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Mededelingen uit het bestuur

V

an het bestuur
We zitten nog een beetje vol van de prachtige feestavond die we op woensdagavond 17 februari mochten beleven. In de gelagkamer van De
Wheem vierden we het tienjarig bestaan van de
werkgroep landschapbeheer. Erg gezellig ! Het
bestuur bood alle vrijwilligers van de werkgroep
een fotoalbum aan, met daarin een overzicht van
diverse projecten die de werkgroep in het Reestdal uitvoerde. Deze geste werd erg gewaardeerd.
Van deze avond leest u meer in deze Reestinfo. U
bezoekt toch al regelmatig onze website? We proberen alle activiteiten van de natuurwerkgroep
zoveel mogelijk in beeld te brengen. En vaak erg
snel! Gewoon kijken: www.nwgdereest.nl.
In deze Reestinfo leest u de eerste bijdrage van
Petra Oord. Petra zal, net zoals we jarenlang van
Anneke Smits gewend waren, informatieve artikelen
schrijven over de wereld van de kruiden. Welkom
Petra! We hebben voor de komende drie maanden
weer een leuke agenda voor u samengesteld: twee
dialezingen, nogal kort op elkaar dit keer, een excursie, een vogelcursus, landschapbeheer, een langeafstandswandeling en de jaarlijkse ledenvergadering. We hopen op een goede respons. In maart/
april krijgt u de uitnodiging voor de jaarvergadering.
Hierbij treft u dan ook de acceptgirokaart voor het
jaar 2010 aan. ’t Is maar dat u het alvast weet. Het
voorjaar komt er gelukkig weer aan. Na twee koude
maanden verlangen we naar een beetje zon en wat
hogere temperaturen. De vogelwereld wordt straks
onrustig en onze vogelsectie ook. Als de werkgroep
landschapbeheer stopt wordt onze tweede actieve
werkgroep, de vogelsectie, actief. We wensen deze
vrijwilligers veel succes!
Namens het bestuur,
Jan Dijkema,voorzitter¤

Vink in de sneeuw op zoek naar eten
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10 jaar landschapbeheer

N

u precies 10 jaar geleden
Anno twee duizend en één
Kwam op een februariavond
Een groep vrijwilligers bijeen.

Heide plaggen, poelen schonen
Meidoornhagen snoeien
Houtwallen afzetten, bomen planten
Ze zijn niet te vermoeien.

Opslag op de heide trekken
Vogelkers bestrijden
Want daarvan heeft het “oerbos”
Ontzettend veel te lijden.

Deze mensen wilden dolgraag
In het Reestdal in de weer
En zo ontstond een nieuwe start
Van ’t vrijwillige landschapsbeheer.

Om de paar jaar wilgen knotten
Aan de oevers van een sloot
En als er dan iemand in ’t water valt
Is de lol uiteraard groot.

En werd dat in voorgaande jaren
Op één zaterdag in de maand gedaan
Een zestal, meest krasse gepensioneerden
Wilden er wel wekelijks tegenaan,

En halverwege de morgen
Wordt er dan snert gebracht
En daarop hebben de harde werkers
Dan ook met smart gewacht.

Elke dinsdag en ook woensdag
Gaat deze kleine groep aan het werk
Eén zaterdag per maand een grote groep
Zo ongeveer 15 man/vrouw sterk.
Zo werd vrijwillig landschapsbeheer
Nieuw leven ingeblazen
En wat er in 10 jaar is gebeurd
Zal iedereen verbazen.

Dus dit werk is niet slechts nuttig
Maar een morgen vol met lol
En dus houden ze het met plezier
Zeker nog wel 10 jaar vol.
Thom Snijder.¤
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Bloeiwijze wilg met hommel

knotwilg

D

e knotwilg
als ecosysteem
Een rij knotwilgen in het landschap is een lust
voor het oog.
Het Reestdal is
niet een gebied
waar knotwilgen
de schoonheid
van dit beekdal
bepalen. Sterker nog, ze komen in rijen alleen maar ten noorden van Dedemsvaart voor. Daar bezit Landschap Overijssel
aan het Kroksdijkje en verder langs de randen wat een paar
natte hooilanden zo’n 80 knotwilgen. Het onderhoud is al jaren
in handen van de vrijwilligers van de natuurwerkgroep de Reest.
In deze winter is de helft van de wilgen weer geknot.
Naast deze landschappelijke en esthetische waarde zijn knotbomen ook belangrijk voor veel planten- en diersoorten. Als je een
oude knotboom van dichtbij bekijkt wordt dat ook wel duidelijk.
Veel holtes, ondoordringbare takken, onbereikbare plekjes, vaak
een ruwe grillige schors en op veel plekken mossen, varens en
andere plantensoorten die zich in of op de boom goed thuis voelen. Dat moet een paradijs voor veel diersoorten zijn!
De holtes zijn erg geschikt voor nestgelegenheid en slaapplaats.
Van de steenuil is bekend dat ie graag broedt in oude holle knotwilgen. In het Reestdal is deze relatie er niet. Steenuilen broeden
er wel, maar de knotbomen ontbreken. Vaak maken de steenuilen gebruik van oude schuren of andere broedplaatsen. Als het
biotoop maar niet te netjes is. Er zijn meer vogelsoorten, die van
knotbomen profiteren. Kleine zangvogels vinden er hun voedsel.

Soorten
als
gekraagde roodstaart, ringmus,
holenduif
en
w ild e
e en d
broeden er hun
eieren
uit.
Vleermuizen en
marterachtigen
als
bunzing,
hermelijn
en
wezel gebruiken
oude holle bomen als slaapen schuilplaats.
Als de wilgen in
het
vroeger
voorjaar bloeien
is het tevreden
gegons niet van de lucht. Het wemelt van bijen en hommels die na een lange winter eindelijk weer eens de
smaak van nectar en stuifmeel ervaren. De wilg is een
insectenbloeier en is tweehuizig. Een boom heeft of
mannelijke of vrouwelijke katjes.
Onder de schors leven veel soorten ongewervelden als
spinnen, pissebedden, duizendpoten. In de kruin groeien vaak allerlei planten, zoals mossen en varens. Vooral
de eikvaren wordt nogal eens op oude knotwilgen aangetroffen. Als er dood hout en andere organisch materiaal op de knot ligt geeft dat uitgepoepte zaden kansen
om uit te groeien. Zo vind je regelmatig boven op knotwilgen kleine vlierstruikjes groeien.¤

© 2010 Willemien van Ittersum. Uit de serie “Gevleugelden”
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Merel

D

e
Merel
(Turdus merula).
De merel is voor
de meeste mensen
een bekende verschijning. Het mannetje mooi zwart
met een oranje
oogring en snavel.
Jonge mannetjes
zijn minder diep
zwart en hebben
nog geen oranje
oogring en snavel.
Het vrouwtje bruin
met lichte keel.
Jonge vrouwtjes zijn dof bruin en missen vaak nog de lichte
keel.
Merels leven graag dicht bij de mens, ze weten dat in de tuinen
wat te halen is en in de winter wordt er nogal wat brood en appels voor hen buiten gelegd.
In elke tuin met wat open plekken en wat struiken en hagen
komen de merels voor. Een stukje gazon vinden de merels ook
prettig. Het is altijd een leuk gezicht om een merel hierop te
zien landen. Zodra ze aan de grond komen gaat hun staat omhoog net of ze anders voorovervallen. Vroeger waren de merels schuwe bosvogels. Dat schuwe kun je van de tuinmerels
niet zeggen. Als ze jongen hebben vallen ze zelfs nog wel eens
mensen aan. De merels die nu nog in het bos leven zijn inderdaad veel schuwer dan de tuinmerels.
In de winter zitten de merels graag met enkelen bij elkaar. Ze
vechten wat onderling om het beste plekje voor voer te zoeken.
Vaak is van een groepje een dominant vrouwtje de baas. Deze
jaagt soortgenoten maar ook andere vogels weg.
In het vroege voorjaar begint het mannetje te zingen. Vaak
vanaf een opvallende hoge post, een hoge boom of op de nok
van het dak. De merels zingen vooral massaal in de vroege
ochtend. Ze beginnen al voordat de zon opkomt. Vaak zingen
ze ook in de avondschemering maar dan minder massaal. De
merel heeft een prachtige melodieuze zang met een rijk repertoire.
Maar de merel kan nog andere geluiden maken zoals het tuk
tuk tuk als ze ruzie hebben. Dit hoor je ook vaak bij het donker
worden, dan vechten ze om een goede slaapplaats. Vaak eindigt dit tuk tuk tuk bij het opvliegen in een lange uithaal. Als er
een kat of een uil in de buurt is dan maken ze het djuk djuk
djuk geluid. Dat betekent echt alarm. Ze kunnen bij alarm ook
hele hoge
f l ui tt o ne n
ge ve n.
Tijdens de
trek geven
ze
een
zacht srrrrri
als contacGevangen in de
troepje.
moestuin
Zo’n merel
heeft nogal
wat
verschillende
g e l ui d e n.
De alarm-

Vrouwtje (links en mannetje (rechts)
roepjes horen we het meest als ze jongen hebben.
In het vroege voorjaar begint het vrouwtje een nest
te bouwen. Dan zijn de loofbomen nog kaal, dus
ze moet een andere plek vinden voor haar nest.
Dit kan in de klimop of in een hulst maar ook onder
een afdakje of op een plank in de schuur tussen
de bloempotten. Zij legt daar bij het eerste broedsel 4 tot 6 blauw / groene eieren in. De latere
broedsels zijn meestal wat kleiner.
Vrouw merel broedt ongeveer 14 dagen op de
eieren. In deze tijd zorgt het mannetje goed voor
haar en zingt zo nu en dan een liedje voor haar.
De jongen worden naakt en blind geboren en
blijven ongeveer 2 weken in het nest.
Het eerste verenkleed is gevlekt. In dit tenue hippen ze nog een tijdje hulpeloos door de tuin en
worden verzorgd door pa merel. De jongen worden gevoerd met o.a. regenwormen en emelten.
De jongen zijn erg kwetsbaar en zijn vaak voor
de poes. Vindt u van deze pubers in de tuin, laat
ze maar mooi zitten want ze worden wel verzorgd. Het geeft alleen maar stress als wij er ons
mee bemoeien. Ma merel zit ondertussen alweer op nieuwe eieren en dat gaat zo door gedurende het hele voorjaar en zomer, wel 4 tot 5.
Er worden veel merels geboren. Er worden er
ook veel opgegeten door sperwers, uilen, marters, eekhoorns, katten enz. En een merel wordt
niet erg oud. Door hun intensieve leven met
veel territorium gevechten en de grote broeddrang, is hun leven kort maar hevig.
Na het broedseizoen ruien de oudervogels hun
versleten veren. In de herfst vetten de merels
zich op met de vele bessen en insecten, slakken en spinnen die dan volop aanwezig zijn. Er
komen dan ook veel merels uit Noord- en Oost
Europa om van onze weldaad te genieten.
Sommige merels zijn gedeeltelijk wit. Deze zijn
dan individueel te herkennen.
Judith.¤
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Hans Dijkstra (deel 2)

R

eestdal vergt verschillende
vormen van beheer

Voor veel van onze leden is
Hans Dijkstra wel bekend.
Hans is terreinbeheerder bij
Landschap Overijssel en één
van de reservaten die hij beheert is het Overijsselse deel
van het Reestdal. In dit tweede
deel van het interview vertelt Hans over zijn band met het
beekdal en over het beheer dat Landschap Overijssel in het
Reestdal toepast. Deel 1 verscheen in de vorige Reestinfo
van november 2009.
Wat kun je waterhuishouding van de Reest?
Vroeger had de Reest een heel groot stroomgebied. Al het
landbouwwater moest ook door de Reest worden afgevoerd.
De ellende is, dat de Reest altijd onderhouden is als een
schouwsloot, dus als een boerensloot. De Reest werd twee
keer per jaar schoongemaakt. De troep werd op de kanten
gelegd en niet opgeruimd. Dat was ook te kostbaar. Schoonmaken heeft niets met natuurwaarden te maken, alleen met
waterafvoer. De waterplanten en de oevervegetatie kregen
nooit een kans. De Reest is wel een heel duur riviertje, de
kosten moeten we als ingelanden wel met z’n allen betalen.
Een aantal jaren geleden is besloten om te stoppen met het
maaien. Het voordeel is, dat je die plantenresten niet op de
kant hebt liggen waardoor je geen verruiging krijgt, je krijgt
meer plantengroei wat de visstand ten goede komt en er ontstaat een natuurlijke stuwing van het water, omdat het water
niet zo snel meer kan doorstromen. Het water blijft langer op
de plek waar we het willen houden. Op een proeftraject van
10 kilometer zijn we dat nu aan het uitproberen. We zijn er
acht jaar geleden mee begonnen. Het gaat om een stuk Reest
van De Stenen Pijp tot aan De Pieperij. Daar zitten geen agrariërs meer. Het waterschap heeft onderzoek gedaan en er blijken geen nadelen te zijn voor de doorstroming, het heeft geen
nadelig effect op het waterpeil. Benedenstrooms had het ook
niet veel gevolgen. Er werden wel heel veel kosten bespaard.
Als men vindt dat dit een goede manier van beheer is, dan gaat
het in andere delen van de Reest ook gebeuren. De Reest
wordt nog wel schoongemaakt, maar dat gebeurt nu eens in de
vijf jaar. Het maaisel wordt niet opgeruimd. Een paar jaar geleden heeft het Waterschap onderzoek gedaan naar de visstand
in de Reest en toen bleek, dat de Reest een van de gezondste
wateren in deze omgeving is. Het water van de Reest is gezond.
Vergeleken met vroeger is de Reest nu meer een natuurlijke
beek, met aan weerszijden de beide provinciale landschappen.
Winterrogge in het Reestdal

We maken ons zorgen over het Katingerveld, er zijn vergevorderde plannen om dit jaar nog met de aanleg van een
20 ha groot bedrijventerrein te beginnen. Hoe kan Landschap Overijssel daar mee instemmen, er is een ecologische verbindingszone gerealiseerd, de das komt er voor,
delen van het Katingerveld zijn eigendom van Landschap
Overijssel. Hoe zit dat precies?
Het is een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein.
Dit is een bestemmingsplanwijziging die al jaren geleden
voor de herindeling is bekonkeld. Wij gaan er niet voor
liggen als er al een wijziging in het bestemmingsplan is
gerealiseerd. Dat doen we wel in een voortraject, maar dit
is tien jaar geleden toen we nog Avereest heetten, al besloten. Het is een wijziging die nu wordt uitgevoerd en waar
niet meer tegen te protesteren valt. In de beginprocedure
had je dat kunnen doen en waarom dat niet gebeurd is
weet ik niet. Waarschijnlijk is het nooit als een bedreiging
gezien of het is er doorgeglipt. Het verhaal van de realisatie van robuuste verbindingszones speelde toen ook nog
niet. We zijn nu wel in gesprek met de gemeente, provincie
en het adviesbureau over de toekomstige waterafvoer. We
hebben ook aangegeven, dat we een landschappelijke
inpassing van het terrein willen. Tussen het zandpad over
het Katingerveld en de gasleiding die in het veld ligt komt
bijvoorbeeld een soort buffer, maar niet alles is op dit moment al duidelijk. Bij de molen De Star hebben we drie
hectare gekocht en het blok er naast tegen de oprit van de
N48 aan is nu ook van ons.
Vanaf Den Kaat gezien wordt straks het open landschap
verknald door een vreselijk fantasieloos bedrijventerrein.
Vanuit een historisch landschap kijk je zo op die vreselijke
blokkendozen….
Zo historisch is het landschap daar ook weer niet. Daar is
niet zoveel van over. De Coevorderweg ligt er, de N48
loopt er vlak langs, het Kategerbos is aangelegd, dus er is
veel verdwenen. We streven in ieder geval wel naar bufferzones rondom de bedrijven, zodat het niet teveel verstorend werkt.
Bij Plan Huisman speelt zich iets vergelijkbaars af. Daar
zijn we wel voor gaan liggen, maar we moesten er ook rekening mee houden dat het niet tegen te houden was.
Daar hebben we in overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar het aantal woningen weten te reduceren
tot twintig en in het ontwerp hebben we een groenzone
tussen het Heuveltjesbos en de huizen kunnen realiseren.
Het beheer, dat Landschap Overijssel in het Reestdal voert
is veelzijdig, er zijn verschillende vormen van beheer. Kun
je daar iets over vertellen? Hoe ziet bijvoorbeeld jullie
graslandbeheer eruit?
Landschap Overijssel heeft in het Reestdal 600 ha
grasland in beheer. Het Reestdal is laag gelegen laagland, veengrond en niet draagkrachtig. Dus geschikt
als grasland. Bijna alle graslanden worden als hooiland
beheerd. Dat betekent in de zomer één keer of twee
keer maaien. We hebben ook een systeem van maaien
en nabeweiden, maar dat gebeurt alleen als het kan. In
De Vledders zijn we met een klein proefproject bezig.
Daar is in het verleden zoveel verrommeld, dichtgeschoven en bemest, dan levert maaien en afvoeren
geen resultaat meer op. Daar hebben we op een paar
stukken afspraken met de pachter gemaakt over be-
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weiding. Je ziet dan allerlei veranderingen ontstaan,
je krijgt weer graspollen, er zitten weer graspiepers in
het land, je krijgt een rijker insectenleven en je ziet
vrij snel weer veel meer kruiden opkomen. Beweiden
geeft soms nog sneller resultaat dan maaien en afvoeren.
Het hooi uit het Reestdal had vroeger onder de boeren toch een hele goede naam?
Ja, dat had alles te maken met natuurlijke omstandigheden: kwelwater, overstromingen in de winter,
altijd vochtig land, dus het groeide altijd. Het hooi
had een prima kwaliteit. Een Reestdalboer had dat
hooi in zijn agrarisch systeem ook nodig. Naast zijn
hakhoutperceeltjes, zijn akkerbouw en zijn koeien.
Wordt er veel grasland verpacht?
Ja en een deel daarvan maaien wij voor een aantal
pachters. Die percelen zijn gewoon te nat, de boer
heeft daar niet het materieel voor en daarom maaien
we deze kwetsbare landen zelf. Ongeveer 100 ha
maaien we zelf. De meeste boeren of pachters maaien hun eigen grasland. Met deze mensen hebben we
een contract gesloten. In deze pacht, die steeds één
jaar loopt, staat precies in aan welke afspraken ze
zich moeten houden. Er zijn maar liefst zo’n 25 regels en voorwaarden waaraan ze zich moeten houden. Belangrijkste is niet bemesten, maaien na 15
juni, bij nabeweiden niet meer dan drie koeien per
ha en dan ook nog als de graszode dat toelaat, geen
sporen maken in het grasland enz. Allemaal beheervoorwaarden waar de pachter zich aan moet houden.
Van een paar perceeltjes verkopen we zelf het hooi.
Landschap Overijssel doet ook aan akkerbouw.
Ja, we hebben 50 ha akkerland in beheer. Over het
algemeen hele kleine akkertjes. Het zijn eeuwigdurende roggeakkers. Er wordt altijd rogge op verbouwd. Vroeger en nu. Een keer in de zes jaar moet
er wat anders op geteeld worden. Dan verbouwen we
er gras-klaver op. Steeds een cyclus van vijf jaar rogge -een jaar braak. Rogge is niet zo’n moeilijk gewas
en het hoort hier ook. Om de drie jaar komt er vaste
stalmest overheen. Die mest komt uit de potstal. In
de eerste helft van oktober wordt de rogge ingezaaid.
In juli, begin augustus wordt deze winterrogge geoogst. Het graan wordt verkocht. We worden heel
streng gecontroleerd door SKAL, de ecowaakhond.
Wij moeten ons houden aan een aantal hele strikte
voorwaarden om voor een eco-keurmerk in aanmerking te komen. Ons graan komt uiteindelijk via een
bedrijf in de Flevopolder bij biologische bakkers terecht. Akkerbouw is trouwens economisch voor ons
niet haalbaar, gelukkig krijg je met deze producten
nog een paar centen meer. Akkerbouw is hier in het
Reestdal cultuurhistorie. We besteden al onze akkerbouw uit aan de loonwerker. Die ploegt en zaait en
oogst. De akkertjes zijn allemaal erg bewerkelijk:
allemaal bochtjes, vlak langs bosranden enz. Productie is ook niet onze doelstelling. Onze opbrengst per
hectare is ook veel lager dan de reguliere landbouw.
We doen het voor de akkerflora en -fauna. Landschappelijk zijn al die kleine essen heel erg fraai. Er
zijn plekken waar al eeuwen lang graan verbouwd
wordt en daar gaan wij mee door. Pure cultuur historie dus.
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En heide vergt ook een bepaald vorm van beheer.
Ja, maar heide hebben we niet zoveel meer. Het meest voorkomende
werk is het verwijderen van opslag. Dat doen de vrijwilligers van de
natuurwerkgroep. Aan de Nieuwe Dijk gaan we oude heidestruiken
maaien. Dan krijg je weer verjonging van heideplanten. Vroeger werd
de heide heel intensief gebruikt: maaien, branden en plaggen. Dat
doen wij dus niet. We hebben ook geen schaapskudde, wel vrijwilligers. We gaan het maaisel van de heide aan de Nieuwe Dijk verspreiden over het kale nieuwe stuk land aan de Haarweg. Daar ontbreken namelijk de oude zaden van de heide door vroegere vergraving. We hopen, dat op deze manier de heide daar terugkomt. Bij
heide hoef je maar een keer in de 25 jaar echt grote maatregelen te
nemen. Door het project “Vipera verbindt” wordt de oppervlakte
heide sterk uitgebreid, maar we hoeven er de komende jaren niet
veel aan te doen. Alleen de opslag moet er uit. De eerste heidestruikjes zie je op een aantal percelen al boven koPijlkkruid in september op z’n retour
men.
En al die kleine bosjes,
worden die ook op een
bepaalde manier beheerd?
We hebben in het Reestdal
de hakhoutbossen. Die
worden in een cyclus van
tien tot vijftien jaar gehakt.
Vrijwilligers halen de vogelkers eruit. Het hout wordt
op stam verkocht. Op
slechte plekken wordt weer
eik bijgeplant. De Haardennen zijn ook van ons, daar
voeren we “klapstoelbeheer”. Daar doen we niet
zoveel aan. Het bos mag
zich ontwikkelen tot een
natuurbos. Er zit behoorlijk veel dood hout in. Het is inmiddels
een bos met een prachtige structuur: jonge ondergroei en een
mooie opbouw. Wat we wel doen is dood hout langs de paden
weghalen en de paden vrijhouden voor hulpdiensten. En we halen de exoten eruit. Vooral de Amerikaanse vogelkers. We streven naar gemengde inheemse bossen. Dat geldt ook voor het
Carstenbos bij IJhorst.
Houtwallen hebben we bijna niet in het Reestdal. Houtsingels
wel. Houtwallen zijn opgeworpen grondwallen die beplant werden. Meestal met een sloot aan weerszijden van de wal. Je ziet
ze wel veel in Twente en in de buurt van Paasloo. Vroeger werden ze gebruikt als erfafscheiding of windkering en men haalde
er geriefhout uit. Langs de Schapenstreek vind je nog een houtwal, maar verder zie je ze hier nauwelijks. Wel houtsingels en
taludbeplanting op de kleine essen. We passen hier het cyclisch hakhoutbeheer toe. Hagen hebben we ook niet erg veel.
We hebben de afgelopen jaren wel op een aantal locatie weer
meidoornhagen ingeplant, o.a. om het biotoop van de boomkikker te verbeteren.
Zijn er nog interessante ontwikkelingen op het gebied van flora
en fauna?
In de benedenstroom bij Meppel doen de kievitsbloemen het
goed. Die zijn ooit geherintroduceerd. Vroeger hebben ze in
het Reestdal gestaan. Ongeveer 15 jaar geleden is er zaad
uitgestrooid en in 2009 zijn er meer dan 50 bloeiende exemplaren geteld. Verder is er tijdens een planteninventarisatie
een rietorchis ontdekt. Dat is wel apart, want orchideeën zijn
hier nog nooit voorgekomen. Een leuke ontwikkeling, waar we
blij mee zijn.¤
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feestavond landschapbeheer

F

eestavond werkgroep landschapbeheer
Op woensdagavond 17 februari
2010 was het precies tien jaar
geleden dat op dezelfde locatie,
in de sfeervolle gelagkamer
van De Wheem, de werkgroep landschapbeheer
werd opgericht. Tien jaar
werken in het landschap. Tien jaar
klussen op de
mooiste plekjes
in het Reestdal: houtsingels afzet-

ten, bosjes aanplanten, wilgen snoeien,
heide schonen, veenputten uitbaggeren, heide plaggen, vogelkers verwijderen enz. En altijd met veel inzet en nog
meer enthousiasme. Nog steeds, want de
werkgroep bruist van leven! De kleine groep
wordt steeds groter en de grote groep mag zich
ook verheugen op een groeiende belangstelling.
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Genoeg redenen om op deze avond eens gezellig terug te kijken op tien prachtige jaren landschapbeheer in het Reestdal.
In een gezellig volle gelagkamer werd de avond
geopend door voorzitter Jan Dijkema. Daarna
vertelde Hans Dijkstra over de laatste
ontwikkelingen in het Reestdal.
Landschap Overijssel werd
officieel vertegenwoordigd door Karin
de Clou.

Z e
zette
z e e r
terecht
coördinator
Klaas Krol in
het zonnetje en
overhandigde
Klaas een knapzak, die
een leuk cadeau symboliseerde. Van het Landschap krijgt de werkgroep op de tweede zaterdag van mei op De
Lemelerberg een excursie
en een pannenkoekenmaaltijd aangeboden. We
verheugen ons er nu al op!
Thom Snijder zong namens de kleine groep
een prachtig lied. Na-

tuurlijk kregen Henny en Klaas
ook van het bestuur van de natuurwerkgroep de aandacht die
ze verdienen. Klaas als gedreven coördinator en Henny als
de maakster van de traditionele en heerlijke soep. Jan
Dijkema gaf in een diapresentatie een overzicht
van meer dan tien jaar
landschapbeheer. Alle
leden van de werkgroep kregen een prachtig
fotoalbum aangeboden,met daarin een chronologisch overzicht van tien
jaar werken in het landschap. Daarna bleef het
in De Wheem nog erg lang gezellig………..¤
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Landschapnieuws
www.drentslandschap.nl

K

wartaalnummer 64 van Het Drentse Landschap
vermeldt een eigen website voor het Beeldenpark
De Havixhorst: www.beeldenparkdehavixhorst.nl. Sinds

2008 is op het landgoed De Havixhorst de tentoonstelling
Havixhorst Sculptuur te bewonderen. U kunt tijdens kantooruren de expositie gratis bekijken in de mooie aangelegde tuin aan de westzijde van het hotel. Ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan van de Stichting kregen alle leden het prachtig uitgegeven boekje “Van have tot goed”
cadeau. Een mooie geste. Het is niet de eerste keer dat
Het Drents Landschap (in samenwerking met andere organisaties) een interessant boek publiceert. Andere voorbeelden daarvan zijn :”Keuterijen in Drenthe” ,“Drents
Boer-boek” en “Beeldschoon water”. Aandacht in het nummer voor de hazelaar. Deze struik is de vroegst bloeiende
struik in ons land. Iedereen kent de goudgele meeldraadkatjes wel. Maar lang niet iedereen ontdekt ook de kleine
vrouwelijke bloempjes aan
dezelfde takken. Het duurt
overigens wel tien jaar
voordat een hazelaar
vruchten voortbrengt. De
relatie tussen mens en
hazelaar is al erg oud. De
noten en de olie worden al
eeuwenlang in allerlei producten verwerkt. Gekookte
schors zag men als een
goed medicijn tegen koorts
en thee, getrokken van
mannelijke katjes hazelaar
hazelaarkatjes, bleek goed
te helpen tegen verkoudheid en griep. (Of er ook een Mexicaanse hazelaar bestaat
wordt niet vermeld….) Veel natuurinformatie ook in een tweetal artikelen over de ijsvogel en grote rovers in Drentse wateren. Het gaat hier om waterinsecten als de geelgerande waterkever. Het ecosysteem van het zoete water is voor de
doorsnee natuurliefhebber onbekend terrein. In Nederland
leven zeven soorten geelgerande waterkevers met een lengte
van 2 tot 4 cm. In het najaar van 2005 werd ergens in Drenthe de zeer zeldzame Brede geelgerande waterkever herontdekt. Sinds 1967 was deze soort nergens meer in Nederland
waargenomen. Naar aanleiding van deze vondst is er in de
afgelopen paar jaar veel onderzoek gedaan naar deze rovers
onder de waterinsecten.¤

www.landschapoverijssel.nl

I

n het winternummer “Natuurlijk Overijssel” van Landschap Overijssel wordt melding gemaakt van de opening
van het insectenhotel achter De Wheem, maar veel meer
over het Reestdal is er niet te vinden. Of het moet nog de
opmerking zijn, dat dankzij een bijdrage van de Postcodeloterij een onderzoek naar de flora van het Reestdal is
geweest. Er werden twee plantensoorten waargenomen,
die nog niet eerder in het Reestdal waren gezien:de rietorchis en het stijf struisriet. Er staan nog genoeg andere
boeiende onderwerpen in, zoals een artikel over de linde.
Wist u dat de dikste linde van Overijssel, met een stamomtrek van 630 cm in Diepenveen staat? De linde werd vroeger veel aangeplant, omdat de boom voor meerdere doeleinden te gebruiken was. Als herdenkingsboom bijvoorbeeld, maar ook als een boom die schaduw geeft op
dorpspleinen en als leilinde voor het woongedeelte van de
b o e rd e r ij .
De
linde
kende nog
veel meer
toepassingen.
De
bladeren
fungeerden
als wintervo e d e r in g
voor
het
vee,
het
zachte hout
leilinden
leende zich
goed voor
houtsnijwerk, borden en bestek, van de vezels werd touwgemaakt enz. De boom is op dit moment redelijk populair
bij stadsmensen die buiten gaan wonen en leilindes op het
erf willen. Met de linde in het landschap gaat het wat minder. Als bosboom is de linde bijna verdwenen. Landschap
Overijssel is verder erg trots op het reservaat
“Vasserheide”, een prachtige heideterrein van 70 ha groot.
Onze langeafstandswandeling van 4 oktober 2009 ging
o.a door dit gebied. De Vasserheide verbergt belangrijke
prehistorisch schatten, zoals grafheuvels en raatakkers,
ook wel Celtic fields genoemd. Het zijn kleine akkertjes,
die vanaf 1000 jaar voor Chr. tot aan de Romeinse tijd zijn
gebruikt voor het verbouwen van graansoorten als emmertarwe en spelt. In het veld zijn ze niet te ontdekken, maar
op luchtfoto’s zijn de contouren als een soort dambordenpatro on
goed te
zien.¤

Uitrusten
op de Vasserheide

Geelgerande watertor
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De Kiefer

zwaardrus

Z

eer uniek terreintje achter
De Kiefer in Dedemsvaart
Begin jaren 80 werd er een
nieuwe zandwinningplas gerealiseerd waar nu het Kotermeer
is. Het is in 2009 20 jaar geleden dat wij als volkstuinders
moesten verhuizen naar het
Ommerkanaal vanwege het
nieuwe aan te leggen woningbouwpark. Sommigen gingen
naar het gemeentepark anderen stopten ermee. In 2004
gingen mijn beide kinderen
naar de zwemclub en regelmatig zat ik er wel een dik uur
niets te doen. Op zich is hier niets mee, maar aangezien ik
niet zo’n zittend gat heb en een uur niets doe heb ik Dick
Groenendijk van de gemeente gevraagd of ik het terreintje
achter De Kiefer mocht inventariseren op de aanwezige
flora. Zo stond ik langzamerhand weer op het terrein waar
ik jaren met veel plezier heb getuinierd. Soms zag ik planten staan die eigenlijk niet in een natuurterreintje thuis
hoorden maar misschien door het omwoelen van de aarde
naar boven was gekomen of door de wind was overgewaaid. Doch er stonden ook planten die ik nog nooit gezien had. Als eerste staat bijna het hele terrein vol met
moeraswolfsklauw. Dit komt deels dat deze plant een pionierstype is. Het terrein is ook erg vochtig en bevind zich
op een leemlaag met her en der stukken veen eronder.
Voor de rest vindt je hier schitterende mossensoorten. Als
de zon schijnt zie je de mossen in diverse kleuren hun
pracht tonen. Een plaatje gewoon. Doch ik kwam ook koningsvaren tegen. Eerst waren dit zo ongeveer 20 stuks
doch nu hebben zij zich erg vermeerderd op dit terrein.
Vreemde soorten waargenomen
Ook kwam
ik een plant
tegen die ik
eigenlijk
nog nooit
heb gezien.
Dit plantje
is ongeveer
20-25 cm
hoog.
De
steel
en
bladeren
waren plat
en bovenop
de steel zat een bruin bolletje. Diverse mensen heb ik benaderd, foto’s gemaakt, stukjes verzameld en opgestuurd.
Zelf veel boeken nagekeken toen ik op geattendeerd werd
om te kijken naar zwaardrus. Inderdaad het gaat hier om
een zwaardrus die als zeer zeldzaam te boek staat. Nou
zeldzaam was hij hier in tegenstelling niet. Er groeide hier
volop zwaardrussen en anno 2009 staat ook hier het veldje vol mee. In 2008 kwam ik nog een ander aparte plant
tegen. Nou ja plant? Het was meer een klein struikje. Het
blad had veel weg van een lauriersoort. Ook hier eerst een
blad vanaf gehaald en snel gedroogd. Doch wachtte maar
af of dit struikje zou bloeien. En inderdaad kwamen hier
schitterende bloemen tevoorschijn. Deze plant hoort niet

thuis in Nederland maar in Noord Amerika van Canada tot
Florida. De plant dankt zijn naam aan de Zweedse botanicus
Peter Kalm (1716-1760) die hem als eerste in Canada ontdekte en de plant beschreef. Deze struik wordt ook wel laurierroos
of lepelboom genoemd. Hij kan tegen vorst alleen met straffe
wind en strenge vorst kan deze struik schade onder vinden.
Natuurwerkdagen en maatschappelijke stage
Begin 2009 heb ik 2 scholen van het voortgezetonderwijs in
Dedemsvaart benaderd in het kader voor een maatschappelijk
stage. Hier gaf De Zeven Linden gehoor aan en ongeveer 25
scholieren gingen op het terreintje, 2 dagen, aan het werk om
overtollige opslag van wilg en berk te snoeien. Ook basisscholen van ‘t Kompas uit Dedemsvaart en de Regenboog uit Slagharen zetten zich in. In overleg met de beheerder van het
zwembad is besloten het terrein wat open te maken omdat er
ook wat zaken gebeurden op het terrein die niet door de beugel konden. Ladingen kranten werden er gedumpt, vuurtje
gestookt en de nodige rommel bleef op het terrein achter. In
2010 wordt op een ander gedeelte van het terrein de overtollige opslag verwijderd. Dit gebeurt samen met docenten van
Landschap Overijssel die de leerlingen begeleiden. De gemeente stelde de container beschikbaar voor het snoeiafval
die verwijderd moest worden van het terrein. Dit om storten
van tuinafval tegen te gaan. Rabobank Dedemsvaart stelde
een bedrag beschikbaar om de leerlingen van het voortgezetonderwijs van broodjes en soep te voorzien. Partyservice
Rooth leverde ook zijn aandeel in om de soep en broodjes
klaar te maken. Koekbakkerij Nanning stelde koek en cake
beschikbaar tijdens deze 3 dagen. De koffie werd gesponsord door de beheerder van het zwembad De Kiefer. Alles
vol lof voor al deze mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Zonder hun was dit mij nooit gelukt.
Planten en dieren vechten zich terug
Door het flink snoeien van wilgenopslag kwamen ook enkele veenpluis tevoorschijn. Ook een plant die van vochtige
en zure grond houdt. Niet alleen de flora doet het goed op
dit terrein. Ook paddenstoelen, mossen, wel ruim 40 soorten zijn op dit terrein gedetermineerd. Ook kwam er een
korstmos dit jaar voor het eerst opzetten. Het ging hier om
Ruw Heidestaartje. Nu komt deze soort in grote getale
voor in Nederland. Het lijkt wel of het terrein langzaam
aan terug wil naar zijn oorspronkelijke vegetatie. Ook de
watersnippen doen
het goed op dit
terrein. Regelmatig
worden ze waar
genomen net als
de kleine karekiet
en de rietgorzen. Zij
nestelen zich graag
in overjarig riet. Al
met al een terreintje waar we zuinig
op moeten zijn.
Hillie Waning Vos
Kalmia augustifolia
Life & Nature Specialist
Duurzaamheid, Natuur, Milieu en Communicatie
Turflaan 18
7776 BJ Slagharen
T 0523-682105
E hilliewaning@wanadoo.nl www.snno.nl¤
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Uit de tuinen van Herbora

V

oor de eerste keer heb ik de eer om in de Reestinfo te
schrijven en hiervoor wil ik me eerst graag voorstellen:
Mijn naam is Petra Oord, ik ben getrouwd met Peter en
samen hebben we 3 kinderen: Jelle van 15, Gerben van 13
en Elske van 11 jaar. We wonen sinds 1988 hier aan de
Otterswijk middenin het veen. Het is een oud huis met een
flink lapje grond erbij en de tuinen en het erf zijn de laatste
jaren steeds wat uitgebreid. Er is genoeg te doen en daar
zijn we blij mee, hier wonen is een beetje een manier van
leven geworden. We hebben het huis opgeknapt, creëerden
een tuin, een moestuin, een boomgaard, een kruidentuin en
ondertussen groeiden de kinderen op. We breidden onze
hobby wat uit en gingen verder met doe ‘t zelven in 2 hele
oude Franse huisjes. En zo hebben we 3 fantastische plekken op moeder Aarde om af en toe te vertoeven en te genieten!
Peter runt een bedrijf in koerierstransport en boomonderhoud en ik heb mij sinds een jaar of 5 verdiept in de kruidengeneeskunde en alles wat daar bij komt kijken. Op het erf is
een mooie ‘hut’ verschenen waar ik mijn activiteiten kan ontplooien: kruidenworkshops, consulten en massages.
Tijdens een wandeling, al jaren geleden toen mijn zoons ± 5
en 7 jaar oud waren, keek ik al naar de Franse bermen en
vroeg me af waar al die plantjes voor zouden dienen. Jelle
antwoordde toen: ‘Mam, daar is vast wel een school voor…!’.
En een paar jaar later ben ik een 3-jarige opleiding gaan doen
met de bedoeling weer wat terug te krijgen van dat contact
met de natuur en kennis ván die natuur. En dat lukte, het is
een goed middel gebleken!

door Petra Oord

Ritme
De natuur heeft een ritme, het grote Ritme, het levenswiel,
het jaarwiel, wat altijd maar doordraait. Hierin zitten de
seizoenen, de kringlopen in de natuur, planten, dieren,
mensen, kortom alles wat leeft, gaat hierin mee. Ook je
levensloop, je levensjaar heeft steeds dat ritme, daarin
zitten steeds terugkerende elementen en thema’s. Er is zo
ook voldoende tijd voor alles, er komt steeds weer een
volgend moment, het wiel draait gewoon door! De lineaire
tijd is iets wat wij uitgevonden hebben, een begin en een
eindpunt. Als je meer met deze circulaire tijd werkt, creëer
je rust, je gaat met de stroom mee (met de natuur dus).
Je ziet in dit jaarwiel allerlei feesten terugkomen, rituelen
waarin we allerlei momenten vieren en stil staan bij bijzondere gebeurtenissen, of dankbaar zijn. Deze momenten
zijn er al zo lang we hier op de Aarde leven. In alle religies
vind je deze momenten terug, bijvoorbeeld: Het feest van
de terugkeer van het Licht: we vieren de geboorte van Jezus, in Scandinavië worden allerlei lichtfeesten gevierd, in
Zweden het feest van de zonnegodin, St. Lucia.
Van oudsher zijn de dagen rondom 21 december al heilig,
men was dankbaar dat de zon toch weer terug kwam!
De winter is een tijd waarin we veel binnen zijn, we maken
het gezellig, al het werk buiten is gedaan. Er is tijd om te
rusten, te mijmeren, te overdenken, bij jezelf naar binnen
te gaan. Met de wijsheden die we het afgelopen jaar hebben opgedaan kunnen we nu voelen wat we graag willen.
We maken plannen en broeden er nog een tijdje op
Begin februari vier(de)en de Kelten Imbolc, de Christenen
vieren Maria Lichtmis, de Joden vieren het Bomenfeest.
De feesten markeren de lente, het ontwaken van de natuur na de winter.
Ook al is het nog volop winter, je kunt buiten merken dat
er iets verandert. Je merkt het aan de vogels, het daglicht.
Het begint te kriebelen. Je lichaam heeft meer stil gezeten,
je bent veel in huis geweest, stamppotten, maaltijdsoepen
en kerstdiners verorberd: Je voelt dat je de bezem erdoor
wilt halen. In februari en maart begint volgens het Ritme
de grote reinigingstijd van het jaar, zowel in je lichaam als
daarbuiten. Je lichaam brengt in deze periode van het jaar
de afvalstoffen vanuit je weefsels in de bloedbaan om ze
voornamelijk via je nieren en je lever (de darmen) maar
ook je huid en je longen te verwijderen. Je kunt je moe en
lusteloos voelen, en als je lichaam de afvalstoffen niet
kwijt kan, maakt het griep o.i.d. om op te ruimen. Alle re-

Het ritme van de natuur, de seizoenen, de circulaire tijd, inspireren mij. Het was alleen wel iets wat ik me ‘weer’ eigen
moest maken. Ik moest er dus veel over lezen en ervaren,
steeds maar weer, ieder seizoen opnieuw, zo ver stond het van
me af! Maar het gaat steeds beter, dat kan ook niet anders: Wij
zijn niet hier, en de natuur dáár… nee, wij zijn er onderdeel van,
dus staan wij ook onder invloed van seizoenen, de zon, de
maan de sterren en de planeten!. Het is leuk om daarmee aan
de slag te gaan en ook goed voor jezelf: als je met de stroom
mee gaat!
Ik wil jullie hier graag deelgenoot van maken, dus in mijn stukjes
voor dit blad zal ik altijd iets vertellen over het seizoen waarin
we zijn en ik vertel over de kruiden die je dan kunt gebruiken en
die op dat moment er ook voor ons zijn…!

Levenswiel

J AARGAN G 15 , N UM MER 1

den om deze periode serieus te nemen en je lijf een
handje te helpen en gebruik te maken van het ritme van
de natuur.
Je kunt als ondersteuning je lichaam een massage geven, dit is een goede stimulans om afvalstoffen je lichaam uit de werken, energie op gang te brengen, blokkades op te heffen. Een voorjaarsritueel!
En het lijkt misschien nog wat vroeg, maar moeder Natuur helpt ons ook door in het voorjaar allerlei plantjes te
laten groeien die boordevol mineralen zitten, broodnodig
na de winter. Ze helpen ze het lichaam om afvalstoffen te
verwijderen, de lever en nieren te stimuleren. Straks kun
je in een schone berm of in je tuin of ergens anders in de
natuur, kruiden opzoeken, bijvoorbeeld berkenblad, paardenbloemblad, zevenblad, de topjes van de smeerwortel,
vogelmuur en het jonge blad van longkruid. De laatste 3
plantjes zitten boordevol kiezelzuur. Eigenlijk kun je alles
fijngesnipperd door de sla doen. Van berkenblad en
brandnetel (ook veel kiezelzuur) zet je thee, gedurende 2
of 3 weken ’s morgens en ’s middags een mok (een
handvol gedroogd kruid op een halve liter water).
De ‘reinigingstijd’ duurt z’n beetje tot 21 maart, als de
dag even lang is als de nacht, we vieren het Paasfeest,
schilderen eieren en vieren de vruchtbaarheid van de
Aarde en hopen dat onze zaden (en onze plannen) genoeg kiemkracht bezitten.
In deze tijd ga je merken dat je steeds meer de handen
uit de mouwen wil gaan steken, de tuin opruimen, je huis
op orde maken, zodat je met nieuwe dingen kunt beginnen, je plannen tot uitvoer kunt brengen, projecten op
kunt opstarten: je kunt gaan zaaien en planten! Ga maar
aan de gang, het is de tijd en je hebt de stroom mee.
Dat is wat ik graag met jullie wil delen: het is fijn als je
met het ritme meegaat, alles gaat beter, ga er niet tegen
in zwemmen, ‘go with de flow!’
In juni laat ik weer een stuk van het wiel zien!
Paardenbloemen kleuren de weilanden geel
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Paardenbloem
Een mooi voorjaarskruid is
de paardenbloem, dit kruid
wil ik er dit keer uitlichten.
In het vroege voorjaar kun
je al de rozetten van de
paardenbloem zien, de jonge blaadjes zijn lekker en
gezond, op brood, door de
sla of om thee van te zetten. De bloemen zijn ook
prima door de sla te doen,
ze smaken een beetje zoet.
Van de wortel zet je thee,
deze moet je dan even met
de wortel koken (5 min).
Het smaakt bitter, maar is
zeer goed voor de lever.
Binnen de Kruidengeneeskunst kennen we de
‘signatuurleer’, deze is al
heel oud. Het uiterlijk van
de plant zegt veel over de werking van het kruid voor mens en
dier. Vroeger wisten we dit gewoon, inmiddels is al ‘veel’ onderzocht en blijkt het nog te kloppen ook…!
De gele bloem van de paardenbloem duidt op werking op de
lever en het hart, de penwortel duidt op ‘aarding’. Het is een
zonneplant, dit duidt op het geven van energie, warmte en
vrolijkheid.
De stengel is hol: dit zegt iets over de werking op de ‘holle
organen’, in dit geval de darmen, maar ook de blaas.
Het kruid is een echt voorjaarskruid, het bezit zeer veel mineralen, zorgt voor een goede balans in de zouthuishouding,
verbetert de celstofwisseling en het bevat de vitamines A,B,C
en D.
Her blad van de paardenbloem werkt vooral op de nieren,
versterkt de blaas, is vochtafdrijvend. De wortel werkt vooral
op de lever. De galdrijving wordt gestimuleerd en hiermee de
vetvertering, de lever krijgt een duwtje om zijn werk goed te
gaan doen.
Paardenbloem wordt ook wel geadviseerd bij oogklachten,
omdat de lever een verbinding heeft met de ogen, hierbij
kun je denken aan ondersteuning van de behandeling bij
oogzwakte, staar, scheel zien, bijziendheid en ook migraine.

Wil je zelf kruiden gaan gebruiken, gebruik het kruid als
thee dan niet meer dan 3 x per dag een kopje en niet langer dan 3 weken. Als je twijfelt, nieuwsgierig bent of wordt,
neem dan contact met mij op, ik organiseer workshops,
kruidenwandelingen, geef kruidenconsulten en ik ook
massages met warme kruidenstempels.
Raadpleeg mijn site voor informatie over:
- Zetten van kruidenthee
- Kruidenactiviteiten
- Verhuur van ons huis in Auvergne
Ik wens jullie een goed voorjaar, een goede gezondheid en
een goede vaart (op de stroom)!
Een kruidige groet,
Petra Oord
www.herbora.nl tel: 0523-638285/06-45963808¤
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Terugblik

N

atuurwerkdag 7-11-2009
Ook dit jaar heeft de Natuurwerkgroep mee gedaan aan de jaarlijkse natuurwerkdag. De groep bestond uit 7 leden van de natuurwerkgroep en 5 leerlingen van het voortgezet onderwijs ivm het project maatschappelijke stage. De
werklocatie was de zuidhelling van de Lemelerberg, in eigendom van het Landschap Overijssel. Ter plekke werden we ontvangen door de beheerder van het
terrein Hans Dijkstra met koffie en cake. Na uitleg over de te verrichten werkzaamheden werden we, gewapend met takkenscharen en zagen, naar de werkplek geleid. Het doel was om de heide te zuiveren/schonen van opslag van de
grove den. Er waren flinke bomen bij dus moest er ook flink gezaagd worden.
De stagieres hebben hierin een groot aandeel gehad.
Tijdens de werkzaamheden werden enkele houtsnippen, als doortrekkers uit het noorden waargenomen. Als traditie bestond de lunch uit erwtensoep en roggebrood met spek of vegetarische soep Na de lunch hebben we nog goed een half uur
doorgewerkt. Bij de afsluiting om 14.00 uur bedankte Hans ons voor de inzet en gaf ons een presentje mee in de vorm van
een kunststof fietszadelhoes. Het was een goede werkdag op een mooie locatie. Klaas vd Kolk¤

E

E

erste diapresentatie
Op dinsdagavond 10 november genoten 47 bezoekers
van de eerste van de vier diapresentaties van dit winterseizoen. Herman van der Hart uit
Zalk wist de zaal moeiteloos te
boeien met twee verschillende
lezingen. Voor de pauze werd de
IJsseldelta (tussen Zwolle en
Kampen) bezocht en liet de fotograaf prachtige opnames van de
gevarieerde vogelwereld zien. Na
de pauze stond een aantal natuurgebieden in het westen van
Polen centraal. Ook hier weer
sfeervolle landschapsfoto’s afgewisseld door haarscherp gefotografeerde flora en fauna.
Meer foto’s van Herman van
der Hart vindt u op zijn website:
www.natuurfotovanderhart.nl¤

Nieuwjaarswandeling 2010
Op onze website staan nog veel
meer foto’s van paddestoelen
en de nieuwjaarswandeling

www.nwgdereest.nl
Onder het kopje “foto’s”.

r was slecht weer voorspeld voor 7
november, maar zoals zo vaak: het
was mooi, rustig herfstweer en het zonnetje liet zich aan het eind ook nog even zien!
Met 7 man olv Jan van Marle trokken we
het Staphorster bos in op zoek naar paddestoelen. Die stonden er genoeg. En tot
verbazing van de deelnemers: heel veel
verschillende. Zelfs een paar zeldzame,
zoals de sponszwam. 2 uur lang liepen we
van de ene paddestoel naar de andere.
Sommige werden van dichtbij bekeken
met 'n spiegeltje, of geplukt om het sap te
kunnen zien. Allemaal hulpmiddelen om
de soort te kunnen bepalen.¤
Kastanjeboleet verkleurt bij aanraking

D

ialezing Kroondomeinen Het Loo
Maar liefst 58 belangstellenden kwamen op donderdag 21 januari naar onze
tweede dialezing van dit winterseizoen. En
ze werden niet teleurgesteld! Jachtopzichter Jan Huttinga uit het Veluwse Gortel
verbaasde de zaal met een prachtige diapresentatie over de Kroondomeinen van
Het Loo. Huttinga maakt prachtige foto’s
over de dieren- en plantenwereld van de
Kroondomeinen en combineert deze beelden met sfeervolle muziek en geluiden uit
de Veluwse natuur. Na afloop van de lezing
werden nog veel vragen gesteld. Het was
een mooie avond. Wat kan de Nederlandse
natuur toch mooi zijn!¤

W

ilgen knotten
Op zaterdag 14 november mocht de
werkgroep landschapbeheer aan het werk op
een heel mooi plekje in de bovenloop van het
Reestdal. Ter hoogte van het kerkhof aan De
Mulderij bevindt zich een een stukje Reestdal
met de naam Het Krok. Hier heeft Landschap
Overijssel zo’n twintig jaar geleden bijna 100
wilgen geplant. Inmiddels zijn het redelijk
indrukwekkende bomen, die om de twee/
drie jaar door vrijwilligers van de natuurwerkgroep worden geknot. In 2008 is dit
gebeurd met een stuk of veertig bomen, nu
was de rest aan de beurt. Het weer leek
deze morgen in het begin goed, maar na
elven ging het mis. Striemende regens geselden de noeste werkers. Toch konden de
18 knotters voldaan terug kijken op een
geslaagde morgen. Dat gold zeker voor vier
vrijwilligers van ooievaarsstation De Lokkerij. Zij verzamelden wilgentenen, die ze op
De Lokkerij gebruiken bij het maken of herstellen van ooievaarsnesten.¤
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A

an de oevers van het Katingermeer
Op zaterdag 12 december verplaatste de werkgroep landschapbeheer zich naar het Katingermeertje. Dit plasje is eigendom van Landschap Overijssel en door achterstallig onderhoud in de afgelopen jaren bijna helemaal dichtgegroeid. Inmiddels is de helft van het riet verwijderd. Vorig jaar is onze
werkgroep begonnen met het verwijderen van opslag langs de
oevers van het meertje. Dit is een immense klus, vandaar dat
in dit werkseizoen twee werkmorgens op deze locatie zijn gepland. Er werd onder goede weersomstandigheden erg hard
gewerkt. Veel berken en eiken legde het loodje. Aan het eind
van de morgen was het resultaat goed te zien, maar klaar was
de klus zeker nog niet. De werkgroep werd deze morgen aangevuld door vijf scholieren, die landschapsonderhoud hebben
gekozen voor het vervullen van hun maatschappelijke stage.
De jongens kregen alle vijf een eigen “mentor” en onder begeleiding hebben ze hard gewerkt. En ze hadden er veel plezier
in! De natuurwerkgroep hecht grote waarde aan het begeleiden van jongeren in hun maatschappelijke stage. We zien, dat
er zo een win-win situatie wordt gecreëerd.¤

p zaterdag 9 januari waren de voorspellingen weer alarmerend. Sneeuwjachten en een gevoelstemperatuur van
-15 zou het werken buiten onmogelijk maken. Voor de zoveelste keer deze winter werden er weer extreme weeromstandigheden voorspeld en voor de zoveelste keer viel het allemaal
wel mee. Rond de klok van 09.00 was het droog en de koude
wind kwam niet verder dan windkracht 4. Tien vrijwilligers
meldden zich voor de klus van deze morgen: het vrijmaken
van de oevers van het Katingermeertje. Landschap Overijssel
had de grote bomen omgezaagd en hiervan moest het hout
worden opgeruimd. De takken werden op “rillen” in het bos
gelegd. Deze stapels leveren straks prachtige broedgelegenheid voor zangvogels op. De grote stukken boomstam werden
op stapels gelegd voor de klanten van brandhout. Echt koud
had niemand het en de lekkere snert (met dank aan Hennie
Krol) ging er weer goed in. Aan het eind van de morgen konden we tevreden terugzien op twee geslaagde klussen rond
het Katingermeertje. De oevers van het plasje zijn nu voor de
helft vrij van opslag. De klus is nog niet klaar. Volgend seizoen pakken we hier de draad weer op. Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, heeft het Katingermeertje een ware
metamorfose ondergaan Er is weer open water, de zandbodem is vrij van organische prut en er komt weer veel licht in
het water. Dit geeft vooral amfibieën weer meer kansen. ¤

N

ieuwjaarswinterwandeling
Zondag 3 januari 2010 was een memorabele dag. Tenminste, wat de weersomstandigheden betreft. In de nacht van
zaterdag op zondag viel er een behoorlijke laag sneeuw en die
veranderde het Reestdal in een sprookje! Alle omstandigheden voor een prachtige wandeling kwamen bij elkaar. Een
landschap gehuld in een wollige witte deken, regelmatig het
zonnetje erbij, volledig windstilte, wat wil een mens nog meer?
Toch was er nog een factor, die niet helemaal optimaal aanwezig was. De berijdbaarheid van de wegen. Het was hier en
daar behoorlijk lastig om met de auto bij De Wheem te komen
en dat heeft waarschijnlijk veel wandelaars weerhouden om
naar Oud-Avereest re rijden. Om 09.30 staan de eerste langeafstandswandelaars meestal al te trappelen om een routebeschrijving in ontvangst te nemen. Nu was er rond
dat tijdstip nog niemand! Dat zei al genoeg. Gelukkig trotseerden uiteindelijk nog zo’n 53 wandelaars de winterse ongemakken om de 19 km lange
route te ontdekken. En later op de dag, toen de
wegen wat beter werden, mochten we nog 150
deelnemers voor de korte route welkom heten. We
zagen veel vrolijke en tevreden gezichten. Van de
beide routes werd volop genoten en we hoorden
veel positieve reacties. Met zo’n 200 deelnemers
mochten we niet ontevreden zijn! We waren ook
erg ingenomen met de medewerking van de familie van Arragon aan de Nolderweg. Voor de deelnemers aan de lange route was hier gelegenheid voor
het nuttigen van lekkere soep of koffie. Een mooi
onderbreking van deze route.¤

H

outwal afzetten
Op zaterdag 13 februari werd door de werkgroep
landschapbeheer een begin gemaakt met het uitdunnen
van een houtwal ten noorden van het Molenbos bij Balkbrug. Deze houtwal werd in het voorjaar van 1986 geplant door leerlingen van de basisschool CNS in Balkbrug. Nu, bijna 25 jaar later is de houtwal hard toe aan
onderhoud. Om straks weer een dichte ondergroei te
krijgen moeten er veel bomen tussenuit. Landschap
Overijssel, eigenaar van de houtwal, had al een aantal
bomen gemerkt.
Na een morgen
hard
werken
kon de werkgroep tevreden
terugzien
op
een goede start
van deze klus.
De
kleine
groep gaat op
deze
locatie
met de werkzaamheden
door.¤

AGENDA

O

p zaterdag 13 maart gaat de werkgroep landschapbeheer in de Haardennen aan het werk.
Er wordt gewerkt in het kader van het project
“Vipera verbindt”. Op deze morgen moet er veel gezaagd worden, want er wordt een verbinding tussen
twee (toekomstige) heidevelden gerealiseerd. Verzamelen om 09.00 uur in De Wheem.

Op zaterdag 3 april kunt u onder deskundige leiding van gids
Jan van Marle mee voor een wandeling over landgoed Dickninge. Het voorjaar is de tijd voor de stinzenplanten. Jan wandelt
met u door tuinen van het landgoed en laat u kennismaken met
deze typische voorjaarsflora. Onder het geluid van roffelende
bonte spechten en zingende boomklevers is het prachtig toeven in dit stukje Reestdal! Landgoed Dickninge is bekend om
de massale bloei van de holwortel, maar er zijn veel meer planten te zien! Wilt u mee? Opgave vooraf is noodzakelijk, de groep
willen we niet te groot hebben. U kunt zich opgeven bij Teo en
Judith: tel 0523-616098. Deelname gratis.

Op dinsdag 16 maart organiseren we onze derde
dialezing van het seizoen. Natuurfotograaf Maas van
de Ruitenbeek komt naar de kantine van het Vechtdal College om een diapresentatie te geven over de
Op zaterdag 10 april wordt er weer in het landschap gewerkt.
Nederlandse flora en fauna. Maas vertelt ook het
Voor de tweede keer is De Haardennen de werkplek. Op deze
verhaal achter de foto. Over het geluk van de fotomorgen wordt er geplagd. Doel: het terugkrijgen van mooie
graaf, over het geduld en over de kennis die je als
fotograaf moet hebben om een goede natuurfoto te
stukjes heide. Om 09.00 uur verzamelen in de Wheem.
maken. Een avond met prachtige foto’s, een boeiende
verteller en leuke anekdotes. Maas van de RuitenVoor de vogelliefbeek gaf op 31 maart 2005 bij ons al een eerder een
hebbers organisedialezing. Die ging toen over de Veluwe. De fotograaf
ren we weer de
heeft een prachtige website, waar hij veel informatie
traditionele vogelen foto’s heeft staan: www.natuurfoto-maas.nl
cursus. Dit keer
Plaats: Vechtdal College, Langewijk 43 in Dedemswat later in het
vaart. De toegang is gratis, ook voor niet leden en be- tjiftjaf
voorjaar i.v.m. de
gint om 20.00 uur.
groep vogels die
we behandelen:
“klein zomergrut”.
De vierde dialezing houden we twee weken later. Op
De cursus wordt
dinsdag 30 maart komen de plantenliefhebbers aan
gehouden op donhun trekken. Als inleiding op de excursie naar Dickninderdag 15 april in
ge staan stinzenplanten op deze avond centraal. Topfohet biologielokaal van het Vechtdal College in Dedemsvaart. De
tograaf Ruud Knol uit Apeldoorn vertelt:
avond begint om 19.30 uur. Er worden 22 soorten kleine vogels
”Stinzenplanten, een plantengroep omhuld door een
in beeld en geluid gepresenteerd. Bekend en minder bekende.
geheimzinnige waas. Al eeuwenlang maken ze deel uit
Voorbeelden : tjiftjaf, boompieper, boerenzwaluw, tuinfluiter en
van onze flora. Ze zijn ter verfraaiing van tuinen geplant
nog 18 andere! Aandacht voor uiterlijk, gedrag, geluid, broedgeop buitenplaatsen, landgoederen, kloostertuinen, boebied enz. Cursusleidster: Judith Schmidt. Opgave vooraf bij Teo
renerven op terpen, in kasteeltuinen en zelfs op kerkhoen Judith:0523-616098. Kosten: 3 euro per persoon.
ven.” Ruud vertelt over de oorsprong van deze plantengroep en laat locaties in binnen- en buitenland zien
De cursisten gaan later ook op excursie. Datum in overleg.
waar ze voorkomen. Stinzenplanten zijn bekender dan u
denkt. Om er een paar te noemen: bosanemoon, boeOp zondag 25 april organiseren we een langeafstandswanderenkrokus, sleutelbloem en natuurlijk de holwortel. Maar
ling. Vanuit het Drentse Anloo wordt een schitterende tocht van
er zijn er nog veel
ongeveer 18 kilometer gemaakt. De wandeling loopt door de
meer.
mooiste stukjes van het dal van de Drentsche Aa. De natte
Na de pauze verrast
hooilanden staan in bloei, de vogels zijn actief, dat wordt geniede fotograaf ons nog
ten!! Opgave vooraf is nodig, liefst via email
met een ander onderjan.dijkema@gmail.com of eventueel telefoon 0523-614201
werp. Ruud Knol ver(Magda en Jan Dijkema). Deelname is gratis. Deelnemers krijbaasde ons al eerder.
gen via email meer info.
Op 18 februari 2003
gaf hij een prachtige
Op dinsdagavond 27 april houden we de jaarlijkse ledenvergalezing over orchideeën
dering. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging in de bus.
van West-Europa.
Hierbij treft u dan ook de acceptgirokaart voor de contributie
Plaats: Vechtdal Colleaan.
ge, Langewijk 43 in
Dedemsvaart. De toeOp zaterdag 8 mei sluit de werkgroep landschapbeheer het
gang is gratis, ook
seizoen af met een excursie door het reservaat De Lemelervoor niet leden. Aanberg. De rondleiding wordt afgesloten met een pannenkoekenvang 20.00 uur.
maaltijd. Vrijwilligers van de werkgroep krijgen nog meer infor‘n witte holwortel

matie.¤

