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I n deze Reestinfo vindt u weer een aantal gevarieerde 

onderwerpen, al dan niet gerelateerd aan het  Reestdal. 

Het gehalte aan landschapbeheer is deze keer nogal be-

hoorlijk, maar dat komt door o.a. door de activiteit van za-

terdag 9 oktober toen in de Haardennen de start van de 

campagne voor deelname aan de Landelijke Natuurwerk-

dag werd gegeven. We hebben hier een leuke reportage van 

gemaakt.  

Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van de natuur-

werkgroep, dan vindt u uiteraard achterin deze Reestinfo 

weer een uitgebreide agenda voor de komende maanden, 

maar…… bezoek eens onze website! Daar staat nog meer 

op, veel foto‟s en vaak actuele gebeurtenissen in woord en 

beeld. De site wordt steeds beter bezocht, maar we hebben 

nog niet het idee dat een groot deel van ons ledenbestand 

dat ook doet. Dus gewoon even naar www.nwgdereest.nl  

Niet blij zijn we met het besluit van de provincie Overijssel 

om voorlopig te stoppen met grondaankopen die nodig zijn 

voor een goede ecologische hoofdstructuur. Een verbeterde 

waterhuishouding komt nu ook in gevaar. Dat is voor het 

Reestdal geen goede ontwikkeling. In het Drentse deel van 

het Reestdal lijkt deze problematiek niet te spelen. Dat is toch 

wel gek. Verschillen in provinciaal bestuur zouden eigenlijk 

niet voor mogen komen. Waarom wordt dit beekdal niet als 

eenheid gezien? Samen met twee andere natuurorganisaties 

(Zuidwolde en Staphorst/IJhorst) hebben we hier in brief aan 

de beide provincies op gewezen. Natuurlijk snappen we dat 

de politiek keuzes moet maken, maar roepen dat men in een 

economische crisis liever kiest voor zorg dan voor een mooie 

provincie is wel erg fantasieloos en kort door de bocht. 

Welk bedrag ontving de provincie Overijssel ook al weer van 

de verkoop van Essent?  

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema, voorzitter¤ 
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kleinschalig landschap terecht: kleine essen. graslandjes, 

houtsingels, hagen, monumentale bomen en als toetje 

een meanderende Reest. Aan de overkant ligt vlak voor 

ons landgoed Dickninge. De duiventil staat op steenworp-

afstand, tussen de bomen door zien we een glimp van 

het herenhuis. Zo dichtbij en toch ver weg, want de snel 

stromende Reest houdt ons aan de Overijssels kant. Er is 

hier geen bruggetje of vonder te bekennen. De route 

loopt een stukje langs de beek. Dat is bijzonder, want 

dat kan in het Reestdal maar op een paar plekjes. Het is 

hier erg drassig. Geen wonder, want er is in deze nazo-

mer veel regen gevallen. Twee paarden staan dan ook in 

een heel nat land. Ze lijken er geen problemen mee te 

hebben. De route loopt vervolgens langs een mooie 

houtsingel. Weer een infopaneeltje. Dit keer over  histo-

rische boerderij ‟t Olde ter Haar. De boerderij hoorde 

vroeger tot de bezittingen van het klooster Dickninge. 

De boerderij is moeilijk te zien, ‟s winters als de hout-

singel geen bladeren heeft moet dat beter lukken.  

We lopen even een stukje over het fietspad langs de 

Heerenweg. Na een paar honderd meter steken we de 

weg over en lopen langs een vennetje richting De Vled-

ders. Vroeger was dit gebied een laagte waarin zich 

veen vormde. De veen werd vergraven en zo ontstond 

op deze plek een groot open en vlak weidegebied. Van-

af de bosrand ligt De Vledders aan je voeten. Land-

schap Overijssel heeft grote plannen met deze vochti-

ge graslanden. Erg boeiend is het allemaal nog niet. 

Het is nog allemaal intensieve veeteelt, dat hier een 

stempel op het landschap zet. Daar is niks mis mee, 

vlak en strak heeft ook zijn schoonheid, maar natuur-

beheerders zien  liever een ander landschap. Mooie 

bospaden brengen de wandelaar dan weer aan de 

rand van het dorp IJhorst, nu aan de zuidzijde. Op een 

aantal plaatsen staan ook hier weer kleine paneeltjes  

met leuke informatie over oudbewoners of zomer-

huisjes die op een bepaalde plek hebben gestaan. 

Via de bossen rond recreatiepark De Witte Bergen 

komt de route weer uit bij Het Vosje. Het is nog 

steeds heerlijk weer. Het terras is goed bezet en we 

nemen het er ook even van. Toch erg praktisch be-

dacht, horeca aan het begin en het eind van een 

wandelroute. Een leuke en informatieve route door 

een prachtig stukje Reestdal! Erg geschikt voor men-

sen die niet houden van lange wandelingen. Opge-

merkt moet worden, dat delen van de route in natte 

perioden moeilijk begaanbaar zijn. ¤ 
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R ondom IJhorst 

 

In deze serie beschrijven we een bepaald gebied, gehucht, 

landgoed of reservaat in of nabij het Reestdal. Aandacht wordt 

besteed aan historie, natuur en cultuur. Ook wandel- en fiets-

mogelijkheden komen aan bod. Eerder verschenen in deze 

serie artikelen over o.a. Schrapveen, Meeuwenveen/

Takkenhoogte, De  Havixhorst en de esbosjes van Zuidwolde. 

Dit keer bezoeken we directe omgeving van het dorp IJhorst en 

doen dat door het lopen van de gemarkeerde historische kuier-

route van 6 kilometer.  

 

Het is prachtig weer op deze zondag in oktober. Bijna twintig 

graden, een lekker zonnetje en een beetje wind. Tegenover “De 

eetkamer van IJhorst” beter bekend als café-restaurant Het 

Vosje start de route. Op een groot informatiepaneel staan alle 

kuierroutes goed aangegeven. Vier bewegwijzerde routes begin-

nen hier, de kortste van 6 kilometer (die lopen wij) en drie van 

elk 10 kilometer. Het is zelfs mogelijk een aantal routes te kop-

pelen en dan een wandeling met 25 kilometer landschappelijke 

schoon te kuieren. De historische route loopt langs plekken met 

verhalen uit het verleden. Op verschillende locaties staan pane-

len met informatie over de geschiedenis van de betreffende 

plekken.  

De route loopt eerst langs de noordrand van het dorp en 

schampt het Reestdal. Het landschap is hier erg vlak, er is wei-

nig reliëf, dus van een echt dal is hier geen sprake. Je moet 

even van de route af om de Reest te zien stromen. Als de hooi-

landen niet te nat zijn loop je naar zo de beek toe. Vanmiddag 

is het erg drassig. Het uitzicht is hier erg mooi. De horizon is ver 

weg. Niets in het landschap doet denken aan de 21e eeuw, of 

het moet de maïs zijn, die we in de verte zien staan. Vroeger zal 

er op de es wel winterrogge verbouwd zijn. Verder geen sprake 

van horizonvervuiling! De eerste parel op deze route is Oud-

IJhorst, in deze serie al eerder bejubeld. De prachtige oude kerk 

is open. Een aardige mevrouw is bezig koffiebekertjes klaar te 

zetten. Er wordt vanmiddag een concert gehouden en men ver-

wacht veel publiek. De kroonluchters branden al, het interieur 

ziet er schitterend uit. De akoestiek moet hier trouwens gewel-

dig zijn. Via een langgerekt kerkenpad met de mooie naam ‟t 

Allee lopen we richting Dickninge. Het pad heeft de uitstraling 

van een deftige laan. Het woord Allee is hier op zijn plaats. Het 

informatiepaneeltje vertelt dat de bewoners van Dickninge en 

de Havixhorst kerkten in Oud-IJhorst en dus gebruik maakten 

van deze verbindingsweg. Na de laan komen we in een prachtig 

Mooie plekjes in het Reestdal 
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Natuurfotografie 

I NLEIDING 

Foto’s maken is leuk, maar het is nog leuker om zelf hele mooie dingen in de 
natuur te fotograferen. Tegenwoordig is het een heel stuk gemakkelijker gewor-
den met al die digitale camera’s maar digitale camera’s zijn nog niet perfect. Hun 
beeldsensoren hebben vergeleken met film een relatief beperkte resolutie. Ook 
gebruiken digitale camera’s veel stroom. Wilt u fotograferen op verre of afgelegen 
locaties, dan moet u beslist een grote voorraad batterijen meenemen of ze op-
nieuw kunnen opladen. Foto’s moeten veilig worden opgeslagen. Het  zou jammer 
zijn als u de bestanden niet meer kunt lezen. Hoewel de capaciteit van geheugenkaarten toeneemt, moet u voorals-
nog regelmatig de gemaakte foto’s op een opslagmedium, bijvoorbeeld een pc of externe harde schijf, kunnen op-
slaan om ruimte vrij te maken. 

Kennis  

Goede natuurfotografie draait niet alleen om het kennen van camera’s, ob-
jectieven en computers. U moet ook een goede kennis van uw onderwerp 
hebben: waar kunt u het vinden? In welk jaargetijde? Wat zijn de speciale 
eigenschappen? Het vereist geduld en doorzettingsvermogen om locaties op 
verschillende momenten van de dag opnieuw te bezoeken. Verder moet u 
beschikken over een goede technische kennis en vaardigheid, zodat u foto’s 
kunt maken zodra de gelegenheid zich voordoet.  

Geluk  

Ten slotte moet u veel geluk hebben om het juiste onderwerp te vinden, op 
de juiste plek en met het juiste licht. Volgens fotografen is het mogelijk om 

geluk af te dwingen, door vaak te fotograferen op de zelfde plek, als u maar lang genoeg wacht zult u vanzelf die 
mooie foto maken. Digitale fotografie maakt gebruik van dezelfde principes als film, met een keuze voor diafragma en 
sluitertijd, die de scherptediepte en de (on)scherpte van het onderwerp bepalen. Een goede belichting is een van de 

belangrijkste punten voor een goede foto, en hoewel beeldbewerkingsoftware kan helpen, lukt het zelden om een 
slechte foto in een geweldige te veranderen. Probeer het beeld bij het fotograferen meteen goed te krijgen in de came-
ra en gebruik een computer om beelden te verbeteren in plaats van een slechte techniek te verdoezelen. 

Auke van der Meulen ¤ 

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



In het Reestdal hoor ik elk voorjaar de watersnip nog baltsen, dit 

is een prachtig geluid. Het mannetje van de watersnip vliegt in 

grote cirkels omhoog boven zijn nestterritorium en laat zich tel-

kens een eind vallen. Tijdens het vallen maakt de vogel een merk-

waardig blatend geluid net als van een lammetje. Dit geluid wordt 

veroorzaakt door het laten vibreren van de stijve buitenste staart-

veren van de gespreide staart. Vandaar zijn bijnaam de hemel-

geit. Terwijl de mannetjes hun halsbrekende vluchten uitvoeren 

blijven de vrouwtjes op de grond toekijken.  

 

Nest 

Het nestje van de 

watersnip in niet 

meer dan een 

kuiltje, bekleed 

met gras bladeren 

van riet en mos. 

Het legsel bestaat 

uit vier grijsgroe-

ne eieren en wor-

den door het wijf-

je ongeveer drie 

weken bebroed. 

Zodra de kuikens 

uit het ei komen 

en zijn opge-

droogd gaan ze 

in de omgeving 

rondscharrelen 

op zoek naar 

voedsel. De kui-

kens worden 

door beide ou-

ders in de gaten 

gehouden. Na 

drie weken be-

ginnen ze met 

vliegoefeningen 

en na vijf we-

ken zijn ze 

vliegvlug. 

Voedsel  

Het voedsel van de snippen bestaat uit wormen, insecten, 

kleine weekdieren en kreeftjes. Deze haalt de snip met z‟n 

lange snavel uit de bodem. De snavel is vooral aan het uit-

einde erg gevoelig, hij foerageert dus op de tast. 

De watersnip broedt in grote delen van Europa, Azië, met 

uitzondering van het zuiden en in het noordelijke deel van 

Noord Amerika. 

Het is ten dele een trekvogel. De overwinteringsgebieden 

van de Europese populaties strekken zich uit van West Euro-

pa via het Middellandse Zeegebied tot Noord Afrika. De 

herfsttrek begint al in augustus en duurt tot eind oktober. In 

maart-april komen de snippen terug naar hun broedterrein. 

Elk jaar zien we in de herfst ook watersnippen in onze om-

geving langs vliegen.  

Dit jaar hebben we er op 3 oktober tijdens de Birdwatch 

164 geteld.  Je moet wat moeite doen om deze vogel te 

zien te krijgen, maar hij komt nog voor in onze omgeving en 

vooral tijdens de herfsttrek is de watersnip goed te zien. ¤ 
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D e hemelgeit of watersnip 

 

De watersnip is een steltloper met prachtige schutkleu-

ren. De watersnip is 33 cm tot 38 cm lang inclusief de 

snavel. Deze is 6 tot 8 cm lang. 

De watersnip is een erg schuwe vogel, hij vliegt bij ver-

storing zigzaggend hoog en ver weg en roept daarbij 

een raspend retsj. Vaak vertrouwt de snip ook op zijn 

goede schutkleur en duikt weg in de vegetatie. Hij gaat 

dan helemaal op in de omgeving. Tijdens de Birdwatch 

zagen we veel watersnippen vliegen vanaf de bult bij 

Takkenhoogte. Deze snippen landden dan in de hei en 

we konden ze daarna niet weer vinden.  

Soms lopen de snippen de beschutting uit om zich in 

een poeltje te wassen. Dit doen ze pas als ze er zeker 

van zijn dat het veilig voor hen is. De watersnip staat op 

de Nederlandse rode lijst. Dit wil zeggen dat de vogels 

die in Nederland broeden niet voldoende in aantal zijn 

om de soort in Nederland te behouden. 

De broedpopulatie van de watersnip was in de jaren 60 

nog rond de 10.000 en rond 2000 waren dit er nog 

maar 1.200 tot 1.500. Een afname van circa 85%. 

 

Broedgebied  

De watersnip broedt vooral in zeer nat, extensief ge-

bruikt grasland op veen, maar ook in gemaaide rietlan-

den en in trilveenachtige bodems. De snip heeft altijd 

een zachte bodem nodig. 

Dit soort gebieden zijn in Nederland schaars geworden. 

WATERSNIP 
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H et is echt herfst en we beleven 

nu begin oktober een klein 

„nazomertje‟! Prachtig zijn de kleuren 

om ons heen, het verveelt nooit! De 

natuur keert zich weer naar binnen, en wij (dus) ook. 

We hebben zin om het binnen weer gezellig te maken, 

hebben weer tijd om ons ergens in te verdiepen, een 

cursus, boeken, een hobby .„Onderhoud „ is het sleu-

telwoord van de komende maanden. Dit houdt onder 

meer in dat we onze voorbereidingen voor de winter-

maanden gaan treffen. Als je een moestuin hebt ben je 

weelderige oogst aan het preparen en conserveren, 

zodat je goed de winter door kunt komen, je akkertje 

moet worden opgeruimd en winterklaar worden ge-

maakt. We gaan doorgaans naar de winkel om onze 

„oogst‟ binnen te halen. Toch zijn ook deze producten 

ergens verbouwd het afgelopen groeiseizoen, het is 

goed om daar even bij stil te staan en er dankbaar voor 

te zijn. Het zijn allemaal spullen die hun oorsprong in 

Moeder Aarde hebben, zomaar! Dit is een bedankje 

waard, voor of na het eten, zomaar overdag, of als je je 

boodschappen in je auto laadt, of als je over je schou-

der naar je moestuin terug kijkt! 

Dit is geen goede tijd om aan iets nieuw te beginnen of 

om overdadige resultaten te verwachten, daar is het 

voorjaar beter voor. Het is een goede tijd om vast te 

houden wat je hebt, energie in relaties en familie te ste-

ken. Een goede tijd om de balans op te maken, dank-

baar te zijn, je te verbinden met het grote geheel en er 

over na te denken hoe je het Grote doel kunt dienen. 

Van oudsher dankten we onze voorouders en vroegen 

hen om raad om de komend wintermaanden door te ko-

men. (Allerzielen-Allerheiligen, Halloween, Samhain). Dit 

alles om een goede voedingsbodem te maken voor de 

komende winterperiode, een rijke voedingsbodem, die we 

ook in alle rust kunnen voeden (de Winterrust!) In het 

voorjaar kunnen we hier weer wat nieuws op laten ont-

staan, met de ervaring en wijsheid van het jaar ervoor…! 
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Het werk in mijn kruidentuin gaat nog een tijdje door, veel krui-

den zijn al geoogst, maar de valeriaanwortel, de heemstwortel 

moeten er nog uit. Wortels van kruiden die ik wil gebruiken 

voor de geneeskracht, oogst ik het liefst als de maan afne-

mend en dalend is en in een „wortelteken‟ staat. De kracht zit 

dan het meest in de wortel. Deze wortels snijd ik in kleine stuk-

jes en droog ze in een oven op 50°C. De meeste 

„zomerkruiden‟ zijn in mijn droogkeet gedroogd en kunnen 

verhakselt worden voor de thee. 

Dit najaar heb ik een paar workshops gegeven, over kruiden-

geneeskunde en  natuurlijke crèmes maken. Het was een suc-

ces, de cursisten waren enthousiast en verwonderd dat we 

zomaar uit de natuur van alles kunnen gebruiken, voor van 

alles!  

Er staan nog wat workshops gepland voor dit najaar: op 5 no-

vember een kruidenworkshop „basis‟ en op 19 november een 

workshop crèmes maken. Als je een groep van 4-10 personen 

bij elkaar hebt kan ik ook op andere data wat organiseren. 

 

Stokroos of Heemst 

Het kruid wat ik graag onder jullie aandacht wil brengen is de 

inlandse Stokroos of Heemst, Althaea officinalis. Deze plant 

komt bijna niet meer voor in de vrije natuur voor in Nederland. 

Maar hij is wel in veel tuincentra te koop. Hij behoort tot de 

Malvafamilie of Kaasjeskruidfamilie. 

  

Wat zegt de signatuurleer over deze plant? 

De bladeren zijn behaard, ze zijn echt héél zacht (dit moet je 

eens voelen!), dit verwijst naar de werking op de huid en de 

slijmvliezen. De bloemen zijn wit/roze: het kruid werkt ontste-

kingsremmend en werkt op het hormoonsysteem en het ze-

nuwstelsel, roze zegt iets over een milde werking op het bloed. 

De wortel is groeit diep: dit wijst op de aardende werking, hij is 

wit van binnen: ontstekingsremmend en werking op het hor-

moonsysteem en zenuwstelsel. 

De stengel is een holle buis, dit verwijst naar de werking op 

het maagdarmstelsel, maar ook op de blaas en de baarmoe-

der (holle organen) 

 

De typologie zegt over deze plant: Het is 

voor de mens die niet voor zichzelf kan op-

komen, heeft een „knoop‟ in zijn maag, 

heeft de neiging te blijven hangen in nega-

tieve opmerkingen/indrukken: kan ze niet 

hanteren. 

De plant is ook voor de mens die aan ieder-

een hun vertrouwen schenken, ze zij  soci-

aal en mild over anderen. Alleen kunnen ze 

in hun zachtheid niet voor zichzelf opkomen. 

De plant heeft een hoog gehalte aan slijm-

stoffen (in de herfst), 25-35%, dit is veel. 

 

Waar heeft het kruid zijn geneeskrachtige 

werking: 

Op alle delen van je lichaam waar zich slijm-

vliezen bevinden: urinewegen, maag, dar-

men, luchtwegen. (door o.a. het hoge slijm-

stofgehalte) 

Het wordt gebruikt bij blaasontsteking, ge-

Uit de tuinen van Herbora door Petra Oord 



Drentse heide 
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voelige urinewegen, maagzweren, maagslijmvliesontste-

king, ontsteking van de slokdarm, dikke darm, diarree, 

obstipatie. Het werkt zeker ondersteunend en verzachtend 

bij de ziekte van Crohn en Colitus ulcerosa. Dit is toch 

prachtig en wonderlijk! Verder werkt het op een geïrriteer-

de keel, bij heesheid, allerlei soorten hoest, vooral de dro-

ge hoest.  Bij de huid kan het dienen voor steenpuisten als 

trekzalf, bij een schrale en ruwe huid, verzorgend bij de 

huid rond de ogen. 

Het kruid werkt natuurlijk op de klachten, maar ook op het 

thema waar je mee aan de gang bent op dat moment. Ik 

vertel altijd dat wij de geneeskrachtige werking van een 

kruid „kennen‟, maar dat dit nog maar het topje van de 

ijsberg is. Kruiden doen veel meer dan we zo kunnen waar-

nemen en „bewijzen‟, ze werken veel dieper en helpen ons 

op onze weg die wij gaan. Daarvoor zijn ze ook aan ons 

„gegeven‟! Het zijn cadeautjes als je ze mag leren kennen. 

 

Hoe gebruik je het kruid: 

Alle delen van de plant zijn te gebruiken, het blad en de 

bloemen en de wortel. De wortel van 2-3 jaar oud is het 

meest medicinaal. De wortel wordt geschild en gedroogd in 

de oven op 50°C.  

Als je de thee wilt gebruiken voor de geneeskrachtige wer-

king dan is het belangrijk dat je de thee koud bereidt! An-

ders geeft dit kruid de slijmstoffen niet af. Dus je maakt 

een maceraat van de blaadjes/stelen (in stukjes): je zet 

koude thee en laat dit 8 uur staan. Nog beter is het om 

wortel te gebruiken, je spit een plantje eruit, schilt de wor-

tel en snijdt hem in stukjes. Dan een handvol op een halve 

liter water en 8 uur laten staan. Dit drink je gedurende de 

dag op. Er is ook een alcohol extract van te maken, maar niet 

op 40% alcohol, maar bijvoorbeeld 20%. Dit is ook omdat de 

plant in water het best zijn stoffen afgeeft. Een prachtig 

kruid, een must in de tuin voor degenen die gevoelige slijm-

vliezen hebben, of kampen met allerlei darmontstekingen! 

 

Ik wens jullie een goed najaar en sfeervolle winterdagen! 

 

Kijk voor meer informatie en een nieuwe nieuwsbrief op mijn 

site: www.herbora.nl of bel:  0523-638285/06-45963808.¤ 

P aarse pracht :de Drentse heide in al haar facetten 

Deze maand verschijnt een rijk geïllustreerd boek over Drentse heideland-

schappen: Paarse pracht, heidelandschappen van Drenthe. Het boek biedt een 

compleet en toegankelijk overzicht van alles wat de Drentse heide te bieden 

heeft: een rijke flora en fauna, een sfeer van rust en uiteraard is er aandacht 

voor het beheer van de paarse vlakte. Daarnaast komen er allerlei mensen 

aan het woord, die hun passie voor de heide niet onder stoelen en banken 

steken. 

Het boek heeft zes hoofdstukken met titels als Een ijskoud 

begin, waarin de geschiedenis in beeld wordt gebracht en 

Grote veranderingen tussen 1900 en 1980, over de perio-

de waarin bijna alle heide in ons land verdween. Ook recep-

ten en gedichten zijn in het boek te vinden. Een aantal be-

kende Drentse heidegebieden worden in het boek belicht, 

zoals natuurlijk het Nationaal Park Dwingelderveld, maar 

ook kleinere heideterreinen, zoals De Wildenberg. 

Het boek is geschreven door Hans Dekker,Albert Kerssies 

en Eric le Gras. Het kost 29,75 euro en is uitgegeven door 

Het Drentse Landschap en van Gorcum uitgeverij.  

Bestellen kan in de boekhandel of op www.vangorcum.nl ¤ 

Heide met jeneverbes bij Anholt 

http://www.herbora.nl
http://www.vangorcum.nl/
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Campagne  natuurwerkdag 
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Landschapnieuws  

 REES T IN FO  

K wartaalblad nummer 67 van het Drents Land-

schap is in de rubriek “Kortweg” erg teleurge-

steld in de houding van de GS Overijssel. Deze heb-

ben besloten als gevolg van de crisis de grondver-

werving in het Reestdal stop te zetten. Hierdoor 

komt het project Water op Maat (WOM) in gevaar. 

Het waterschap Reest en Wieden is van plan de 

komende jaren de verdroging van het Reestdal te-

gen te gaan. Hierbij is grondverwerving een nood-

zaak. Te hopen valt, dat GS van Overijssel van me-

ning verandert en inziet dat het echt een keer tijd 

wordt om de verdroging van het Reestdal eens goed 

aan te pakken. Verder meldt de rubriek een broed-

geval van boomvalken in het reservaat Wildenberg/

Rabbinge. Er werden drie jongen grootgebracht. In 

Drenthe broeden maar weinig boomvalken, dus het 

Reestdal kan trots zijn op dit broedsucces. De 

prachtige omgeving van De Havixhorst lijkt aan ei-

gen succes ten onder te gaan. Op drukke dagen 

staat het er stijf van de auto‟s. Niet allen wande-

laars, maar ook bezoekers van het nabijgelegen 

ooievaarsbuitenstation De Lokkerij zorgen voor cha-

os en ergernis. Het Drents Landschap wil nu een 

nieuw parkeerterrein aanleggen. Omwonenden wil-

len hier niets van weten, omdat ze denken dat hun 

woonomgeving wordt aangetast. Dus hebben ze 

tegen de aanleg bezwaar aangetekend. Afwachten 

dus. Verder in dit weer prachtig uitgegeven nummer 

mooie artikelen over het Hunzedal, de klapekster,de 

veldsprinkhaan en nog veel meer. ¤ 

I n het najaarsnummer “Natuurlijk Overijssel” van Landschap 

Overijssel vindt de lezer dit keer een artikel over De Vledders. 

Dit van oorsprong natte gebied ten zuidwesten van IJhorst maakt 

de laatste tijd een opmerkelijke ontwikkeling door. Intensieve 

landbouw maakt hier namelijk plaats voor natuur. Beheerder 

Hans Dijkstra vertelt in  het artikel, dat Landschap Overijssel in 

1999 een “grote klapper” kon maken door de aankoop van 120 

hectare boerenland. Dit was het begin van een soort sneeuwbal-

effect, want inmiddels is 150 hectare (75% van het gebied) in 

beheer van het Landschap. Er is nog één agrariër actief in het 

gebied. Het gebied De Vledders ligt in een kom en is daardoor 

voor natuurbeheerders erg interessant. Er komt veel kwelwater 

boven de grond. Een nat en zompig land met veel potentie! Hoe-

wel de ontwikkelingen nu even pas op de plaats maken is er al 

veel gebeurd: de waterhuishouding is verbeterd en de grond is 

op een aantal locaties afgeplagd. Maar in de toekomst gebeurt 

er nog veel meer. Als de laatste boer het licht heeft uitgedaan zal 

in het gebied het waterpeil flink stijgen. 

www.landschapoverijssel.nl 
www.drentslandschap.nl 

Reestdal bij IJhorst 

Boomvalk 

Hans Dijkstra ziet het al helemaal zitten: een groot nat gebied 

met loslopende Hereford-koeien. Geen wandel- en fietspaden, wel 

georganiseerde  excursies als de natuur er niet wordt gestoord. 

Nu al worden er leuke waarnemingen gedaan. Foeragerende lepe-

laars zijn er al niet meer ongewoon en misschien broedt straks de 

zwarte stern er weer! In het kwartaalblad verder ook een 36 km 

lange fietsroute door het Reestdal. Het Reestdalgehalte is hoog in 

het blad, want kunstenaar Piet Eggen (Piet woont in Den Huizen) 

vertelt over zijn “achtertuingevoel”. “In de natuur wonen was al-

tijd mijn droom. Een plek zonder verkeer. Een plek zonder nieuw-

bouw. Dezelfde plek in het landschap ziet er elke dag weer an-

ders uit. Dat maakt dit zo’n schitterende plek.” Piet heeft in het 

Reestdal het gevoel dat de tijd stil staat. Het landschap geeft hem 

erg veel inspiratie. Zo heeft hij bomen, die hij vanuit zijn atelier 

ziet staan op twaalf verschillende momenten geschilderd.¤ 
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Maatschappelijke stage 

M et ingang van 

het schooljaar 

2011-2012 zijn leer-

lingen in het middelbaar onderwijs verplicht om vrijwilli-

gerswerk te doen tijdens hun schoolperiode. Er zijn 

scholen die de maatschappelijke stage al in hun jaar-

programma‟s hebben opgenomen. Een van die scho-

len in onze regio is het Vechtdal College in Dedems-

vaart. Leerlingen moeten per leerjaar 12 uur vullen 

met een maatschappelijke stage. Om leerlingen goed 

te begeleiden heeft de school contact gezocht met De 

Stuw, een organisatie binnen de gemeente Harden-

berg, die gericht is op welzijnswerk. Een van de doelen 

van de stichting is zoveel mogelijk mensen stimuleren 

om deel 

te nemen 

aan maat-

schappelijk verkeer. Het Vechtdal College benaderde verder een aantal organisa-

ties zoals Phidelphia, Dekibo en Landschap Overijssel om stageplekken te cre-

ëren. Landschap Overijssel heeft  het item maatschappelijk stage erg serieus en 

groots aangepakt. Er is veel geld en tijd geïnvesteerd om dit in de provincie Over-

ijssel van de grond te krijgen. Zo werd ook de natuurwerkgroep de Reest bena-

derd (er was ook al initiatief vanuit de nwg de Reest zelf) om leerlingen de gele-

genheid te geven in  landschapbeheer uren te kunnen maken. De sectie land-

schapbeheer reageerde positief. Met enige begrijpelijke terughoudendheid wer-

den vorige jaar de eerste groepjes ontvangen en aan het werk gezet. Onder bege-

leiding van “mentoren‟ binnen de werkgroep ging dat erg goed. Het bleek allemaal 

behoorlijk mee te vallen, de meeste scholieren waren fanatiek en de onderlinge 

contacten gingen prima. En de meeste jongeren vonden het ook leuk! Nu kijken 

we er niet meer van op. Op zaterdag 9 oktober deden maar liefst negen stagiaires 

mee en ook voor de komende Nationale Natuurwerkdag is veel belangstelling 

onder de schooljeugd. De natuurwerkgroep staat van harte achter het fenomeen 

maatschappelijke stage en 

werkt, voor zover het binnen onze grenzen mogelijk is, van harte 

mee. Het is goed om jonge mensen te confronteren met landschap-

onderhoud. Ze leren er veel van en ervaren ook, dat er veel mensen 

zijn die geheel belangeloos en met veel plezier zich voor een bepaald 

doel inzetten. ¤ 
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Pioniersplanten 

 REES T IN FO  

P ioniersplanten: planten met karakter  

 

Erg veel heide is er niet meer in ons land. Duizenden 

hectares zijn (vooral) in de eerste helft van de 20ste 

eeuw in cultuur gebracht. Rond 1830 was 20% van 

ons land nog bedekt met heide en hoogveen

(600.000 ha). Momenteel bedraagt de oppervlakte 

aan heide nog zo‟n 35.000 ha. Heidebeheer is vooral 

mensenwerk. Laat je moeder natuur haar gang gaan, 

dan verandert heide binnen tien jaar in bos. Willen we 

de kleine en grote heideterreinen houden, dan is er 

dus voortdurend werk aan de winkel. Dat is in De 

Haardennen goed te zien. Een paar hectare bos is 

twee jaar geleden weggeschoven om weer ruimte te 

maken voor heide. Nu liggen daar grote en kleine 

zandvlaktes te wachten op het ontkiemen van heide-

plantjes. 

 

Vroeger werden de heidevelden beheerd door boeren 

die aan de rand van de heide woonden. Schaapskud-

den hielden de heide open en stukken heide werd re-

gelmatig geplagd of gemaaid. Tegenwoordig worden 

heidepercelen machinaal geplagd. Na het verdwijnen 

van de bovenlaag is de gele/witte zandbodem zicht-

baar.  

Op De Wildenberg (eigendom van Het Drents Landschap) is 

een paar jaar geleden een deel van de heide geplagd. Zo‟n 

biotoop biedt  heide weer nieuwe levenskansen. In de bo-

dem is vaak nog kiemkrachtig zaad aanwezig. Na een paar 

jaar kan de heide zich op zo‟n plek weer herstellen. Nu zijn 

het niet alleen jonge heideplantjes die terugkomen. Sterker 

nog, het zijn in de eerste jaren vooral hele andere planten 

die van de aangeboden kansen profiteren. Dat zijn de ver-

kenners, de pioniers die weinig eisen stellen aan hun milieu 

en aangepast zijn om snel te groeien en te zaaien voordat ze 

weer verdwijnen door de komst van andere planten. Bij het 

woord pionier denk je al gauw aan iemand, die op zoek naar 

avontuur landen binnentrekt waar nog niemand geweest is 

en zich daar dan vestigt. Iemand moet toch de eerste zijn! 

Deze verkenners moesten wel beschikken over karakterei-

genschappen als overlevingsdrang en doorzettingsver-

mogen. Er veel eisen zullen ze niet gehad hebben!  

Het woord pioniersplant of pioniersvegetatie is goed gekozen. 

Deze planten vestigen zich op maagdelijke grond. Ze komen er 

als eersten en zullen ooit verdrongen worden door andere 

soorten. Het zijn planten die zonder enige beschutting moeten 

zien te overleven. Erg veel voedsel hebben ze op de geplagde 

heide niet tot hun beschikking. Het gele zand bevat maar wei-

nig voedingsstoffen en erg vochtig is de zandbodem ook niet 

altijd. De temperaturen kunnen op warme zomerdagen ex-

treem hoog zijn. En toch redden ze het, vaak door snelle groei 

die vaak te danken is aan een wijd vertakt wortelstelsel. Plan-

ten met een sterk karakter. Doorzetters zijn het! De tijd die ze 

hebben is relatief kort. Als ze afsterven en een beetje humus 

vormen in de voedselarme bodem, graven ze hun eigen graf. 

De wat rijkere bodem biedt nu mogelijkheden voor soorten die 

wat meer eisen stellen aan hun leefomgeving. De pioniers ver-

dwijnen dan en worden opgevolgd door andere grotere soor-

ten. Dit proces heet successie en het eindstadium is bos. Voor-

beelden van pioniers die je op geplagde heide kunt aantreffen 

zijn uiteraard de kleine plantjes van dopheide en struikheide, 

maar ook zonnedauw, moeraswolfsklauw, tormentil,  braam, 

zuring, zeggensoorten, verschillende soorten mossen en vooral 

zaailingen van de berk. Over een paar jaar zijn alleen de heide-

soorten nog over. En als die niet worden beheerd, zullen ook 

die uiteindelijk verdwijnen. De meeste natuurbeschermers 

laten het zover niet 

komen. De heide 

wordt tegenwoordig 

vaak begraasd. Als 

het geen schapen 

zijn, dan zeker 

Schotse Hooglan-

ders of andere grote 

grazers. En vergeet 

vooral de vrijwil-

ligers niet! Die ver-

wijderen opslag van 

de heide of plaggen 

op plekken waar de 

heide verdwenen is. 

Daar weet onze 

werkgroep land-

schapbeheer alles 

van! ¤ 

Geplagde heide op de Wildenberg 

Dophei als pionier 

zaailing berk 

krijgt alle kans 
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I n 2005 ging ik vanwege mijn opleiding „‟Life & Nature Spe-

cialist” stage lopen voor de gemeente De Wolden. Ik had 

de keuze uit drie onderwerpen en koos voor de faunapassa-

ge in Ossesluis over de Hoogeveense Vaart.  

Deze faunapassage is meegenomen in het traject n.a.v. di-

verse passages die zo her en der werden aangelegd in de 

provincie Drenthe. Dit om te voorkomen dat nadien dit pro-

ject duurder uit zou vallen dan dat dit direct werd meegeno-

men. Er lagen al twee muren waar een 

betonnen plateau zo op geplaatst kon 

worden. 

 

Toen ik samen met Pina Dekker, van de 

gemeente De Wolden, ging kijken sprong 

ik niet echt een gat in de lucht, van wat 

een mooi terrein. Om eerlijk te zeggen 

vond ik het een saai landschap. Dat je 

soms zo kunt vergissen om een onduide-

lijk stukje grond mag duidelijk blijken 

van een jaar onderzoek. Omdat ik een 

heel dag ter beschikking had en zo klaar 

was met de faunapassage had ik voor 

gesteld om het hele terrein te onder-

zoeken naar zoogdieren, vogels, vlinders, 

libellen en juffers, vissen, amfibieën en 

reptielen en planten. Uit het onderzoek 

kwam ook een heel leuke verrassing 

tegen. Wat bleek? Er stonden wel dui-

zenden gevlekte rietorchissen te prijken 

tussen de grassen en het riet. Omdat ik 

regelmatig werd gezien door de mensen 

die er woonde kwam zij nog weleens 

langs voor een praatje. Zo kwam ik er 

achter dat deze orchideeën hier al jaren 

stonden en ook wel werden uitgehaald en bij mensen zelf in 

de tuin terecht kwamen. En dat zij het hier ook uitstekend 

bleken te doen.  

 

Naarmate de tijd verstreek in de zomer kwamen er diverse 

insecten tevoorschijn. Veel gras minnende vlinders (19), 

libellen (15)en sprinkhanen. Bij elke stap die men zette 

sprong er wel iets omhoog. Ook is er een muizenonderzoek 

door middel van Life traps, dit zijn vallen waar de muis le-

vend in wordt gevangen, direct bij het ecoduct gestart. Dit 

om te kijken of er daadwerkelijk gebruik werd gemaakt van 

het ecoduct. Er werden 60 vallen geplaatst op het hele ter-

rein. Zo ook 4 vallen aan de noordzijde als de zuidzijde van 

het ecoduct. Zo waren er 3 controles op de maandagmorgen, 

maandagavond en dinsdagmorgen. De huisspitsmuis werd 

er 4x gevangen en de dwergmuis 1x en 1x de huismuis. Ver-

der werd er op het terrein de bosmuis, rosse woelmuis, 

dwergspitsmuis en huisspitsmuis gevangen. Het gekste is 

dat er niet 1 veldmuis werd gevangen. In een braakbal van 

een uil vond ik wel een onderkaak van een aardmuis. Dit wil 

niet zeggen of deze soorten niet voorkomen op het terrein. 

Soms moet je gewoon geluk hebben tijdens het onderzoek. 

 

 

Veeningerplas 

Sinds mei ga ik af en toe naar het Veeningerplas. Dit gebied 

ligt vlak bij Ossesluis waar ik in 2005 i.h.k.v. mijn studie een 

jaar lang flora en fauna heb geïnventariseerd. Toen wilde ik 

altijd al graag naar dit gebied toe maar er is nooit iets van 

gekomen. Toen ik in contact kwam met Hester Heijnemeijer 

n.a.v. de gevlekte rietorchissen die massaal groeide langs de 

Hoogeveense Vaart. Omdat het als verlengstuk werd gezien 

van het Reestdal zou het hier om de Moeraskartelblad gaan 

die als de orchidee van het Reestdal wordt gezien. Helaas! 

Niets is minder waar. Om te kijken of er ook orchideeën op de 

Veeningerplas voor kwamen en de flora ook hier graag wilde 

ontdekken ben ik zo langzamerhand begonnen. Wat me het 

eerste opviel was dat je er niet zomaar ernaar toe kon lopen. 

Door het veld met koeien, waar ook 

nog een dikke stier bij liep, moest 

ik soms met een grote boog om het 

vee heen. Nu zal iemand zeggen; 

ze doen niets, maar vee is heel erg 

onbetrouwbaar en vooral als er 

jong vee in loopt. Langs het prikkel-

draad lopend kom ik een bordje 

tegen met vrije wandeling op we-

gen en paden. Alleen geen weg en 

pad te vinden, het kan ook niet, 

want vooraan wordt duidelijk ge-

maakt dat het verboden toegang is. 

Veeningerplas herbergt een heel 

gezonde populatie konijnen, op een 

ochtend wel 19 jonge konijnen 

geteld de ouders niet meegere-

kend. Als men de keutels zou tel-

len, die ooit studenten voor de 

zoogdiervereniging moesten doen 

per vierkante meter, kwamen ze 

vast op honderden uit zoveel liggen 

er wel. Om kort te zijn wil ik toch 

enkele soorten vermelden die best 

waard zijn om te vermelden. Name-

lijk; ronde zonnedauw, moeras-

wolfsklauw, koningsvaren, kamvaren, moerasvaren, dwergvlit-

kruid, heelblaadjes, bleekgele droogbloem en zelfs 3 gevlekte 

rietorchissen. Natuurlijk zijn er meer soorten te ontdekken. Zo 

kwam ik een struik tegen die ik nog nooit gezien hebt tijdens 

mijn inventarisatie. Vol met bessen die rood/groen kleurden. 

Onder de microscoop gehouden blijkt er een gouden gloed 

overheen te lopen. De huid heeft wel weg van een sinaasappel. 

Het blad heeft veel weg van een kraakwilg en van bovenaf is 

het groen met zilverachtige putjes erin en voelt ook wat stevig, 

vet aan. De onderzijde is grijs/zilverkleurig en de nerf heeft 

bruine vlekken. Ik heb veel boeken maar nergens kon ik iets 

vinden wat er op leek. Dus werden er foto‟s gemaakt en mijn 

netwerken uitgezet. Toen ik een mail kreeg van Edwin Dijkhuis, 

ik kreeg de naam door van Elaeagnus spec. Dus verder zoeken 

in deze familie. Op het aller laatst kwam ik uit bij de Langsteli-

ge Olijfwilg. Nu staan er wel meer struiken op dit terrein die 

eigenlijk hier niet thuis horen maar in een tuin. Waarschijnlijk 

door besetende vogels meegenomen hebben zij hier een on-

derkomen gevonden. Daarnaast is er ook nog Beekstaartjes-

mos gevonden. In het boek van de verspreidingsatlas van de 

Nederlandse mossen wordt deze als vrij zeldzaam vermeld 

en een kwelindicator is. Het grappigste is wel dat het veel 

weg heeft van een boompjesmos dus je wordt dan wel op het 

verkeerde been gebracht. In ieder geval is er een stukje op-

gestuurd om vast te stellen om welk soort het hier ging. Rudi 

Zielman, van de mossenwerkgroep Twente, heeft toen de 

soort vastgesteld. Voor volgend jaar staat er een ander stuk 

van het Veeningerplas te wachten om ontdekt te worden. 

 

Hillie Waning Vos¤ 

Orchideeën in het Reestdal 

Gevlekte rietorchis 



W orld Birdwatch zaterdag 2 oktober 

Net als voorgaande jaren deden we weer mee  Euro Birdwatch. 

Dit is een internationale vogeltelling, die op hetzelfde moment plaats 

vindt in 30 Europese landen. Samen met 104 andere vogelwerk-

groepen in ons land telden we op deze zaterdagmorgen alle vo-

gelsoorten en hun aantallen die langs vlogen. De locatie van onze 

telgroep was de uitkijkbult op Takkenhoogte. Vanaf deze uitkijk-

post heb je een prachtig uitzicht over de heide, maar ook op stru-

welen en houtsingels. Kleine aan de voet van de bult liggende 

waterpartijen maakt de diversiteit aan vogelbiotopen nog groter 

en voor de vogelaar dus aantrekkelijker. Het weer was trouwens 

niet geweldig. Grijs en nevelig, soms regende het. Toch zagen de 

tellers Bertha, Henri, Judith, Marian en Teo maar liefst 52 soor-

ten! Een absoluut record. Er zijn op zo‟n dag altijd waarnemingen 

die je van te voren niet inschat. Was vorig jaar de visarend nog 

een verrassing, nu kwam er een raaf langs! In heel Nederland 

werden er deze dag maar 11 geteld. En ontzettend veel water-

snippen (164). Landelijk waren de grote aantallen boerenzwalu-

wen opvallend, op Takkenhoogte was dit ook het geval:  84 exem-

plaren werden geteld. Ook nieuwe soorten, die nog niet eerder op 

Euro Birdwatch waren gezien, zoals slobeend, Indische gans en 

zwarte specht. Alle telgegevens zijn doorgegeven aan de organi-

satie van deze Birdwatch.  

De lijst met waargenomen vogels vindt u op onze website: 

www.nwgdereest.nl ¤ 

K inderactiviteit “”krebelbeestjes” 

Het was gelukkig droog op woensdag 15 

september. Het thema was deze middag: 

“insecten en andere kriebelbeestjes”. De op-

komst viel deze keer wat tegen, er kwamen 

negen kinderen naar De Wheem. Maar een 

leuke middag werd het wel! Eerst werd een 

verhaal voorgelezen over Pluk van de Petteflet 

en zijn vriendje Zaza de kakkerlak. Daarna 

naar buiten voor een bezoek aan het insecten-

hotel achter De Wheem. Onderweg ontdekten 

de kinderen veel kleine beestjes, zoals de 

veldsprinkhaan, de sabelsprinkhaan, libelles, 

mieren, bijen, hommels, krekels, hooiwagens, 

een wants en een langpootmug. In de loeppot-

jes konden ze de beestjes mooi bekijken. 

Daarna stond in de Wheem de ranja klaar en 

werd er nog wat geknutseld. Toen was het al 

weer vier uur. Het was een geslaagde middag!  

Gonda¤ 
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Terugblik  

W erken in het landschap: veengaten 

schoonmaken 

Zaterdag 11 september 2010   

De eerste activiteit van het seizoen voor de werk-

groep landschapbeheer. Onder prachtige weers-

omstandigheden werd er in “De Veen-

tjes” (Haardennen) gewerkt. Hier liggen tientallen 

oude veengaten. Deze gaten zijn in het verleden 

ontstaan door kleinschalige turfwinning. In dit deel 

van het bos liggen veel vervallen veengaten. Ze 

liggen vol met takken en bladafval. Vaak staat er 

nauwelijks water in. Natuurherstel kan hier prach-

tige resultaten opleveren, maar dan zal ook veel 

opslag moeten worden verwijderd. In veel gaten 

komt bijna geen direct zonlicht meer. Op deze mor-

gen werden zes putten uitgebaggerd. Bladresten en 

takken werden verwijderd. In oktober wordt de op-

slag er om heen weggehaald. Flora en fauna krijgen 

zo weer nieuwe kansen. De natuurwerkgroep heeft 

inmiddels al zo‟n veertig vervallen veengaten in 

oude glorie hersteld. Op deze morgen waren negen 

vrijwilligers actief. ¤ 

Raaf ver-

jaagt reiger 

http://www.nwgdereest.nl/


I eder seizoen bieden we u weer een gevarieerde pro-

gramma met een aantal afwisselende activiteiten. Ex-

cursies, wandelingen, dia lezingen, een vogelcursus, kin-

deractiviteiten, werken in het landschap en nog veel meer. 

De activiteiten zijn in principe voor de leden toegankelijk. 

We houden dit winterseizoen diapresentaties in de maan-

den november, januari en februari en maart. Hierbij is ie-

dereen welkom, maar we vragen daar bij het verlaten van 

de zaal wel een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De 

diapresentaties worden gehouden in het Vechtdal College 

aan de Langewijk 43 in Dedemsvaart. Het programma 

voor november 2010 tot en met januari 2011 ziet er als 

volgt uit:  

 

Donderdag 4 november: diapresentatie Martijn de Jonge. 

We zijn heel erg blij met de komst van deze topfotograaf! 

Martijn de Jonge (1957) is fotograaf met een grote interes-

se voor natuur, nieuws en media. In 2002 won Martijn bij 

de Zilveren Camera een 3e prijs voor de serie 'Natuur in 

Nederland'. In 2008 won hij bij de Wildlife Photographer of 

the Year een Highly onderscheiding voor zijn foto 

“Flightpaths'. In het fotoblad chip Foto-Video digitaal publi-

ceerde hij in 2009 en 2010 artikelen over roofvogelfoto-

grafie en walvissenfotografie. Martijn de Jonge heeft op de 

website van de Volkskrant een webblog, (www.vkblog.nl/

blog/40958). 

J A A RG AN G 15 ,  NU M M ER  3  P A G IN A 1 5  

AGENDA 

De diapresentatie bestaat uit twee onderdelen. Voor de pau-

ze vertelt de fotograaf over één van de grootste en bekend-

ste natuurgebieden van ons land: De Oostvaardersplassen. 

Het gebied is 6000 ha groot en is vaak in het nieuws, zowel 

positief als negatief. Nationaal nieuws was het eerste 

broedgeval van een zeearend en negatief de hongerende 

grote grazers in de afgelopen winter. Het natuurbeheer van 

Staatsbosbeheer staat al jaren ter discussie. Martijn de 

Jonge komt al jaren in De Oostvaardersplassen en we ho-

ren graag zijn eigen visie op dit stuk natuur. 

Na de pauze gaat de presentatie over zeearenden in Polen 

en Spanje. En wist u, dat er gieren in Europa voorkomen?   

De lezing begint om 20.00 in het Vechtdal College, Lange-

wijk 43 in Dedemsvaart. 

De toegang is gratis, ook voor niet leden. Deze avond mag 

u niet mis-

sen. We 

v e r w a c h -

ten veel 

belangstel-

lenden.  

 

C ampagne nationale natuurwerkdag 2010 start bij natuurwerkgroep  

Onder prachtige weersomstandigheden begon de werkgroep land-

schapbeheer deze zaterdagmorgen in Haardennen aan de tweede klus 

van dit seizoen. Dit keer moest opslag uit heide en open terrein worden 

verwijderd. Twee jaar terug werd op een aantal locaties in De Haarden-

nen bos verwijderd om plaats te maken voor open terrein. Dit Project 

Vipera moet het biotoop van o.a. de adder verbeteren en zorgen voor 

ecologische verbindingszones. Op de kale zandvlakte ontwikkelt zich 

inmiddels heide, maar zaailingen van vuilboom, eik, grove den en berk 

staan er ook. En die worden er niet geduld. Landschap Overijssel heeft 

in haar beheer op deze plekken heidevegetatie voor ogen. Dus dat bete-

kende trekken en knippen. Kleine boompjes werden met wortel en al uit 

het zand getrokken, uitlopende boomstronken werden met de snoei-

schaar bijgewerkt. Rond de klok van 11.00 kreeg de werkgroep bezoek 

van een gezelschap met o.a. wethouder Jannes Janssen van de gemeen-

te Hardenberg met aan zijn zijde gedeputeerde Piet Jansen van de pro-

vincie Overijssel. Doel van dit bezoek: media aandacht vragen voor de 

natuurwerkdag, die op 6 november op meerdere locatie in Overijssel (en 

elders in Nederland) voor vrijwilligers wordt georganiseerd. Na een paar 

korte toespraakjes pakten ook de beide politici een snoeischaar en 

mengden zich onder de vrijwilligers. De werkgroep was deze dag extra 

groot, door de aanwezigheid van 9 scholieren uit het voortgezet onder-

wijs, die op deze manier hun maatschappelijke stage vervulden. Om de 

pers de gelegenheid te geven nog wat wervende plaatjes te schieten 

hesen de heren Jansen en Janssen zich in een waadpak en haalden in 

een veenput nog wat bagger van de bodem. De morgen werd gezamen-

lijk afgesloten met broodjes en soep. Het was een geslaagde activiteit. ¤ 

http://www.vkblog.nl/blog/40958
http://www.vkblog.nl/blog/40958


Zaterdag 6 november: Kom naar de Natuurwerk-

dag!!  

Aan de publiciteit kan het straks niet gelegen 

hebben, want de Nationale Natuurwerkdag staat 

volop in de belangstelling. Wij doen ook mee, 

vanuit de sectie landschapbeheer gaan er veel 

mensen mee, maar iedereen is natuurlijk wel-

kom. Je kunt je opgeven bij ons, bel dan naar 

Klaas Krol, daar hoort u meer: 0523- 656256 

U kunt zich ook opgeven via de website 

www.natuurwerkdag.nl  Wat gaan we daar doen?  

Er worden jonge dennenbomen verwijderd van de 

heide op de grens van de Lemeler- en Archemer-

berg. Hiermee wordt voorkomen dat er bos ont-

staat en de heide verdwijnt. Tussen de middag 

wordt u getrakteerd op stevige erwtensoep met 

roggebrood en spek! Neem zelf handschoenen en 

stevige schoenen mee. 

 

Zaterdag 13 november :werken in het landschap. 

De grote vijand wordt deze morgen weer met veel 

fanatisme bestreden: de Amerikaanse vogelkers. 

Ach, het verhaal is inmiddels wel bekend. Het is 

een exoot en 

een agres-

sieve ook. 

Landschap 

Overijssel wil 

van deze 

soort de 

verblijfsver-

g u n n i n g 

i n t r e k k e n : 

weg ermee! 

Vooral door 

de kleine 

groep is deze vogelkerssoort op meerdere locaties 

met succes bestreden. Toch zijn we deze prunus nog 

niet kwijt. Op deze morgen gaan we naar een plek 

waar nog werk zat is. Verzamelen in De Wheem rond 

de klok van 09.00. Dan naar de werkplek.  

 

Dinsdag 23 november: bijeenkomst vogelsectie  

Het is goed om nog even terug te blikken op het afge-

lopen broedseizoen 2010.  Om 19.30 komt de vogel-

sectie bijeen in De Wheem en dan worden allerlei 

ervaringen uitgewisseld. Gegevens van de kleine 

kasten worden ingeleverd. En er worden weer afspra-

ken gemaakt voor het komende jaar.  

Alle leden van de vogelsectie krijgen de agenda toe-

gestuurd.  

 

Zaterdag 11 december: werken in het landschap  

Vorig jaar is er al veel opslag verwijderd langs de oe-

vers van het Katingermeertje. Iedereen die er deze 

zomer is geweest heeft kunnen zien hoe mooi het 

meertje er weer bij ligt. Flora en fauna krijgen meer 

kansen nu het zonlicht weer het water kan bereiken. 

Maar we zijn er nog niet! De westelijke oever van het 

Katingermeertje wordt nu aangepakt. Mooi werk!  

Verzamelen in De Wheem om 09.00. 

 

Zaterdag 8 januari 2011: werken in het landschap  

Katingermeertje deel 2 vandaag. We gaan door met het verwijde-

ren van de opslag. Misschien dat we aan het einde van deze mor-

gen het hele project hebben afgerond. 

Verzamelen in De Wheem om 09.00. 

 

Zondag 9 januari 2011:nieuwjaarswinterwandeling 

Op 3 januari  2010 was het Reestdal een sprookje! Er was de 

nacht ervoor veel sneeuw gevallen. Helaas hield dat veel mensen 

tegen om naar De Wheem te komen, want de wegen waren „s mor-

gens erg slecht. Toch mochten we op die dag nog 200 mensen 

welkom heten. Misschien dat op deze tweede zondag in januari 

alles meezit:mooi winterweer en schone wegen. In ieder geval 

hebben we weer een korte en een lange wandeling voor u klaar 

liggen. En na afloop warme chocolademelk en een plak krenten-

wegge. De wandelaars voor de lange route kunnen al om 09.00. 

beginnen. Voor meer info verwijzen we u rond die tijd naar de me-

dia. En natuurlijk onze website in de gaten houden!  

 

Donderdag 13 januari 2011: diapresentatie Philip Friskorn  

Natuurfotograaf Philip Friskorn is een goede bekende van de trou-

we bezoekers van onze presentaties. We hebben al een aantal 

lezingen van Philip gehoord en gezien. Misschien herinnert u zich 

nog de prachtige opnames uit “Norkalotten, Wildernis op het Dak 

van Europa” of “De Kop van Overijssel, Verrassend Natuurlijk”. 

Een avondje Philip Friskorn staat garant voor verbazing en verwon-

dering! De lezing die hij op deze avond gaat geven heet: 

“Overijssel tussen Regge en Reest”. 

In Overijssel zijn veel erfenissen uit de ijstijd te vinden. Opvallend 

zijn de stuwwallen in Twente en die van de Sallandse Heuvelrug, 

waar we voor Nederland unieke hoogtes bereiken van 80-85 me-

ter boven N.A.P. Vanuit de moerassen bij Haaksbergen kom je al 

snel bij Diepenheim, waar de oorsprong van de Regge ligt. De 

Regge is 80-100 jaar geleden sterk gekanaliseerd, maar oude 

meanders bestaan nog en worden teruggegeven aan de dynamiek 

van de rivier. De Regge komt ten zuiden van Ommen, na een 

scherpe draai langs de Steile Oever bij landgoed Eerde, uit in de 

Vecht. Na het passeren van het Vechtdal bereiken we spoedig de 

grens met Drenthe. De prachtig meanderende Reest vormt voor 

een groot deel de natuurlijke grens tussen Overijssel en Drente en 

is een van meest onaangetaste riviertjes van Nederland. 

De avond begint 

om 20.00 op het 

Vechtdal Colle-

ge,Langewijk 43 

in Dedemsvaart. 

De toegang is 

gratis, ook voor 

niet leden. Voor 

meer info over de 

fotograaf:   

www.skylark.nl¤ 

http://www.natuurwerkdag.nl/
http://www.skylark.nl/

