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Mededelingen uit het bestuur
groep landschapbeheer en gaat een poosje het voorjaar- en zomerreces in. Een andere werkgroep, de vogelsectie, ontwaakt uit
een lange winterslaap. De bijna 500 kleine nestkasten worden
straks weer nagelopen en gecontroleerd, net als de kasten voor
de kerkuilen de steenuil. De 20 leden van deze werkgroep hebben er al weer zin in! In maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Het aantal bezoekers viel ons vorig jaar tegen, we
hadden erg ons best gedaan om de “saaie” jaarvergadering wat
meer even in te blazen. Gaan we dit jaar weer doen. Natuurlijk is
een slecht bezochte ledenvergadering op zich wel een gunstig
teken, maar we zien toch graag wat meer belangstelling. De uitnodiging ontvangt u apart van deze Reestinfo. Namens het bestuur wens ik u een mooi en gezond voorjaar 2011!
Jan Dijkema,voorzitter

D

eze Reestinfo maakt weer eens duidelijk hoe actief
onze vereniging is. Een blik op de agenda is genoeg.
In de komende maanden bieden we onze 220 leden een
gevarieerd programma aan, voor iedereen is er wel een
activiteit die zal aanspreken.
U zult begrijpen, dat we ook rekenen op een goede respons. We kijken met veel plezier terug naar de 9e januari,
toen we de nieuwjaarswandeling organiseerden. Een kleine 400 wandelaars kwamen naar Oud-Avereest om van
een mooie wandeling te genieten. We zagen blije en voldane deelnemers en we kregen veel positieve reacties.
Een topdag! Ook trots zijn we op het project Katingermeertje, dat werd afgerond. De werkgroep landschapbeheer verwijderde daar in de afgelopen drie jaar opslag van
de oevers. Er zijn nu nieuwe kansen voor flora en fauna
en als Landschap Overijssel straks klaar is met uitbaggeren, kan het vennetje zich verder ontwikkelen tot een
prachtig natuurreservaatje. In het jaaroverzicht van 2010
kunt u lezen, dat de werkgroep nog veel meer nuttige
klussen in het landschap deed. In maart stopt de werk-

C

ontributie
Tijden veranderen en de manier waarop we rekeningen
betalen ook. Veel mensen zijn de afgelopen tijd overgegaan
op internet bankieren. We hebben gemerkt dat zo‟n 60% van
de contributie van vorig jaar op digitale wijze is betaald. Het
uittikken van acceptgirokaarten lijkt dan ook niet meer zo
zinvol. We gaan het dan ook iets anders doen. Binnenkort
ontvangt u van ons geen acceptgirokaart, maar een schrijven
waarin we kort uitleggen wat we als vereniging doen en waarom we uw steun zo graag ontvangen. In deze brief vindt u het
rekeningnummer, dat u nodig heeft om de contributie van
2011 te betalen. Ook als u nog niet aan internet bankieren
doet, kunt u natuurlijk gewoon de contributie naar dit nummer
( 3964436) overmaken. 

JAARGANG 16, NUMMER 1

PAGINA 3

Mooie plekjes in het Reestdal
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eekdal van de Elperstroom
Vooral in de eerste helft van
de twintigste eeuw zijn op talloze
plaatsen in het oosten van ons
land beken en beekjes van de
kaart verdwenen. Oorzaak? In
die tijd was men er van overtuigd
dat overtollig water zo snel mogelijk moest worden afgevoerd. Kronkelende stroompjes zorgden alleen maar voor te traag stromend water. Dus werden veel
beken rechtgetrokken en veranderden in een saaie afwateringssloot met hier en daar nog een flauwe bocht. Bovendien
ging het landschap op de schop tijdens de vele ruilverkavelingen. Van veel beekdalen bleef niet veel meer over. Oude topografische kaarten herinneren ons nog aan een landschap dat
helaas niet meer bestaat.
De tijdgeest van nu is anders. Een nostalgisch verlangen naar
oude landschappen lijkt nu een trend. Op veel plaatsen in de
regio zie je beekdalen, voor zover dat nog mogelijk is, weer in
oude glorie terugkomen. De oude loop van de beek wordt weer
uitgegraven, aangrenzende hooilanden komen weer terug,
houtwallen en geriefhoutbosjes worden weer aangeplant. In
deze serie artikelen wordt aandacht besteed aan een aantal
beekdalen, waar natuur- en landschapswaarden weer worden
hersteld. Dit keer bezoeken we het beekdal van de Elperstroom.
Onbekend
Weinig mensen kennen dit beekdal. Als langeafstandswandelaar passeer je het gebied als onderdeel van het 320 km lange
Drenthepad en de route van Knapzakroute Elp (K5) loopt er
helemaal doorheen. Fietspaden lopen er niet, veel recreanten
laten het beekdal dus ongewild links liggen. En dat is erg jammer, want het is één van de best bewaarde beekdallandschappen in Drenthe.
Ligging
Het beekdal van de Elperstroom ligt ten oosten van het Drentse
dorpje Elp. Het ligt wat ingeklemd tussen de boswachterijen van
Grolloo en Schoonloo. Net zoals de meeste andere Drentse
beekdalen ligt het geïsoleerd als een natuurlijk eiland te midden van intensief gebruikte landbouwgronden en productiebossen. Het reservaat heeft geen directe verbinding met andere
beekdalen. Tussen bovenloop en benedenloop is het gebied
Zo was het vroeger

landschappelijk een juweeltje. Je ziet alle karaktereigenschappen van een beekdal om je heen: houtwallen, natte
hooilandjes, greppels, elzenhagen, kleine bosjes, een
meanderende beek, moerasjes en op de flanken nog bolvormige essen. De hooilandjes zijn allemaal begrensd
door elzenhagen of houtwallen. Zo ontstaat een prachtig
coulisselandschap. Loslopende galloways begrazen de
natte grasland van het beekdal. De Elperstroom staat
voor een netwerk van beekjes en slootjes, die samen het
natte ecosysteem in stand houden.

Galloways houden het gebied open
Vroeger
Rond 1900 was het beekdal voor de boeren interessant als hooiland. Het natte gebied werd omgeven
door heidevelden met vennetjes. Op historische topografische kaarten is dit goed te zien. In de jaren 30
waren de heidevelden vrijwel allemaal al in cultuur
gebracht. Om de massale werkeloosheid in die tijd te
bestrijden werden honderden arbeiders aan het werk
gezet om bossen aan te planten. Zo ontstonden de
uitgestrekte en vaak saaie boswachterijen van Grolloo en Schoonloo. De waterhuishouding in de regio
veranderde hierdoor. Het beekdal kon het water niet
goed meer kwijt en er was vaak sprake van wateroverlast. Dit natuurlijk tot ergernis van de boeren. Er
werden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk
water uit het beekdal van de Elperstroom af te voeren richting Het Oranjekanaal. Gevolgen voor het
beekdal: daling van de grondwaterstand, minder
kwel in het gebied en een enorme achteruitgang in
biodiversiteit. Ach, waar hebben we dit vaker gezien? Het ging bijna in elk beekdal in Nederland zo.
Economie voor natuur. Men zag de waarde van het
groen niet zo, er was toch natuur genoeg. Deze situatie duurde tot in de jaren 60 van de 20ste eeuw.
Verandering
Na 1977 keerde het tij. Het gebied kreeg een ander status en werd vanaf toen “reservaat Elperstroom” genoemd. Er werden maatregelen genomen om het gebied weer een eigen waterhuishouding te geven,die gunstig zou uitpakken voor natuur en landschap. Aankoop van landbouwgronden
deden het reservaat ook goed. Er kwam meer kalkrijke kwel in het gebied en op een aantal locaties
herstelden blauwgraslanden zich. Een aantal wa-
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terafvoerende watergangen zijn gedempt om meer water in het beekdal vast te houden. Meanders zijn hersteld. Op 16 februari 2010 is het Elperstroomgebied
aangewezen als Natura-2000 gebied.
Flora en fauna
Het reservaat haalde in 2010 de media door een toename van de zilveren maan, een voor ons land zeldzame
vlinder, die nog maar op een beperkt aantal locaties voorkomt. De vlinder is afhankelijk van het moerasviooltje.
Vogelaars weten dat de grauwe klauwier het reservaat
heeft als broedgebied. Door het kalkrijke kwelwater is het
gebied ook gezegend met blauwgraslanden (blauwe zegge) en kalkmoerassen. Het halfopen landschap biedt veel
zangvogelsoorten goede kansen en ook reeën voelen zich
er goed thuis. Uit een flora en fauna-inventarisatie bleken
er behoorlijk wat rode lijst soorten voor te komen. Behalve de al eerder genoemde zilveren maan en grauwe klauwier weten ook bedreigde soorten als waterspitsmuis,
adder, heideblauwtje en roodborsttapuit het beekdal te
waarderen.
Toegang
Het gebied wordt al sinds lange tijd beheerd door Staatsbosbeheer. Excursies o.l.v. een boswachter zijn mogelijk,
het is de enige manier om het gebied goed te leren kennen, want je mag er niet in. De natte hooilandjes zijn afgesloten. Er lopen wel wandelroutes door het gebied,

zodat je prima van het landschap kunt genieten. Op een
paar plekken steekt de wandelaar/fietser de Elperstroom
over.
In deze serie over herstel van beekdalen verschenen o.a. de volgende
artikelen:
- Beekdalherstel Oude Diep
- Beekdalherstel Hunzedal
- Beekdalherstel Vledder Aa en Tilgrup
- Beekdalherstel Geeserstroom 

Diverse

B

ankje bij het Katingermeertje
De werkgroep landschapbeheer ontvangt ieder
jaar een bedrag voor
haardhout, dat bij het
afzetten van houtsingels
wordt geproduceerd. Van
Landschap Overijssel
(eigenaar van de bosjes
en houtsingels) mogen we
de opbrengst houden. Het
bedrag, dat we ontvangen kan nogal per jaar verschillen. Toch is het
de laatste jaren zeker de moeite waard. Het bestuur heeft twee jaar
geleden besloten elk jaar een deel van de opbrengst uit te geven aan
”maatschappelijk belang”. Zo werd vorig jaar een hoogzit aan Landschap Overijssel geschonken. Hiervan hebben al veel wandelaars
genoten, want de hoogzit werd geplaatst achter de es van de Zuidberg (Oud-Avereest) en gaf een prachtig uitzicht over de natte hooilanden. Verder ontwikkelde de natuurwerkgroep vier paneeltjes over
oude landbouwgewassen en schonk deze aan Landschap Overijssel.
Deze infoborden staan vanaf het voorjaar weer bij de Zuidberg en
vertellen over de ingezaaide winterrogge,spelt,haver en boekweit.
Het bestuur wil nu een bank plaatsen op een mooi plekje bij het Katingermeertje. Het model lijkt erg veel op de bank, die op de parkeerplaats achter De Wheem staat. Het is een ideale bank voor vermoeide
wandelaars, die even willen pauzeren. We hebben twee redenen om
voor deze locatie te kiezen. In de eerste plaats lopen er twee wandelroutes langs: het wandelnetwerk Reestdal/Vechtdal en De Loop van
de Reest. En we zijn trots op het project Katingermeer, dat we in drie
jaar hebben afgerond. De opgeschoonde oevers mogen gezien worden! De bank zal worden gemaakt door Wilco Batterink. Als de bank
geplaatst wordt vertellen we dat op onze website.

W

interwatervogeltelling.
Afgelopen periode was er weer van alles te
zien op vogelgebied. Tijdens de koudere periode die
we achter de rug hebben kwamen er weer veel vogels bij huis hun voedsel zoeken, mezen en vinken,
merels en mussen waren er weer volop. Maar in het
buitengebied viel er ook weer van alles te genieten.
Grote groepen rietganzen verbleven rondom Dedemsvaart en Balkbrug. Ook veel wilde zwanen met
hun geel/zwarte snavels en soorten eenden die alleen in echte koude perioden deze omgeving aandoen, zoals de grote zaagbek en het nonnetje. Op de
sneeuw konden we mooi de patrijzen zien. Ook de
reeën vielen erg op.
Veel grote zilverreigers verblijven hier in de winter. In
december telden we er 7 afgelopen telling op 15
januari waren het er 12. Op de natte weilanden zijn
veel stormmeeuwen te zien, die zijn opzoek naar
regenwormen en insecten. We konden zelfs een ruigpootbuizerd spotten die net een mol gevangen had.
Met regelmaat zijn er ook blauwe kiekendieven, let
wel het vrouwtje is bruin maar beiden hebben een
witte stuit en die is vooral bij het vrouwtje goed te
zien.
Net als vorige winter ontbreekt tot nu toe de ijsvogel
op onze lijst. Er zijn er vorige winter veel gesneuveld
door de kou en de populatie was nog niet hersteld.
De afgelopen tijd hebben ze het weer zwaar gehad.
Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de populatie van dit mooie vogeltje weer op z‟n oude peil is.
We hebben nog 2 tellingen te gaan, daarna zal ik
een verslagje maken van al onze waarnemingen.
Judith

JAARGANG 16, NUMMER 1

PAGINA 5

Grote zilverreiger

D

e grote
zilv err e i g e r
(Casmerrodius Albus),
in de volksmond vaak
als
witte
reiger aangeduid, is
ongeveer
net zo groot
als de blauwe reiger.
Lengte 85100 cm en
hij
heeft
een spanwijdte van
145-170
cm.
Hij
heeft een
wat sierlijker voorkomen als de
blauwe reiger. De grote zilverreiger neemt toe als broedvogel in Nederland, maar in onze omgeving wordt hij
vooral in de winter gezien. De grote zilverreiger is helemaal wit. In de winter heeft de reiger een gele snavel en
donkere poten.
In de zomer heeft deze reiger prachtige lange witte sierveren op de rug en verlengde borstveren. De snavel
wordt grotendeels zwart en de bovendelen van de poten
worden roze.

Broedvogel
De grote zilverreiger broedt sinds 1978 in Nederland, maar sinds
1991 is de grote zilverreiger sterk in aantal toegenomen. De reiger broedt graag in kolonies in riet moerassen, bossen langs rivieren en aan kusten bij riviermondingen. Om te nestelen heeft de
grote zilverreiger een flinke hoeveelheid overjarig riet nodig, maar
er wordt ook geregeld in wilgen gebroed. In de maanden april t/m
juni bouwen ze hun nest, legt het vrouwtje 3 tot 4 eieren en brengen ze hun jongen groot. Het voedsel dat de grote zilverreigers
eten is nogal gevarieerd. Ze eten bijvoorbeeld vis, kikkers, muizen, mollen en insecten. Het gedrag van de grote zilverreiger
verschilt iets van de blauwe reiger. Ze zijn actiever en verplaatsen zich vaker. De blauwe reiger blijft veel langer op één plaats
staan. De grote zilverreiger is ook schuw, vliegt snel op maar
vliegt vaak niet ver weg. De blauwe reiger is minder schuw en
blijft vaak gewoon staan of vliegt naar de andere kant van de
sloot. De grote zilverreiger maakt eigenlijk alleen geluid in de
broedkolonies. Daar maakt de vogel een hard, droog rollend
kr‟r‟r‟rah geluid.
Rode lijst
De grote zilverreiger staat op de Nederlandse rode lijst, er zijn
op dit moment nog niet genoeg broedgevallen en broedplaatsen in Nederland. Dit betekent dat op termijn het nog niet zeker
is of de soort zich blijvend in Nederland zal vestigen. In de winter verblijven wel steeds meer grote zilverreigers in Nederland,
ook in onze omgeving. Voor een jaar of vijf geleden was het
uniek als we met de watervogeltelling een zilverreiger zagen.
Toen moesten we dat apart op een kaart aangeven. De laatste
paar jaar staat hij meestal wel genoteerd op ons lijstje. Wilt u
de grote zilverreiger zelf zien? Rond Dedemsvaart en Balkbrug
op plekken met veel grasland en kleine slootjes maakt u de
meeste kans. De reiger is van veraf al te zien, vaak zijn ze met
2 of 3 bij elkaar. Of met blauwe reigers.
Judith 

© 2011 Willemien van Ittersum. Uit de serie “Gevleugelden”
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Uit de tuinen van Herbora

H

et jaarwiel draait maar door en zo ben ik precies
weer rond met de artikels schrijven voor de
Reestinfo. We zitten weer aan het einde van de winter,
het voorjaar kruipt naar de oppervlakte, heel geleidelijk en vrijwel ongemerkt. Toch kan de winter nog een
paar „aanvallen‟ doen, en lijkt ons dan af te straffen als
we ons hebben laten verleiden door voorjaarsprikkels!
Het zit in ons systeem, die jaargetijden. En de wisselingen komen precies op het goede moment, je bent de
winter op een gegeven moment beu, en je snakt weer
naar het voorjaar. Na een hete en lange zomer, is het
weer knus als je de gordijnen weer dicht doet op het
einde van de dag en een paar kaarsen aansteekt.
Toch is de echte betekenis van een seizoen niet heel
goed meer in onze dagelijkse bezigheden terug te vinden, het is net of dit weer terug moet komen in ons systeem. Het is er uit weg geredeneerd, „s avonds werken
we door met kunstlicht, vermaken we ons met allerlei
media en zitten veel binnen. Als je echt de jaargetijden
wilt ervaren, zul je toch naar buiten moeten gaan en
ieder seizoen steeds opnieuw
moeten ervaren en (h)erkennen. Zo kun je merken dat je
altijd een onderdeel van de
natuur bent geweest, niet afgescheiden, wat we ons zelf veel
hebben voorgehouden!
Daarom herhaal ik toch weer
een stukje van het jaarwiel:
Begin februari begint de grote
reinigingstijd. Voordat we aan
een nieuw „groeijaar„ beginnen,
is het goed om een hoeveelheid
oude rotzooi op te ruimen…! In
de winter hebben we tijd gehad
om te mijmeren over het afgelopen jaar, wat hebben we geleerd, wat kan in het nieuwe
jaar anders, kortom: we hebben een goede voedingsbodem gecreëerd waarop onze nieuwe ideeën goed zouden
kunnen gedijen. Om alles goed te laten verlopen, moeten
we eerst wat zaken de deur uitgooien, die ons alleen maar
zouden belemmeren onze creativiteit naar de oppervlakte
te krijgen.
In ons fysiek lichaam is het niet anders: opgeslagen afvalstoffen, slakken, wat teveel kilootjes, maar ook de opgeslagen en keurig weggeborgen emoties en blokkades in onze
„andere‟ lichamen, verlangen opgeruimd te worden. We
kunnen hier moe van zijn (voorjaarsmoeheid) en dit vraagt
om een reiniging. Je hebt zo de mogelijkheid om iets aan je
vitaliteit te gaan doen, je energieker te gaan voelen: met
nieuwe energie aan je plannen te gaan beginnen.
In de (andere) natuur gebeurt hetzelfde: het afgevallen blad
vormt een prima voedingsbodem voor een nieuw groeiseizoen. Februari wordt ook de „sprokkelmaand‟ genoemd, de
natuur ontdoet zich door een paar stormen van allerlei takken, de bomen reinigen zich door hun dode hout te laten
vallen.
Deze natuur helpt ons door processen in ons lichaam aan te
bieden voor de reiniging en door veel voorjaarskruiden te
laten groeien, die de lever en de nieren stimuleren, de lymfe
helpen reinigen en een grote hoeveelheid mineralen aan te
leveren. Prachtig toch?

door Petra Oord

Als jullie weer gaan wandelen langs de Reest in dit voorjaar of
op tal van andere mooie plaatsen in ons mooie landje, kijk
dan ook eens naar de bermen, wat er allemaal groeit. Deze
plant zul je vast veel op je wandeling tegenkomen:
De Brandnetel
Het is vaak wel bekend dat deze plant heel waardevol is, al
wordt hij nog vaak onheus bejegend. Hij groeit op plaatsen
waar de grond zuur is en ook op plaatsen die verontreinigd
zijn, bijvoorbeeld op plekken waar de boer de kar met zijn
gifspuit draait. Oogst hier dan niet!
Er zijn 2 soorten brandnetels: de grote die je overal ziet groeien, dit is de Urtica dioica, later in het seizoen zie je kleinere
brandnetels groeien, die enorm prikken, dit is de Urtica urens.
Beide zijn als geneeskrachtige planten te gebruiken.
Vroeg in het voorjaar verschijnt de brandnetel al boven de
grond met minuscule blaadjes, soms al in februari. Hij is dan
heel geneeskrachtig. Je kunt hem dan plukken voor een kop
thee. Maar verder is hij het hele groeiseizoen te oogsten, het
gaat om de toppen, vóór de bloei.
Wat zegt de signatuurleer over deze plant:
Hij groeit op zure, verontreinigende grond: dit wijst op
een reinigende en ontzurende werking bij de mens.
De beharing: wijst op werking van de huid en slijmvliezen. De plant heeft haakjes, de stengel is vierkant, hij
is onuitroeibaar en heeft veel wortels: dit wijst allemaal op het verhogen van de weerstand en het aardende vermogen bij de mens. De rode stengel verwijst naar de bloedreiniging.
Geneeskrachtige werking: bij bloedarmoede, botontkalking (door het opruimen van het urinezuur), hoge
bloeddruk, bloedingen, psoriasis, nat en droog eczeem, netelroos, (inwendig) bij brandwonden, versterkend voor huid, nagels en haar. Dit laatste komt vooral door het hoge gehalte aan kiezelzuur (silicium).
Het is een heel goed middel bij artritis, artrose en jicht en bij
reuma, allemaal aandoeningen die te maken hebben met
verzuring.
Door het hoge gehalte aan mineralen is het een voorjaarskruid. Dat hebben we dan net nodig!
Zet er thee van, probeer het uit! En je kunt de plant gebruiken
als spinazie. Je oogst de toppen van 10 cm vóór de bloei.
Voor het zetten van kruidenthee verwijs ik je naar mijn site.
Stel dat je per dag meer dan 3 koppen brandnetelthee drinkt,
gedurende 3 weken, las dan wel een pauze in van een week.
De workshops van mijn kruidenpraktijk Herbora lopen lekker
dit voorjaar, kijk hiervoor op mijn site. Voor minimaal 4 personen kan ik een workshop plannen of je geeft je op voor de
geplande data. Het is gewoon ontzettend leuk om te weten
wat je uit de natuur of uit je tuin kunt gebruiken voor allerlei
„eenvoudige‟ gezondheidsproblemen. Gelukkig ontdekken
steeds meer mensen dat er veel voordelen zitten aan het zelf
verbouwen van kruiden en groenten en bewust omgaan met
alles om ons heen…!
Een kruidige groet,
Petra Oord
Praktijk Voor Kruidengeneeskunst Herbora
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door Auke vd Meulen

eel 2: foto‟s maken in de sneeuw
De afgelopen weken was het al goed
zichtbaar, het is winter. Voor ons als fotografen kan dit prachtige taferelen opleveren. Maar een besneeuwd landschap zorgt
wel voor een aantal aandachtspunten.
Hierbij enkele tips om goede en mooie
foto‟s te maken.
De kou die gepaard gaat met de winter
heeft een aantal effecten op je camera.
Fabrikanten geven meestal een minimale
gebruikstemperatuur van 0 graden Celsius.
Dit zal overigens meestal in Nederland
geen problemen opleveren. Let wel op voor
warmtewisselingen. Laat je camera langzaam wennen aan koude of warmte, want
anders kan er condens ontstaan in camera
of objectief.
Accu‟s en Batterijen
De accu‟s en batterijen in je camera pres-

teren het beste bij redelijk warme temperaturen. Hoe kouder, hoe sneller een
accu leeg raakt. Zorg ervoor dat je bij sterke vrieskou dus niet voor verrassingen
komt te staan en neem voldoende reserve accu‟s mee. Bewaar deze niet in je
koude fototas, maar op een warme plaats, bijvoorbeeld in een binnenzak van je
jas.
Belichting en Histogram
Let goed op de belichting bij het fotograferen van sneeuw. De lichtmeting van
camera‟s gaat uit van het „gemiddelde onderwerp‟. Dit komt overeen met een
lichtwaarde van 18% grijs. De camera denkt dus ook dat de witte sneeuw belicht moet worden als grijs. Automatische lichtmeting resulteert dan ook in de
meeste gevallen in veel te donkere foto‟s. Sneeuw wordt vaak grijs weergegeven.

onderbelichte foto en histogram

correct belichte foto en histogram

De regel is dat je over het algemeen 2 stops kan overbelichten om de sneeuw
goed te belichten. Je kunt dit ook achteraf in de bewerkingssoftware doen,
maar door het achteraf „ophalen‟ van je foto‟s krijg je snel ruis te zien. Beter is
het dus om meteen bij de opname hierop te letten. Dit kun je doen door het
histogram in de gaten te houden.
Het histogram geeft de verdeling van zwart/grijs/wit in je foto‟s weer. De linkerkant van het histogram staat
voor zwart, de rechterkant voor
wit en het middenpunt is precies
„gemiddeld‟ grijs. Een goed belichte sneeuwfoto zal veel wit
bevatten, dus het histogram zal
voornamelijk aan de rechterkant
gevuld zijn. Zie je aan het histogram dat de rechterkant leeg
blijft, schroef dan de belichting
compensatie omhoog.

Fotocursus door Maas van de Ruitenbeek

E

en primeur! De natuurwerkgroep organiseert op zaterdag 16 april 2011 voor het eerst in haar bestaan een fotocursus
op locatie. Onder leiding van natuurfotograaf Maas van de Ruitenbeek (Maas verzorgde al twee diapresentaties bij ons)
krijgt u eerst een stukje theorie over de mogelijkheden van de digitale fotografie. Daarna gaat u in de omgeving van De
Wheem het landschap in om de geleerde theorie in praktijk te brengen. Omdat het aantal cursisten een maximum heeft
van 15 deelnemers, is er tijd en ruimte voor individuele tips en adviezen! Oud-Avereest is een fantastische plek voor een
enthousiaste fotograaf/fotografe! Historie, cultuur en natuur op één plek!
Wat wil je nog meer?
De fotocursus wordt georganiseerd voor leden van de natuurwerkgroep. De
locatie is De Wheem in Oud-Avereest. Deelname kost 15 euro. Hiervoor
krijgt u:
- de fotocursus
- een lunch (soep en broodjes)
- koffie/thee.
De cursus begint om 09.30 en duurt tot ongeveer
15.30. De Wheem is om 09.00 open, de koffie
staat dan klaar. Het maakt niet uit met welke
digitale camera u werkt. Als u mee wilt doen,
wacht dan niet te lang met de opgave. Vol is vol!
U kunt zich opgeven bij Auke van de Meulen, email:
aukevandermeulen@xs4all.nl of Jan Dijkema, email: jan.dijkema@gmail.com
En kijk vooral eens op de website van de cursusleider: http://www.natuurfoto-maas.nl 
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Nieuwjaarswandeling 2011

Z

ondag 9 januari 2011: nieuwjaarswandeling groot succes!
De weergoden waren ons erg goed
gezind op deze tweede zondag van
januari. Zelfs regengod Pluvius gaf niet
thuis. Het was daarom schitterend wandelweer: frisse wind, heldere luchten
en flink wat zonneschijn. Om negen
uur waren de eerste langeafstandswandelaars er al. En die hadden er zichtbaar zin in. En ze waren niet de enigen.
De hele dag door kwamen wandelaars
naar de Wheem om een korte of een
lange route op te halen. In totaal telden
we d eze dag iets meer dan
360 deelnemers. Maar liefst 110 wandelaars kozen voor de lange route van
ongeveer 18 km. Zo‟n 250 deelnemers
kozen voor 6 kilometer landschappelijk
schoon. We kregen veel enthousiaste
reacties. Van de korte route bijvoorbeeld werd de afwisseling erg gewaardeerd. En dat is ook wel begrijpelijk.
Rabbinge, met de potstallen van het
Drents Landschap, de omgeving van
boerderij De Wildenberg, het mooie en
stille buurtschap Den Huizen, het zijn
toch allemaal juweeltjes in het Reestdal? En dan met dit mooie wandelweer!
Ook de grote lege stilte van het vlakke
Huizingerveld tijdens de lange route als
bijzonder ervaren, de slecht begaanbare paden maakten de tocht verre van

saai. Ook op deze route een prachtig stukje Reestdal: de omgeving van boerderij „t Ende op De Stapel. In de Wheem was het lange tijd erg gezellig. Na
een flinke wandeling gaat warme chocolademelk en krentenwegge er goed
in. “Kost dit allemaal niets?”, deze vraag gecombineerd met een wat verbaasde uitdrukking op het gezicht hebben we vaak gehoord. Nee, het is allemaal gratis! Dankzij de giftenpot kan het allemaal ook op deze manier. Na-
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tuurlijk willen we graag, dat deelnemers wat in de pot doen, maar verplichten doen we het niet. En
deze opzet werkt! Ook aan het eind van de middag bleek weer de waardering van de wandelaars.
Er was genoeg om alle onkosten van deze dag te bestrijden. We kijken met veel voldoening terug
op deze mooie zondag. Alle lof voor Thom Snijder, die het ook dit jaar weer voor elkaar kreeg om
twee prachtige routes te bedenken en op papier te zetten. Bedankt Thom!! 
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Landschapnieuws
www.drentslandschap.nl

www.landschapoverijssel.nl

O

verleg met landschap Overijssel en
Het Drentse Landschap
Op maandag 29 november 2010 vond in
De Wheem een bijzondere bijeenkomst
plaats. Vier natuurbeschermingsverenigingen uit het Reestdal bespraken met Landschap Overijssel en Het Drents Landschap
een aantal items, die een belangrijke rol
(gaan) spelen in het natuurbeheer van het
Reestdal. Het gaat om natuurbeschermingsverenigingen IJhorst/Staphorst, Zuidwolde, Vliegvlug Meppel en natuurwerkgroep de Reest. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door Auke van der Meulen.
Onderwerpen, die op de agenda stonden
waren o.a: beleid van de provincies t.a.v.
het Reestdal, ecologische verbindingszones, tegen gaan van verdroging, realisatie
van vispassages en beheer van de Reestoevers. Het bestuur van de natuurwerkgroep
juicht regelmatig overleg tussen lokale verenigingen over het Reestdal van harte toe
en is blij met de afspraak om één keer per
jaar met beide provinciale landschappen om
tafel te gaan. Overigens staat deze maand
een bijeenkomst van de “Reestdalvier” gepland. Deze bijeenkomst vindt plaats onder
voorzitterschap van natuurbeschermingsvereniging Zuidwolde.

roodborsttapuit

F

lora en fauna op Takkenhoogte
Het kwartaalblad van Het Drents Landschap (december
2010) meldt een opvallende vondst in natuurreservaat Takkenhoogte van de Grote wolfsklauw. Deze sporenplant, familie van de
moeraswolfsklauw die in het Reestdal op meer plekken massaal
voorkomt, staat op de rode lijst als “bedreigd”. Verder werd in
2010 een uitbreiding waargenomen van soorten als Bruine snavelbies, kleine zonnedauw en ook hier de moeraswolfsklauw. De
vogelwereld is er ook interessant. Vorig jaar werden leuke soorten
als blauwborst en grauwe klauwier als broedvogel gespot. Maar
liefst 11 paartjes roodborsttapuiten kozen Takkenhoogte uit als
broedgebied! Er werden ook raven met jongen gezien, maar of ze
ook in het gebied gebroed hebben, werd niet duidelijk. In de zwaluwenwand broedden 49 paartjes oeverzwaluwen.

natte natuur op Takkenhoogte
Grote wolfsklauw
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Overwinterende ooievaars

O

verwinterende ooievaars in Nederland
De meeste mensen hebben bij de naam STORK associaties
met machinebouw, maar er is er nog een andere STORK: Stichting
Ooievaars, Research & Knowhow. Deze vrijwilligersorganisatie zet
zich al jaren in voor de positie van de ooievaar in Nederland. Eén
van de talrijke activiteiten is de jaarlijkse telling van overwinterende
ooievaars in ons land. Het is natuurlijk een raar gezicht: overwinterende ooievaars in Nederland. De ooievaar is toch een zomergast en
geen standvogel? Zomergasten trekken toch in de nazomer weg? In
de buurt van De Lokkerij zie je ‟s winters grote groepen ooievaars
staan. In 2010 werden er in de buurt
van het ooievaarsstation ongeveer
170 exemplaren geteld.
Sinds 2001 telt STORK in de winter
overwinterende ooievaars. In het
hele land helpen vele ooievaars- en
vogelliefhebbers mee en worden er
ringen afgelezen. Dit levert weer interessante informatie op over de overwinterende ooievaars.
Vaak wordt gevraagd: is dat normaal,
overwinterende ooievaars in Nederland? Op haar website zegt STORK
hier het volgend over:
“In het algemeen gaan Nederlandse
ooievaars op trek. Overwinteringsgebieden liggen in Zuid-Europa en
West-Afrika. Dit weten we dankzij
terugmeldingen van geringde ooievaars. Nederlandse ooievaars volgen
dus de westelijke trekroute. OostEuropese ooievaars volgen de oostelijk trekroute, via de Bosporus tot
Oost- en zelfs Zuid-Afrika. Er is ook
nog een kleine trekroute via Italië.

voedselaanbod te maken, maar er zijn ook andere
factoren in het spel”
(bron: www.ooievaars.eu)

Er is ook een overwinterende populatie in ons land. Ooievaars zijn
namelijk behoorlijk opportunistisch. Ze zullen gebruik maken van
makkelijk te vinden voedsel, bijvoorbeeld bij particulieren, in dierentuinen en bij ooievaarsstations. In zachte winters kunnen ooievaars zelf redelijk gemakkelijk voedsel bemachtigen. Er zijn ooievaars die in de zomer gebruik maken van plekken waar wordt bijgevoerd en toch op trek gaan. Er zijn er ook die in de broedperiode
onafhankelijk zijn van bijvoeren en vervolgens in Nederland overwinteren. Er zijn zelfs ooievaars die het ene jaar wel op trek gaan en het
andere jaar niet. Waar ooievaars de ′keus′ op baseren om wel of niet
op trek te gaan, is niet bekend. Het heeft ongetwijfeld iets met het

Door de grote belangstelling van de media hebben meer mensen actief naar ooievaars uitgekeken. Dat heeft nu mogelijk een nauwkeuriger
aantal opgeleverd dan in 2010. Het aantal kan
in 2010 dus hoger hebben gelegen.

In totaal zijn er in het telweekend (8 en 9 januari
2011) 592 ooievaars gezien. Dit is meer dan in
2010, toen werden er 497 gemeld. Dit betekent niet
automatisch dat er meer ooievaars hebben overwinterd.
reest met voedselrijkdom op de oevers

Enkele concentraties waren te vinden bij de ooievaarsstations in De Schiphorst (161), in Akmarijp (35) en in Zegveld (19). 
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Nestendynamiek bij roeken

I

n 2006 werd ik door Diederik van Liere, van
CABWIM, gevraagd of ik wilde mee werken aan een
onderzoek nestendynamiek bij roeken. Al de voorgaande jaren (2004-2005) had ik al samengewerkt
n.a.v. roekenoverlast in de gemeente De Wolden. Omdat er ook bij ons in de gemeente roekenoverlast
speelde deed de gemeente Hardenberg ook mee om
te kijken wat er zoal aan gedaan kon worden.
Nestmateriaal
Zo werden op diverse locaties roekennesten verzameld
die uit de bomen waren gewaaid. Op enkele locaties
werden er nesten met een hoogwerker uit de bomen
gehaald om goed te kijken welk nestmaterialen zij gebruiken. Dat de grote nesten, enkele kilo‟s zwaar zijn en
alles gemeten moet worden, je bent hier dagen mee
bezig. Om te kunnen meten was er een hulpmiddel gemaakt zodat het allemaal wat
gemakkelijker ging. Bij elke
groep stond een persoon die
kennis had van bomen en struiken, want ook deze soorten
werd in kaart gebracht. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat
de roeken het nestmaterialen
direct in de buurt van hun kolonie zochten. Binnenin het nest
komt een kom gemaakt van
berkentakken, dat is bij alle roekennesten het geval. Deze wordt
weer bekleed met mossen, grassen en bladeren. In 2007 vroeg
Diederik nog aan mij waarom er in sommige nesten
steentjes lagen en in een andere niets. Ik zei toen voor de
grap: “Waarom komt de ene man met een bloemetje
thuis en de andere niet?” Roekengedrag heeft veel overeenkomsten met de mens, maar niet iedereen ziet dat zo.
Wat de mossoorten betreft zocht ik deze direct in de omgeving op nog geen 50-100 meter van de kolonie. Het
ging hier om twee soorten, die ik vond in de verzamelde
materialen, namelijk bleek dikkopmos en gewoon haakmos. Gewoon haakmos werd het meest verzameld. De
bomen die bij roeken de voorkeur hebben is hoofdzakelijk
de zomereik in onze regio. Daarnaast beuk, zwarte els en
populieren. Op het Attractiepark Slagharen zaten enkele
roekennesten in sparren, wat het tellen bemoeilijkt
Nestendynamiek in 2007
Ik zei altijd, dat zo‟n nest in een dag gebouwd is. Uit het
onderzoek bleek dat de roek er minstens vier dagen erover
doet. De bekleding soms niet eens meegerekend omdat je
dit niet volledig kunt volgen. In eerste instantie had ik 20
bomen uitgezocht en genummerd. Het bleek om kleine aantallen te gaan zodat ik het bomenbestand met nesten heb
uitgebreid. Het bleken later om 53 bomen te gaan. Van 8
bomen heb ik wel het aantal nesten meegenomen maar
niet bij het onderzoek. De nesten lagen wat meer het bos in
en ik wilde de kolonie zo min mogelijk verstoren bij het onderzoek. Alle bomen in het onderzoek lagen naast het pad
en/of direct in de buurt van het pad. Alle nesten zaten in
eiken, eentje zat er in een rode beuk en een andere in een
linde. Om de nesten goed te kunnen controleren heb ik 4
onderscheidingen gemaakt om het proces te kunnen volgen.
Namelijk; nestfase doorkijk= klein beetje takjes. Nestfase
geen doorkijk= dat er meer takjes op liggen maar dat je niet

door het nest kunt kijken. Nest doorkijk= dit is een wat al
grotere nest met zo hier en daar doorkijk. Nest geen doorkijk
= dat het nest al eigenlijk klaar en af is. Zo langzamerhand
zie je de roek al danig met mossen, bladeren en grassen aan
komen vliegen. Met hun borst worden er rondjes gedraaid
zodat er een kom vormt in het nest. Begin februari ben ik
begonnen met het onderzoek tot ik de nesten niet meer door
het bladerdek kon zien.
Slaapplaatsen
Al vroeg, vaak al in december, komen de roeken terug in de
kolonie. Dan komen ze ook geregeld weer slapen in hun kolonie. In 2006 was ik ze al een poosje kwijt. Ik ben de grote
meute toen gaan volgen, om te kijken waar ze gingen slapen.
Op de Elimmerweg/Drentse grens sliepen duizenden roeken
en kauwtjes samen in de twee hoogspanningsmasten. Het
zag er zwart van de vogels. Een andere locatie waar ze sliepen waren de drie hoogspanningsmasten langs de N377 en de Moeshoekweg . En dan van de elektrische spanningsmasten vanaf de Stobbeplas tot
aan de Rollepaal. Soms zie je grote
groepen roeken zich verzamelen in
kleine bosjes. We noemen dit voorverzamelplaatsen. Nadien gaan ze gezamenlijk naar de slaapplaatsen. Slaapplaatsen wisselen nog wel eens en dit
komt deels door regelmatige verstoring. Zo‟n voorverzamelplaats is niets
anders dan bij een mens als je een
afspraak maakt waar je bent om vanaf
die plek naar je bestemming te reizen.
Ook vielen mij een paar dingen op tijdens het onderzoek.
Er word flink geroofd met nestmaterialen, dit gebeurt vaak
met nesten die buiten aan de rand van de kolonie liggen. Je
ziet dan de nesten de volgende dag in een andere boom zitten.
Ook zat een keer een roek vast in de takken. De hele kolonie
was in rep en roer. Op de vogel die vast zat kwam een stel
roeken af om hem aan te moedigen, zodat de roek naar verloop van tijdje, door heen een weer te fladderen met zijn vleugels, weer vrij kwam. De rust keerde daarna weer terug in de
kolonie.
Ik hoorde vaak van mensen die onder de kolonie door liepen
dat ze soms onder de stront zaten. Nou ik had er geen last
van. Ik liep elke dag de kolonie in en ze kenden me. Tot ik
een keer een ander jas aan had. Toen gebeurde er wat anders. Ik werd bekogeld met bommetjes. Flinke klodders stront
was mijn deel.
Dan nog iets anders en dan het tegenover gestelde bij het
bovenste. Bij enkele bomen is er een boom afgezaagd waar
ik altijd ga zitten om naar de roeken te kijken. Omdat ik hier
vaak zit kennen ze me. Ik word niet bekogeld met stront maar
met kleine takjes. En dat gebeurt erg veel. Als ik omhoog kijk
zie ik ze bij wijze al lachen. We hebben mooi je aandacht,
hoor ik hun in gedachten krassen. Het zijn van die super intelligente vogels die best gewaardeerd mogen worden. Ondanks
dat ze zwart zijn en niet zo mooi kunnen fluiten.
Mocht u nieuwsgierig zijn en vragen hebben na aanleiding
van dit onderzoek dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
0523-682105 of snno@ziggo.nl
Hillie Waning-Vos
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Terugblik

K

inderactiviteiten herfstvakantie weer groot succes
Het was weer erg gezellig in de Wheem tijdens de
twee herfstdoemiddagen. Zoals we al jaren gewend zijn
wordt deze activiteit georganiseerd door de enthousiaste
werkgroep kinderactiviteiten. Op dinsdag 26 oktober
kwamen 77 kinderen naar Oud-Avereest en op de woensdagmiddag er na waren dat er 76. Veel kinderen namen
hun opa‟s en oma‟s mee, dus het werd druk op de deel.
Kinderen konden kiezen uit verschillende doedingetjes,
zoals toverpotjes maken, kleine platte keitjes veranderen
in lieveheersbeestjes, van kastanjes en wol prachtige
spinnenwebben weven, luisteren naar een spannend
verhaal kon ook en dat was nog niet alles. Het werden
twee heerlijke vakantiemiddagen! 

D

iapresentatie Martijn de Jonge
Zo‟n 50 belangstellenden kwamen op donderdagavond 4 november naar de aula van het Vechtdal College
in Dedemsvaart voor de eerste diapresentatie van dit
winterseizoen. Professioneel fotograaf Martijn de Jonge
uit Amsterdam wist de zaal moeiteloos te boeien met een
gevarieerde lezing over zijn werk op het terrein van natuurfotografie. Het startschot viel in de Oostvaardersplassen, waar duizenden grote grazers als runderen, paarden
en edelherten maar moeten zien hoe ze extreme omstandigheden overleven. Dus veel foto‟s van kadavers, waar
weer andere dieren, zoals de zeearend en vos van profiteren. Martijn bleek behalve een uitstekende fotograaf
ook een groot kenner van vogels en deze combinatie
leverde vaak mooie verhalen en beelden op. Tijdens de
lezing werden veel natuurgebieden op onze planeet bezocht. In Midden-Amerika, Spanje, de Middellandse Zee,
Verenigde Staten, om maar wat voorbeelden te noemen
maakte de fotograaf opnames van gieren, arenden, walvissen, dolfijnen, haaien en bruine beren om als laatste
onderwerp nog wat mooie voorbeelden van stadsnatuur
uit onze eigen bewoonde wereld te laten zien. Het werd
een boeiende avond. Martijn de Jonge heeft een eigen
website (www.martijndejonge.nl) en een blog op de site
van de Volkskrant.

N

atuurwerkdag op De Archemerberg
De natuurwerkgroep vertrok zaterdagmorgen 6 november
met een zware delegatie van maar liefst 22 deelnemers vanuit
Balkbrug richting De Lemelerberg/Archemerberg. Dertien volwassenen van onze eigen werkgroep landschapbeheer en
negen tweedeklassers van het Vechtdal College in Dedemsvaart om vrijwilligerswerk te doen in het kader van hun maatschappelijke stage. De werkplek was een heideveld op de
Archemerberg/Lemelerberg. Dit reservaat is eigendom van
Landschap Overijssel en van beheerder Hans Dijkstra hoorden de ongeveer 50 vrijwilligers, dat de tientallen jeneverbessen bevrijd moesten worden van de aanwezigheid van
“hinderlijke” grove dennetjes. Dit lieten de deelnemers zich
geen twee keer zeggen. In een mum van tijd was het aanzicht van het heideveld al veranderd. Tientallen niet gewenste dennetjes sneuvelden onder het geweld van knaloranje
beugelzagen. Ook de scholieren werkten als paarden, ze
wisten van geen ophouden! De school kan trots op ze zijn!
Tussen de middag was de snert heerlijk, net als het roggebrood met spek. Het weer viel later op de dag erg mee. Zelfs
het zonnetje liet zich zien en het was niet koud. Erg leuk was
het onverwachte bezoek van de schaapskudde. Dat gaf meteen een sterk gevoel van solidariteit! Schapen en heideschoners hebben tenslotte dezelfde doelstelling. Rond de
klok van kwart over twee mochten we van Hans stoppen.
Het was een mooie natuurwerkdag, prima georganiseerd en
in een leuke ontspannen en gezellige sfeer. Volgend jaar
gewoon weer meedoen dus!

Z

aterdag 13 november: werken in het landschap
Er staan er niet zoveel meer in ons werkgebied. Amerikaanse Vogelkersen behoren in de reservaten van Landschap
Overijssel tot niet gewenste flora. Ze groeien erg snel en overwoekeren struiken en bomen die hier van oorsprong wel thuis
horen. In kleinschalige landschapselementen als eikenhakhoutbosjes of andere soorten geriefhoutbosjes horen ze niet.
De vraag alleen is: wie haalt ze weg? Provinciale landschappen hebben er geen mensen en/of geld voor. Dan wordt het
dus vrijwilligerswerk. De sectie landschapbeheer heeft in de
afgelopen jaren op veel plekken al heel wat opslag van deze
prunussoort geëlimineerd. In een hakhoutbosje op Den Oever
proberen elk jaar talloze zaailingen het heft in handen te nemen. En dat gunnen we ze niet! Omdat we graag de inheemse boomsoorten (vooral eik, berk en
hulst) kansen willen geven werd het bos op zaterdagmorgen 13 november uitgekamd en beëindigden
14 vrijwilligers het leven van honderden kleine vogelkersboompjes. Een slachting werd het. Natuurbeheer is nu eenmaal keuzes maken.
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Z

aterdag 11 december: landschapbeheer
Op zaterdagmorgen 11 december begon de werkgroep landschapbeheer met het verwijderen van opslag
langs de noordelijke oevers van het Katingermeertje. Dit
vennetje is eigendom van Landschap Overijssel. Vorig jaar
is door de werkgroep de zuidelijke oever al geschoond.
Landschap Overijssel heeft mooie plannen met het meertje. Afgelopen jaar is uit een groot deel van het meertje slib
en ander organisch materiaal gebaggerd. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor de karakteristieke flora en fauna. Het weghalen van bomen en struiken langs de oever
zorgt voor meer zonlicht. Deze combinatie van baggeren en
opschonen resulteert straks in een prachtig hersteld Katingermeertje met water dat voedselarmer en helderder is.
Bovendien is straks de oorspronkelijke zandbodem weer
redelijk hersteld. Er lopen verschillende wandelroutes langs
dit vennetje. Het bestuur van de natuurwerkgroep heeft
plannen Landschap Overijssel één of meer bankjes aan te
bieden (uit het potje verkoop haardhout) en deze op mooie
plekjes langs het Katingermeertje te plaatsen. Maar hierover in het voorjaar meer. Op de tweede zaterdag van januari gaat de werkgroep weer door met het verwijderen van o.a.
berk, krent en vuilboom langs de oevers van dit bosvennetje.

L

andschapbeheer zaterdag 8 januari
Op zaterdag 8 januari was het druk aan de oever van het
Katingermeertje. De werkgroep landschapbeheer, op deze
morgen 13 vrijwilligers + 4 maat-schappelijke stagiaires
groot, had het druk met het verwijderen van de laatste opslag
aan de oever van deze zandplas. Landschap Overijssel, de
eigenaar van het vennetje, had vorige week de laatste grote
bomen omgezaagd en nu was het dus opruimen geblazen.
Stevige berkenstammen werden in flinke stukken gezaagd en
kleinere takken verdwenen in de bosrand. Even voor twaalf
uur was de klus geklaard. In drie jaar tijd (3×2 zaterdagmorgens) is nu de hele oever van het Katingermeertje opgeschoond en krijgt het meertje weer licht.

K

inderen op zoek naar sporen en knoppen
Woensdagmiddag 9 februari organiseerde de
werkgroep kinderactiviteiten weer een middag voor de
kinderen. Dit keer was het thema knoppen en sporen,
met de stille hoop dat er sneeuw zou liggen. Nee dus.
De zon scheen. Met acht kinderen gingen we het bos
in. Ondanks de koude winter, was er al veel te zien. De
hazelaar met z'n mooie gele mannelijke slierten en
rode vrouwelijke bloempjes. De els en de esdoorn hadden al knoppen en niet te vergeten de kastanje.
Terug in de Wheem, konden de kinderen nog wat vragen stellen en was er voor iedereen ranja. Het was een
leerzame middag.
Gonda

P

hilip Friskorn: ”Juist de eenvoud kan erg boeiend zijn”
Meer dan vijftig bezoekers genoten donderdagvond 13
januari 2011 van de zesde dialezing die fotograaf Philip
Friskorn uit Oldemarkt aan onze vereniging presenteerde.
Dit keer geen indrukwekkende beelden uit Arctisch Noorwegen, maar sfeervolle opnames van het oostelijke deel van
Overijssel, dat de meeste aanwezigen zo goed kennen:
Twente en Salland. Er zijn nog veel mooie plekjes in Overijssel. Stuwwallen uit de IJstijd hebben hun stempel op het
landschap gezet. Hoogte en laagtes zorgden voor veel variatie in het landschap: heuvels en natte veenmoerassen en
alles wat er tussenin zit. In de presentatie passeerden
mooie natuurgebieden zoals het Haaksbergerveen, het
heidereservaat De Borkeld tussen Markelo en Rijssen, de
Haarlerberg, landgoed Eerde met de Steile Oever en natuurlijk het Reestdal.
De loop van de Regge liep als een soort rode draad door
het verhaal. Deze rivier kende vroeger talloze meanders. In
het begin van de 20e eeuw werd de Regge gekanaliseerd.
Dat kan gelukkig niet van de Reest worden gezegd. Deze
grensrivier mocht zijn kronkels houden en omdat dit beekdal zijn karakter behield is het Reestdal voor een fotograaf
een boeiend gebied.
Ook in de presentatie tussen “Overijssel tussen Regge en
Reest” laat Philip Friskorn weer zijn vakmanschap zien. Er
zit veel variatie in. Opnames van landschappen worden
afgewisseld met prachtige opnames van flora en fauna.
Verhalende fotoseries over tunnelgravende korhoenders in
de sneeuw, jonge hongerige oeverzwaluwen en een ooievaar die een mol naar binnen werkt wekken in de zaal verbazing en verwondering. Maar het is niet alleen maar zeldzaam en uniek wat Philip laat zien. “Eenvoudige dingen zijn
ook boeiend”. Ook een foto van een takje berijpte hulst is
van grote schoonheid. Of het fotograferen van een locatie
op
meerdere
momenten
in
het jaar, zoals
de Reest die
gedurende de
seizoenen haar
dynamiek laat
zien. Het mag
duidelijk
zijn,
dat de bezoekers een prachtige avond hebben gehad.
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en unicum: het landschapbeheer van 12 februari
viel in de regen. Het is niet vaak voorgekomen in de
11-jarige geschiedenis van de werkgroep landschapbeheer dat er op de zaterdag niet gewerkt kon worden. Er
zijn wel dagen geweest dat het niet zo lekker was om te
werken, of dat er halverwege de ochtend begon te regen, maar dat er om 9.00 al gezegd kon worden
“vandaag wordt het niks” is voor zover we weten pas
voor de tweede keer gebeurd. Volgende maand hopelijk beter weer.
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aaroverzicht 2010 werkgroep landschapbeheer
De werkgroep landschapbeheer heeft een productief
jaar 2010 achter de rug. De werkgroep bestaat uit een
grote groep vrijwilligers, die op de tweede zaterdagmorgen van de maand bij elkaar komt en een kleine groep,
die op dinsdag- en woensdagmorgen klust. Alle activiteiten worden gedaan in opdracht van en in de reservaatgebieden van Landschap Overijssel. De meeste tijd ging
zitten in het elimineren van de Amerikaanse vogelkers,
maar ook het verwijderen van opslag uit heideveldjes
en het vrijmaken van de oevers van het Katingermeertje
kostten veel tijd. In het schema hieronder vindt u de
belangrijkste werkzaamheden van beide groepen. Er
werd 55 m2 haardhout geproduceerd. De verkoop ervan
is in eigen beheer en de opbrengst komt in de verenigingskas. Dat we hier leuke dingen van gaan doen leest
u elders in deze Reestinfo. Sectiehoofd Klaas Krol kan
tevreden terug zien op een goed jaar. Opmerkelijk is de
rol die de werkgroep speelt bij de maatschappelijke
stage voor scholieren van het voortgezet onderwijs.
Maar liefst 27 leerlingen volgende hun stage onder begeleiding van vrijwilligers van onze werkgroep. 
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AGENDA

I

eder seizoen bieden we u weer een gevarieerde programma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, wandelingen, dialezingen, een vogelcursus, kinderactiviteiten, werken in het landschap en nog veel meer.
De activiteiten zijn in principe voor de leden toegankelijk.
We houden dit winterseizoen diapresentaties in de maanden november, januari en februari en maart. Hierbij is iedereen welkom, maar we vragen daar bij het verlaten van
de zaal wel een kleine tegemoetkoming in de onkosten.
Het programma tot en met mei 2011 ziet er als volgt uit:
Dinsdag 8 maart: ledenvergadering
Die moet natuurlijk een keer worden gehouden. Erg populair onder de leden is deze activiteit niet. Dat is jammer,
want we doen erg ons best om de jaarvergadering afwisselend te houden. We laten veel foto‟s zien van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de avond duurt niet
lang. Waarom komt u niet? Alle leden krijgen voor deze
vergadering een uitnodiging in de bus. Hierbij zit dan ook
de acceptgirokaart voor de contributie 2011.

Zaterdag 12 maart: werken in het landschap
We sluiten het werkseizoen 2010-2011 af met het verwijderen van opslag uit een aantal heideveldjes in De Haardennen. In dit reservaat is de oppervlakte van het heideareaal flink toegenomen door het Vipera-project. Doe
daar dan nog de bestaande heideterreintjes bij en er is
werk zat. Zonder
onderhoud wordt
heide in een
korte tijd bos. En
dat wil Landschap Overijssel
niet. Wij trouwens ook niet.
De heide met
zijn karakteristieke flora en
faun moet blijven. Dus…. ten
aanval!!!
Verzamelen om
09.00 in de
Wheem.

Donderdag 17 maart: diapresentatie Han Bouwmeester
Han
Bouwmeester
(Goor,1965) groeide op in
een gezin waarin natuur,
natuurbeleving en natuurbescherming een belangrijke
rol speelden. Van kind af
aan trok hij er met grootvader,vader en broer op uit.
Het was al vroeg duidelijk
dat zijn passie buiten te vinden was. Door een ongeval
in 1998 raakte Han zijn baan kwijt. Tijdens zijn revalidatie ontdekte hij de natuurfotografie. Als autodidact ontwikkelde hij zich als een zeer vakkundig
natuurfotograaf. Han organiseert fotografiecursussen, houdt lezingen en brengt vele uren door in zijn
schuiltent. Op zijn website laat hij zien waartoe hij in
staat is: www.hanbouwmeester.nl
We zijn erg blij met de komst van Han Bouwmeester.
Hij vertelt deze avond over vogelfotografie, een lezing
over schuiltenten, geduld en verrassende situaties.
Verder laat Han een klankbeeld zien over natuurfotografie en bezoeken we een gebied in Finland, waar
nog veel korhoenders voorkomen.
De presentatie begint om 20.00 in het Vechtdal College, aan de Langewijk in Dedemsvaart. De toegang is
gratis, ook voor niet leden.
Donderdag 31 maart: vogelcursus “Klein zomergrut”
Voor de vogelliefhebbers organiseren we weer de traditionele
vogelcursus. De groep vogels
die we behandelen: “klein zomergrut”, de kleine zangvogels
waarvan u vaak denkt,” ja, die
heb ik wel vaker gezien, maar
hoe heet ie ook al weer?” Of:
“Dat geluidje, dat ken ik! Maar
welk vogeltje hoort daar ook al
weer bij? ”De cursus wordt gehouden in het biologielokaal
van het Vechtdal College in Dedemsvaart. De avond
begint om 19.30. Er worden 22 soorten kleine vogels in
beeld en geluid gepresenteerd. Bekende en minder
bekende. Voorbeelden: tjiftjaf, boompieper, boerenzwaluw, tuinfluiter en nog 18 andere! Aandacht voor uiterlijk, gedrag, geluid, broedgebied,enz. Cursusleidster:
Judith Schmidt. Opgave vooraf bij Teo en Judith:0523616098. Of via de mail: tjvogelaars@live.nl Kosten: 3
euro pp, niet leden: 4 euro pp. De cursisten gaan later
ook op excursie. Datum in overleg.
Zaterdag 9 april: afsluiting landschapbeheer
Landschap Overijssel heeft de goede gewoonte om aan
het eind van een werkseizoen de vrijwiligers van de
werkgroep landschapbeheer in het zonnetje te zetten.
Dat gebeurt dan vaak via een excursie door een reservaat van het OL en een afsluitende lunch. Dit wordt
door de werkgroep bijzonder op prijsgesteld. Alle leden
van de werkgroep krijgen ruim van te voren te horen
wat er op deze morgen op het programma staat.

Woensdag 13 april: kindermiddag „Bloemen‟
De natuurwerkgroep verzorgt op
woensdag 13 april 2011 in samenwerking met Landschap Overijssel
een leuke kindermiddag in Natuurinformatiecentrum De Wheem.
Deze middag staat in het teken van
„bloemen‟. Ben jij tussen de zes en
twaalf jaar? Ga dan van 14.00 tot
16.00 uur met ons op zoek naar de
vele bloemen in het Reestdal. Boterbloem, pinksterbloem, paardebloem of madeliefje? Weet jij hoe
alle bloemen in de wei of langs de kant van de weg heten? Samen komen we er wel uit. Voor 1 euro kun je meedoen. Meld je
dan vooraf wel even aan bij Alien Klein, telefoon 0523-656395.
Zaterdag 16 april: fotocursus op locatie
Fotocursus door natuurfotograaf Maas van de Ruitenbeek
Een primeur! De natuurwerkgroep organiseert op zaterdag 16
april 2011 voor het eerst in haar bestaan een fotocursus op
locatie. Onder leiding van natuurfotograaf Maas van de Ruitenbeek (Maas verzorgde al twee diapresentaties bij ons) krijgt u
eerst een stukje theorie over de mogelijkheden van de digitale
fotografie. Daarna gaat u in de omgeving van De Wheem het
landschap in om de geleerde theorie in praktijk te brengen.
Omdat het aantal cursisten een maximum heeft van 15 deelnemers, is er tijd en ruimte voor individuele tips en adviezen! OudAvereest is een fantastische plek voor een enthousiaste fotograaf/fotografe! Historie, cultuur en natuur op één plek! Wat wil
je nog meer? De fotocursus wordt georganiseerd voor leden van
de natuurwerkgroep. De locatie is De Wheem in Oud-Avereest.
Deelname kost 15 euro. Hiervoor krijgt u:
- de fotocursus
- een lunch (soep en broodjes)
- koffie/thee
De cursus begint om 09.30 en
duurt tot ongeveer 15.30. De
Wheem is om 09.00 open, de
koffie staat dan klaar. Het maakt
niet uit met welke digitale camera
u werkt. Als u mee wilt doen,
wacht dan niet te lang met de opgave. Vol is vol! U kunt zich
opgeven bij Auke van de Meulen, email: aukevandermeulen@xs4all.nl of Jan Dijkema, email: jan.dijkema@gmail.com En
kijk vooral eens op de website van de cursusleider:
www.natuurfoto-maas.nl
Woensdag 11 mei Kindermiddag : “Jij & fotografie natuurlijk”
In mei 2011 start „Jij & fotografie natuurlijk‟ in Natuurinformatiecentrum De Wheem. Ben jij tussen de negen en twaalf jaar?
Doe dan op woensdag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur mee
met de workshop fotografie. Je leert dan de mooiste plekjes van
het Reestdal te fotograferen. Op woensdag 15 juni is er van
14.00 tot 16.00 uur een terugkommiddag. We bespreken dan
samen je drie mooiste foto‟s. Daarna kies je zelf welke foto je
voor de expositie wilt gebruiken. Op woensdag 22 juni gaan we
samen de expositie inrichten en feestelijk openen. Hiervoor
mag je familie en vrienden uitnodigen. Voor 10 euro en de ontwikkelkosten van je drie mooiste foto‟s kun je meedoen Lijkt
het je leuk? Meld je dan snel aan op de website
www.jijenoverijssel.nl. Het project wordt georganiseerd door
natuurfotograaf Sterre Delemarre en Stichting De Ulebelt in
samenwerking met de provincie Overijssel.

