moeten in de komende jaren
nog veel schraler worden. Maaien en afvoeren.
Maaien en afvoeren. Dat is het beheer. We zijn
nog niet aan onze taks wat betreft de grondverwerving. Dus langs de Reest willen we nog een
heleboel landerijen aankopen wil je de ecologische hoofdstructuur gesloten hebben. Dat geldt
vooral voor het Reestdal voorbij IJhorst. Daar valt
nog heel veel te ontwikkelen. Verder doen we aan
landschapherstel. We leggen nieuwe houtwallen
en singels aan op plekken waar ze vroeger verdwenen zijn.
Er is ook nieuwe natuur in het Reestdal. Op een aantal plekken
zie je wat men tegenwoordig “natuurontwikkeling” noemt.
Op het Katingerveld hebben we een paar jaar geleden een
stukje heide geplagd, een strook bos gekapt en voortplantingsbiotopen voor amfibieën gerealiseerd. We hebben de afgelopen
jaren een aantal poelen voor de boomkikker gegraven. Rondom
die poelen is o.a. meidoorn en sleedoorn aangeplant. Dat is
door de natuurwerkgroep gedaan. De hydrologie (waterbeheer)
achter in de Haardennen is verbeterd. Het water liep daar
steeds weg. Er zijn stuwtjes geplaatst, zodat het gebied ‘s winters natter blijft. In de lagere moerassige delen ontstaan nu
een moerasbos, daar zie je het riet, els en wilg opgroeien. Dat
laten we zo. Er is een deel rabattenbos ingeplant en dat sluit
mooi aan bij de rest. Dat wordt een hakhoutbosje en als de tijd
rijp is wordt dat elzenhout om de zoveel tijd gekapt. Langs de
Haarweg,richting de boswachterij Staphorst is een stuk landbouwgrond ingericht als natuur. Dit is voor een deel water en
moet straks ook bestaan uit heide en bos. De grootste opgave
ligt in de Vledders, daar mogen we 200 ha landbouwgrond omvormen tot natuur. Dat wordt in de toekomst een moerasachtig
gebied, maar zolang daar alle grond nog niet verworven is kunnen we nog niet verder. We gaan nu keukentafelgesprekken
met de boeren houden om te kijken wat er mogelijk is. Er is in
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Reestdal wordt natter

ieder geval geld beschikbaar gesteld. Het is belangrijk
om de mensen in een één op één situatie te spreken.
Doe je dat niet en voer je alleen maar een soort klapstoelbeheer, dan ben je veel te afwachtend en gebeurt
er verder niets.
In 2005 vond er een groot opgezet faunaonderzoek
plaats in het Overijsselse deel van het Reestdal. We
zijn nu vier jaar verder. Wat heeft dat voor het beheer
opgeleverd?
Ten eerste natuurlijk een hele schat aan informatie.
De adviezen die het rapport gaf waren voor ons ook
waardevol. Bijvoorbeeld in het hooilandbeheer. Voor
vlinders en libelles is het heel belangrijk, dat er randen blijven staan. Nu is dat inmiddels verplicht in de
subsidieregeling, je moet 5 tot 10% laten staan. We
deden dit ook al, we gingen nooit tot het uiterste.
Neem het slootonderhoud. Voorheen werd de hele
sloot schoongemaakt, nu wordt de sloot aan één
kant geschoond en blijft de rand aan de overkant
gewoon staan. Gunstig voor vlinders en andere insecten, want er staan vaak nectarplanten. Na twee
jaar pakken we dan de andere slootkant. We hebben
dus de boomkikkerpoelen aangelegd. Er zit nog geen
boomkikker in, maar de poelen leveren nu al veel diversiteit op. Een van
de aanbevelingen in het rapport was
het aaneenschakelen van alle kleine
heideveldjes, om zodoende meer
ruimte te creëren voor reptielen als
de adder. We hebben boommarterkasten opgehangen rond IJhorst.
Verder worden alle waarnemingen
vastgelegd. We hebben daar een
mooi computerprogramma voor.
Iedereen kan meldingen doen bij
ons en ik krijg van mensen binnen
de nwg de Reest ook regelmatig
meldingen van waarnemingen.
(Het tweede deel van dit interview
staat in de volgende Reestinfo ¤

Haardennen
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Landschapnieuws
www.drentslandschap.nl

H

gemaaide hooilanden bij IJhorst

et kwartaalblad van de stichting Het Drents Landschap
heeft in het najaarsnummer over het Reestdal niets te melden, maar dat wil niet zeggen dat het nummer niet boeiend is. Er
staan genoeg leuke artikelen in. Een voorbeeld is “Linden op het
boerenerf. Knotlinden als zonneschermen zijn karakteristiek
voor de Drentse boerderijen van de esdorpen. Het huis, de melk,
de boter en het vlees moesten koel blijven toen de koeling die
we nu kennen nog niet mogelijk was. De linden stonden op het
zuiden en beschermden het voorhuis tegen te veel zon. Het knotten gebeurde niet elk jaar, dus veel tijd kostte het de boer niet.
Tegenwoordig zijn leilinden “hot”. Ze worden door de nieuwe bewoners van de boerderij nogal eens geplant op plekken waar
nauwelijks zon komt. Een gruwel voor bijvoorbeeld de Werkgroep
Boerenerven Drenthe (www.boerenervendrenthe.nl). In het jaarverslag 2008 wordt vermeld dat het bezit van Het Drents Landschap bestaat uit zo’n 7700 ha. In het Reestdal bezit de organisatie meer dan 800 ha natuurgebied. In het artikel ”De Drentse bodem anders bekeken” wordt duidelijk dat nieuwe technieken een
ander licht kunnen werpen op bodemonderzoek. Dat onder de
provincie Drenthe een laag voor water ondoordringbaar keileem
ligt is algemeen bekend. Keileem is voor de natuur van grote betekenis. Het heeft grote invloed op de wijze waarop grondwater zich
kan verplaatsen, terwijl dit grondwater als kwel de diversiteit van
de vegetatie bepaalt. Er blijken in Drenthe (lees:onder Drenthe)
twee soorten keileemlagen te liggen. Het ene is ouder dan de andere en de herkomst van de stenen is ook verschillend. In Zuidwest-Drenthe is de
keileemlaag dikker
dan 2 meter. Verder
natuurlijk ook weer
onderwerpen uit de
natuur: informatie
over de sabelsprinkhaan en ridderzwammen voor de liefhebbers.¤
leilinden bij museumboerderij De Wemme
Zuidwolde

H

www.landschapoverijssel.nl

et kwartaalnummer van Landschap Overijssel heet
“Natuurlijk Overijssel”. In dit nummer wordt het
Reestdal genoemd in een artikeltje over gemaaide hooilanden. Vanaf 15 juni worden honderden hectares hooiland gemaaid door de mannen van de buitendienst. Vooral rondom de Lemelerberg, het Wierdense Veld en in het
Reestdal bezit Landschap Overijssel veel hooiland (zie
ook interview met Hans Dijkstra, elders in deze Reestinfo). Het gaat om hooilanden met bijzondere planten zoals
dotterbloem, echte koekoeksbloem, ratelaar, brede orchis en kruipend zenegroen. Als de kwartelkoning wordt
waargenomen wordt er pas in augustus gemaaid. Voor
vlinders en andere insecten laat men vaak stroken gras
staan. Er wordt gewerkt met speciale machines die geen
of weinig sporen in het natte grasland achterlaten. Hele
kleine natte graslandjes worden zelfs met éénassige
maaibalkjes gemaaid. In het artikel “Herwaardering van
een rouwdouw”, een positieve kijk op een zoogdier, dat
steeds vaker in Overijssel opduikt: het wilde zwijn. Langs
de oostgrens (en daar zitten we hier niet zo ver vandaan)
worden wilde zwijnen steeds vaker gesignaleerd. Het dier
heeft een slechte naam in de media, maar volgens ecoloog Bas Worm is dat niet terecht.”Het wilde zwijn is een
meerwaarde voor de natuur. Met zijn gewroet maakt hij
plekken waar zaden van planten weer kunnen ontkiemen. Het is een alleseter, dus ook een goede opruimer,van kadavers bijvoorbeeld. Bovendien verspreidt
een zwijn met zijn vacht en uitwerpselen veel zaden” In
het Faunabeheerplan Overijssel 2009-2013 gaat men uit
van een nulstand voor wilde zwijnen. Dit betekent dat er
geen wilde zwijnen in Overijssel worden geduld. Afschot
dus. De praktijk is echter anders. Op veel plaatsen komen ze al voor. Dit is het gevolg van maatregelen die er
voor hebben gezorgd dat een aantal natuurgebieden met
elkaar zijn verbonden. Zwijnen afschieten lijkt op dweilen
met de kraan open. We moeten gewoon accepteren, dat
in onze regio wilde zwijnen rondlopen. En waarom ook
niet? Laten we er maar van genieten als we ze zien. Een
beetje extra spanning tijdens een boswandeling is alleen
maar leuk.¤
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Oude cultuurgewassen

E

en goede besteding
De werkgroep landschapbeheer bestaat in feite uit twee
subgroepen. De “kleine” groep bestaat uit zo’n zes vrijwilligers,
die elke dinsdag- en woensdagmorgen klussen voor Landschap
Overijssel opknappen. Vrijwel altijd op een locatie in het Reestdal. Deze hechte en fanatieke groep heeft bijvoorbeeld de populatie Amerikaanse vogelkers in het Reestdal vrijwel uitgeroeid. Maar ze doen veel en veel meer. Vaak in stilte, niemand
die er iets van merkt. In de agenda worden hun activiteiten niet
vermeld. In de afgelopen twee, drie jaar heeft deze kleine groep
ook veel houtsingels afgezet of ander zaagwerk verricht. Er kwamen vele kubieke meters haardhout vrij. Landschap Overijssel
gunt de nwg de opbrengst van dit hout. Als een soort dankbetuiging voor al die uren vrijwilligerswerk. Dat vinden wij een sympaHier moet het komen
thiek gebaar, want dat zijn ze niet aan ons verplicht.
De grote groep komt altijd op de tweede zaterdagmorgen van
de maand bijeen. Het gaat dan om 10 tot 15 vrijwilligers. Ook deze groep werkt regelmatig met de beugelzaag. In ieder geval
is er in de afgelopen jaren veel hout geproduceerd en dat heeft de vereniging veel geld opgeleverd. De nwg zit o.a. daardoor
goed bij kas.
Het bestuur wil nu iets met de opbrengst van het hout doen. En de besteding die we
gaan doen moet in principe voor iedereen toegankelijk zijn. We dachten eerst aan een
picknickbank op een mooie locatie in het Reestdal en aan meer dingen. Uiteindelijk
werd het heel wat anders…….

Eén van de gewassen

In samenwerking met Landschap Overijssel gaan we op de Zuidberg (een mooie oude
akker tussen het kerkje van Oud-Avereest en het Reestbruggetje) vier oude gewassen
inzaaien. Dit gebeurt in vier lange stroken van 7x100m. Het gaat om de oude cultuurgewassen rogge, haver, spelt en boekweit. In het vroege voorjaar plaatsen we vier informatieborden. Ieder gewas krijgt zijn eigen info. De borden worden geplaatst op de
rand van de es, vlak langs het kerkenpad. Het zaaien (handmatig) wordt door vrijwilligers van de werkgroep landschapbeheer gedaan, het oogsten ook. De informatieborden worden door de natuurwerkgroep van tekst en foto’s voorzien en gefinancierd.
Het lijkt ons een leuk project. Aandacht voor oude gewassen in een mooi bewaard
gebleven cultuurlandschap. Het zal de talloze wandelaars die de Zuidberg passeren
straks niet ontgaan.
Verder koopt de nwg een mobiele hoogzit. Deze uitkijkpost kan gebruikt worden bij
observaties van dassen, reewild enz.

De hoogzit wordt geschonken aan Landschap Overijssel voor faunaonderzoek, maar vrijwilligers binnen onze vereniging kunnen er ook gebruik van
maken. Zo denken we een deel van de houtopbrengst goed te hebben
besteed.¤
openhaardhout

hoogzit
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Insectenhotel

H

otel geopend in Oud Avereest
Op de parkeerplaats achter Natuurinformatiecentrum De
Wheem heeft Landschap Overijssel op 16 september een insectenhotel geopend. Dit hotel, bestaat onder andere uit:
• verschillende houtsoorten
• dakpannen
• lege wijnflessen
• riet
• stenen.
Het hotel zal onderdak bieden aan vele insectensoorten zoals metselbijen, solitaire bijen of sluipwespen en andere kleine diertjes.
Gift
Landschap Overijssel heeft dit insectenhotel gerealiseerd met een gift
van Mevrouw Beverwijk-Paarhuis uit Balkbrug. Samen met de 30 kinderen die deelnamen aan de activiteitenmiddag in De Wheem hebben Mevrouw Beverwijk-Paarhuis en Hans Dijkstra, terreinbeheerder
van Landschap Overijssel, het insectenhotel officieel geopend.
metselbij
Insectenhotel
Een insectenhotel stond al een tijdje op het verlanglijstje van de vrijwilligers en medewerkers van Natuurinformatiecentrum De Wheem. Insecten spelen namelijk een erg belangrijke rol voor mens en natuur. Zij zorgen onder andere voor de bestuiving van bloemen, planten of fruitbomen. Ook zijn insecten
opruimers van dode planten en dieren. In een opgeruimde omgeving is geen of weinig ruimte voor de
insecten om te overwinteren of voort te planten. Vandaar dat het insectenhotel is gebouwd.
Daarnaast is het insectenhotel een mooie plek om jong en oud te laten zien hoe insecten leven. Tijdens
excursies of kinderactiviteiten kan er bij dit insectenhotel voorlichting worden gegeven.
Bron: www.landschapoverijssel.nl ¤
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Kwaliteit Reestwater

L

eerlingen onderzoeken kwaliteit Reestwater
Als de helderheid van het water de kwaliteit van het oppervlaktewater bepaalt is de Reest een vies riviertje. Het water van de Reest ziet er bruin en onaantrekkelijk uit. En helder
is het dus ook niet. Maar wat zegt dat over de biologische kwaliteiten van het water? Niet zo heel veel. De waterkwaliteit is
wel te meten aan de waterdiertjes die er in voorkomen. Komen
er veel rode muggenlarven in voor of éénoogkreeftjes, dan is
het water vervuild. Vang je veel libellenlarven of zie je schaatsenrijdertjes over het water lopen, dan is dat een goed teken.
Er is dus een relatie tussen de waterdiertjes die je vangt en de
waterkwaliteit.
Leerlingen van klas 2 atheneum van het Vechtdal College in
Dedemsvaart onderzochten op een mooie septembermiddag
de waterkwaliteit van de Reest. Op meerdere plekken werd
met schepnetjes het water afgezocht naar waterdiertjes. En
met succes! De leerlingen vielen van de ene verbazing in de andere. Wat een verscheidenheid aan leven! Met behulp van een
waterdierentabel werden de beestjes op naam gebracht. De volgende waterdiertjes werden o.a. aangetroffen:
• vlokreeftje
• zoetwaterpissebed
• schaatsenrijder

• duikerwants
• larve van de waterjuffer
• steenvlieglarve
• libellelarve
• bootsmannetje
Opvallend is dat deze soorten vrijwel allemaal gerelateerd
worden met schoon water. De Reest heeft op de bodem nog
een dikke laag veen liggen. Dat veroorzaakt de troebelheid
van het water. Dit zegt dus niets over de kwaliteit van het
water, want die is goed. ¤

Bloemschik workshops

S

inds 2007 geeft Annemiek Meulenbelt bloemschik workshops
en ieder najaar worden werkstukken van vogelvoer gemaakt.
De vogelvoerguirlande om aan de schutting te hangen is ieder jaar
weer een topper. Dit jaar kan er ook een bloemstuk voor op de tuintafel gemaakt worden met vogelvoer erin verwerkt. Voor meer informatie kun je terecht op:
http://www.freewebs.com/natuurlijkcreatief
Natuurlijk Creatief Bloemschikworkshops
Het Kwartier 5
7707 EJ Balkbrug
Tel. 0523-657111
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Terugblik

H

eideopslag verwijderen
Op zaterdag 12 september 2009 kwam de werkgroep landschapbeheer voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. De opkomst
was nog wat aan de lage kant, negen vrijwilligers meldden zich in De
Wheem. De klus voor deze morgen was het schonen van een heideveld in De Haardennen. Tegenwoordig spreken beleidsmakers liever
van zuiveren. Dat klinkt erg beladen. Het woordje “zuiveren” doet te
veel aan enge periodes in de geschiedenis denken. Nee, wat ons
betreft is het gewoon heide schonen. De meeste opslag bestond uit
grove dennetjes. Die werden er allemaal uitgestoken. Als we dit werk
niet zouden doen, is er over een paar jaar geen heide meer in De
Haardennen. Alle kleine en grotere heideperceeltjes worden al jaren
door vrijwilligers van de natuurwerkgroep geschoond. Door het project “Vipera verbindt” is het oppervlak van open terrein in De Haardennen flink toegenomen. Op plekken waar het bos is verwijderd zien
we de eerste zaailingen van de heide al weer terugkomen. Dat betekent in de komende jaren nog veel meer werkgelegenheid!¤

E

K

inderactiviteiten Vruchten en Zaden.
Op woensdagmiddag 16 september werd er weer een
kinderactiviteit georganiseerd vanuit de Wheem in OudAvereest. Er hadden zich deze middag 30 kinderen gemeld.
Na een korte uitleg in de Wheem gingen we naar buiten om
vruchten en zaden te zoeken en te verzamelen. Er was heel
veel te vinden. Eikels, bramen, lijsterbessen enz. Ook werd er
gekeken wat voor soort vruchten het waren. Zo was een
meidoornbes een steenvrucht en een kardinaalsmutsbes
een doosvrucht, de kastanje is dat ook. Maar esdoorns
hebben nootjes met een vleugeltje.
Er werd ook aandacht besteed aan hoe de vruchten en
zaden zich verspreiden. Een paardenbloempluisje gaat
mee met de wind,maar een vlierbes wordt opgegeten
door een vogel of een ander dier en wordt elders weer
uitgepoept. Andere zaden blijven aan de vacht of veren
plakken en vallen ergens anders er weer af zoals de zaden van rogge. Er werden allerlei zaden en vruchten verzameld die we nodig hadden om mee te knutselen.
Om 15.30 uur waren we terug in de Wheem en kregen de
kinderen ranja en ter ere van de opening van het insectenhotel ook een plakje cake. Na de ranja gingen we dieren en
poppetjes maken van de eikels en bessen en allerlei andere vruchten en zaden die we verzameld hadden. Na afloop
gingen we kijken bij de opening van het insectenhotel.
Judith¤

n wat was Twente mooi!
Op zondag 4 oktober liepen 13 leden van onze vereniging de “Tante Sien Route” . Deze route staat in het boekje
“Oet in Twente”, geschreven door Twentekenner Martin Beumer. De wandeling heeft een lengte van 21 kilometer. Het
was op deze dag schitterend wandelweer. Lekker fris en
prachtige Hollandse luchten. We genoten op de route van het
mooie afwisselende Twentse boerenland. Slingerende boerenweggetjes, oude watermolens, klaterende beekjes, oude
verweerde grenspalen, akkers, hooilandjes, monumentale
boerderijen, heideveldjes, de Twentse grensstreek op zijn
mooist. De route ging voor een deel over Duitse bodem. In
Hesingen liet de “Kaffee mit Kuchen” zich goed smaken. Het
uitzicht vanaf de uitkijktoren van Lönsberg was indrukwekkend. Onderweg kom je altijd verrassende dingen tegen. In
de buurt van Vasse passeerden we deelnemers aan een
cross country, dat leverde sfeerrijke taferelen op. Na afloop
dronken we voldaan nog een kopje koffie bij Tante Sien in
Vasse. Het was een prachtige dag.¤
Daar ligt Duitsland
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uro-birdwatch : een
visarend!!!!!!!!!
Op zaterdag 3 oktober
heeft een aantal vrijwilligers van ongeveer 7.40
tot 12.00 uur vanaf de
kijkbult op Takkenhoogte
meegedaan aan de jaarlijkse “Euro-birdwatch”
Deze internationale vogeltelling is een initiatief
van BirdLife International. We doen al een behoorlijk aantal jaren
mee. De vaste locatie is
de uitkijkbult op Takkenvisarend
hoogte. Tijdens dit bijzondere evenement werden
er op hetzelfde moment in meer dan 30 Europese landen (trek)vogels geteld.
Judith, Marjan, Bertha, Klaas en natuurlijk
Henri hebben op 3 oktober hebben maar liefst
35 soorten geteld! Op de website
van de www.vogelbescherming.nl staan de
resultaten van de landelijke telling.
Het was vrijwel droog weer, maar er stond een
behoorlijke wind. Er werden door deze wind
veel minder vogels geteld dan vorig jaar, toen
er betere weersomstandigheden waren. Heel
bijzonder was de visarend die het natuurgebied Takkenhoogte aandeed. Zo vaak zien we
die hier niet. In heel Nederland werd deze vogel op deze dag slechts drie keer gezien.

D

e Amerikaanse vogelkers te lijf
Op zaterdag 10 oktober 2009 streek de werkgroep Landschapbeheer neer in de buurtschap Groot Oever om in een eikenhakhoutbosje
de exoot Amerikaanse Vogelkers te bestrijden. Het bosje deed vroeger
dienst als producent van geriefhout. Bomen als eiken, berken en lijsterbes komen van nature veel in dit soort bosjes voor. Een boom die er niet
in thuis hoort is de Amerikaanse Vogelkers, in kringen van bosbouw en
bosbeheer ook wel ”bospest” genoemd. Deze struik, niet te verwarren
met de inheemse vogelkers, is een bijzondere snelle groeier en een
woekeraar. Overal waar deze boom verschijnt,
komen inheemse bomen in de verdrukking.
Landschap Overijssel duldt in haar reservaten
in principe alleen inheemse boom- en struiksoorten. De kleine groep heeft in de afgelopen
jaren op veel locaties in het Reestdal de Amerikaanse Vogelkers uitgeroeid. Op de plek van
deze werkmorgen stond het bos nog vol eenof tweejarige zaailingen. Het waren er honderden. Gelukkig waren ze vrijwel allemaal gemakkelijk met de schep te elimineren. Leuk
werk? Niet echt, je begeeft je op de grens tussen landschapbeheer en tuinieren. Voor het
eikenhakhoutbosje was het wel goed. Dat
heeft de komende jaren weer bestaansrecht.
De kleine eiken krijgen de komende jaren
weer genoeg licht om door te kunnen groeien
en de aloude functie van dit geriefhoutbosje is
ook weer gewaarborgd. Toch nog nuttig werk
dus!¤

vink

De volgende soorten werden
gezien en geteld:
Aalscholver
5
Blauwe reiger
1
Boerenzwaluw
6
Buizerd
2
Ekster
1
Fazant
1
Gaai
4
Graspieper
69
Groenling
18
Grote zilverreiger 1
Holenduif
6
Houtduif
20
Kievit
5
Kneu
12
Knobbelzwaan
4
Koolmees
5
Kuifeend
3
Merel
5
Nijlgans
10
Pimpelmees
2
Ringmus
21
Roodborsttapuit
2
Smient
26
Spreeuw
180
Stormmeeuw
3
Tjiftjaf
1
Torenvalk
2
Vink
139
Visarend
1
Watersnip
24
Wilde eend
3
Winterkoning
1
Wintertaling
11
Witte kwikstaart
3
Wulp
3
Zwarte kraai
8
¤

AGENDA
Op zaterdag 14 november gaat de werkgroep landschapbeheer
weer naar een mooie locatie in het Reestdal om een klus voor
Landschap Overijssel te klaren. Het project van deze morgen bestaat uit het knotten van een aantal wilgen ten noorden van De
Mulderij (het Krok voor insiders). Landschap Overijssel bezit hier
natte hooilanden en die worden begrensd door een kleine 90
knotwilgen. Vorig winterseizoen is de helft door de werkgroep geknot, nu is de andere helft aan de beurt. Om 09.00 verzamelen en
koffie drinken in De Wheem. Daarna naar de werkplek. Er wordt
gewerkt tot de fluit van de kaasfabriek in Balkbrug. Dat is 12.00.

Op zaterdag 7 november organiseert de nwg de Reest
voor leden een paddenstoelenexcursie in het Staphorsterbos.
Jan van Marle zal ons deze morgen meenemen om
paddenstoelen te bekijken. Hij laat ons verschillende
soorten zien en het verschil tussen buisjes- en
plaatjes zwammen. Hij vertelt ons hoe paddenstoelen
leven en waarom sommige paddenstoelen alleen bij
bepaalde bomen staan,hoe de sporen verspreid worden en waar ze vandaan komen. Het zal vast en zeker
een leuke en leerzame ochtend worden.
Wilt u meedoen met deze excursie? Dan kunt u zich
opgeven bij Teo en Judith Schmidt Tel: 0523-616098
De deelname is beperkt. Aan deze excursie zijn geen
kosten verbonden. Aanvang: 10.00.
Op zaterdag 7 november wordt ook weer de traditionele
landelijke Natuurwerkdag gehouden. Op meerdere locaties wordt in de provincie Overijssel door vrijwilligers in
het landschap gewerkt. Net als andere jaren doet ook
de natuurwerkgroep de Reest mee. Heeft u interesse?
Bezoek dan de website www.natuurwerkdag.nl Daar
vindt u alle informatie. Wilt u met ons mee? Neem dan
contact op met coördinator Klaas Krol, tel. 0523656256.
Op dinsdag 10 november houden we onze eerste dialezing. Dan komt natuurfotograaf Herman van der Hart
naar Dedemsvaart. Herman heeft zijn jeugd doorgebracht in Nunspeet op de Veluwe. Vaak zwierf hij daar
rond op zoek naar edelherten, wilde zwijnen en vogels.
Later ruilde hij de Veluwse bossen voor landen als Scandinavië, Schotland en Ierland. Tijdens deze reizen groeide zijn interesse in de natuurfotografie. En met succes,
want inmiddels won hij meerdere prijzen. Het programma
bestaat deze avond uit twee onderdelen. Het eerste deel
voor de pauze gaat over “Vogels van de IJsseldelta”. Na
de koffie brengt de fotograaf ons naar Polen en bezoeken
we in de lezing “Natuurlijk Polen” de natuurwaarden van
het Poolse platteland.
Op de website www.natuurfotovanderhart.nl kunt u zien
tot welke prachtige dingen Herman van der Hart in staat is.
De avond wordt gehouden in het Vechtdal College, aan de
Langewijk in Dedemsvaart. De avond begint om 20.00. De
toegang is gratis,ook voor niet leden.

Op donderdag 3 december komt de vogelsectie bijeen in De
Wheem. Dan worden de broedgegevens uitgewisseld net als de
ervaringen van het afgelopen broedseizoen. En natuurlijk kijkt de
sectie vooruit naar het voorjaar van 2010. De avond begint om
19.30. Leden van de werkgroep krijgen een agenda toegestuurd.
Op zaterdag 12 december al weer de vierde werkmorgen voor de
werkgroep landschapbeheer. De locatie is deze morgen Het Katingermeertje. Daar zijn we vorig jaar ook geweest. Toen zijn de oevers van het meertje voor een deel vrij van opslag gemaakt. Daar
gaan we dit jaar mee door. Inmiddels heeft Landschap Overijssel
ook een deel van het riet uit het meertje verwijderd. Zo ontstaan
weer nieuwe kansen voor flora en fauna. Verzamelen om 09.00 in
De Wheem. Na de koffie en krentenwegge naar de werklocatie. Er
wordt gewerkt tot 12.00.
Op zondag 3 januari hopen we op beter weer dan vorig jaar. Dan
houden we onze traditionele nieuwjaarswinterwandeling vanuit De
Wheem in Oud-Avereest. Vorig jaar was het weer dramatisch
slecht en bleven we met heel veel krentenwegge en chocolademelk zitten. En met een katterig gevoel. Hopelijk zijn de wandelweersomstandigheden nu optimaal en kunnen we veel deelnemers welkom heten. We hebben een korte en een lange route
klaar liggen. De wandelaars voor de lange route kunnen al om
09.00 beginnen. Voor meer info verwijzen we u rond die tijd naar
de media.
Op zaterdag 9 januari is Het Katingermeertje weer de werkplek.
Dat wordt deze morgen weer flink zagen. De omgeving van het
meertje krijgt in ieder geval meer licht. We verzamelen weer in De
Wheem om 09.00. Er wordt gewerkt tot 12.00.
Op donderdag 21 januari verwelkomen we onze tweede fotograaf.
Voor de liefhebber van de flora en fauna van de Veluwe is dit een
lezing die u niet mag missen. Jachtopziener Jan Huttinga fotografeert al meer dan 30 jaar in de natuur. Hij werkt in één van de
grootste natuurgebieden van ons
land: de Kroondomeinen van het
Loo. Aan de hand van schitterende foto’s en sfeervolle geluiden uit
de dierenwereld laat Jan Huttinga
de seizoenen voorbij komen, ondersteund door passende muziek .
De avond wordt gehouden in het
Vechtdal College, aan de Langewijk in Dedemsvaart. De avond
begint om 20.00. De toegang is
gratis, ook voor niet leden.¤

