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D e zomer (...) ligt bijna weer achter ons. Voor onze 
vereniging wil dat zeggen, dat we ook weer bin-

nenshuis actief worden. Als de “r” in de maand zit, is 
het weer tijd voor diapresentaties, cursussen e.d. Ge-
lukkig verliezen we het contact met de natuur buiten 
niet, want dit seizoen staan er ook excursies en wan-
delingen op het programma. 

In de afgelopen zomertijd is het aantal vrijwilligers van 
de vogelsectie erg actief geweest. Er is veel werk ver-
zet in de luwte, in deze Reestinfo kunt u lezen over 
deelname aan een boerenzwaluwproject, het ringen 
van huismussen en nog veel meer. In september start 
ook de werkgroep landschapbeheer. Elke tweede za-
terdagmorgen van de maand wordt er (tot in april) ge-
werkt in een Reestdalreservaat van Landschap Over-
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Mededelingen uit het bestuur 

Op de voorpagina: vistrap bij  Dickninge 

R ectificatie  

De redactie van De Reestinfo 

is altijd erg ingenomen met een 

tekening van Willemien van Itter-

sum. Helaas ging er in de vorige 

Reestinfo iets fout. De tekening was 

niet goed geplaatst en was ook niet 

uit de serie “gevleugelden”, zoals er 

onder stond, maar de serie ”berk”. 

Hiervoor onze excuses.  

ijssel. Verder besteden we in dit extra dikke 
nummer aandacht aan de natuurontwikkelingen 
in een beekdal, dat achter Ommen begint: het 
Reggedal. Daar staan mooie dingen te gebeu-
ren. Heeft u er al eens gewandeld of gefietst? 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: houd 
onze website in de gaten. (www.nwgdereest.nl) 
Daar proberen we met enige regelmaat infor-
matie te geven over de dingen die we doen. De 
rol van de website wordt steeds belangrijker, de 
Reestinfo gaat het op termijn van de website 
verliezen. De afgelopen jaren mochten we over 
de respons van de georganiseerde activiteiten 
niet klagen. Ook dit komende seizoen rekenen 
we weer op belangstelling van onze leden.  

 

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema, voorzitter 

http://www.nwgdereest.nl/


N ieuwe kansen voor de Regge 

Veel beken en rivieren zijn in de 19e en 20e eeuw 

gekanaliseerd. Het begeleidende kleinschalige landschap 

werd aangepast aan de eisen van die tijd. Gelukkig ging 

deze ontwikkeling voor een belangrijk deel aan het beek-

dal van de Reest voorbij. Helaas is het Reestdal een uit-

zondering. Mooi bewaarde beekdalen en rivierlandschap-

pen zijn in ons land erg zeldzaam. Dit voorjaar verscheen 

de wandelgids “Regge en Dinkelpad”. De wandelroute 

langs de Regge is 85 kilometer lang en brengt de wande-

laar op mooie plekjes tussen Ommen en Diepenheim. 

Tijdens de tocht is op veel plaatsen goed te zien wat er in 

het verleden met de Regge is gebeurd en welke gevolgen, 

dat voor het landschap heeft gehad. Gelukkig zijn er plan-

nen om de Regge weer haar oude loop terug te geven en 

in een aantal herstelprojecten is daar al wat van te zien. 

Dit artikel gaat over een rivier, die haar karakter en per-

soonlijkheid verloor, maar in de komende jaren weer 

nieuwe kansen krijgt op een stukje allure van weleer.  

 

Het oude landschap  

Wat moet het in de eerste helft van de 19e eeuw mooi 

zijn geweest in het beekdal van de Regge! Meer dan 100 

kilometer slingerde de rivier door het Overijssels land. De 

Regge ontspringt dan op de hogere gronden van Twente 

en meandert richting Ommen, waar de rivier uitkomt in de 

Vecht. De Regge kon grillig zijn! In de winter veel overtollig 

water en overstromingen en ’s zomers vaak een droge 
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bedding. Typische kenmerken van een regenrivier. In de 19e 

eeuw had de Regge twee belangrijke functies: 

 zorgen voor de afvoer van regenwater; 

 dienen als waterweg. 

Langs de River, op de hoger gelegen zandkoppen gingen de 

boeren wonen en verbouwden granen, zoals rogge. De akkers 

werden omzoomd door houtsingels. Zo ontstond het essen-

landschap, een omgeving waar je nooit ver kon kijken. Dichtbij 

of veraf, overal zag je houtsingels of kleine geriefhoutbosjes, 

die als een soort netwerk van linten met elkaar verbonden 

waren. Daar, waar de Regge regelmatig overstroomde lagen 

de natte en bloemrijke hooilanden. Op wat hoger gelegen 

graslanden graasde het vee. Even verder van de rivier lagen 

stuwwallen, afgewisseld door heide en moerassen. Tussen al 

dit natuurschoon (dat toen waarschijnlijk anders werd erva-

ren dan nu) woonden de boeren in kleine buurtschappen of 

dorpen. Er zijn nog veel begrippen in het Reggedal die afkom-

stig zijn uit die tijd: velden (=veenmoerassen, maten 

(=graslanden), essen/kampen (=akkers) en marken 

(=gemeenschappelijke gronden). Langs de Regge ontston-

den grote landgoederen met daarop statige havezaten. Vaak 

lagen ze dichtbij de rivier op hoge zandruggen. Op deze stuif-

duincomplexen werden bossen en tuinen aangelegd. 

Het moet een eldorado voor natuurliefhebbers en wande-

laars zijn geweest. Helaas is van dit landschap vrijwel niets 

meer over. Wat hebben we in vredesnaam gedaan? Wie had 

zo’n honderd jaar geleden beschikking over een langeter-

mijnvisie? Ze moeten er geweest zijn, maar de teloorgang 

van het landschap hebben ze niet tegen kunnen houden.  

 

Leve de vooruitgang!  

De boeren, die in de 19de eeuw langs de Regge woonden 

zullen ongetwijfeld van het mooie en afwisselende land-

schap hebben genoten. Met de onberekenbare Regge had-

den ze waarschijnlijk een liefde-haat verhouding. In de 

winter bracht de Regge tijdens overstromingen vruchtbaar 

slib met zich mee. Dat bleek een goede bemester voor de 

graslanden. Maar in de zomer kon het vooral in de boven-

loop van de rivier erg droog zijn. Regenrivieren doen ge-

woon wat ze willen, als boer sta je erbij en kijk je er naar, 

maar invloed op de waterstand heb je niet. In de tweede 

helft van de 19e eeuw kwam in deze afhankelijkheid een 

grote verandering. Door de opkomst van de mechanisatie 

en de ontdekking van het gebruik van kunstmest werd het 

mogelijk om de natuur meer naar je hand te zetten. Hei-

de- en veengebieden werden ontgonnen en veranderd in 

Regge 

Grote grazers in Velderberg 

Kanalisatie bij Hancate 



G enieten van de Regge 

Het Reggepad is een wandelroute van 85 kilometer lang. De 

langeafstandswandeling begint in Ommen en eindigt in Diepenheim. 

Het Reggepad brengt je op mooie plekken langs of in de buurt van de 

Regge. De wandeling is gemarkeerd, maar verstandiger is het om het 

gidsje “Reggepad&Dinkelpad” aan te schaffen. In dit mooi uitgegeven 

boekje staat de routebeschrijving en duidelijke kaartjes ontnemen je 

de mogelijkheid te verdwalen. Bovendien geeft de gids ook info over 

de geschiedenis van de Regge, het werk van Waterschap Regge en 

Dinkel en is er veel te lezen over cultuur, flora en fauna. Door de Fiets 

en Wandelbeurs bezoekers werd “Reggepad &Dinkelpad uitgeroepen 

tot de “Wandelroute van het jaar 2011”. Voor meer informatie: zie 

www.reggepad.nl. 

PAGIN A 4   R EESTIN FO  

landbouwgrond. Moerassen en vennen werden drooggelegd. Slo-

ten en greppels werden gegraven. En de Regge werd hard aange-

pakt. De grilligheid van de rivier werd uitgeschakeld en het water-

schap deed er alles aan om de rivier in korte tijd te temmen: 

 De meanders werden afgesloten, de rivier werd gekanaliseerd 

en veranderde in  een rechte waterloop. 

 De Regge werd dieper en breder, van de vrijgekomen grond wer-

den kades aangelegd. 

 Er werden stuwen gebouwd. (De stuw van Hancate bijvoorbeeld 

in 1853). 

Zo veranderde een kronkelende rivier van meer dan 90 kilome-

ter lang in een afwateringskanaal met een lengte van 30 kilo-

meter.  

Deze situatie heeft bestaan tot ver in de tweede helft van de 

20e eeuw. In grote lijnen is er nog niet zo heel veel veranderd. In 

de komende 10 jaar gaat er echter veel met de Regge gebeuren. 

Met dank aan de klimaatcrisis!   

Nieuwe inzichten  

De opwarming van de aarde en als gevolg daarvan het 

veranderende klimaat heeft tot nu toe een positieve 

invloed op beekdalherstel in ons land. Klimaatveran-

dering betekent o.a. meer extreme weersomstandig-

heden, zoals overvloedige regenval in korte tijd. Wa-

terschappen realiseren zich al enig tijd, dat er maatre-

gelen genomen moeten worden om wateroverlast in 

benedenlopen van beken en rivieren te voorkomen. 

Een rivier, ingeklemd tussen dijken en hoge kades, 

kan het water niet goed kwijt. Daarom moeten beken 

en rivieren in ons land weer meer ruimte krijgen. Zo 

ook de Regge. Het water moet bij calamiteiten worden 

opgevangen in brede beddingen en de stroomsnel-

heid van de rivier moet worden afgeremd. Sinds de 

jaren ’90 werkt Waterschap Regge en Dinkel aan een 

ambitieus herstelplan voor de Regge. In 2020 moet 

de rivier weer door het Overijsselse landschap mean-

deren en mag de rivier weer zorgen voor overstromin-

gen. Op een aantal locaties zijn de eerste resultaten 

al te zien. Herstelprojecten in de benedenloop als 

Onderland bij Ommen, Velderberg bij Hancate en De 

Tatums bij Rhaan zijn hier voorbeelden van. Hier zijn 

oude meanders hersteld, oude kades weggehaald, 

oevers natuurvriendelijk gemaakt, enz. In het gebied 

De Velderberg profiteert de flora en fauna er nu al 

van. En de omwonenden vinden het prima wat er ge-

beurt. Het landschap wordt weer spannend en verras-

send. De dynamiek van de rivier krijgt op een aantal 

locaties  weer nieuwe kansen. En nu de rest nog.  

Vistrap bij Hancate 

http://www.reggepad.nl/


veertjes bekleed. Het vrouwtje legt 4 tot 6 eieren en bebroedt 

deze eieren 16 dagen lang. Het vrouwtje verlaat onder het 

broeden vaak het nest. De jongen worden door beide ouders 3 

weken gevoerd, ook als ze al uitgevlogen zijn. 

De jongen poepen over het randje van het nest, zo ontstaat er 

op de grond onder het nest een torentje van poep. In het begin 

keren de jongen terug naar het nest om te slapen. Ze zitten ’s 

avonds dan met de staarten naar buiten en ’s morgens kijken 

ze weer met de kopjes over de rand. Dit terug keren naar het 

nest zie je maar bij heel weinig vogels. De jonge vogels zitten 

vaak op draden en de ouders voeren de jongen dan al vlie-

gend, dit is een prachtig gezicht. 

Boerenzwaluwen hebben wel 2 of 3 broedsels. De jongen van 

de eerste broedsels helpen hun kleine broertjes en zusjes 

voeren zodat deze erg snel groeien. Een enkele keer begin-

nen een paartje te laat aan nog een 3de of 4de broedsel en 

kunnen ze de jongen niet meer groot krijgen. Deze worden 

dan verlaten als ze op trek gaan. Maar doorgaans zijn alle 

jongen op tijd volgroeid. De jongen uit het laatste broedsel 

worden dan nog wel tijdens de trek bijgevoerd door de ou-

ders en broertjes en zusjes zodat zij ook in Afrika terecht 

komen. 

 

Veel boeren zijn blij met de zwaluwen, ze eten ook enorm 

veel vliegen. Er zijn ook veel moderne bedrijven waar geen 

vogels meer binnen kunnen. Tijdens ons onderzoek bleek 

dat veel boerenzwaluwen zijn gaan nestelen in maneges en 

bij particulieren die wat dieren om huis hebben. Het maakt 

de vogels niet uit, ze zijn absoluut niet schuw maar ze heb-

ben een hekel aan katten. Als er een kat in de buurt is 

wordt deze met luide kreten en scheervluchten belaagd. 

 

Als de tijd nadert om te vertrekken naar Afrika gaan de 

zwaluwen verzamelen. Je kunt ze dan met honderden op 

een dak of op hoogspanningskabels zien zitten. En opeens 

komt de dag om te vertrekken dan wordt het bij ons weer 

stil in de lucht en moeten we weer wachten tot volgend 

jaar april. 

Judith 
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Boerenzwaluw 

D e Boerenzwaluw ( Hirundo rustica ) 

De boerenzwaluw is de vogel van het jaar 2011. 

Zes leden van de vogelsectie hebben zich druk ge-

maakt om de boerenzwaluw te inventariseren in de 

voormalige gemeente Avereest. Daar bij zijn er onge-

veer 600 nestplaatsen geteld. Vandaar dat het vogel-

stukje deze keer over de boerenzwaluw gaat. 

 

De boerenzwaluw is een echte zomervogel, de vogels 

komen in april en vertrekken weer in oktober. Ze over-

winteren in Afrika.  

Volwassen vogels hebben een afmeting van zo’n 17-21 

cm. Daarvan is 3-6,5 cm staart. Vooral de mannetjes 

hebben een lange gevorkte staart, die van de vrouwtjes 

is korter en de jongen hebben nog maar een heel klein 

vorkje. De bovenzijde van de vogel is blauwglanzend 

zwart en de onderzijde meestal vuilwit. De keel en voor-

hoofd zijn dieprood, maar dit is vaak slecht te zien. De 

jonge vogels hebben een okergeel voorhoofd en keel. 

 

De boerenzwaluw broedt meestal in schuren of andere 

gebouwen en onder bruggen in de buurt van vee, gei-

ten, paarden, koeien, het maakt ze niet uit. 

Deze dieren trekken vliegende insecten aan 

en daar leven zwaluwen van. Miljoenen 

worden verorberd. Van al die insecten krij-

gen ze dorst, zwaluwen drinken vliegend, ze 

scheren vlak over het water en happen dan 

met de snavel een beetje water op. Al kwet-

terend vliegen ze in het rond en maken 

elkaar het hof. Veel zwaluwen komen terug 

naar de plek waar ze het vorige jaar ook 

gebroed hebben. Zelfs aan de zelfde balk in 

de zelfde schuur. 

De oudervogels beginnen met nestelen in 

april, ze maken een nestje van modder 

strootjes en haren. Deze modder wordt bek-

je voor bekje uit een modderpoel gehaald 

en aan een balk geplakt. Het nestje, als het 

klaar is, heeft een diameter van 7 tot 10 cm 

en de wanden zijn 1 tot 2 cm dik. De bouw 

van zo’n nestje duurt ongeveer 8 dagen. 

Het nestkommetje wordt met haartjes en 

Klaar voor de trek 
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Mooie plekjes in het Reestdal 

D e stuw en de vistrap van Dickninge  

Een ieder die wel eens een bezoekje gebracht heeft 

aan landgoed Dickninge heeft achter het landhuis, daar 

waar de Reest de tuin van het landgoed schampt, een 

kleine maar opvallende stuw zien liggen. Dit historische 

monument, want dat is het, dateert uit de Middeleeuwen 

toen op Dickninge het Benedictijner klooster was geves-

tigd. De stuw werd toen aangelegd om de gracht van Dick-

ninge van water te voorzien. De laatste jaren raakte de 

stuw in verval en waren er plannen om het bouwwerk te 

slopen. Zover is het gelukkig niet gekomen. Vorig jaar 

augustus is op initiatief van de eigenaresse van het land-

goed, mevrouw A.A. Röell en met financiële steun van o.a. 

de provincie Drenthe de stuw gerestaureerd. In de jaren ’80 

was er al sprake geweest van een opknapbeurt, maar deze 

keer ging het herstel op een grondige manier. De bodem van 

de stuw werd drooggelegd. Er werd nog oud eikenhout uit de 

Middeleeuwen aangetroffen. Tijdens renovatie werd gebruik 

gemaakt van hardhout. De stuw ligt er nu weer prachtig bij en 

kan jaren weer vooruit.  

Aan de Overijsselse kant van de Reest, vlak bij de stuw, is in 

het afgelopen voorjaar een vistrap gerealiseerd. Het is be-

kend, dat vissen die stroomopwaarts zwemmen grote moeite 

hebben om stuwen te passeren, Sterker nog, meestal lukt 

dat gewoon niet, het hoogteverschil is te groot en de stroom-

snelheid van het water te sterk. De vispassage bestaat uit 

een kronkelend nevengeultje bij de stuw met daarin houten 

schotten. "Die schotten overbruggen het hoogteverschil tus-

sen het water boven en onder de stuw", vertelt Jeroen Visser, 

projectleider Reestdal bij het waterschap. "Vistrappen heb je 

in allerlei soorten en maten en we hebben bewust gekozen 

voor een niet te opvallende variant. Een industriële vispassa-

ge met metalen bakken past hier niet echt in het landschap." 

De vistrap is ongeveer 100 meter lang en goed te zien vanuit 

de tuin van landgoed Dickninge. De vistrap is niet toeganke-

lijk voor het publiek.  

 

© 2011 Willemien van Ittersum 

De gerenoveerde stuw van Dickninge 



V erslag Algemene Ledenvergadering natuurwerkgroep de Reest . 

Datum: 8 maart  

 1.  Ontvangst met koffie en thee voor de 18 aanwezigen met daar 

aangekoppeld een woord van welkom door de voorzitter Jan Dijkema. 

2. Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen door de 

waarnemend secretaris Teo Schmidt en goedgekeurd door de aanwe-

zige leden. 

3. Een overzicht van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar 

werd getoond door Jan Dijkema d.m.v. een PowerPoint presentatie. 

Een breed scala aan activiteiten passeerden de revue en een en an-

der werd vergezeld met mooie foto’s, leuke korte verhalen en anekdo-

tes. 

4. Het financieel verslag werd verzorgd door penningmeester Teo 

Schmidt. Vooraf is door de kascontrolecommissie (bestaande uit Dhr. 

Werner en Mevr. Waning) het kasboek gecontroleerd en in orde be-

vonden. Een door de kascontrolecommissie ondertekende verklaring 

deed de ronde onder de aanwezige leden. 

5. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat voor de volgende keer uit 

de heren Werner en Spoelder. 

6. Het verslag van de werkgroep Landschapsbeheer werd gedaan 

door Klaas Krol. Tal van werkzaamheden werden duidelijk verwoord 

en vergezeld door mooie afbeeldingen. Evenals vorige jaren wordt 

steeds duidelijker dat door de inzet van deze vrijwilligers ongeveer 

een manjaar arbeid is verricht. 

7. Het verslag van de Vogelsectie werd verzorgd door Judith Schmidt. 

Ook door de leden van deze sectie zijn de nodige werkzaamheden 

verricht m.b.t. o.a. de kleine nestkastjes, en de inventarisatie van 

kerkuil, steenuil en torenvalk. 

Financieel overzicht van 2010 

 

Saldo Giro € 6125,14 

Saldo Kas €   209,24 

======================== 

Totaal 01-01-2010  € 6334,38 

Jaarverslag 

8. De uitleg van de kinderactiviteiten werd met tekst 

en beeld verzorgd door Jan van Marle. Het afgelopen 

jaar zijn weer veel kleintjes bij de diverse activiteiten 

geweest.  

9. Het bestuur ondergaat vandaag een verandering. 

Judith Schmidt is heden voor het laatst aanwezig in 

het bestuur en treedt af doch is niet herkiesbaar. Zij 

blijft wel actief als voorzitter van de Vogelsectie. Na-

mens het bestuur werd zij door de voorzitter in de 

bloemetjes gezet en kreeg zij enkele geschenken 

overhandigd, als blijk van waardering voor haar inzet 

de laatste 20 jaar. Zoals in de uitnodiging stond 

heeft het bestuur Huub Derks voorgedragen om in 

het bestuur plaats te nemen. Aangezien er geen te-

genkandidaten aangemeld waren en de aanwezige 

leden hier mee instemden, kon hij achter de be-

stuurstafel plaats nemen. 

10. Tijdens de rondvraag kwam het ecoduct over de 

N-48 ter sprake. Zal een verbinding moeten worden 

over de N-48 heen. Er zou ook eentje komen over 

de N-377. Voorlopige plaats onbekend.  

 

De voorzitter sloot hierna -onder dankzegging voor 

de belangstelling van de aanwezige leden- de ver-

gadering. 

De notulist:  T.Schmidt 

UITGAVEN 

Reestinfo + Website  €   266,00 

Materiaal + Porto  €   190,16 

Nieuwjaarswandeling €   155,70 

Cursus/Educatie  €     15,00 

Lezing/excursie  €   752,20 

Bestuur   €   213,70 

Penningmeester  €     49,89 

Landschapbeheer €   925,00 

Vogelsectie  €   222,74 

Jeugd   €   200,00 

Contributie  €   209,00 

Vaste kosten  €   181,89 

Algemeen belang   €   370,30 

=========================== 

Totaal:   € 3751,58 

Saldo 01-01-2010 € 6334,38 

Inkomsten € 3982,37 

INKOMSTEN 

 

Contributie € 2614,00 

Giften €   324,87 

Brandhout € 1027,50 

========================= 

Totaal € 3982,37 
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Biodiversiteit 

B iodiversiteit  

Meer flora en fauna in een landelijke omgeving begint 

met de aanplant van gevarieerd groen. Rijk en gevarieerd 

groen wordt niet alleen door de tuinbezitters gewaardeerd, 

het levert ook een uitstekende bijlage aan de biodiversiteit. 

Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieu-

we levenskansen. Daarnaast wordt hierdoor ook de natuur 

dichter bij huis gehaald. Het aanleggen van de juiste soorten 

bomen, struiken en vaste planten in combinatie met goed 

onderhoud is daarvoor essentieel. Hierdoor geniet je nog meer 

van de aanplant en ben je nooit alleen in de tuin. 

Vooral planten die bijen, vlinders en hommels aantrekken zijn 

belangrijk voor het verhogen van de soorten rijkdom. In de 

natuur zorgen deze vliegende bestuivers voor de instandhou-

ding van de botanische biodiversiteit. Bloemplanten zijn voor 

hun voortbestaan er zelfs afhankelijk van. Veel bestuivende 

insecten en een rijke flora scheppen op hun beurt weer een 

voedselbron voor vogels en ander dieren zoals egels en eek-

hoorns. 

Bestuivers zijn 

voor hun voortbe-

staan afhankelijk 

van voldoende 

voedselbronnen. 

Stuifmeel en nec-

tar moeten gedu-

rende het hele 

seizoen beschik-

baar zijn. Het 

b e s c h i k b a r e 

voedsel neemt de 

laatste jaren juist 

af doordat er 

steeds vaker trend tuinen worden aangelegd die aan andere 

eisen moeten voldoen. Deze tuinen moeten gemakkelijk in on-

derhoud zijn zodat er meer tijd voor andere dingen overblijft. 

Echte landschappelijke tuinen met inheemse planten die in de 

omgeving thuis horen zie je dus te weinig.  

Variatie zorgt voor meer voedsel. Dus het aanplanten van meer 

verschillende groepen bomen, struiken en planten geeft meer 

variatie in het basis voedsel voor de bestuivende insecten. Het 

vormt tevens een aanvullende voedselbron voor veel andere 

insecten zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen en sluipwespen. 

Ook andere fauna zoals vogels en zoogdieren gedijen beter in 

gevarieerd groen. Zo kunnen veel vogelsoorten zoals koolmezen, 

vinken, uilen en roofvogels maar ook eekhoorntjes, egels en ha-

gedissen een prima plek krijgen in onze tuinen en plantsoe-

nen. Daarbij moeten we extra aandacht besteden aan het 

creëren van voldoende schuilgelegenheid. Dus we planten 

vogelbosjes met besdragende struiken, dichte hagen voor 

nestgelegenheid en hoge bomen om te schuilen. 

Naast de inheemse soorten die van oorsprong in deze om-

geving hier thuis horen is er een grote beschikbaarheid van 

planten en struiken die van oorsprong uit andere delen van 

de wereld komen. Ze zorgen voor veel kleur en variatie in 

onze gecultiveerde woonomgeving. Over het algemeen kun-

nen ze ook zeer goed tegen het wisselende klimaat in ons 

land. Een voorbeeld hiervan is de grote hoeveelheid vlin-

ders die zijn te vinden op de van oorsprong Chinese vlinder-

struik (Buddleja Davidii). Ook het Noord-Amerikaanse kren-

teboompje (Amelanchier lamarkii) met al zijn bessen wordt 

leeggegeten door onze vogels. 

In principe trekken alle bloeiende planten insecten 

aan. Bloemen zijn bedoeld om insecten te lokken. Op 

de ene soort komen meer insecten af dan op bloemen 

van een andere. Sommige bloemen zijn weer meer in 

trek bij vlinders en de andere weer voor bijen. 

Beplantingsvormen: 

 Bloemenweides en gemengde borders zijn vanwe-

ge de grote variatie aan plantensoorten rijke nec-

tarbronnen voor veel insecten. Daarnaast vormen 

deze beplantingen ook een prima voedselplek voor 

vogels, reptielen en kleine zoogdieren. 

 Vijver- en oeverbeplantingen trekken ook een scala 

aan diersoorten aan. Water is immers een belang-

rijke levensvoorwaarde. Kikkers, salamanders, 

vissen en diverse waterinsecten leven in of rond 

het water. Maar ook vogels en zoogdieren bezoe-

ken te vijvers om te drinken of te badderen. 

 Dak- en gevelbeplanting bieden voedsel, schuil- en 

nestgelegenheid aan vele diersoorten. 

 Heesterborders bieden een keur aan nestgelegen-

heid en schuilplaatsen. Daarnaast zijn de bloemen 

en de vruchten belangrijke voedselbronnen. 

 Heggen zijn vanwege de dichtheid en het eigen 

microklimaat vooral aantrekkelijk als nest- en 

schuilplaats voor kleine vogels zoals de heggemus, 

braamsluipers en winterkoninkjes.  

 Bomen zijn  ook een ideale vlucht, nest en schuil-

gelegenheid voor alle soorten vogels. 

Huub Derks 

Moderne tuin: weinig onderhoud 

Vogelvriendelijke tuin 
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P rima jaar voor de bonte vliegenvanger 

Er is al heel wat afgeschreven over dit mooie vogeltje. Berichten in de media in 

2006 waren ronduit alarmerend en verontrustend. De bonte vliegenvanger zou over 

een aantal jaren in veel bossen niet meer voorkomen. Oorzaak: gebrek aan eiwitrijk 

voedsel (lees: rupsen) in de periode dat de jongen moeten worden gevoerd. Door het 

veranderende klimaat komt de rupsenpiek in de bossen voor de vliegenvangers te 

vroeg. Vroeger viel die piek rond 15 mei, nu is dat tien dagen eerder. En dan hebben 

de vliegenvangers nog geen jongen. Ze zitten dan nog op hun eitjes of het broedsel is 

nog niet compleet. Bonte vliegenvangers komen uit West-Afrika en na een vlucht van 

meer dan 4000 kilometer arriveren ze hier rond 20 april. Het vrouwtje legt vaak zeven 

eitjes, elke dag één en doet er 13 dagen over om ze uit te broeden. 

De klus zit er voor de bonte vliegenvangers weer op. De jongen zijn uitgevlogen. De 

vliegenvangers hebben gedaan wat de natuur van hen vraagt: de soort in stand hou-

den. Wat opvalt zijn de aantallen. Het lijkt wel alsof er nog nooit zo veel bonte vliegenvangers zijn geteld! In de bossen aan de 

randen van het Reestdal werden in nestkasten veel broedsels aangetroffen. En vrijwel alle jongen groeiden probleemloos. Van 

honger leek geen sprake. Wat blijft er dan van bovengenoemde theorie over? Klopt die niet? Of passen de vliegenvangers zich 

aan en broeden ze steeds vroeger? 

De natuurwerkgroep de Reest beschikt over gegevens die dit bevestigen. Voor 1995 waren de eerste jonge bonte vliegenvan-

gers ringklaar in de eerste week van juni, de laatste jaren worden er regelmatig jongen geringd in de laatste week van mei. 

Uitgehongerde jongen worden niet of nauwelijks in kasten aangetroffen. Het lijkt er dus op, dat de ouders na de rupsenpiek 

toch nog genoeg eiwitrijk voedsel kunnen vinden. En ze zijn de laatste jaren bezig om vroeger met broeden te beginnen. Het 

lijkt erop, dat de doemdenktheorie uit 2006 voor deze regio de prullenbak in kan. 

Van de vogelsectie 

N atuurwerkgroep deed mee met onderzoeks-

project boerenzwaluw 

De boerenzwaluw heeft het moeilijk. Net als veel 

andere vogels van het boerenland staat hij op 

de Rode Lijst van bedreigde vogels. Sinds 1950 

is de stand van deze zwaluw met minstens de 

helft afgenomen. Zeldzaam zijn ze nog niet, 

want het aantal broedgevallen wordt in ons land 

geschat op minstens honderdduizend. Dat lijkt 

veel, maar het zijn er veel meer geweest en wat 

bijna wel zeker is, is dat de boerenzwaluw zon-

der een beetje hulp in de komende jaren het 

niet gaat redden. Oorzaak? Grote veranderin-

gen op het platteland. Om er een paar te noe-

men: de landbouw is de afgelopen jaren sterk 

veranderd. Steeds groter wordende bedrijven, 

minder koeien in de wei, verlaging van de 

grondwaterstand, steeds meer erven die effici-

ënt, hygiënisch  en ordelijk zijn ingericht, enz. 

Veel kleinschalig boerenbedrijven zijn gestopt 

en zijn in handen gekomen van “stadsmensen”, die rondom het huis alles netjes 

willen hebben. Weg open stal om in te nestelen, weg modderpoelen om nestmate-

riaal weg te halen, weg koeien, die altijd insecten aantrokken.  

Om meer te weten te komen over het aantal boerenzwaluwen, dat ’s zomers in 

ons land broedt, heeft Vogelbescherming Nederland dit jaar een beroep gedaan 

op vogelaars en vogelwerkgroepen om een poging te doen de populatiegrootte 

van de boerenzwaluw in kaart te brengen. Met veel enthousiasme heeft de nwg 

de Reest hierop gereageerd. Onder leiding van Henri Timmer hebben Jan Kuiper, 

Marian Boxem, Bertha Compagner, en Teo en Judith Schmidt in de oude gemeen-

te Avereest maar liefst 645 nesten geteld. Dit gebeurde tussen 20 mei en 30 

juni. Dat was een hele klus, want vrijwel alle mogelijke nestplekken (boerderijen, 

kapschuren melkstallen, paardenstallen enz.) werden bezocht. Op vrijwel alle 

locaties werden de vogelaars met open armen ontvangen. Duidelijk kwam naar 

voren, dat veel mensen een warme sympathie koesteren voor deze sierlijke zwa-

luw en dat veel boeren gek op zwaluwen zijn. De boeren wisten ook precies waar 

de nesten zaten. Veel van de agrariërs maken bij het bedrijf modderpoelen om 

de zwaluw te helpen bij het krijgen van nestmateriaal. We wachten de landelijke 

resultaten nu af. Uiteindelijk moet dit zwaluwonderzoek leiden tot maatregelen 

die er voor zorgen dat de vogel van de Rode Lijst kan.  

B roedseizoen 2011 

Afgelopen broedseizoen is 

goed verlopen. Er zijn weer veel 

jonge vogels uit het ei gekropen, 

met name met het kleine grut ging 

het goed. Met de torenvalken, 

kerkuilen en steenuilen was het 

wat minder, maar we blijven ge-

woon doorgaan. 

Onder het toeziend oog van ringer 

Henk Luten heeft Henri Timmer 

zijn eerste kerkuilen geringd. Henri 

is in opleiding voor ringer en gaat 

op termijn de uilen en roofvogels 

ringen. Er zijn dit jaar 3 steenuilen 

geringd, 2 jongen en 1 vrouwtje. 

Later zijn er helaas 2 dode uilen 

gevonden, dit bleek het vrouwtje 

te zijn en 1 jong. Op een ander 

adres was ook nog een jonge 

steenuil maar deze was al vlieg-

vlug en is niet meer geringd. Er zijn 

over verschillende adressen ver-

spreid 18 jonge kerkuilen geringd 

en 15 jonge torenvalken. 

Ook met de kleine kastjes ging het 

goed. Er waren dit jaar veel broed-

sels van bonte vliegenvangers. De 

jongen zijn ook goed uitgevlogen. 

Het weer was goed dit voorjaar. 

Het was warm en daardoor waren 

er veel insecten. 

Henk Luten heeft dit jaar ook veel 

kleine vogeltjes geringd, o.a. bonte 

vliegenvangers, boomklevers, 

glanskoppen en ringmussen. To-

taal zijn er 217 kleine vogeltjes 

geringd.   

Judith 
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U it de tuinen van Herbora 

We zitten nu al weer aan het eind van de 

zomer en we zijn niet rijkelijk getrakteerd op een 

zwoele zomer dit jaar! Maar moeder Aarde gaat 

gewoon door met het geven van haar gulle ga-

ven en wij kunnen alleen maar dankbaar zijn, 

ook al zuchten we om het vele on(kruid), de nat-

te grond en het hooiweer wat maar niet komt! 

De 6 weken rust zijn voorbij (van 21 juni t/m 

begin augustus) en hiermee start het jaarwiel 

met een ‘kleine  reinigingstijd’. Dat is niet een 

periode die alleen op de kalender is te vinden, 

maar gewoon in ons lijf bezig is. Er komen, net als 

in het voorjaar, afvalstoffen vanuit de weefsels in 

ons bloed met de bedoeling uitgescheiden te wor-

den. Dus in deze periode (t/m 21 september) is 

het goed om veel water en kruidentheeën te drin-

ken, matig te zijn met vlees (of helemaal niet) en 

andere dierlijke eiwitten. De natuur heeft natuur-

lijk haar vruchten voor ons klaar in deze periode: 

de bramen, de appels, de druiven, de pruimen en 

de peren! Ze ondersteunen allemaal de processen 

in ons lichaam. 

In deze tijd zijn in veel steden en dorpen de traditi-

onele zomerfeesten, een overblijfsel van de oogst-

feesten. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat 

je hebt geoogst, in materiële zin, maar ook voor de inzich-

ten die je deze zomer kreeg, de ervaringen die je deel wer-

den, ook al leken die ervaringen voor jou negatief, je kreeg 

ze niet voor niets op je pad, misschien kun je er voor jezelf 

en je medemens voordeel mee doen!  

Heb je nog wat kruiden op het oog die je wilt oogsten dan 

heb ik hier wat oogsttips voor je: 

 

Hoe oogst je kruiden, waar let je op? 

 verzamel kruiden in een ‘schone streek’, dus waarvan je 

weet dat er geen gif gespoten wordt. Dit is niet alleen niet 

goed voor de inhoudstoffen van de plant, maar ook voor 

zijn vitaliteit en zijn energie! De ideale situatie is de plant 

te zoeken in zijn natuurlijke leefomgeving, dan is de kos-

mische energie helemaal in balans, de plant bezit de 

meeste geneeskracht en kan dus het meeste voor je doen 

 het alternatief is: oogsten in een kruidentuin, ecologisch 

en biologisch 

 oogst waar veel planten staan, vuistregel is: je mag 10% 

van de groep planten verzamelen die er staat, zo is er nog 

genoeg over om uit te zaaien, dan wel uit te groeien 

 probeer een manier te vinden om je af te stemmen op de 

plant, bedenk waarvoor je het kruid wilt gebruiken en 

vraag de plant of je haar mag plukken, misschien krijg je 

een antwoord, via gedachten, je lichaam, of iets wat er om 

je heen gebeurt. De plant zal meer van haar geneeskracht 

aan je meegeven, als je bewust met het oogsten om gaat  

 neem sterke en gezonde exemplaren, laat de ‘koning/in’ 

staan voor zaadvorming 

 beschadig de plant zo min mogelijk, gebruik een mes of 

een schaar 

 doe de geoogste kruiden in een mand of linnen tas, niet in 

plastic. Dit beschadigt de natuurlijke energie van het kruid 

 gebruik natuurlijk nooit beschermde planten, schaf er één 

aan en zet die in je tuin, als je hem graag wilt hebben! 

 R EESTIN FO  

Duizenblad 

Dit kruid groeit overal in de 

bermen met witte tot roze 

schermbloemen, ze is over-

blijvend en bloeit van juni tot 

diep in de herfst. de plant 

verspreid zich d.m.v. een 

taaie wortelstengel. De 

blaadjes zijn erg vertakt en 

geveerd. 

Er is veel geschreven over 

deze plant en er zijn veel 

sagen en legenden over te 

vinden. Dit duidt erop dat er 

veel ‘om de plant heen 

hangt’, dat haar werking 

divers en bijzonder is. 

De blaadjes zijn heel lekker 

op je boterham en door de 

sla, proef ze maar eens, 

smaakt lekker pittig. Zo loop 

ik regelmatig te kauwen als 

ik buiten ben! 

Wat zegt de signatuurleer 

over het Duizendblad? 

‘1000’ takjes/vertakkingen 

in het blad: dit geeft aan dat ze werkt op het vatenstelsel en 

het zenuwstelsel. De witte boem duidt op de werking op het 

zenuwstelsel, het hormoonstelsel en dat het werkt op ontste-

kingen. Het taaie wortelgestel, de houtige stengel en het feit 

en dat ze tussen het gras blijft groeien, wijst op de weer-

standsverhoging. 

De typologie verwijst naar de ‘groepsmens’ die graag alles 

samen doet, het moeilijk vonden om naar zichzelf te kijken, 

graag een vast programma hebben en het fijn vinden om zich 

met anderen te bemoeien. Duizendblad maakt waarschijnlijk 

dat deze eigenschappen meer in balans komen. 

Het kruid wordt ook in de bloesemtherapie gebruikt en wel 

om je te beschermen tegen invloeden van buitenaf, bij over-

gevoeligheid en kwetsbaarheid (zie hier ook de groepsmens in 

terug!). 

De geneeskrachtige werking: Het is een typisch ‘vrouwen-

kruid’: bloedstelpend bij een heftige menstruatie, bij menstru-

aties die onregelmatig en pijnlijk zijn. Het bevordert weeën, 

ook na de bevalling, voorkomt een verzakking. Het is een 

‘tonicum’ voor de baarmoeder, maakt de baarmoeder dus 

sterk in vele facetten. Dus ook om het kind te kunnen dragen 

in meerdere opzichten. 

Het is dus een bloedstelpend kruid, het versterkt de vaatwan-

den bij spataderen, winterhanden/voeten. Het helpt namelijk 

kleine bloedklontjes oplossen, waardoor de doorbloeding in 

de huid en de extremiteiten verbetert. 

Verder helpt het bij duizelingen, hoofdpijn, stress en een 

maagzweer: het zenuwstelsel wordt gekalmeerd. 

En  mocht je te maken hebben met ontstekingen die maar 

niet weg willen gaan, waar dan ook: 3x per dag een vierkante 

cm. van het blad opeten, gedurende een maand of 6! Het 

werkt! 

Uit de tuinen van Herbora door Petra Oord 

Heb je vragen en  wil je meer weten? Kijk dan op mijn site: 

www.herbora.nl of bel me: 06-45963808. Ook dit najaar heb 

ik weer een aantal workshops gepland en je kunt altijd een 

afspraak met me maken voor een kruidenadvies of een krui-

denstempelmassage. 

http://www.herbora.nl/
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door Auke vd Meulen 

Zonsondergang en zonsopkomst 

De kans is echter groot dat je een déjà-vu gevoel krijgt bij het zien van de 

talloze zonsopkomsten en zonsondergangen. Daarom is het zeker de moei-

te van het proberen waard om tegen deze wetmatigheden in te gaan door 

bijvoorbeeld op een regenachtige of zwaar bewolkte dag erop uit te trek-

ken. Een plotseling doorbrekende zonnestraal kan een geslaagd en vooral 

verrassend effect hebben op je foto. 

Strijklicht 

Schuin invallend strijklicht (licht bij een lage zonnestand) geeft veel tex-

tuur aan het onderwerp. Stenen, blaadjes en takken in de natuur of straat-

oppervlakken en gevels in de steden komen bij dit licht zeer goed tot hun 

recht. Het licht van een ondergaande zon geeft een warme (gele tot rode) 

tint en dus een flinke dosis romantiek aan je foto. Speel ook met het op-

namestandpunt indien mogelijk. De zon in de rug of het onderwerp in 

tegenlicht geven opmerkelijke verschillen te zien. 

Dimensie 

Bedenk dat een foto een tweedimensionale weergave is en dat het land-

schap als een plat vlak wordt weergegeven. Om toch de illusie van diepte 

aan te brengen is het vaak beter om een onderwerp op de voorgrond te 

plaatsen. Dat kan een boom zijn, een steen, een muurtje... Je moet in dat 

geval wel dichter bij het onderwerp in de voorgrond gaan staan en het 

liefst werken met een groothoekobjectief. 

Bijna geen enkele foto komt volmaakt uit je camera en daarom zijn er 

meestal enkele kleine correcties nodig. Dat gaat prima met bijvoorbeeld 

Picasa, de gratis fotomanager van Google waarmee je ook een uitgebrei-

de verzameling uitstekend kunt beheren en ook veel praktische dingen 

kunt doen zoals een foto-cd of een webalbum voor familie maken.  

 

Natuurfotografie 

L andschappen fotograferen 

Een landschap fotograferen lijkt heel ge-

makkelijk. Het landschap loopt niet weg en je 

hebt alle tijd om de foto te maken. Maar zijn 

dat de enige voorwaarden voor een prachtige 

landschapsfoto? Misschien zijn een paar tips 

voor mooie landschap foto's wel handig... 

Vanuit een lange traditie vanuit de schilder-

kunst heeft de landschapsfotografie een be-

langrijke plaats veroverd. Het grote verschil  is 

dat het vastleggen van het beeld in een oog-

wenk plaats vindt. Je zou gemakshalve kun-

nen concluderen dat het fotograferen van een 

landschap, zowel natuurlijk als stedelijk, erg 

gemakkelijk is. Want het onderwerp loopt 

nooit weg. Dat is maar ten dele waar. De be-

langrijkste factor is het licht. En juist die fac-

tor is enorm veranderlijk, zowel binnen een 

etmaal en een jaar en wisselende seizoenen. 

Het juist moment 

De kwaliteit van het daglicht bepaalt voor een 

groot deel het karakter van jouw foto. De bes-

te tijdstippen om een landschap te fotografe-

ren zijn binnen twee uur na zonsopkomst en 

in de laatste uren voor zonsondergang. Het 

slechts denkbare moment is de middag, wan-

neer de zon hoog aan de hemel staat en har-

de schaduwen werpt op het landschap. 
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Mussen en steenuilen 

M ussen vangen in de tuin  

De natuurwerkgroep doet mee 

met een stadsvogelproject (ring-MUS) 

opgezet door Vogeltrekstation en Vogel-

bescherming Nederland. Doel: verzame-

len van zoveel mogelijk gegevens over 

vogels uit het stedelijk milieu. De beide 

organisaties willen meer weten over de 

voortplanting, conditie, verspreiding en 

overlevingskansen van onze stadsvogels. 

Zeven van de ruim 50 stadvogelsoorten 

staan op de Rode Lijst, terwijl een kwart 

de afgelopen 20 jaar in aantallen achter-

uit is gegaan. Gevangen huismussen wor-

den geringd en krijgen een individuele 

kleurcode.  

Om mussen te kunnen ringen moet je ze vangen. De ringer beschikt daar-

voor over een 6 meter lang “mistnet”, dat wordt opgezet op een geschikt 

locatie in een bebouwde kom. Tuinen zijn geschikte vanglocaties. Vooral als 

er het hele jaar door gevoerd wordt is de aanwezigheid van huismussen 

gegarandeerd. Wat dan nog niet wil zeggen, dat deze tjilpers ook het net 

invliegen! Er wordt minimaal twee keer per maand gevangen over een peri-

ode van zes aaneengesloten uren. Het project is gestart op 1 januari 2011.  

Henri Timmer uit Balkbrug is met dit project begonnen op 21 maart 2011. 

Twee keer in de maand zet hij in de tuin zijn zesmeter lange net op en 

wacht. Inmiddels heeft Henri 43 huismussen uit het net gehaald en van 

een eigen kleurencode voorzien. De kleurringen die de mussen op de poten 

krijgen zijn goed afleesbaar. Er is geen mus met dezelfde kleurencode! 

Henri: ”Een mus die zich heeft laten vangen, zie je vrijwel nooit voor een 

tweede keer weer terug in het net. Het is net alsof ze het aan elkaar door-

bellen, want ik heb in mijn tuin nog zo’n 35 mussen die maar niet het net in 

vliegen.” Het zijn trouwens niet alleen mussen die in het bijna onzichtbare 

net terecht komen. Ook koolmees, pimpelmees, vink, groenling, 

winterkoning, merel en een houtduif (…) zaten er in vast. Zelfs 

een kat wist het net te vinden………. (wat niet onlogisch is). Een 

gevangen mus wordt door Henri voorzichtig uit het net gehaald 

en van kleurringetjes voorzien. De vleugellengte wordt geme-

ten, het geslacht wordt bepaald, het vetgehalte (de vetgraad) 

wordt bekeken door op de buik van de vogel te blazen, de vogel 

wordt gemeten (een mus weegt rond de 30 gram) en aan de 

hand van de slijtage van de handpenveren en groeistrepen op 

de staart kan de leeftijd worden bepaald. Henri: “Het is heel 

bijzonder om zo’n vogel van dichtbij te kunnen bekijken. Je 

leert hier veel van.” 

 

Het ring-Mus project heeft overigens nog een functie. Het is 

een mooie kans voor ringers in opleiding om ervaring op te 

doen. Henri is in opleiding bij ervaren ringer Henk Luten (al 50 

jaar ringervaring) Henk: “Bij dit project leer je als ringer veel 

practische oefeningen. Het is moeilijk om jonge ringers te krij-

J onge steenuilen geringd 

Wij hebben op 10 juni onze eerste steenuiltjes geringd. Het wa-

ren er twee, de andere 2 eieren waren niet uitgekomen. Ze waren 

12 of 13 dagen oud dat kunnen we zien aan het gewicht en de 

vleugellengte: 12 dagen + 26 dagen broedtijd = 38 dagen. Dus het 

eerste ei is op 3 mei gelegd. Het ringen is erg belangrijk, zo krijgen 

we informatie over de trek van de steenuil. We hadden een steenuil 

in de kast met een ring om, de steenuil bleef in de kast zitten, je kon 

hem zo pakken en de ring aflezen. Dat  nummer kun je invoeren bij 

het vogelringstation. Je krijgt de gegevens vanzelf toegestuurd. Deze 

steenuil kwam uit Staphorst en was 9 km van huis. Hij is nu 371 

dagen oud. Het gewicht van de jonge steenuilen was 97 en 102 

gram. De vleugellengte was 36 en 45 mm. Er lagen nog 2 dode mui-

zen in de kast op voorraad en dat was ook te ruiken. Verder was de 

kast wel schoon. 

Het gaat dit jaar niet zo goed met de steenuil in ons gebied. Wel zat 

er in een kast nog een paar met 2 eieren, maar dat is niets geworden want die waren koud. Wij gaan het   aantal kasten nog wel 

verder uitbreiden in de hoop dat er steenuiltjes inkomen want de biotoop is wel goed. Op sommige plaatsen zitten er vast nog 

meer. Als iemand er een ziet of hoort, dan hoor ik het graag. Vorig jaar hadden we nog 4 paartjes. 

Henri Timmer  

gen. Ringen kost veel tijd en het is lastig om dat met je werk te combineren. Of het is een weekend bezigheid, soms gaan ring-

projecten dag en nacht door. Overigens mag je pas zelfstandig ringen als je een vergunning hebt gekregen. Je moet namelijk 

examen doen, er komt heel wat bij kijken.” Henri wil zich straks specialiseren in het ringen van steenuilen, kerkuilen en toren-

valken. Hoewel het project al een poosje loopt is er nog niets van te zeggen. Er wordt geringd op ongeveer 70 locaties in Ne-

derland. Pas als er veel gegevens binnen zijn, zal Vogeltrekstation Nederland met de resultaten naar buiten komen. Voorlopig 

zullen de netten nog wel even gebruikt worden. 
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K inderen controleren nestkasten rondom De Wheem  

 De werkgroep kinderactiviteiten heeft dit jaar de 

controle van de nestkasten rondom De Wheem op zich 

genomen. Er werd besloten om de controle met school-

kinderen te doen. De school OBS Oud-Avereest reageerde 

daar op. Er werd een plan gemaakt met de juf van groep 

3,4,5 (21 kinderen) voor dag en de tijd enz. Er werd be-

sloten om op 30 maart te beginnen, Een keer in de veer-

tien dagen zijn we wezen kijken. De eerste keren was er 

al wat nestmateriaal aanwezig en dat vonden de leer-

lingen wel leuk. Maar zo gauw er eitjes waren werd het 

spannend. Er waren op 28 april al 80 eitjes en op 12 mei 

al veel jongen. 

We hebben de Ringmus, Bonte vliegenvanger, Boomkle-

ver, Koolmees en Pimpelmees, dus verschillende nesten 

maar ook verschillen in kleur, eitjes en aantallen. 

De kinderen hebben ook vragen voor ons op papier gezet Z e 

vinden het controleren van nestkastjes erg leuk, wat ons be-

treft is dit 

voor her-

h a l i n g 

v a t b a a r . 

H o p e l i j k 

steken ze 

er wat van 

op. 

 

Jan van 

Marle en 

M a r r i e 

Kuiper  

 

Diversen  

Z oogdieren van Overijssel  

Met veel plezier presenteren wij als Zoogdieren 

Werkgroep Overijssel onze nieuwe zoogdierenatlas  

‘De zoogdieren van Overijssel’. Dertien verschillende 

auteurs zijn al maanden bezig om een laagdrempelig 

zoogdierenboek te maken met daarin o.a. de meest 

actuele verspreidingsgegevens van alle zoogdieren die 

we in Overijssel kennen. Voorwaar geen kleinigheid. 

Neem dat samen met veel mooie foto’s en je krijgt een 

prachtig boek. Het komt eind november uit, vlak voor 

Sinterklaas en Kerst. Hoef je over het eerste cadeau 

alvast niet meer na te denken… 

Met vriendelijke groet, Theo Douma 

E en bank voor Landschap Overijssel  

Maandag 11 juli 2011 

De werkgroep landschapbeheer van de natuurwerkgroep de Reest werkt al 

jaren in de reservaten van Landschap Overijssel in het Reestdal. Een van de 

werkzaamheden van de werkgroep is het afzetten van houtsingels en hout-

wallen. Dat levert vaak veel haardhout op. De natuurwerkgroep mag als 

wederdienst de houtopbrengst stoppen in de verenigingskas.  

Sinds vorig jaar besteedt de natuurwerkgroep de Reest een deel van dit 

bedrag aan een project, dat aan twee voorwaarden moet voldoen: het 

moet worden uitgevoerd in een reservaat van Landschap Overijssel en het 

moet het maatschappelijk belang dienen. In 2010 werden vier infopaneel-

tjes over oude landbouwgewassen geplaatst bij de Zuidberg, een oude es 

langs het kerkenpad achter de Reestkerk van Oud-Avereest. Dit jaar 

maakt Wilco Batterink een prachtige eiken bank. De bank is in overleg 

met districtbeheerder Hans Dijkstra (Landschap Overijssel) geplaatst op 

een prachtige plek, namelijk de noordelijke oever van het Katingermeer-

tje. Veel wandelaars zullen hier graag even willen uitrusten. Het uitzicht 

op het vennetje is prachtig! Op maandagavond 11 juli 2011 werd de bank 

officieel aan landschap Overijssel aangeboden. Hans Dijkstra was er erg 

blij mee en de natuurwerkgroep uiteraard ook. Een mooi voorbeeld van 

een prima samenwerking tussen Landschap Overijssel en de natuurwerk-

groep de Reest. 

Het boek is te bestellen via internet:  

www.profiel.nl 

Of via de boekhandel. 
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Landschapnieuws  

 R EESTIN FO  

I n het zomernummer van Het Drentse Land-

schap een artikeltje over de Schotse Hoog-

landers in dienst bij het Drentse Landschap. In 

1987 is het allemaal begonnen. Toen kocht de 

stichting in Schotland 33 stuks, waarvan 20 

voor de terreinen van het Landschap. Ze waren 

bedoeld om mee te helpen bij het beheer van 

heidevelden en beekdalen. Nu lopen er in de 

reservaten van het DL ongeveer 250 Schotse 

Hooglanders. Om dit aantal een beetje constant 

te houden wordt de aanwas in andere gebieden 

ingezet of belandt als biologisch vlees in de vitri-

ne van de slager. Leden van het DL kunnen zich 

tot december weer melden voor een vleespak-

ket. Dit jaar wordt een nieuw product, de ossen-

worst, heerlijk gekruid, aangeboden. Gemaakt 

van….u raadt het al……gemalen vlees van het 

Schotse Hooglandrund. ’t Is maar dat u het weet.  

Het Beeldenpark De Havixhorst is twee beelden 

rijker. Een zelfportret van kunstenaar Caspar Ber-

ger en een beeld van Iris le Rütte. De beeldentuin 

is overdag gratis toegankelijk en ligt naast het hotel/restaurant De Havixhorst. Bent u er al eens geweest?  

Verder staat het blad vol met informatieve artikelen bijvoorbeeld over grote grazers in de natuur en de blauwborst, die het in 

ons land weer erg goed doet. In Drenthe wordt het aantal broedparen geschat op 350. Het kleine maar o zo mooie beekdal 

Het Stroetenveld wordt besproken. Het is een eldorado voor de planten- en insectenliefhebbers. Maar liefst tien soorten libel-

len komen in het beekdalletje voor. Op de website van het DL kunt u  wandelroute 30 downloaden. Deze gaat door het Stroe-

tenveld en geef een mooie kijk op het beekdal. 

I n ”Natuurlijk Overijssel” aandacht voor de her-

stelprojecten langs de Regge. Landschap Overijs-

sel en Waterschap Regge en Dinkel werken op veel 

plekken samen om de rivier weer meer ruimte te 

geven. In de bebouwde kom van Nijverdal is het 

niet mogelijk om de oude loop van de Regge weer 

te herstellen. Toch kreeg de rivier daar haar dyna-

miek weer terug. In het artikel “Natuurbeheer en 

boerenbedrijf zijn niet te scheiden” vertelt boer 

Hartman uit Rossum over de relatie tussen boer en 

natuur. “Boeren en natuur vormen een onverbreke-

lijk samenspel. De natuur heeft nooit op voet van 

oorlog geleefd met de landbouw, Die tegenstelling 

is door de ambtenarij gecreëerd.” De enthousiaste 

boer vertelt met liefde over het onderhoud van zijn 

houtwallen, de poelen, het onderhoud van het ka-

rakteristieke erf, de stromende beek enz. De familie 

is er in de winter druk mee. Waren alle boeren maar 

zo! En wist u dat er in Nederland 17 soorten vleer-

muizen voorkomen, waarvan 14 in de provincie 

Overijssel? Landschap Overijssel helpt deze zoog-

dieren door op verschillende locaties vleermuiskel-

ders te bouwen. Over het Reestdal is dit keer niets 

te vinden in dit mooi uitgegeven kwartaalblad.  

www.landschapoverijssel.nl 
www.drentslandschap.nl 

D e twee provinciale natuurbeschermingsorganisaties Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel beheren sa-

men meer dan 1600 ha reservaatgebied in het Reestdal. Het gaat hier om natte hooilanden, houtsingels, bossen, 

heide,  akkers enz. Bovendien bezitten beide organisaties een aantal monumentale boerderijen in het Reestdal. Vier keer 

per jaar geven beide stichtingen een kwartaalblad uit: “Het Drentse Landschap” en “Natuurlijk Overijssel”. Vaak komt het 

Reestdal in deze nummers aan bod. Of er staan artikelen in, waarvan de inhoud aan het Reestdal gerelateerd is. In de 

Reestinfo geven we regelmatig een weergave van de inhoud van de verschenen nummers.  

Herstelproject Regge 



JAAR GAN G 16,  N UMMER   2  PAGIN A 15  

Hillie’s hoekje 

E n wat brengt de kat thuis? 

Zo was de oproep van de medewerkers 

van de Zoogdieratlas.nl. Sommige katten 

brachten dode muizen mee voor thuis als ka-

dootje voor zijn/haar verzorgers. Aan de hand 

van de foto’s die zij maakten konden zij zien 

om welk muissoort het ging. Vanmorgen (06-

08-2011) werd ik iets voor zeven uur geroepen 

door mijn dochter. Mam, mam kom eens kijken 

wat ik hier heb! Wat valt er nu te zien zo ’s mor-

gens vroeg dat mijn dochter mij wakker maak-

te? Beneden in haar slaapkamer vertelt zij 

haar verhaal. “Ik sliep en voelde iets over mij 

heen lopen. Nadien voelde ik iets aan mijn oor 

knabbelen en toen voelde ik een staart over 

mijn gezicht. Nee? Dit is geen spin!” Zij klom 

uit bed en deed het licht aan. Op bed onder 

haar kussen keek een bosmuis haar aan. 

‘’Moi! Ik ben een  bosmuis’’. Toen wij onder 

haar kussen keek was de muis vertrokken. Ik 

vertelde aan mijn dochter dat ze de deur dicht 

moest doen zodat hij niet ergens anders een 

heenkomen zou zoeken. Naar beneden lopend heb ik drie 

life-traps gezocht en van een stukje brood met pindakaas 

voorzien, boven in haar slaapkamer gezet. Iets na tien uur 

kwam mijn dochter naar beneden met blijde lach dat de boos-

doener in de val zat. Nu het beestje rustig in een terrariumbox 

gezet en natuurlijk even op de foto. Waarschijnlijk heeft een 

van onze twee katten de muis meegenomen naar boven, ze 

liggen wel vaker op het bed van mijn dochter te slapen. In 

ieder geval heeft de bosmuis zijn vrijheid weer terug.  

S mal vlieszaad Corispermum intermedium 

Af en toe kom je planten tegen waarvoor je eigenlijk 

de hele bibliotheek door moet spitten zonder dat je de 

plant goed op naam kan brengen. Zo was ik afgelopen 

week op het terrein Parcours in Dedemsvaart. Op dit ge-

deelte zouden grote villa’s verrijzen. Omdat er nog niet 

zoveel gebouwd wordt mag krijgen planten hier veel kan-

sen. De vele distels trokken ontzettend nectarminnend 

volk zoals vlinders, bijen en hommels. Zo kwam ik ook op 

een plek terecht waar een villa moest komen. Hier lag wit 

zand en de paaltjes lieten zien waar het huis zou komen 

te staan. Je kon ook zien dat hier al geen tijden werd 

gewerkt. Zo kon je mooi zien dat er op dit stukje een 

marter had gelopen en ook waren er sporen te zien van 

een vos en een ree. Midden in het zand zag ik een plant 

staan die mij niet bekend voor kwam. Goed dat je dan 

het fototoestel bij je hebt om dit vast te leggen Ik nam 

een klein stukje mee om thuis te determineren. Met een 

loep kwam ik er niet uit, ik had de plant ook nog nooit 

gezien. Het plakte een beetje aan de vingers als je de 

stengels vast hield. Niet getreurd, ik zette mijn foto’s op 

mail en wachtte wie zou reageren. Na vijf dagen kreeg 

ik antwoord dat het om Smal Vlieszaad ging. Nu is Smal 

Vlieszaad voor het eerst aangetroffen in Nederland in 

1900 en is het eigenlijk een kust- en riviergeleidend 

plantje. Eigenlijk een heel eind uit de koers om in het 

oosten van het land tevoorschijn te komen. Waar-

schijnlijk meegekomen met het witte zand dat daar 

neergelegd is. Als plant is Smal vlieszaad nog beken-

der in de westernfilms. Het is een eenjarig plant. Door 

droogte en afsterven is de plant gemakkelijk een prooi 

voor de wind. Je ziet deze plant dan ook als ballen op 

het doek verschijnen. Smal vlieszaad is vrij algemeen 

in de Hollandse en Zeeuwse duinen, Zeeland en plaat-

selijk elders langs het kustgebied en vrij zeldzaam in 

laagveengebieden, het noordelijk kleidistrict en het 

rivierengebied. Elders zeer zeldzaam. 

 

door Hillie Waning Vos 
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F otocursus Maas van de Ruitenbeek 

“Fotograferen is vooral kijken, goed kijken. En jij bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van je foto, niet de prijs van je 

camera. Zo’n 40% van de foto is het werk van de camera, de rest bepaal je zelf”. De gelagkamer van het informatiecentrum 

De Wheem in Oud-Avereest is met 17 cursisten goed gevuld. Fotograaf en cursusleider Maas van de Ruitenbeek legt in zijn 

inleiding uit dat het vaak niet zo veel uitmaakt met welke camera je fotografeert. Het draait veel meer om wat je als eigenaar 

met die camera doet en natuurlijk of je “het” ook ziet. Er komt namelijk best veel kijken om een goede foto te maken. Een be-

langrijke tip van Maas is dan ook: gooi de automatische piloot van je camera en bepaal zelf wat je met de opname doet. Dat is 

veel leuker en spannender. Fotograferen is vooral doen en experimenteren met sluitertijden en diafragmastanden. Kritisch zijn 

op je eigen werk is ook een vereiste.  

Er komt veel aan bod in dat uur theorie. Voor de wat ervaren fotograaf is het goed te volgen, maar wat moet je met begrippen 

als RAW, witbalans en kleurverzadiging als je nog niet zo thuis bent in deze wereld? Toch weet Maas iedereen aan zich te bin-

den en dat is niet alleen te danken aan zijn vakkunde (want die is 

groot), maar ook aan zijn heldere manier van uitleggen en zijn enthousi-

asme. Na de koffie trekken de cursisten het landschap in. Het is in de 

omgeving van De Wheem niet zo moeilijk om mooie plekjes te vinden. 

Dit oude cultuurlandschap is zo veelzijdig! Speenkruid en dotterbloe-

men worden gefotografeerd in het natte en schrale hooiland, bij de 

Zuidberg zijn er prachtige kansen voor mooie landschapsfoto’s en de 

meanderende Reest is in ieder geval fotogeniek. In het veld krijgt ieder, 

individueel of in kleine groepjes, uitleg van de fotograaf. Adviezen en 

aanwijzingen over het standpunt, dat je als fotograaf in moet nemen, 

over diagonale lijnen, de compositie van de foto, over lijnen en vormen. 

“Haal je onderwerp uit het midden” of “Bij een landschapsfoto moet je 

kijken naar een voorwerp, dat de aandacht trekt. Er moet wel iets op 

die foto gebeuren”. Voor iedereen heeft Maas van de Ruitenbeek tijd 

en raad. Na de lunch doet de groep nog een “rondje Reestdal”. Onder-

weg talloze fotogenieke plekjes. Rond de klok van 15.00 uur is ieder-

een weer terug in De Wheem. Het was een leerzame dag.  

Z aterdag 12 maart  

Zaterdagochtend 12 maart heeft de werkgroep land-

schapsbeheer gewerkt aan het Vipera project langs de 

Hoofdweg. Met maar liefst 23 personen werd op deze och-

tend opslag verwijderd van de heideveldjes. Het was perfect 

weer. Zonder dit onderhoud wordt heide in korte tijd bos. Dit 

was tevens de laatste activiteit van het seizoen 2010-2011. 

Om de natuur niet te storen wordt er niet eerder in het land-

schap gewerkt dan de tweede zaterdag van september. Dit 

is dan tevens de start voor het landschapbeheer in het sei-

zoen 2011-2012.  

G oed bezochte ledenvergadering 

Dinsdag 8 maart 

Voor het bestuur is de jaarlijkse ledenvergadering van alle 

activiteiten die we organiseren de enige waar we ons van te 

voren altijd afvragen: “Ze komen toch wel?” Die “ze” waren 

er vorig jaar maar zeven. Nu maar liefst achttien leden! Dat 

is behoorlijk veel op een ledenaantal van 220. Voor een 

ledenvergadering dan. Er zijn weinig verenigingen 

waar jaarvergaderingen populair zijn. Dat ligt ook vaak aan 

het bestuur zelf. Onder het motto “er is toch weinig belang-

stelling” wordt er niet of nauwelijks moeite gedaan om  op 

een aantrekkelijke manier op het voorbije verenigingsjaar 

terug te zien. Vorig jaar hebben we als bestuur besloten om 

het anders te doen en het allemaal wat leuker en afwisse-

lender te maken. Vrijwel alle activiteiten werden toen in 

woord en beeld gepresenteerd. Dit jaar zijn we met deze 

opzet doorgegaan en hadden we leuke en informatieve dia-

presentaties die door verschillende enthousiaste personen 

werden toegelicht. Om een paar voorbeelden te noemen: 

Klaas Krol liet zien hoe actief de grote groep landschapbe-

heer in 2010 was geweest, Judith Schmidt vertelde als voor-

zitster van de vogelsectie waar deze werkgroep zich zoal mee 

bezig hield en Jan van Marle liet zien hoe belangrijk het voor 

de jeugd is om tijdens kinderactiviteiten met natuur in con-

tact te komen. De samenstelling van het bestuur veranderde 

ook. Judith Schmidt werd door voorzitter Jan Dijkema zeer 

terecht in het zonnetje gezet. Na 20 jaar zitting in het bestuur 

is het voor Judith nu mooi geweest. Gelukkig gaat ze voor de 

nwg niet verloren, want Judith blijft de vogelsectie leiden. Nog-

maals dank, Judith, voor al het werk dat je gedaan hebt. We 

zullen je in het bestuur missen. We zijn erg blij met Huub 

Derks, die de plaats van Judith in gaat nemen. Huub is al jaren 

actief in de werkgroep landschapbeheer en hij heeft “groene 

vingers”. Welkom Huub! Op deze avond bleek verder dat nwg 

Terugblik  

De Reest er financieel goed voorstaat. Penningmeester Teo 

Schmidt kreeg dan ook spontaan een applaus uit de zaal. 

Kortom, het werd een leuke avond. De officiële notulen van 

deze jaarvergadering vindt u elders in deze Reestinfo. 
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D iapresentatie Han Bouwmeester  Donderdag 17 maart  

“Het liefst fotografeer ik op gelijke hoogte van mijn object. Dus 

vaak laag op de grond vanaf een laaggelegen standpunt. Zo komt bij-

voorbeeld een vogel op een foto beter tot zijn recht. Je moet ook altijd 

een uur eerder op de plek zijn waar je het dier wilt fotograferen. Wat 

niet wil zeggen dat het meteen lukt. Verder moet je vaak gaan en veel 

geduld hebben. Met een beetje geluk maak je dan die ene mooie foto”.  

De goed gevulde zaal (45 bezoekers) luistert ademloos. Aan het woord 

is één van de topnatuurfotografen uit ons land: Han Bouwmeester uit 

Goor. Han is van jongs af aan al natuurgericht. Het is hem gelukt om 

van zijn hobby zijn werk te maken. Vogels fotograferen is zijn grote pas-

sie. En daar is ie heel erg goed in. De meest ingewikkelde constructies 

bouwt Han om maar zo dicht mogelijk bij de vogels te komen. Van on-

dergrondse schuilhutten tot drijvende schuilvlotten. In het diaklank-

beeld “Seasons in Focus” zien we de grote klasse van deze fotograaf. 

En het zijn niet alleen vogels die een rol in deze presentatie een rol spe-

len. Ook fraaie landschappen, zeldzame purperreigers en burlende edelherten komen langs. Hier draait het verhaal om de 

sfeer en het beeld. Commentaar is helemaal niet nodig. De zaal geniet. Eerder gaf de fotograaf leuke tips in de lezing 

“Vogelfotografie, ….zo doe ik het”. Soms blijkt dit helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Je kunt een aantal trucjes uitha len 

(voer strooien op dezelfde plek) of creatief zijn (vanachter een rietschutting koolmeesjes fotograferen in je tuin) en met 

een beetje geduld en een niet al te dure camera kun je hele leuke foto’s maken. Een goede voorbereiding is het halve 

werk! “Het leuke van fotograferen uit een schuilplek is dat vogels vaak naar je toe vliegen en niet van je af.” Soms moet je 

ook rare capriolen uithalen. Een nat pak behoort dan tot de mogelijkheden. Han Bouwmeester begon met een verhaal 

over korhoenders in Midden Finland. Na een bezoekje aan de korhoenders van de Sallandse Heuvelrug (de hanen worden 

alleen geteld, er zijn er waarschijnlijk nog maar zeven!) blijkt dat er in Finland meer eer valt te behalen. Daar komen de 

korhoenders nog bij duizenden voor. Ze leven vooral in de uitgestrekte hoogvenen. Een bezoek aan het koude Finland 

half april levert prachtige opnames op. Han Bouwmeester is niet alleen een begenadigd natuurfotograaf, maar ook een 

uitstekende verteller. Kennis gekoppeld aan enthousiasme, afgewisseld met leuke anekdotes, het zijn dé ingrediënten 

voor een prachtige avond. Het mag duidelijk zijn, dat de bezoekers met een goed gevoel weer huiswaarts gingen. 

V ogelcursus “Klein Zo-

mergrut” 

Donderdag 31 maart  

Ook dit jaar organiseerde de 

nwg een vogelcursus. Onder-

werp: “Klein Zomergrut”, u 

kent ze wel, die kleine vogel-

tjes die je in het voorjaar en 

in de vroegzomer hoort zin-

gen en door het frisgroene 

gebladerte ziet flitsen en 

waarvan je je hopeloos af-

vraagt om welke soort het 

gaat. Om maar wat voorbeelden te noemen: tuinfluiter, fitis, 

braamsluiper, spotvogel, kent u ze allemaal? Judith Schmidt, 

enthousiast en deskundig vogelaarster vertelde in “woord en 

beeld” over 21 zangvogels die we in voorjaar en zomer in onze 

omgeving mogen verwachten. De 13 cursisten hadden handige 

informatie gekregen en luisterden en keken vol aandacht naar 

praktische tips, die Judith voor ze in petto had: “lijkt op een gele 

tennisbal”, “een grijs waasje achter het oog”, “zit het liefst hoog 

op een takje” en “houding steeds rechtop”. En dat de tuinfluiter 

zich niet vaak liet zien (maar wel horen) en de zwartkop wel vaak 

goed zichtbaar is. En het is ook waarschijnlijk, dat de cursisten 

niet wisten dat de tjiftjaf zwarte pootjes heeft en de fitis vlees-

kleurige (of was het nou precies andersom?). 

En om het allemaal nog lastiger te maken; er zitten hele irritante 

imitators onder dit kleine zomergrut. De spotvogel en de bosriet-

zanger bijvoorbeeld, die vogelaars behoorlijk op het verkeerde 

been kunnen zetten. Aan het eind van de avond werd een af-

spraak gemaakt voor een excursie in het natuurreservaat Meeu-

wenveen/Takkenhoogte, een biotoop waar deze soorten met een 

beetje geluk en geduld allemaal te zien zijn.  

E xcursie vogelcursus 

Op 7 mei was de excursie van de vogelcursus “Klein 

Zomergrut”.  We waren met ongeveer 10 deelnemers. We 

gingen vogels kijken in het gebied Meeuwen-

veen/Takkenhoogte en de Wildenberg. Dit is een mooi 

gevarieerd gebied met verschillende biotopen.  Door de 

verscheidenheid aan biotopen, bos, heide, water, moe-

ras, hooiland, komen er ook verschillen soorten planten 

en dieren voor waar onder ook veel vogelsoorten. In het 

bos zagen we onder andere vink, gaai, grote bonte 

specht en koolmees. Op de heide zagen we soorten als 

de roodborsttapuit, boompieper, kneu en tapuit. In de 

wat nattere gebieden zagen we onder andere kievit, 

blauwe reiger, bruine kiekendief en we hoorden de 

sprinkhaanzanger. Deze vogel maakt het geluid van 

een sprinkhaan. In de singels en randen waar veel bra-

men en lage struiken staan zagen we mooie vogels 

zoals de gekraagde roodstaart, geelgors en paapje. In 

de struiken zelf is het meer terrein voor de zwartkop, 

tuinfluiter en fitis. Het was een mooie wandeling, we 

hebben 39 vogelsoorten gezien of gehoord waarvan er 

11 behandeld waren in de cursus. Judith 

roodborsttapuit 

korhoenders 
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K inderen ontdekken bloemen 

Op woensdagmiddag 13 april organiseerde de werkgroep 

kinderactiviteiten in samenwerking met Landschap Overijssel 

een kindermiddag met als onderwerp “Bloemen”. De opkomst 

was geweldig, 32 kinderen maar liefst. Het was prachtig weer 

dus was er veel te zien. Jan v. Marle had de belangrijkste soor-

ten op een vaas gezet, om ze te laten zien. We gingen met 

elkaar bloemen zoeken en er werd verteld hoe ze heten. Dit 

moesten de kinderen onthouden. Sommige kinderen waren 

onderweg aan het oefenen, de bekende soorten zoals de paar-

denbloem en het madeliefje wisten ze nog. De soorten die we 

zagen waren bijvoorbeeld witte dove netel, paardenbloem, 

krentenbloesem, dotterbloem, vogelmuur, hondsdraf en 

speenkruid. Terug in de Wheem kregen de kinderen een glas 

ranja en gingen we een herbarium maken Elk kind kreeg een 

schrift met vloeipapier. De bloeme n werden ingeplakt en de 

naam er bij 

g e s c h r e -

ven. Er 

werden nog 

wat dia’s 

v e r t o o n d 

over bestui-

ving van de 

b l o e m e n . 

Om 4 uur 

ging ieder-

een vol-

daan naar 

huis.  

Gonda  

K inderen horen, zien, voelen en ruiken  

De werkgroep kinderactiviteiten mocht op dinsdag 28 

juni maar liefst 30 kinderen in de Wheem verwelkomen voor 

een middag waarin de natuurkist van Natuur en Milieu Over-

ijssel bepaalde wat er allemaal gedaan werd. Het waren de 

zintuigen, die werden geprikkeld. De kinderen werden ver-

deeld in groepjes en moesten de opdrachten twee aan twee 

afwerken. We begonnen in een kring om te luisteren wat we 

hoorden. Hoor je met de ogen dicht scherper? Tijdens de 

opdracht Het Bovenbos moesten de kinderen met een spie-

geltje op hun neus de onderkant van de boom bekijken .Je 

kreeg het gevoel als of je op de kop liep. Zo ziet een eek-

hoorn het als hij van boven naar beneden kijkt.  Bij de op-

dracht Zien was er een schatkist met gekleurde steentjes. 

De kinderen moesten dingen uit de natuur zoeken die de-

zelfde kleur hadden. Dit mocht van alles zijn. De opdracht 

Natuurparfum betekende bloemen, blaadjes verzamelen, 

fijn maken en in een zakje doen. Wij hebben er een geurzak 

van gemaakt. In de opdracht Voelen  mochten de kinderen 

proberen om met een blinddoek bepaalde objecten te be-

noemen. Tenslotte konden ze een tekening maken van het 

Insectenhotel. De kinderen en wij vonden het een leuke 

middag.  

Gonda  

K apavond donderdag 14 april 2011  

De zaal van Het Anker in Wierden zat goed vol op die 

donderdagavond in april. Vol met vrijwilligers die een heel 

seizoen landschapsonderhoud hadden gedaan in de reser-

vaatgebieden van Landschap Overijssel. Onder hen zo’n tien 

leden van de werkgroep landschapbeheer van de nwg De 

Reest. Landschap Overijssel organiseert ieder jaar aan het 

eind van het seizoen een Kapavond met als doel alle enthou-

siaste vrijwilligers een avond in het zonnetje te zetten. Er is 

een hapje en een drankje, een diapresentatie en de uitrei-

king van de vrijwilligersprijs. De lezing werd deze avond ge-

daan door Eric Mulder, conservator van museum Natura Do-

cet in Denekamp. Deze gedreven bioloog wist de aanwezigen 

op een heldere manier de ontstaansgeschiedenis van de 

provincie Overijssel uit te leggen. Tijdens de reis door de tijd 

bleek dat voor het ontstaan van Overijssel vooral de laatste 

2,5 miljoen jaar belangrijk zijn geweest. Een cyclus van ijstij-

den en warmere perioden! De laatste ijstijd, het Saalien, 

zorgde voor schuivende gletsjers tot aan ons land toe. Stuw-

wallen ontstonden door bewegend gletsjerijs. De Sallandse 

Heuvelrug, De Twentse Tankenberg, De Holterberg, we heb-

ben ze allemaal aan de laatste ijstijd te danken. Grote en 

kleine stenen kwamen mee, vaak met mooie kristalstruc-

turen. Zo’n 5000 jaar geleden vestigden de eerste bewoners 

zich in Overijssel. Ze verrijkten het landschap. Bossen wer-

den platgebrand, hooilanden en akkers ontstonden, heide-

velden bleven open. De geboorte van het kleinschalig en 

veelzijdige boerenlandschap! Mensen leefden in harmonie 

met de natuur. Dit duurde eeuwen. Tot zo rond 1850. Toen 

kwam de industrialisatie, werd het gebruik van kunstmest 

gemeengoed en verbeterde de medische zorg. Het gevolg, 

was dat de bevolking sterk groeide en het evenwicht werd 

verstoord. In feite zitten we nog steeds in deze situatie.  

Na de pauze werd de vrijwilligersprijs uitgereikt aan een 

hoogstambrigade in Twente Zuid. In totaal zijn er over de 

hele provincie 65 groepen actief. Op 24 september wordt 

o.a. voor deze groepen en alle duizenden andere vrijwilligers 

in Overijssel in Park De Wezenlanden in Zwolle het Vrijwil-

ligersfestival gevierd.  

U itstapje Werkgroep Landschapbeheer  

zaterdag 9 april  

Het seizoen voor de werkgroep landschapbeheer wordt 

jaarlijks afgesloten door een excursie en een lunch. 

Landschap Overijssel speelt dan voor gastheer. Op deze 

zaterdagmorgen stond het herstel van de Regge in het 

reservaat De Velderberg op het programma. Onder lei-

ding van Hans Dijkstra, districtsbeheerder bij Landschap 

Overijssel, werd een prachtige route door dit natuurge-

bied gelopen. Hans vertelde op een aantal locaties en-

thousiast welke maatregelen er sinds 2005 waren geno-

men om de Regge weer natuurlijker te maken en de flora 

en fauna meer kansen te geven. 

Na afloop van de excursie kregen de 15 vrijwilligers een 

heerlijke lunch aangeboden.  
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AGENDA 

I eder seizoen bieden we u weer een gevarieerde program-

ma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, 

wandelingen, dialezingen, een vogelcursus, een fotocursus, 

kinderactiviteiten, werken in het landschap en nog veel 

meer. 

De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk. Bij dialezin-

gen vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine 

tegemoetkoming in de onkosten. Het programma voor sep-

tember tot en met december 2011 ziet er als volgt uit:   

 

Zaterdag  10 september: werken in het landschap 

De eerste werkmorgen in een serie van acht. Elke tweede 

zaterdagmorgen van de maand werken aan het onderhoud 

van het oude cultuurlandschap in het Reestdal. Reservaat-

gebieden van Landschap Overijssel zijn de werkplekken: 

houtsingels, bos, heide, natte hooilanden enz. Dus altijd in 

de buitenlucht en vaak op erg mooie locaties. Er wordt ge-

werkt van 09.15 tot 12.00 uur. De fluit van de kaasfabriek 

in Balkbrug geeft aan wanneer we stoppen met werken. Bij 

ongunstige wind horen we deze niet en werken we tot lang 

in de middag door…(grapje!) Voor de inwendige mens wordt 

altijd prima gezorgd. ’s Morgens beginnen met koffie en 

krentenwegge en rond de klok van 11.00 op de werkplek 

heerlijke soep. Gereedschap wordt geleverd door Land-

schap Overijssel. Coördinator is Klaas Krol. In 2010 werkte 

de werkgroep landschapbeheer (er is ook nog een kleine 

groep, die twee keer per week actief is) 1695 uur in het 

Reestdal. Landschap Overijssel is dan ook erg blij met ons. 

Omgekeerd is dat trouwens ook het geval. 

Verzamelen rond de klok van 09.00 in De Wheem in Oud-

Avereest. Op deze morgen wordt een stukje heide aan De 

Poele geschoond van opslag. Doen we hier niets aan, dan 

verandert de open paarse vlakte in bos en dat willen we 

hier niet. U bent van harte welkom! 

 

Zondag  18 september : langeafstandswandeling  

Op 25 april 2010 organiseerden we een knapzakroute rond 

het dorpje Gasteren in het schitterende esdorpenlandschap 

van de Drentsche Aa. Daar was toen veel belangstelling 

voor en de route was erg mooi.  Nu willen we een tweede 

knapzakroute gaan lopen in een ander deel van dit schitte-

rende stukje Drenthe. Het is knapzakroute K57 (Anderen). 

De route is 19,5 kilometer lang en laat de wandelaar ken-

nismaken met het kronkelende Andersche Diep en het klei-

ne Scheebroeken-

loopje. De boerderij-

en van het dorpje 

Anderen liggen inge-

klemd tussen fraaie 

essen, het uitge-

strekte Eexterveld 

en het beekdal van 

het Andersche Diep. 

Wandelen in dit 

oude Drentse land-

schap brengt je 100 

jaar terug in de tijd. 

Natuurlijk is er veel 

weg, maar er is in het landschap nog veel aan cultuur, 

natuur en historie over om er tijdens een wandeling van 

te kunnen genieten.  

Deelname is voor leden gratis. Tijdens de wandeling 

wordt u een consumptie aangeboden. Drinken en eten 

verder zelf  meenemen. Opgave via de 

mail:jan.dijkema@gmail.com. U krijgt dan 

meer informatie over deze dag. Maximaal 

aantal deelnemers: 25. Opgave is mogelijk 

tot zaterdag 17 september.  

 

Zondag 2 oktober: vogels tellen tijdens 

World Birdwatch 

Op zondag 2 oktober gaan  we  weer  vogels 

tellen op de uitkijkbult van Takkenhoogte. 

Wie er belangstelling voor  heeft  is  van 

harte  welkom. Leden van de vogelsectie 

tellen van 7.00 tot 14.00 uur. Kom een 

uurtje langs als je dat leuk lijkt! We  zien  

elk  jaar weer nieuwe soorten. Vorig jaar 

hebben we nog tien nieuwe soorten gezien 

o.a; raaf, kokmeeuw, zwarte specht, slobeend, wilde 

gans, Indische 

gans, kolgans, 

koperwiek, havik 

en heggemus. 

Totaal zagen we  

vorig  jaar 1671 

vogels. We tellen 

op Takkenhoogte 

vanaf 2005 en de 

spreeuw staat 

bijna altijd boven-

aan; 3x op 1 en 

2x op 2. In totaal  

hebben we 68 

soorten gezien. 

Ieder jaar komen 

we weer voor ver-

rass ingen te 

staan.  

mailto:jan.dijkema@gmail.com


Zaterdag  8 oktober: werken in het landschap  

Natuurlijk gaan we dit jaar weer Amerikaanse vogel-

kers verwijderen. Op veel plekken in het Reestdal komt 

deze agressieve exoot niet meer voor, maar er zijn nog 

locaties waar hij steeds weer de kop op steekt. En daar 

gaan we op deze morgen wat aan doen.  

Verzamelen in de Wheem om 09.00. Er wordt gewerkt 

tot 12.00 uur . 

 

Dinsdag 17 en woensdag 18 oktober: kindermiddagen 

“herfstdoedingetjes”  

In de herfstvakantie verzorgt de werkgroep kinderactivi-

teiten van de natuurwerkgroep in samenwerking met 

Landschap Overijssel twee leuke kindermiddagen in De 

Wheem in Oud-Avereest. Deze middagen staan in het 

teken van de herfst. Kinderen tussen 6 en 12 jaar maken 

(eventueel samen met ouders, opa’s en oma’s) tussen 

13.30 en 16.00 uur. Leuke herfstdingetjes met materialen 

uit de natuur. Deelname kost 2 euro. Aanmelding vooraf is 

niet nodig. 

 

Donderdag 27 oktober: Diapresentatie  

Op de eerste diapresentatie van dit winterseizoen zijn we 

erg blij met de komst van André Donker, bekend als de 

twitterende boswachter bij Natuurmonumenten in Zuid-

west Drenthe. Zijn bijdrage past mooi in het thema van dit 

seizoen: Natuur dichtbij. 

Op http://andredonkernatuur.blogspot.com/ schrijft hij regel-

matig over de natuur. 

Maar ook op http://www.natuurmonumenten.nl/blogs/andre-

donker-0.  

Deze gedreven en vakkundige terreinbeheerder kan prachtig 

vertellen over de natuur in reservaten als Dwingelderveld en 

Drents-Friese Wold. Deze avond mag u niet missen!  

Plaats: Vechtdal College, Langewijk 43 Dedemsvaart. De toe-

gang is vrij voor leden en niet leden. De avond begint om 

20.00 uur. 

 

Zaterdag 12 november: werken in het landschap  

In de Veentjes (Haardennen) heeft de werkgroep veel oude 

veengaten in ere hersteld. Een aantal van deze oude en natte 

veenputten krijgen geen licht meer, vanwege opslag van bo-

men en struiken. Op deze morgen gaat de werkgroep opslag 

rondom een aantal van deze veentjes verwijderen.  

Verzamelen in de Wheem om 09.00. Er wordt gewerkt tot 

12.00 uur.  

 

Donderdag 24 november: diapresentatie  

Op de tweede dialezing krijgen we bezoek van Tom van Hell, 

fotograaf uit Scherpenzeel. Op zi jn website 

www.tomnatuurfotografie.nl vertelt hij: 

“Natuurfotografie is de mooiste hobby die er is. Door het verto-

nen van beelden uit de natuur probeer ik ook anderen deelge-

noot te maken van mijn passie. Met mijn foto’s wil ik laten zien 

hoeveel moois er nog op deze wereld is te vinden.”  

Tom heeft presentaties gemaakt over Namibië en Noorwegen, 

maar omdat ons thema “Natuur dichtbij” heet, gaat hij ons op 

deze avond mooie beelden laten zien van “Het Polderleven.” 

Bezoek zijn website en ontdek wat deze fotograaf allemaal 

kan. Plaats: Vechtdal College, Langewijk 43 Dedemsvaart. De 

toegang is vrij voor leden en niet leden. De avond begint om 

20.00 uur. 

 

Zaterdag 10 decem-

ber: werken in het 

landschap  

Op deze morgen 

gaan we wilgen knot-

ten op Het Krok. Dit 

gebied ligt tegenover 

de begraafplaats De 

Mulderij en is eigen-

dom van Landschap 

Overijssel. Om de 

twee,drie jaar knotten we op deze prachtige plek de meer dan 

80 wilgen. Dat is altijd een van de mooiste klussen die we 

mogen doen.  

Verzamelen in De Wheem om 09.00. Er wordt gewerkt tot 

12.00 uur.  

AGENDA 
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