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Mededelingen uit het bestuur

D

eze Reestinfo laat weer eens zien dat we een actieve vereniging zijn. Op het gebied van landschapbeheer is er weer veel werk verricht. De wilgen aan het
Krok (tegenover De Mulderij) bijvoorbeeld staan er weer
mooi geknot bij. De heideveldjes in de Haardennen zijn
vrij van opslag en in de veentjes in De Haardennen komt
weer veel zonlicht. De twee dialezingen werden goed bezocht, kinderen genoten in De Wheem van herfstdoedingetjes enz. Er zijn meer leden actief dan u denkt. Bij veel
verenigingen is het aantal passieve leden erg groot. De
enige daad die ze voor de club verrichten is het invullen
van hun jaarlijkse contributie. Daar is niks mis mee, een
vereniging heeft deze leden ook hard nodig, maar het is
toch die andere groep waarop een organisatie als de onze
draait. Ik schat het aantal actieve leden toch al gauw op
zo’ n 40 mannen/vrouwen die op één of andere manier
iets voor de nwg doen. Dat is ongeveer 20% van het totale
ledenbestand. We zijn hier erg blij mee!
We organiseren natuurlijk weer de traditionele nieuwjaarswinterwandeling (op zondag 8 januari 2012), maar
we bieden onze leden (voor erg weinig geld) ook nog een
foto- en een vogelcursus aan. En we krijgen in februari en
maart twee topfotografen op bezoek. Raadpleeg vooral de
agenda! En vergeet niet regelmatig naar onze website te
kijken. Daar staat nog meer op. Mooie foto’s, leuke links
en nog veel meer. Momenteel wordt de website
www.nwgdereest.nl gemiddeld door 30 bezoekers per
dag aangeklikt. Dat is best veel voor een kleine vereniging
als de onze. Maar het zegt ook iets: bij de nwg de Reest
gebeurt er altijd wel iets.
We wensen u een gezond en voorspoedig 2012 toe!
Namens het bestuur,
Jan Dijkema,voorzitter 

I

nning contributie 2012

De inning van de contributie gaat al jarenlang d.m.v. acceptgirokaarten. Meer dan de helft van onze leden gebruiken deze
acceptgirokaarten niet meer. Vorig jaar heb ik een schrijven
laten bezorgen waarin een verzoek stond om de contributie
voor het komend seizoen over te maken. Omdat ruim driekwart van de leden daar gebruik van heeft gemaakt hebben
we besloten om voor het volgend seizoen, dus voor 2012,
wederom een oproep te doen aan alle leden om zelf de contributie over te maken. Dit scheelt de vereniging heel veel werk
en kosten. De acceptgirokaarten worden namelijk met de
hand uitgetypt en de verwerking van de acceptgirokaarten
kost de vereniging veel geld.
De minimum contributie bedraagt € 9,00 voor alle leden en
voor 2012, maar het mag uiteraard wat meer zijn .
U kunt dit overmaken op girorekening 3964436 t.n.v: Natuurwerkgroep De Reest, graag onder vermelding van “Contributie
2012”.
Bovenstaande is uiteraard niet van toepassing op de leden
die de contributie voor 2012 al overgemaakt hebben.
Namens het bestuur,
T.Schmidt, penningmeester
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Diverse activiteiten

V

N

ieuwjaarswinterwandeling : zondag 8 januari 2012
Op zondag 8 januari 2012 organiseert de natuurwerkgroep
“De Reest” vanuit natuurinformatiecentrum De Wheem in OudAvereest de traditionele nieuwjaarswinterwandeling. Liefhebbers
van een mooie wandelroute door het Reestdal kunnen vanaf 09.00
tot 15.00 uur een routebeschrijving van een korte of een lange
route ophalen.

De korte route van ongeveer 7 kilometer gaat uiteraard door het
beekdal van de Reest en loopt richting het Spookmeertje. Via de
Meeuwenplas en de heide van De Wildenberg passeren de wandelaars Den Westerhuis en komen zo weer terug in De Wheem. De
route is in te korten tot 5 kilometer.
De lange route van ongeveer 19 kilometer loopt via Den Westerhuis dwars door het beekdal van de Reest richting De Wildenberg.
Via het prachtige reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte gaat de
wandeling richting Nolde en Schrapveen. Daarna volgen mooie
locaties als Den Oosterhuis en het Jodenvonder. Via Den Kaat
komt de route weer uit bij De Wheem in Oud-Avereest. Onderweg is
er horecamogelijkheid.
Goed waterdicht schoeisel is noodzakelijk. Bij nat weer zijn zandpaden soms lastig begaanbaar. Na afloop staat voor alle wandelaars
warme chocolademelk met krentenwegge klaar.
In De Wheem is veel informatie te vinden over Het
Reestdal. In de stand van imkerij ‘t Korfje kan men terecht voor honing- en natuurproducten en op de deel
verzorgt de natuurwerkgroep de Reest een doorlopende
diapresentatie van de mooiste plekjes in het Reestdal.
De Wheem is op deze zondag geopend tot 17.00 uur. Er
is voldoende parkeerruimte aanwezig. De natuurwerkgroep organiseert deze nieuwjaarswinterwandeling al
sinds 1992 op de eerste of tweede zondag van januari. De vereniging wil iedereen graag laten genieten van
de schoonheid van het Reestdal en wil laten zien dat
natuur, rust en ruimte vaak dichterbij is dan men denkt.
Deelname aan de wandeling is gratis.

ogelcursus “Vogels in de winter op de
Archemerberg”.
Deze winter gaan we naar een ander gebied
om vogels te kijken. Er is gekozen voor de
Archemerberg. De Archemerberg maakt deel
uit van een stuwwal. Door dat het ijs zand,
grind en bevroren grond opgestuwde is er
een prachtig glooiend landschap ontstaan.
Het gebied bestaat voor een groot deel uit
bos, heide en jeneverbesstruweel. Ook zijn
er kleine zandverstuivingen en bronnetjes.
Door de gevarieerdheid van bos en openterreinen zijn hier in de winter ook veel vogels
te zien.
Mezen, zoals de kuifmees en de zwarte
mees voelen zich hier prima thuis. Spechten
zoeken hun voedsel in de vele dode bomen
die er aanwezig zijn of ze roffelen al hun
liefdeslied. Ook de boomklever en de zanglijster zingen al vroeg in het voorjaar. De
kruisbekken peuteren met hun gekruiste
snavels de zaden uit de sparrenappels. Zo is
hier van alles te zien van het kleinste zangvogeltje het goudhaantje tot de grootste, de
raaf.
Heeft u belangstelling voor deze vogels en
wilt u er meer van weten? Meld u dan aan
voor deze vogelcursus. Deze bestaat uit een
theorie-avond waarin u met de vogels van
de Archemerberg kennis maakt in woord en
beeld. En natuurlijk ontbreekt ook een excursie niet. Beide activiteiten staan onder
leiding van vogelkenner Judith Schmidt.
Cursusavond: donderdag 23 februari 2012
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: biologielokaal Vechtdal College Langewijk 43 Dedemsvaart
Kosten 3 euro voor leden, 5 euro voor niet
leden
Excursie Archemerberg wordt op de cursusavond afgesproken.
Opgave uiterlijk woensdag 22 februari
2012. Vol is vol!
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Klapekster

D

e Klapekster (Lanius excubitor)
De klapekster is een opvallende verschijning. Het is
een echte wintervogel die niet in Nederland broedt. De
vogel behoort tot de familie van de klauwieren. Hij is groter dan de andere klauwieren, 21 tot 26 cm. Het is een
grijs met witte vogel met een zwart masker. De klapekster
heeft vrij korte en stompe vleugels met een grote witte
vlek. Dit is alleen in de vlucht te zien. Ook heeft hij een
lange zwarte afgeronde staart met witte zijden. Het mannetje en het vrouwtje zijn nagenoeg gelijk.
Jagen
De klapekster valt meestal erg op. Hij jaagt vanaf een
paaltje of vanuit de hoogste tak van een struik en hij is
vooral erg licht van kleur, vooral op afstand. Hij jaagt dus
vanaf een hoge uitkijkpost en vliegt heen en weer met een
golvende beweging. Meestal is hij te vinden in de buurt
van stekelig struikgewas. Die stekels zijn erg belangrijk
voor hem, omdat hij, als hij een prooi gevangen heeft, het
levend en wel op zo’n stekel prikt. De prooi bestaat o.a.
uit grote insecten, muizen, kikkers, hagedissen, jonge
vogels enz. Deze slachtoffers worden dus, als ze niet direct opgegeten worden, op zo’n stekel geprikt en worden
dan later opgepeuzeld. Een soort voorraadkast.
Broeden
De klapekster broedt in delen van België, Frankrijk en
Duitsland. Scandinavië en verder oost en noordwaarts tot
in Siberië. De vogels die in de koudere streken broeden
komen dan bij ons overwinteren, in de gebieden met een
wat milder klimaat zijn het standvogels. In de winter zijn

ze meestal solistisch
en ze maken ook
weinig geluid. Bij
onraad kun je alleen
een soort “waihk,
waihk” geluid horen.
In de broedgebieden
zingen ze een eenvoudig metalig of
piepend liedje van
enkele noten en aan
het eind een hese
triller. Dit zingen doet
het mannetje om een
vrouwtje te versieren, zodat zij kan bepalen welk mannetje
het mooist zingt en die wordt dan haar partner.
Voorkomen
De klapekster is in onze omgeving goed te spotten, de laatste jaren komt hij ook in het Reestdal de winter doorbrengen. Op Meeuwenveen-Takkenhoogte wordt hij ook vaak
gezien. En tijdens een mooie winterwandeling in de omgeving van de Vecht heb je goed kans om deze prachtige vogel te zien. Wel moet je opletten en kijken in de buurt van
doornige struiken en een beetje ruige stukjes waar hij z’n
voedsel vindt.
De vogel is niet heel erg schuw en blijft meestal wel in de
omgeving als hij eens even weg vliegt. Veel plezier met het
ontdekken van deze prachtige wintergast, de klapekster.
Judith 

De vogelvriendelijke achtertuin

I

n de vorige editie heb ik wat geschreven over de biodiversiteit in het algemeen. Vooral in de steden is er vaak weinig groen beschikbaar voor de vogels. In een landschappelijke omgeving zoals in het vechtdal is er vaak meer ruimte,
dus meer groen. Bij de inrichting van een vogelvriendelijke
tuin moet je rekening houden met 4 uitgangspunten. Ook
wel de 4 V’s genoemd. Daarnaast moet je ook rekening houden met de omgeving. Dus geen bomen planten die na verloop van tijd veel te hoog worden. Ook kun je meteen rekening houden in de beplanting met het kiezen van planten die
ook bijen, hommels vlinders en andere insecten aantrekken.

 Je moet zorgen voor voldoende voedsel.
 Er moet voldoende veiligheid voor de vogels in zitten.
 Daarnaast is voortplanting zeer belangrijk.
 Variatie in de beplanting is ook erg belangrijk.
Voedsel
Een rijk aanbod van voedsel is van essentieel belang om vogels in de tuin te krijgen en te behouden. Dus de aanwezigheid van voldoende insecten, zaden, bessen, noten of vruchten en regenwormen zijn een must. Ook de aanwezigheid van
een drink gelegenheid met schoon water is belangrijk. Dit
kan een drinkschaal zijn of een klein natuurlijk vijvertje wat
ook weer veel insecten aantrekt. Deze hoeft echt niet diep te
zijn zodat de vogels ook lekker kunnen badderen. Ook is het
mogelijk om een klein zandstrandje aan te leggen wat in de
vijver uitkomt. Dit moet dan geleidelijk aflopen van 5 centimeter boven het water oppervlak tot een diepte van ± 10 cm.

Dit kan met grof zand wat aangevuld wordt met fijn grind.
Vogels en kleine zoogdieren zijn hier dankbaar voor.
Veiligheid
Als er voldoende beschutting is dan kunnen de vogels weg
komen als er toevallig een roofvogel langs komt. Een meidoorn is daar zeer geschikt voor. Door de stekels voelen
de vogels zich snel veilig. Daarnaast trekt deze tijdens de
bloei veel insecten aan en in het najaar veel bessen waar
de vogels gek op zijn. Ook klimop langs een schutting
geeft veel veiligheid. Als de mogelijkheid er voor is dan
kun je ook een partij snoeiafval achter in de tuin opstapelen. Dit geeft beschutting voor o.a. vogels en egels.
Voortplanting
Voor de nestgelegenheid zijn er verschillende mogelijkheden. Zuilvormige Juniperus of Taxus bieden een mooie
nestgelegenheid voor o.a. staartmezen en goudhaantjes.
Deze soorten blijken redelijk smal of kunnen mooi smal
gesnoeid worden. Misschien is er ook ruimte om enkele
soorten nestkastjes op te hangen.
Plantenkeuze
Bij de juiste planten keuze heb je bijna het hele jaar bloei
in de tuin. Let er op dat bij de aanschaf van bomen en
struiken de juiste soorten worden aangeschaft die niet te
hoog worden. Hier kun je zelf later last van hebben (te veel
schaduw). Ook kan het problemen geven met de buurt.
Dus laat je goed voorlichten bij de aanschaf van het plant
materiaal. Indien nodig tijdig snoeien zodat de heesters en
bomen de juiste vorm krijgen.
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Beplanting
Vaste planten en heesters die vogels en insecten aantrekken
Soorten

Bijen

Vlinders

Buddleija davidii (vlinderstruik)
Buxus sempervirens
(palmboompje)

**

**

Crataegus (meidoorn)

*

*

Hedera (struikklimop)

**

Ligustrum (liguster)

Vogels
Bes/zaden

Vogels nestgelegenheid/schuilplaats

Diversen

*

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

**

*

Pyracantha (vuurdoorn)

**

**

**

**

*

Ribes

**

**

**

*

**

Skimmia

**

**

*

*

**

Symphoricarpus (sneeuwbes)

**

**

*

**

**

Cornus alba (kornoelje)

*

*

**

**

*

Eleagnus (olijfwilg)

**

*

*

**

*

**

**

*

**

*

*

*

**

Juniperus (jeneverbes)
Lonicera (kamperfoelie)

*

*

Photinia (glansmispel)
Rosa (klimroos)

*

*

**

**

*

Sorbus (lijsterbes)

*

*

**

*

*

Prunus (sierkers)

*

*

**

*

*

Taxus (venijnboom)

*

*

*

**

*

Thuya (levensboom)

*

*

*

**

*

Viburnum (gelderse roos)

**

*

**

Asclepias (zijdeplant)

**

**

**

Aster agratoides (herfst aster)

**

**

*

Mentha (munt)

**

**

*

Lavendula (lavendel)

**

*

*

Nepeta (kattekruid)

*

**

*

Sedum spectabile (hemelsleutel)

**

**

*

Thymus (tijm)

**

**

*

Verbena (ijzerhard)

*

**

**

Clematis (bosrank)

*

**

*

* = veel bezocht
** = zeer veel bezocht
Diversen = bezoek van diverse
andere insecten.
Huub Derks
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Uit de tuinen van Herbora

W

e vieren de winter, Sinterklaas is alweer vertrokken en we bereiden ons alweer voor op de
feestdagen. Hoe gaan we deze doorbrengen, gaan we
een uitgebreid diner voorbereiden en wie nodigen we
uit. Misschien zijn we wel alleen en zijn we genoodzaakt gezelschap van onszelf te zoeken. Dat kan heel
moeilijk zijn, vooral als iedereen om je heen het heel
gezellig lijkt te hebben. Toch kun je je ook te midden
van een hele groep eenzaam voelen, omdat er niet
echt contact is van hart tot hart. De sleutel tot gezelligheid begint met het echt contact hebben met jezelf, te
luisteren naar de stem van je hart, oog te hebben voor
waar jij behoefte aan hebt. Dan pas krijg je goed zicht
op wat er speelt bij de mensen om je heen en wordt dit
contact waardevoller.
De winter is een tijd waarin we veel binnen zijn, we maken het gezellig, lezen, mijmeren, kijken terug op het
afgelopen jaar en bezinnen ons op het komende jaar.
Het is geen tijd om dingen te veranderen of om aan grote projecten te beginnen. De energie zit binnen, er
heerst rust, net als buiten! Het is niet erg als je je moe
voelt of lusteloos. Misschien ben je de afgelopen maanden vrij vaak over je grens gegaan, of doe je in je dagelijkse leven niet echt iets waar je hart ligt. Dat kost ook
veel energie. Trek je een beetje terug, rust uit en overdenk. En ga naar buiten! Zorg ervoor dat je iedere dag
een half uur buiten doorbrengt, het liefst als het nog licht
is! De zon hoeft niet perse te schijnen, maar toch pik je
nog wat daglicht mee, wat goed voor je humeur en je
vitaliteit is, zeker als je last hebt van de donkere dagen.
Het werkt en natuur helpt ons graag!
Ter info en om toch ook op de stoel van kruidenvrouw te
gaan zitten: Als je geen medicijnen gebruikt en je hebt
last van de donkere dagen: St. Janskruid is ‘de zon in een
flesje’, je kunt hier een tinctuur van gebruiken
(druppeltjes), of een thee, juist tijdens de wintermaanden.
Verder zijn er ook speciale bloesemremedies voor als je
gevoelig bent voor deze winterdip. Er staat op mijn site
een uitleg over deze remedies, ze werken prachtig! Je kunt
ze bij mij aanschaffen.
Het is goed om tijdens de weken van het oude jaar voor
jezelf iets te bedenken wat je graag achter je wilt laten,
voordat je met het nieuwe jaar begint. Misschien is er een
eigenschap van je die je belemmert om wat nieuws te beginnen, om een start ergens mee te maken. Gebruik bijvoorbeeld het vuurwerk met oud jaar hiervoor, knal lekker
wat rotjes voor waar je afscheid van wilt nemen en verwelkom een te
ontwikkelen
eigenschap
of plan voor
het komende jaar met
een mooie
vuurpijl! We
kunnen alles
voor onszelf
creëren, als
we er maar
in geloven!

door Petra Oord

H

et kruid waar ik deze keer bij stil wil staan is: Venkel.
Venkel is een verwarmend kruid net als alle schermbloemigen.
Wat zegt de signatuurleer over deze plant?
Het smalle blad verwijst naar de ontkrampende werking bij de
mens, de geur verwijst naar werking op ons zenuwstelsel, de
holle stengel wijst op de werking op de spijsvertering en de
kleur van de bloemen (geel/groen) zegt iets over de werking
van dit kruid op de suikerstofwisseling, de alvleesklier, de darmen en de milt.
De typologie van deze plant wordt als volgt omschreven: Iemand die leeft op de toppen van zijn zenuwen en hierdoor
verkrampt en vergeet goed te ademen. Dit kan zich dan vertalen in een opgezette buik. Verder de mens die moet leren om
op eigen benen te staan, maar durft dit niet omdat hij zich
alleen voelt. Heef een arm om zijn of haar schouders nodig,
om de verkramping op te heffen.
De geneeskrachtige werking:
Je kunt Venkel gebruiken bij een opgezette en gespannen
buik, bij te weinig warmte in je buik. Bij krampen winderigheid
en diarree, maagpijn, menstruatiepijn. Het werkt vochtafdrijvend, er worden urinezuren verwijderd en het werkt ondersteunend bij artritis, jicht en bij spit. Het helpt bij hoest, want het is
slijmoplossend, het werkt goed op de alle slijmvliezen
(luchtwegen én het spijsverteringskanaal). Bij vrouwen werkt
het stimulerend op de menstruatie en bevordert het de borstvoeding. Het verwarmt het onderlichaam, het verbetert dus de
doorbloeding aldaar, brengt daar ontspanning. (zo werkt het
dus goed op de vrouwelijke organen, en ook de melkgift!). Bij
de mannen en de vrouwen geldt: goed voor de liefde!
Voor iedereen: Venkel brengt baby’s, kinderen en volwassen
warmte en troost. Een ideaal winterkruid!
Hoe te gebruiken:
De zaden worden gebruikt (te koop bij de natuurvoedingswinkel of soms bij de drogist) voor de thee. Hoeveelheid: een eetlepel zaden op een halve liter. Deze thee even flink laten trekken op een waxinelichtje of op een plaatje op het gaspitje van
je fornuis of op de kachel (zaden laten moeilijker hun kracht
en stoffen los dan blaadjes). Bij menstruatiepijn: warm een
mok melk op met een theelepel venkel er in, even laten trekken, lekker op de bank met een deken om je heen!
Kijk voor het zetten van thee even op mijn site onder het kopje: ‘Gebruik van theeën’.
Je kunt als je klachten hebt ook op een paar zaden kauwen,
neem er een stel in je mond en kauw er zorgvuldig op.
Rest mij nog jullie allemaal sfeervolle feestdagen te wensen
en een goed 2012, wees lief voor jezelf en vervolgens voor de
mensen om je heen, vergeet niet om naar buiten te gaan!
Ik kom volgend jaar weer met een column over de
‘reinigingstijd’ die begin februari begint.
Kijk voor meer info over kruiden en workshops e.d. op mijn
website, heb je vragen, schroom niet om me te bellen of te
mailen!
Groet,
Herbora Praktijk voor Kruidengeneeskunst
Otterswijk 09
7701PC Dedemsvaart
06-45963808 www.herbora.nl 
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Natuurfotografie

door Auke vd Meulen

H

et diafragma
Het diafragma is een van de mooiste
maar ook een van de minst begrepen onderdelen van een fototoestel. Toch is het
principe doodeenvoudig. Net als ons oog
heeft een camera een pupil die groter en
kleiner kan worden om de hoeveelheid
binnenvallend licht te regelen. Diafragma
waarden zijn per objectief verschillend,
maar variëren meestal tussen f2,8 en f16.
Diafragmawaarden hebben een drietal
eigenaardigheden:
 Bij grote camera’s en objectieven is alles
groter, dus ook het diafragma. Dat is aan
de getallen echter niet te zien, want die
zijn relatief.
 Als je de ogen een beetje dichtknijpt zie
je dingen scherper, dat is bij camera’s
ook zo. Dingen die verder weg zijn, en die
dus normaliter onscherp zouden worden,
worden scherper door het diafragma
dicht te knijpen. Daardoor wordt de
scherptediepte namelijk groter.
 De diafragma getallen zijn nogal verwarrend. Een kleine opening heeft een groot
getal en omgekeerd. Diafragma 2 is dus
veel groter dan diafragma 16. Ook de
scherptediepte is bij diafragma 16 veel
groter. Onthoud dus: hoe groter het getal
hoe kleiner de opening.

Het diafragma doet dus twee dingen: het regelt de invallende lichthoeveelheid
en het regelt de scherptediepte. Het eerste is vrij goed te begrijpen: doet u de
gordijnen steeds verder dicht dan valt er steeds minder licht de kamer binnen.
Maar wat is scherptediepte nu eigenlijk? Het vergroten van de scherptediepte
heeft nog een prettig neveneffect: het vergroot de scherpte van de opnamen,
ook op de plaatsen waarop heel goed is scherpgesteld. Helaas zorgen de optische wetten ervoor dat iedere lens en bijgevolg ook ieder objectief imperfect
is. De kwaliteit van het objectief wordt bepaald door de mate waarin fouten
zodanig beperkt worden dat ze in de praktijk niet zichtbaar, of in ieder geval
niet storend zijn. Vanaf dat punt zal diffractie ervoor zorgen dat de scherpte
weer afneemt.
In de praktijk komt het erop neer dat vanaf diafragma 11 bij alle camera’s de
scherpte weer afneemt. Dit effect wordt echter pas bij grote vergrotingen
(boven A3 ) zichtbaar.
Er gelden drie vuistregels bij het instellen van het diafragma:

 Bij portretten kun u vrijwel altijd beter de volle opening gebruiken.
 Wanneer het kiezen van een optimaal diafragma betekent dat u een minder gunstige sluitertijd of gevoeligheid moet kiezen, dan is het beter om
een groter diafragma te gebruiken.
 Verder diafragmeren dan 11 gaat ten kosten van de scherpte en is dus behalve wanneer u scherptediepte nodig hebt - zinloos. 

Fotocursus door
Maas van de Ruitenbeek

F

otocursus “Winter”
Op zaterdag 4 februari 2012 organiseren we net als vorig jaar een
fotocursus o.l.v. natuurfotograaf Maas van de Ruitenbeek. Het thema
van deze cursus is fotograferen in de winter. Iedere fotograaf weet, dat
de winter een geschikt seizoen is om mooie foto’s te maken. Berijpte
bomen, een besneeuwd landschap, het zijn prachtige ingrediënten voor
een onvergetelijke foto. Maar zonder dit witte sprookje maak je óók
prachtige foto’s. De oorzaak hiervan ligt in het zachte en wat diffuse
licht. Daar kun je als fotograaf veel mee doen. Op deze zaterdag willen
we aandacht besteden aan compositie en (tegen)licht. Geen theorie,
maar gewoon aan het werk. De cursisten krijgen opdrachten, maken
foto’s en deze worden door cursusleider Maas van de Ruitenbeek besproken en van opbouwend commentaar voorzien.
Tijd: van 10.00 tot 14.00 uur.
Plaats: De Wheem in Oud-Avereest
Kosten: 15 euro (inclusief koffie/thee en een lunch)
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aanmelding via email bij: Auke van der Meulen: aukevandermeulen@xs4all.nl

Winter in de herboratuin
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Nieuwe natuur

E

coducten over de
N48:
primeur voor NoordNederland
Iedere automobilist die
met enige regelmaat over
de N48 tussen Balkbrug
en Hoogeveen rijdt kent
ze: de twee indrukwekkende brede ecoducten die de
fauna in de regio een veilige overtocht moeten garanderen. De ene ligt ter
hoogte van Linde, de andere bevindt zich op de
plaats van een voormalig
(en gevaarlijk) kruispunt
vlak buiten Zuidwolde. Half
november werden ze officieel geopend. Ze hebben
dankzij een prijsvraag onder de inwoners van de
gemeente De Wolden leuke namen gekregen. Het ecoduct bij Linde heet Stiggeltie en
die bij Zuidwolde draagt de naam Suthwalda. Dit laatste bouwwerk heeft nog een andere functie. Er is ook een fietspad overheen aangelegd. Hier kunnen reeën en dassen hand in hand met fietsers de overkant
van de drukke N48 bereiken. In de praktijk
zal hier wel sprake zijn van een soort ploegendienst. Fietsers overdag en de dierenwereld ’s nachts. Suthwalda wordt dan ook een
combiduct genoemd.
Ecologische hoofdstructuur
De aanleg van beide ecoducten is onderdeel
van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur.
In Nederland liggen veel natuurgebieden geïsoleerd van elkaar en veel van deze verspreide natuur krijgt meer kansen als er verbindingszones worden aangelegd. Het concept
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 1990
geïntroduceerd. Deze moet in 2021 gerealiseerd zijn en zal dan een totale oppervlakte
van ongeveer 750.000 hectare omvatten. Dat
is gelijk aan ongeveer 17,5% van de totale
oppervlakte van Nederland. Zo moeten de
twee ecoducten over de N48 het Drents Plateau (Midden Drenthe) verbinden met de Sallandse Heuvelrug. Het Reestdal vervult hierin
een brugfunctie. Het huidige kabinet (lees:
staatssecretaris Bleeker) heeft niet veel zin
om nog veel geld in de EHS te steken.
Als dit beleid in de komende jaren wordt voortgezet zal de verbinding met Midden-Drenthe
een utopie blijken. Er liggen namelijk nog drie
barrières die voor de dierenwereld voorlopig
nog moeilijk te passeren zijn: de A28, de Hoogeveense Vaart en de spoorlijn HoogeveenMeppel. Een kritische blik op dit zes miljoen

Ecoduct Stiggeltie

kosten project is terecht. Toch heeft de aanleg van de twee ecoducten
meerwaarde. Minder kans op ongelukken veroorzaakt door overstekend
wild en meer leefruimte voor de fauna in onze regio. En als dan ook nog
twee veilige tunneltjes onder de N48 worden gerealiseerd (ter hoogte van
Den Kaat en Nolde/Schrapveen) kunnen de bewoners van de regio ook
veilig de overkant van de weg bereiken.
Zand
Bij de aanleg van ecoducten was 50.000 m3 zand nodig. Een groot deel
van deze grond is afkomstig van natuurontwikkelingsprojecten in beheer
bij Stichting Het Drentse Landschap. Zo werd de bovenlaag verwijderd van
een 7 ha groot graslandperceel in het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte. Ook in en rondom de natuurgebiedjes Het Zwarte Gat
en het Nolderveld werd landbouwgrond omgezet in schrale grond waarop
de heidevegetatie van vroeger weer moet terugkomen. Zwaar beladen
vrachtwagens reden de afgelopen maanden af en aan.
Inrichting
Om een ecoduct aantrekkelijk voor dieren te maken zijn wel wat aanpassingen nodig. Een opgang met alleen maar zand is niet genoeg. Daarom
zijn de ecoducten op een natuurlijke manier ingericht. Dode boomstronken,
aanplant van bomen en struiken, uitgestrooide heideplagsel en hier en
daar plekken met reliëf moeten de reeën, dassen, vossen en andere dieren
over de streep trekken om op deze veilige manier op avontuur te gaan in
een nieuwe omgeving. Voor de twee ecoducten is een ecoprofiel gemaakt.
In deze omschrijving spreken ecologen de verwachting uit, dat de ecoducten behalve door de veel voorkomende soorten, zoals ree en vos ook gebruikt zullen worden door dwergmuis, bruine vuurvlinder, zilveren maan,
kamsalamander, heikikker, heideblauwtje, boommarter, eekhoorn, hazelworm en das. Binnen dertig jaar verwacht men ook dat edelhert en wild
zwijn deel uitmaken van de Drentse en Overijssels natuur.
Dwingelderveld
De twee ecoducten over de N48 zijn de eerste ecoducten in NoordNederland. Er staat nog een hele grote op het programma. Over de A28
wordt een ecoduct gebouwd om het Dwingelderveld met het Terhorsterzand te verbinden. 
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W

aterberging en nieuwe natuur bij het Jodenvonder
In december is men begonnen met het ontwikkelen
van een laaggelegen gebied in de buurt van het Jodenvonder. Het doel van deze werkzaamheden is
tweeledig. Het natuurgebied maakt deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur, die natuurgebieden in
ons land met elkaar moet verbinden en de te verwachten wateroverlast als gevolg van het opwarmen
van onze planeet vraagt om meer laagtes in het landschap. Natuurvriendelijke (langzaam oplopende) oevers en laaggelegen grasland kunnen prima extra
water opvangen en vasthouden als dat nodig is. Beheerder Het Drents Landschap en Waterschap Reest
en Wieden werken in dit project dan ook samen om
er iets moois van te maken. In de toekomst kan hierdoor ongeveer 5000 kuub water meer dan in de huidige situatie worden vastgehouden. De vrijkomende
grond wordt in de randzone langs de N48 verwerkt in
een wal. De hogere delen van het gebied worden ingeplant met bos. In de natte overgangszone zal spontaan wilgenstruweel en broekbos ontstaan. De wandelroute ‘Loop van de Reest’ die door het gebied gaat maakt nu nog een
gevaarlijke oversteek over de N48. De route is na uitvoering van het plan omgelegd naar de oversteek Nolderweg.
Doel van de ingrepen in het Jodenvonder is om hier uiteindelijk een gevarieerde natuur te laten ontstaan met moeras. De
bosaanplant op de hogere delen rond de waterberging zal zich ontwikkelen tot een rijk bos van elzen en berken. In de lagere
delen wordt gestreefd naar (spontane) ontwikkeling van broekbos.
Vanaf de N48 zijn de werkzaamheden goed te volgen. 

N

ieuwe heide op Takkenhoogte

Het in november een drukte van belang op de Nieuwe Dijk in de gemeente De Wolden. Zandauto’s reden af en aan. Op een
stuk grasland schraapte een shovel de donkere bouwvoor tot op het gele zand weg. Wat was er aan de hand?
Natuurreservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte ligt in het beekdal van de Reest. Beekdalen verzorgen de afvoer van water en
zijn van grote waarde voor natuur en landschap. Klimaatverandering vraagt om meer ruimte en aandacht voor water. Die
ruimte zit vooral in de beekdalen. De overheden in ons land zien in dat beekdalherstel ons in de toekomst kan redden van
wateroverlast. Maar er is meer. Takkenhoogte maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Natuurgebieden
moeten met elkaar verbonden worden om flora en fauna meer kansen te geven in ons dichtbevolkte land. Het kleine beetje
natuur dat we nog hebben moet dan wel een goede kwaliteit hebben. Om de kwaliteit en de natuurwaarden van het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte te verbeteren is een perceel grasland met een oppervlakte van ongeveer 7 ha veranderd
in een zandvlakte waar in de komende jaren nieuwe heide moet
Verwijderen bouwvoor
ontstaan. Het grasland lag als een
soort enclave temidden van drie
heidereservaten: Takkenhoogte,Meeuwenveen en De Wildenberg. Sinds 2003 was het eigendom van Het Drents Landschap.
In 1954 was het nog heide. Nu is
de voedselrijke toplaag van het
grasland zo’n 30 cm. afgegraven
tot op het gele zure zand. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de
kwaliteit van deze zandbodem
zo voedselarm is, dat er in de
komende jaren weer nieuwe
heide kan ontstaan. De kans is
namelijk groot, dat er nog kiemkrachtige heidezaden in de bodem voorkomen. Volgend jaar al
moeten de eerste kleine heidezaailingen al te zien zijn. In de
gaten houden dus.
Nieuwe kansen voor de heide
op Takkenhoogte 
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Hillie’s hoekje

K

leine modderkruiper op plan De Kotermeerstal
Soms kom je bij toeval iets geks tegen dat je niet zo
een, twee, drie zou verwachten. Een middag scheppen samen
met een jongen van negen, die insectenangst heeft. We waren op zoek naar waterbeestjes, toen er een slangachtige vis
in de bak belandde. Even in een loupepotje om de boel goed
te bekijken. En toen zeer enthousiast dat het hier om een
kleine modderkruiper ging. De Kleine modderkuiper is een
zoetwatervis en is de kleinste van de drie inheemse modderkuipers. Hij kan wel tien tot veertien centimeter groot worden.
Aan zijn bek zitten zes tastdraden waar hij de bodem mee
aftast op zoek naar voedsel. Prachtige kleurenpatronen op zijn
flanken en onder het oog heeft hij een uitklapbare stekel voor
de verdediging. Hij komt in veel type wateren voor.

door Hillie Waning Vos

Elders in Europa is deze vissoort zeldzaam en staat
daarom op de rode lijst van diverse Europese landen.
De soort is beschermd volgens een internationaal verdrag (bijlage 3 van de Conventie van Bern). In 1973
werd de soort opgenomen in de toenmalige Natuurbeschermingswet en kwam daardoor automatisch in de
Flora- en faunawet.
In en langs het Kotermeer groeien diverse rode lijst- en
beschermde soorten flora, mossen, korstmossen en
paddenstoelen.
Hillie

Bird watch 2011

V

ogels tellen op de World Bird Watch
Zondag 2 oktober 2011

Hoewel de dag erg mistig begon en het pas na 10.00 uur ’s morgens
mooi vogelweer werd, kunnen we toch weer vast stellen dat de uitkijkbult van Takkenhoogte een zekerheidje is als het gaat om het waarnemen van langstrekkende vogels. Zo sensationeel als in 2010 (52 soorten) werd het niet, maar in korte tijd werden toch maar even 42 vogelsoorten gescoord, waaronder vier nieuwe soorten die nog niet eerder
op deze teldag waren waargenomen. Het gaat hier om
de dodaars, rietgors, visdief en blauwe kiekendief (vr).
De top vijf van deze dag bestond uit:
1. Grauwe Gans
185 stuks
2. Kolgans
184 ,,
3. Graspieper
146 ,,
4. Watersnip
99 ,,
5. Groenling
58 ,,
Landelijk werd de spreeuw het meest gezien. Op Takkenhoogte waren dat er slechts 39. In totaal werden
884 vogels geteld. Sinds 2005 doen we met deze jaarlijkse teldag mee. De gegevens worden dezelfde dag
nog doorgegeven aan Vogelbescherming Nederland. 

Het aantal soorten, dat op deze dagen werd waargenomen fluctueert nogal. De gegevens sinds 2005
zijn:
Aantal
Aantal
Teljaar
soorexemten
plaren
2005

32

824

2006

28

928

2007

32

606

2008

39

882

2009

35

600

2010

52

1671

2011

42

884
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Boeken

P

rachtig boek over rivier de Vecht
De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht beschrijft de geschiedenis van het landschap, de rivier
en bewoners. Experts op het gebied van archeologie, aardkunde, bouwgeschiedenis en historische
geografie hebben bijdragen geleverd aan wat nu al
een standaardwerk over het Vechtdal genoemd kan
worden. In het eerste deel van het boek komen
chronologisch onderwerpen als geologie, bewoningsgeschiedenis, ontstaan van het landschap,
kastelen en grootgrondbezit, historische gebeurtenissen, de rivier en (oude) zijarmen, landbouw,
scheepvaart etc. aan bod. De tweede helft behandelt thema’s als infrastructuur (wegen, waterbeheersing), landschapstypen (agrarisch landschap,
landgoederen), nederzettingen. Tussendoor staan
portretten van mensen die door hun beroep of anderszins nauw met de Vecht zijn verbonden. Opvallend veel (nieuwe en historische) kaarten zijn opgenomen in het rijk geïllustreerde boek.
Onmisbaar voor iedereen die iets heeft met het
Vechtdal!
Het boek kost tot 1 januari slecht 24,95 euro. Daarna 34,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel.

H

et Nederlandse Landschap, niet alleen maar kommer en kwel…
Frank Berendse, hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie, wandelde en fietste de afgelopen twee jaar
door Nederland om de staat van de Nederlandse natuur te onderzoeken. Hij werd er afwisselend vrolijk en
somber van. De stemming werd bepaald door de functie die het landschap vervulde. Op locaties waar de
agrarische bedrijfsvoering de boventoon voerde was
somberheid troef. Veel “groen asfalt” ,zoals uitgestrekte monotone landerijen met Engels raaigras of maïs.
Het intensief bewerkte boerenlandschap wordt door
Berendse “Het dode land van Braks en Bleker” genoemd. ”Ik noem ze de rentmeesters van de verschroeide aarde”. Gelukkig zijn er nog een heleboel
plekken in ons land waar de biodiversiteit nog behoorlijk op peil is. Dat zijn dan vaak wel de locaties
waar de kleinschaligheid bewaard is gebleven. Of de
beschermde natuurgebieden. Dankzij inspanningen
van de natuurbescherming is er nog veel te genieten
in dit land. Maar juist dit beheer staat momenteel
onder grote druk. Minder geld voor natuurbeheer zal
snel leiden tot verlies van tientallen soorten. Met zijn
boek wil Frank Berendse proberen het draagvlak
voor natuur terug te brengen. “Ik heb gezocht naar
een toegankelijke vorm waarin ik mijn kennis kan
aanbieden. Ik moest op zoek naar avontuurtjes, die
ik de lezer kan voorschotelen”
Het boek “Natuur in Nederland” is een standaardwerk voor iedereen die zich in Nederland op een of
andere manier met de natuur bezig houdt. Het beschrijft tien landschapstypen, zoals rivierenland, de
hoogvenen van het oosten, het zeekleilandschap en
natuurlijk ook de beekdalen op het lage zand. Verder staan op website www.natuurinnederland.nl
wandelingen, die vrij te downloaden zijn. Het beekdallandschap in Drenthe wordt vertegenwoordigd
door een wandeling door het beekdal van het Anloërdiepje. De route start in Anloo.
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Terugblik

O

pslag verwijderen uit de hei
Op zaterdagmorgen 10 september was het
weer zover. De start van een nieuw seizoen landschapbeheer. Iedere tweede zaterdagmorgen van de
maand duikt de werkgroep het Overijsselse deel van
het Reestdal in en werkt mee aan het in stand houden van een eeuwenoud cultuurlandschap. Er wordt
gewerkt in terreinen van Landschap Overijssel, de
opdrachtgever van de werkzaamheden. De werkgroep bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers. Op deze
prachtige, maar erg warme ochtend werd een stuk
heide in De Haardennen ter hoogte van De Veentjes
geschoond van opslag. Honderden kleine dennen,
berken en vuilboompjes werden met de spade uit de
heide gestoken. Aan het eind van de morgen was de
klus geklaard en kon de groep (11 vrijwilligers) terugzien op een geslaagde klus. Een ontmoeting met een
adder was het hoogtepunt van de ochtend. Het werkseizoen duurt tot april 2012. 

W

andelen langs beek en es, 18 september
En weer bleek, dat je je niet moet laten beïnvloeden door weersvoorspellingen, regenkansen en hoeveelheden verwachte neerslagmillimeters. Het was op deze zondag uiteindelijk prachtig wandelweer. Lekker fris, prachtige Hollandse
luchten met felle opklaringen en een enkele bui. Dertien leden hadden zich opgegeven voor een wandeling van 19 kilometer door een deel van het dal van de Drentsche Aa. Knapzakroute K 57 maakt als het ware een lus om het rustieke dorpje
Anderen en kruist twee prachtige beekdalen, die van het Andersche diep en van het Scheebroekerloopje. Een prachtige
route door een oud cultuur landschap, zoals je dat op veel plekken in ons land niet meer aantreft. In restaurant Auberge
St.Hubert in Anderen werd de groep gastvrij ontvangen met koffie en heerlijke vruchtentaart. 

Z

aterdag 8 oktober 2011 - Vogelkers verwijderen
Deze regenachtige ochtend stond in het teken van de
bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers. Na de koffie in
de Wheem vertrokken we met 8 personen naar Groot Oever. Landschap Overijssel heeft daar een hakhoutbosje,
dat overwoekerd wordt met vogelkers. Vogelkers werd in
de jaren 20 gebruikt om dienst te doen als vulhout in
naaldhout aanplantingen. De struik zou de humus laag
verbeteren en dwingt door de schaduwwerking de dennen
tot hoogtegroei. Maar in de jaren 50 kwam men tot de ontdekking dat deze struik zich wel heel erg snel voorplant.
Staatsbosbeheer en andere natuurorganisatie besloten
toen deze bospest te bestrijden. Om de vogelkers te bestrijden is het nodig om de struik met wortels (met schop) uit te
steken. Ondanks de regen is dat goed gelukt. We zijn weliswaar nog niet van deze exoot af, maar in het Overijsselse
deel van het Reestdal en dan met name in ons werkgebied
(voormalige gemeente Avereest) vind je er niet zoveel meer!


K

inderen genieten va de herfst
De werkgroep kinderactiviteiten organiseerde twee inmiddels traditionele kindermiddagen “herfstdoedingetjes” in De
Wheem in Oud-Avereest. Op dinsdag 18 oktober kwamen er 20
kinderen, op woensdag 19 oktober waren er 54 kinderen aanwezig. Niet zo druk als andere jaren, maar wel gezellig. Er waren
scholen die nog geen vakantie hadden. Toch waren er weer veel
moeders, vaders, oma's en opa's met hun (klein)kinderen naar
de Wheem gekomen. Wat er allemaal te doen was? Een eland
opschilderen op kleine boomstammetjes. Een fotolijstje beplakken met houten diertjes. Van kleefmais leuke poppetjes, slangen, draken, enz. maken. Egeltjes maken van klei, met heel veel
stekels. En natuurlijk het kabouterpad lopen. In de gelagkamer
lagen eikels en kastanjes om mee te knutselen. Een spannend
verhaal werd voorgelezen in het opkamertje. Het ging over een
deftig mussenpaar, dat later toch heel gewone mussen bleek te
zijn. Ranja was er ook voor iedereen. Ieder kind ging er met een
tas vol zelf gemaakte spullen tevreden naar huis.
Gonda
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Z

aterdag 12 november Veentjes hebben
weer licht.
Op deze zaterdagmorgen was het druk in De
Veentjes in het zuidelijke deel van De Haardennen. Gewapend met beugelzagen en takkenscharen verspreidden zich zo’n twintig vrijwilligers over dit gebied, waar tientallen oude
veengaten liggen. In de tweede wereldoorlog
zijn deze veenputten gegraven. Oorzaak? Gebrek aan brandstof. En dan is turf altijd nog een
mooi alternatief. Zo werd er in die jaren op tientallen plekken turf gestoken. Nu, meer dan 60
jaar verder zijn veel putten dichtgegroeid, overwoekerd of liggen vol met blad en dood hout.
De meeste gaten liggen in het bos. De natuurwaarden zijn erg laag. De werkgroep landschapbeheer heeft in de afgelopen jaren echter een
groot aantal van deze veentjes weer hersteld.
Leeggebaggerd en opslag van bomen en struiken verwijderd. Er liggen dan ook prachtige
exemplaren in het terrein. Vol water, vaak met
een bijzondere flora. In het voorjaar en in de
zomer barst het hier van de heikikkers en groene kikkers. Een aantal van de veengaten kreeg
de laatste tijd door de snelle aanwas van boompjes en struiken te weinig licht. Dus moest deze
opslag worden verwijderd. Aan het eind van de
morgen kon de werkgroep tevreden kijken naar
een groot aantal open veengaten, waar straks
naar de winter de waterflora weer krijgt wat het
nodig heeft: zonlicht. 

M

eer dan zestig vrijwilligers uit onze regio
meldden zich zaterdagmorgen 5 november rond de klok van 09.30 op de parkeerplaats
aan de voet van het westelijk deel van de Archemer-/Lemelerberg. Daar zat een behoorlijke
delegatie van de natuurwerkgroep de Reest bij.
Veertien vrijwilligers van de werkgroep landschapbeheer hadden zich voor deze Nationale
Natuurwerkdag 2011 opgegeven. Ook een
groepje van tien leerlingen van het Vechtdal
College in Dedemsvaart waren present. Zij deden deze dag mee in het kader van hun Maatschappelijke Stage. Leerlingen in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs moeten dit schooljaar zes uren van hun vrije tijd besteden aan
vrijwilligerswerk. Onder leiding van ervaren leden van onze werkgroep landschapbeheer
mochten ze verdeeld in kleinere groepjes aan
het werk. Dat werk bestond uit het omzagen van
talloze dennetjes, die grote delen op de heide
proberen te veroveren. Heidebeheer bestaat uit
het openhouden van de grote paarse vlakte. Dat
kan door begrazing (schapen bijvoorbeeld),
maar zaailingen van de talrijk aanwezige grove
dennen worden niet door schapen gegeten. Het
enige dat dan nog rest is een scherpe beugelzaag. Maar die moet dan wel door mensenhanden worden bewogen! Een prima locatie voor de
Natuurwerkdag dus! De dag was door Landschap Overijssel georganiseerd. Na de koffie en
een welkom door districtbeheerder Hans Dijkstra en ook nog een leuk ritje met trekker en

De kinderen vermaken zich best

oplader richting de werkplek, lag het gereedschap al klaar. Vanaf het
“basiskamp” was er nog geen sprake van mooi uitzicht over de hei. Groene muren van honderden dennetjes maakten dit onmogelijk. Snel na de
instructies van Hans Dijkstra onderging het landschap een ware metamorfose. Als een kudde uitgehongerde Schotse Hooglanders stortte de
groep zich, gewapend met fel oranje gekleurde beugelzagen en takkenscharen, op de zich van geen kwaad bewuste dennetjes. In een uur tijd
was de massa-executie achter de rug. En na het verslepen van de afgezaagde dennen had het landschap een totaal ander karakter. De heide
had weer licht en ruimte! Daarna verspreidde de groep zich wat meer
over de uitgestrekte vlakte en werd er nog veel opslag verwijderd. De
nationale Natuurwerkdag werd op de Lemelerberg een mooie dag. Dat
kwam natuurlijk door het perfecte weer en de prachtige werklocatie,
maar zeker door de ontspannen sfeer en de prima organisatie
(duidelijke instructies, goed gereedschap, lekkere erwtensoep met roggebrood en spek) van Landschap Overijssel. Mag ook wel eens gezegd
worden. 
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ialezing Andre Donker 17
oktober
“Prachtige resultaten de laatste
jaren op gebied van flora en
fauna in het Dwingelderveld, in
het Drents Friese Wold en het
Fochteloërveen. En dan maar
zeggen dat natuurbeheer niet
helpt!” André Donker, boswachter en pr functionaris voor de Nederlandse natuur in het
algemeen en die van Zuid-Drenthe in het bijzonder, kan
het niet voor zich houden: als de plannen van dit kabinet
allemaal doorgaan en staatssecretaris Henk Bleker met
de Wet Natuur gaat bepalen op welke manier het kleine
beetje natuur dat we nog hebben in dit land wordt beheerd, of juist niet meer wordt beheerd, dan zijn de rapen
gaar. Dieren die nu beschermd zijn worden zijn dan min of
meer vogelvrij verklaard. Toch heeft de avond, die voornamelijk over onze inheemse amfibieën en reptielen gaat een
positief karakter. De 45 aanwezigen krijgen van herpetoloog André Donker een enthousiaste en vakkundige diapresentatie (soms met kikkergeluiden) over de twee klassen
gewervelden waar de gemiddelde Nederlander veel te weinig van weet: de amfibieën (kikkers, padden en salamanders) en reptielen (hagedissen en slangen). Door interactie
met de zaal en de gedreven manier van vertellen verveelt
het verhaal geen moment. André brengt ook weetjes, die
weinig mensen bekend zijn: kikkers gaan in het voorjaar af
op de geur van de algen in het water, bruine kikkers herken je aan hun ronde stompe neus, de levendbarende
hagedis zal in ons land uitsterven door klimaatverandering
enz. Dat Drenthe dé adderprovincie van ons land is, is misschien wel bekend, maar wie weet dat de grondwaterstand
daar veel mee te maken heeft? Het laatste deel van de
lezing gaat over het ranavirus, de “kikkerdoder”. Het virus
komt uit de wereld van de terraria en lijkt niet te bestrijden.
Vooral groene kikkers zijn het slachtoffer. De kans bestaat,
dat we het in de toekomst zonder het gekwaak van de
groene kikker moeten doen. Het lijkt erop, dat het ranavirus de bruine kikker en de heikikker niet reduceert. Zeker
is het allemaal niet, er is nog veel niet bekend. Aan het
eind van de avond vertelt André over zijn bekendheid die
hij heeft als “twitterende boswachter”. Hij krijgt veel
smsjes, mailtjes en tweets. De sociale media ziet André
Donker als het middel van deze tijd om mensen bij de
natuur te betrekken. 
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iapresentatie donderdag 24 november
Vogelfotografie van
Tom van Hell is van uitzonderlijke klasse
“Natuurfotografie moet
niet een doel op zich zijn.
Niet het scoren van dat
ene plaatje is waar het
allemaal om draait. De sfeer, die je in een foto legt is veel
belangrijker. En niet alles hoeft te lukken. Ik besteed veel
aandacht aan het opbouwen van het beeld.” Aan het woord
is Tom van Hell uit Scherpenzeel. De meer dan veertig aanwezigen luisteren en kijken met veel belangstelling naar zijn
diapresentatie over het Nederlandse polderleven. Veel opnames zijn gemaakt in het open landschap van Arkemheen,
één van de mooiste polders van ons land.
Tom maakt veel foto’s vanuit de auto. Een betere schuilhut
kun je soms niet bedenken. De kwaliteit spat van het
scherm! Vlijmscherpe opnames van typische polderbewoners: kleine plevier, grutto, torenvalk, aalscholver, meerkoet
(“die zijn behalve agressief ook mooi van lelijkheid”), fazant
en nog veel meer. Regelmatig reageert de zaal op het verhaal van de foto’s. Een te gulzige aalscholver, die zich vergaloppeert aan een veel te grote vis maakt de lachspieren
los. Maar er is veel meer te beleven. In de presentatie zitten
veel mini-serietjes waarin van alles gebeurt. Vechtende grutto’s, een baltsende blauwborst, op het ijs landende grauwe
ganzen, parende boerenzwaluwen, badderende krakeendjes enz. Tom van Hell vertelt op een bescheiden en rustige
manier over de foto’s die hij met zo veel liefde maakt. De
korte stiltes en pauzes die zo nu en dan vallen geven de
toeschouwer alle tijd om de beelden op te nemen. Wat opvalt zijn de composities waar zo goed over is nagedacht.
Geen foto van een buizerd alleen, nee de buizerd zit op een
paal naast een roestig hek. Links steken een paar rietpluimen af tegen een lichte en vage achtergrond. In een volgende dia vliegt de buizerd op.
Aandacht voor detail is er ook. Met enige regelmaat wijst
Tom op kleine schakeringen in het verenkleed van vogels
als fazant en krakeend. Naast vogels komen ook zoogdieren als ree en haas langs. Aan het eind van de avond krijgt
de fotograaf een applaus waaruit af te leiden is, dat de zaal
een prachtige avond heeft gehad. 

Z

aterdag 10 december - wilgen knotten
Op deze mooie zaterdagochtend in december
nam de werkgroep landschapbeheer tegenover
de Mulderij op “Het Krok” een aantal wilgen onder
handen. Om de twee,drie jaar moeten deze bomen worden geknot. Het is in het begin van de
ochtend nogal fris, maar al snel komt de zon er bij.
De deelname is deze dag een beetje aan de lage
kant. Slechts zeven leden van werkgroep, maar
dit werd weer volledig gecompenseerd door vijf
leerlingen van het Vechtdal College, die deze morgen uren maakten voor hun maatschappelijke
stage. Verder waren er vijf mensen van het ooievaarsstation “de Lokkerij” om de wilgentenen te
verzamelen. Deze buigzame takken worden gebruikt om ooievaarsnesten te maken. De nesten
worden verkocht aan dierentuinen en particulieren. Dit is een van de belangrijkste inkomsten van
de Lokkerij. 
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AGENDA

I

eder seizoen bieden we u weer een gevarieerd programma
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 dialezingen
vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De diapresentaties worden gehouden in het Vechtdal College aan de Langewijk 43 in Dedemsvaart. Het programma voor januari 2012 tot en met de
eerste helft van april 2012 ziet er als volgt uit:

Zondag 8 januari 2012: nieuwjaarswinterwandeling
Op deze tweede zondag van het nieuwe jaar organiseren we
weer vanuit informatiecentrum De Wheem in Oud-Avereest
een korte en een lange wandeling door het mooie winterse
Reestdal. In De Wheem kan iedereen een routebeschrijving
ophalen. Deelname is gratis en na afloop is er warme chocolademelk en krentenwegge. Meer info vindt u elders in deze
Reestinfo. Start om 09.00 uur.
Zaterdag 14 januari 2012: werken in het landschap
De werkgroep Landschapbeheer gaat op deze morgen met
de beugelzaag aan het werk. Een lange houtsingel bij het
Molenbosje bij Balkbrug is erg aan een onderhoudsbeurt toe.
Voor een houtsingel en ook houtwal betekent dat, dat de
bomen vaak tot aan de grond wordt afgezet, om te voorkomen dat deze alleen nog groei van boven vertonen. Vaak
staan ook eerder geplante bomen en struiken te dicht op
elkaar. Een houtwal is voor de aanwezige fauna een belangrijk biotoop. Dieren als ree, das en bunzing vinden er beschutting en voedsel. Bovendien gebruiken ze houtsingels als
verkeersweg. Daarom moet een houtsingel niet te open zijn.
Verzamelen om 09.00 uur in De Wheem in Oud-Avereest.
Zaterdag 4 februari 2012: fotocursus “winter”
De zon hoeft niet altijd te schijnen om mooie foto’s te maken.
U moet eens weten hoe mooi het winterlicht kan zijn! Zachter
licht kun je niet krijgen. En dat is nou juist wat je als fotograaf
wilt om bijvoorbeeld een mooie landschapsfoto te maken.
Fotograaf Maas van de Ruitenbeek komt naar Oud-Avereest
om de gemaakte foto’s van die dag te bespreken. Elders in
deze Reestinfo meer aandacht voor deze cursus.
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur. Kosten 15 euro. Alleen voor leden.

Dinsdag 7 februari 2012: diapresentatie Michiel Schaap
De derde diapresentatie het vierluik “Natuur dichtbij” wordt
gehouden door natuurfotograaf Michiel Schaap uit Lochem.
Hij gaat voor ons een lezing geven over de natuur in het oosten van Nederland. Dichterbij kan eigenlijk niet! Op zijn website vertelt hij:
“Fotograferen in Oost Nederland heeft voor mij als groot
voordeel dat je als fotograaf de keuze hebt je te begeven in
verschillende landschapstypen met de bijbehorende flora en
fauna. Beekdalen, kampen- en essenlandschappen, heidevelden, landgoederen, natte en droge boscomplexen en natuurlijk de uiterwaarden langs Nederlands mooiste rivier de
IJssel. Graag laat ik u hiervan een compilatie zien van beelden die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. De presentatie
geeft een beeld van de geweldige variatie in flora en fauna
die Oost Nederland rijk is, algemene soorten maar zeker
ook de minder voorkomende soorten zullen de revue passeren.”
Voor meer info over deze fotograaf:
www.michielschaap.nl
Dit belooft ook weer een mooie avond te worden.
Aanvang om 20.00 uur in het Vechtdal College, Langewijk
43 in Dedemsvaart.
Toegang is gratis, ook voor niet-leden.
Zaterdag
11
februari 2012:
werken in het
landschap
De
werkgroep
Landschapbeheer gaat op
deze
morgen
door met het
werk waar ze in
januari
mee
gestopt is, namelijk het afzetten van de houtsingel bij het
Molenbos.
Verzamelen om
09.00 uur in De
Wheem in OudAvereest. Na de
koffie en de
krentenwegge
naar de werkplek. Er wordt
gewerkt
tot
12.00 uur.

AGENDA
Woensdag 14 maart 2012: Kindermiddag ‘Braakballen’
De werkgroep kinderactiviteiten verzorgt op deze middag in samenwerking met Landschap Overijssel een
leuke en spannende kindermiddag in bezoekerscentrum De Wheem in Oud-Avereest. De activiteit staat in
het teken van ‘Braakballen’. Ben jij tussen de zes en
twaalf jaar kom dan om 14.00 uur naar De Wheem en
ontdek welke dieren een uil gegeten heeft. Hoe? Door
het uitpluizen van braakballen! In de braakballen zitten
de botjes van de dieren die een uil gegeten heeft. Voor
1 euro kun je meedoen. Meld je vooraf wel even aan bij
Alien Klein, telefoon 0523 - 65 63 95
Donderdag 23 februari 2012: vogelcursus
Ook deze winter weer een vogelcursus voor de liefhebber. Het
onderwerp is “Vogels van de Archemerberg”. Deze bult ligt,
zoals u ongetwijfeld weet, achter Ommen en is een onderdeel
van de Lemelerberg. De natuur is er erg divers. De verschillende landschapstypes (heide, naaldbos, loofbos, stuifzand e.d.)
staan garant voor veel vogelsoorten. Ook in de winter! In de
cursus behandelt Judith Schmidt 30 soorten.
Voor meer informatie zie elders in deze Reestinfo.
Tijd: 19.30 uur.
Locatie: biologielokaal Vechtdal College, Langewijk 43 Dedemsvaart
Dinsdag 6 maart: diapresentatie Bas Meelker
Bas Meelker (1972) is een gepassioneerd Nederlandse natuuren landschapsfotograaf. In 2002 pakte hij voor het eerst een
camera in de hand om deze vervolgens niet meer los te laten.
De fotografie heeft Bas zich zelf eigen gemaakt. In de afgelopen
jaren heeft zijn carrière een grote vlucht genomen. Hij mag zich
rekenen tot de top van de Nederlandse natuur- en landschapsfotografen.
De natuurwerkgroep is erg ingenomen met de komst van deze
talentvolle fotograaf. De diapresentatie bestaat uit een verhaal,
dat Bas speciaal voor ons heeft samengesteld met daarin veel
aandacht voor de fotografie van het Nederlandse landschap,
waarin natuurlijk de flora en fauna niet ontbreekt.
Aanvang : 20.00 uur.
Locatie: Vechtdal College,Langewijk 43 in Dedemsvaart
De toegang is gratis, ook voor niet-leden.
Zaterdag 10 maart 2012: werken in het landschap
Op 9 maart 2003 werden door zo’n 30 vrijwilligers van de natuurwerkgroep honderden bomen geplant in Plan Hof. Dit project bestond uit de aanleg van een rabattenbos in het zuidwestelijke deel
van De Haardennen. Rabatten zijn lange door greppels begrensde
stroken land waarop voeger geriefhout werd geplant. Inmiddels
zijn we bijna negen jaar verder en wordt het tijd om de smalle
houtwalletjes af te zetten. Een mooie klus, tenslotte hebben we als
vereniging een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van
het bosje. Verzamelen in de Wheem om 09.00 uur.
Er wordt gewerkt tot 12.00 uur.

Donderdag 5 april 201: ledenvergadering
Op deze avond blikken we terug op het afgelopen verenigingsjaar. Met vlotte diapresentaties brengen we de
activiteiten van onze nwg in beeld. Kinderactiviteiten,
landschapbeheer, nestkastbeheer en nog veel meer. De
vorige ledenvergadering (2011) werd goed bezocht en
het werd een leuke avond. We hopen weer op een goede belangstelling vanuit de leden. Ongeveer twee weken
voorafgaand aan deze avond ontvangt U de Reestinfo
met daarin de agenda voor deze avond.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: biologielokaal Vechtdal College,Langewijk 43
Dedemsvaart
Zaterdag 14 april 2012: afsluiting landschapbeheer
Aan het eind van het werkseizoen sluiten de kleine en
de grote groep landschapbeheer het seizoen af met een
excursie en een lunch. Deze worden aangeboden door
Landschap Overijssel. De vrijwilligers van beide groepen
ontvangen in maart een uitnodiging met daarop het
programma. Het gaat wel een bijzondere bijeenkomst
worden, want er wordt meer beëindigd dan alleen maar
een seizoen landschapbeheer.
Tijd: 09.00 uur.
Locatie: De Wheem in Oud-Avereest

