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Mededelingen uit het bestuur

H

et winterseizoen ligt weer achter ons. Vier prachtige diapresentaties hebben we gehad. Bevlogen fotografen met
mooie plaatsjes en boeiende verhalen. En veel belangstelling!
Ook veel nieuwe gezichten in de zaal. We kijken er met voldoening op terug. Klaas Krol kijkt ook met een goed gevoel om. Hij
neemt op 14 april afscheid van de werkgroep Landschapbeheer.
Na meer dan 12 jaar coördinatie van de kleine en grote groep is
Klaas toe aan een nieuwe uitdaging. In een interview in deze
Reestinfo vertelt Klaas erover. Ik maak u ook graag attent op een
ander artikel. Het gaat over de Maatschappelijke Beursvloer,
waar de nwg de Reest aan deel nam. Dit blijkt een interessant
fenomeen, het kan het werk van onze vereniging meer inhoud,
verdieping en voldoening opleveren. Als u het leest snapt u wat
ik bedoel. In de komende maanden worden we vooral buiten actief. Voor de leden van de vogelsectie breken leuke weken aan.
Wist u dat we meer dan vierhonderd kleine nestkasten beheren?
En dat we acht ooievaarsnesten in bezit hebben? En dan noem ik
nog niet de kerkuilen-, steenuilen en torenvalkkasten, die soms
op plekken hangen waar u (misschien) het bestaan niet van weet.
In september beginnen we weer met een agenda. Maar zover is
het gelukkig nog niet. Eerst voorjaar en dan hopelijk een heerlijke
zomer. Veel leesplezier!
Namens het bestuur van de nwg
Jan Dijkema, voorzitter 

V

an de penningmeester
Zoals u in de vorige Reestinfo kon lezen gaat de inning van de
contributie steeds minder d.m.v. acceptgirokaarten. Ook dit jaar
gaat dit weer erg goed. Veel leden hebben de contributie over het
jaar 2012 inmiddels overgemaakt. Onze hartelijke dank daarvoor.
De leden, die dit nog niet gedaan hebben willen we vriendelijk vragen dit alsnog te doen. 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”.Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun. 

W

e willen graag uw emailadres
Zoals u weet verschijnt de Reestinfo drie keer
per jaar. Een mooi medium om het reilen en zeilen van
de vereniging onder de aandacht te brengen. U bezoekt
uiteraard met enige regelmaat
onze website om even te kijken wanneer er weer een dialezing is, of om op de hoogte
te blijven van het werk van
onze vogelsectie of de werkgroep landschapbeheer. U
merkt natuurlijk ook hoe belangrijk het medium internet
de laatste jaren is geworden. En dan hebben we het
nog niet eens over de sociale media. Wat moet een
mens tegenwoordig zonder Facebook en Twitter? Gelukkig valt dat laatste nog wel wat mee, we doen er als
natuurwerkgroep nog niet zo heel veel mee, maar in het
normale gebruik van internet (informatieverstrekking
richting een doelgroep) zien we wel mogelijkheden die
we nog niet goed hebben benut. We willen onze meer
dan 200 leden graag snel en direct kunnen bereiken.
Bijvoorbeeld, om nog even de aandacht te vestigen op
een leuke activiteit, of bijzondere waarnemingen te
melden, leuke wandel- of fietstips door te geven, noem
maar op.
Leuke attentie
Daarom vragen we u vriendelijk: wilt u een mailtje sturen naar het emailadres, dat u vindt op onze website
www.nwgdereest.nl ? We beloven u dat we uw emailadres alleen gebruiken binnen onze vereniging. Voor elk
25e email- adres dat we binnenkrijgen hebben we een
leuke attentie klaar liggen. U doet toch ook mee? Stuur
u email adres naar: nwgdereest@gmail.com 
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Ledenvergadering

A

an de leden van de natuurwerkgroep “De Reest”
Betreft: ledenvergadering
Dedemsvaart, maart 2012
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden
op donderdag 5 april 2012 in lokaal 5 van het Vechtdal
College, Langewijk 43 in Dedemsvaart.
De vergadering begint om 20.00 uur .
De agenda ziet er als volgt uit:

1.

Ontvangst met koffie/thee en welkomstwoord door de
voorzitter.

2.

Verslag van de vorige vergadering, die gehouden werd
op 8 maart 2011.

3.

Overzicht van de verenigingsactiviteiten van het afgelopen jaar (digitale presentatie).

4.

Financieel verslag door de penningmeester. Verslag
kascontrolecommissie.

5.
6.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Verslag werkgroep landschapbeheer (digitale presentatie).

N

wg stopt met nieuwjaarswinterwandeling
Aan een leuke traditie komt een eind. Sinds 1993 organiseerde de nwg de Reest op de eerste of tweede zondag van
de maand januari ieder jaar een nieuwjaarswinterwandeling.
Wandelaars konden in informatiecentrum De Wheem een
routebeschrijving op halen van een korte of een lange wandelroute. Veel routes zijn bedacht door Thom Snijder. Na twintig
nieuwjaarswandelingen heeft het bestuur besloten om er mee
te stoppen. Waarom? In de eerste plaats zijn we allang niet
origineel meer. Veel organisaties organiseren in onze regio
rond de jaarwisseling snertwandelingen, oudejaarswandelingen, nieuwjaarswandelingen enz.

7.
8.
9.

Verslag vogelsectie (digitale presentatie).
Verslag werkgroep kinderactiviteiten (digitale presentatie)
Samenstelling bestuur:
Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling:
J.Dijkema, voorzitter
Jaar van aftreden: 2012,
herkiesbaar
T.Schmidt, penningmeester
Jaar van aftreden: 2014
H.Derks, secretaris
Jaar van aftreden: 2015
A. van der Meulen, bestuurslid Jaar van aftreden: 2013
Het bestuur hoopt in de loop van dit verenigingsjaar het
aantal bestuursleden weer uit te breiden tot vijf.

10. Rondvraag
11. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Contactadres:
De Hazelaar 4
7701WD Dedemsvaart
0523-610321
email: h.a.derks@home.nl

De spoeling wordt dan wel erg dun. Aan de laatste
wandelingen van zondag 8 januari 2012 deden
maar 100 wandelaars mee. Het klinkt een beetje
zelfverzekerd, maar daar doen we het niet voor. In
het verleden maakten we zondagen mee met viertot vijfhonderd wandelaars.
In de tweede plaats hebben we het ook wel een
beetje gehad. We willen weer wat anders. We hebben al nieuwe ideeën, maar echt concreet is het
nog niet. Daar berichten we dan wel over.
Tradities zijn er niet alleen om ze te handhaven,
soms is het ook goed om ze te beëindigen. 
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Bank

N

atuurwerkgroep plaatst tweede bank
Evenals vorig jaar schenkt de natuurwerkgroep
een mooie eikenhouten bank aan Landschap Overijssel. De bank is gemaakt door Wilco Batterink. In het
voorjaar van 2011 plaatste de nwg al een bank aan de
oevers van het Katingermeertje. Langs deze plek lopen
meerdere langeafstandsroutes zoals de Loop van de
Reest. De bank die we dit voorjaar gaan plaatsen komt
te staan op Den Westerhuis. Vanaf deze locatie heb je
een prachtig uitzicht over het Reestdal en zie je boerderij De Wildenberg liggen. Je kijkt over het Drentse
deel van het Reestdal. Een toplocatie om even lekker
uit te rusten of wat te mijmeren.
Waar doen we dit van? De werkgroep landschapbeheer zet met enige regelmaat houtsingels of geriefhoutbosjes af. (zie terugblik activiteiten). De houtopbrengst mogen we van opdrachtgever Landschap Overijssel houden en verkopen voor de verenigingskas. Een
deel van dit geld willen we als vereniging ieder jaar
besteden aan het maatschappelijk belang. Eerder
maakten we al paneeltjes voor de landbouwgewassen
op de Zuidberg en plaatsten we langs het kerkenpad
een hoogzit. 

© 2012 Willemien van Ittersum
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Tjiftjaf

D

e Tjiftjaf/Phylloscopus collybita.

De tjiftjaf, terwijl ik dit schrijf heb ik dit kleine grijsgroene vogeltje dit jaar nog niet gehoord, maar hij kan
ieder moment verschijnen.
De tjiftjaf is een klein druk vogeltje van 10 tot 12 cm.
Hij vliegt elk jaar naar Afrika om daar de winter door
te brengen en komt dan begin maart terug. Sommige
tjiftjaffen gaan niet zover en blijven ten noorden van
de Middellandse zee of nog dichter in de buurt.
Ze komen in maart
Zodra ze in maart aankomen beginnen de mannetjes
meteen te zingen, het tip-tap-tip-tap geluid is dan niet
van de lucht. Er zijn veel meer mannetjes dan vrouwtjes tjiftjaffen en heel veel mannetjes blijven daardoor
eerst alleen. De tjiftjaffen broeden meestal twee keer
en dan is er voor de vrijgezelle mannetjes een herkansing. Dit is ook de reden waarom het zingen van de
tjiftjaffen de hele zomer door gaat. De mannetjes hebben tot diep in de zomer kans om een vrouwtje te
versieren.
Liedje
Als je goed luistert naar het liedje dan hoor je dat het
slotakkoord anders is. Het begint met tip-tap-tip-taptip-tap-tip-tap en eindigt met ti-tu. Soms als het tiptappen er nog niet zo in zit zeggen ze alleen ti-tu.
Hun roepje voor contact en alarm is wiet, dit wordt net
zo vaak herhaald tot de kat van de buren weg is. Zolang de tjiftjaffen zingen is er geen probleem om te
herkennen. Maar houden ze hun bekje dicht dan
wordt het verhaal anders.

tjiftjaf en fitis

Tjiftjaf en fitis
De tjiftjaf en de fitis lijken namelijk als twee druppels water op
elkaar. In het voorjaar gaat het nog wel. Dan hebben de meeste
tjiftjaffen zwarte pootjes en is het hele verenkleed in het geheel
wat donkerder als bij te fitissen. De fitis heeft geen zwarte pootjes, ze zijn geel tot vleeskleurig.
De tjiftjaffen zwaaien nogal eens met de staart omhoog, dit zal
een fitis nooit doen. In het najaar zijn ze niet van elkaar te onderscheiden en zingen ze ook niet meer. Dan moeten we weer
wachten op het volgende broedseizoen.
Maar voorlopig kunnen we nog van zijn liedje genieten.
Broeden
De tjiftjaf broedt laag bij de grond en houd van rommelige
tuinen en bossen met veel onderbegroeiing. Het vrouwtje bepaalt de plaats waar het nest komt en bouwt deze ook zelf. Ze
wordt alleen begeleid door het mannetje maar deze bouwt
niet mee. Het nestje is bolvormig en is gemaakt van dode
bladeren en gras. Ook wordt er vaak mos en korstmos in verwerkt. De binnen kant wordt gevoerd met haren, wol en veertjes. Daarin legt het vrouwtje 5 tot 7 witte eieren. Als het laatste ei gelegd is begint ze met broeden. De jongen komen na
14 dagen uit en blijven ongeveer 14 dagen in het nest. Ze
worden vooral door het vrouwtje gevoerd. Na het uitvliegen
zorgt het vrouwtje nog lange tijd voor haar kroost.
Ze zitten overal
Overal in onze directe omgeving komen tjiftjaffen voor. In het
bos, in een rijk begroeide tuin, wat bosjes langs de weg. Ze
hebben geen groot territorium en zijn met een paar bosjes
tevreden. Het mannetje zingt graag boven in een boom of
struik. Meestal gaan ze daar niet rustig voor zitten maar het
tip-tappen gaat zo onder het eten door.
Tijdens een wandeling of een eindje fietsen kun je zo al heel
wat tip-tappende tjiftjaffen horen, want ze broeden massaal
in Nederland. Als je ze wilt zien moet je toch even stilstaan.
Ze hebben natuurlijk een mooie schutkleur en ze zitten
nooit stil. De tip-tappende tjiftjaffen geven altijd een echt
voorjaars gevoel, luister maar eens.
Judith
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Uit de tuinen van Herbora

G

een seizoen is zo krachtig
als de lente! In de zomer
staat alles een beetje stil, alles
groeit nog wat uit en laat zich
door de zon rijpen, de herfst
laat nog wat verder rijpen en
begint dan met de teruggang en het afsterven, de winter kent ook weer een stilstand en rust…. Maar het
voorjaar!! Van ‘niets’ komt alles weer tot volle wasdom
en in een rap tempo!
Op 21 maart, als de nacht even lang is als de dag dan
is er nog een soort balans, er is nog wat stilte en nog
niet zoveel power, maar als de zon dan in Ram komt,
dan gaat alles opeens heel hard! We komen dan
‘Chinees’ gezien helemaal in de ‘yang’ fase. Als je mee
beweegt met de natuur, want we zijn er onderdeel van,
kunnen we onze eigen lentekracht inzetten. Veel mensen snakken echt naar dat moment, ons humeur wordt
beter, we zijn meer buiten en dus in de zon. Dit is erg
belangrijk voor ons welbevinden! We zijn een beetje
bang gemaakt voor de zon, dat hij niet goed zou zijn voor
onze huid, maar wat dacht je van al die zonnebrandcrèmes? Ook niet zo goed voor de huid…! Veel buiten en in
de zon bezig zijn, (alleen niet in de volle zon op het
heetst van de dag) brengt licht in ons leven, vitamine D
in ons lijf en veel energie.
Momenteel zitten we in de reinigingstijd, de vastentijd tot
Pasen. Het klopt allemaal precies, ons lichaam zet het
teveel aan afvalstoffen uit de weefsels in de bloedbaan
met het doel om uitgescheiden te worden. Lukt dat niet
op de normale manier dan zoekt het lichaam een andere
uitweg: een verkoudheid, een ontsteking ergens, griep,
voorjaarsmoeheid etc.
Je kunt je lichaam helpen door in deze periode matig te
eten, niet te snoepen, zoveel mogelijk het vlees laten
staan, veel water te drinken en kruidentheeën te drinken:
brandnetelthee (de toppen zijn nu op hun krachtigst!),
paardebloemthee, guldenroedethee, berkenthee (juist de
jonge groene blaadjes: zo’n 8 blaadjes voor een mok). En
voeg aan je salade wat jonge paardebloemblad, zevenblad, longkruid en smeerworteltopjes (silicium!) toe, boordevol vitaminen, mineralen.
Op deze manier rol je gevitaliseerd het voorjaar door!

door Petra Oord

H

et kruid waar ik deze keer bij wil stilstaan is:
Longkruid: Pulmonaria officinalis
Longkruid is een voorjaarsbloeier en groeit het liefst een beetje in de schaduw. Het plantje was in de jaren 30 van de vorige
eeuw al vrij zeldzaam in het wild, in onze tuinen komt hij veel
voor! Hij begint eerst te bloeien, het blad groeit pas daarna
goed uit. In Frankrijk heb ik hem veel gezien op vochtige weilanden, daar stond hij zomaar: het Longkruid!
Wat zegt de signatuurleer over Longkruid:
De bloemetjes verkleuren van roze naar blauw, dit wijst erop
dat de plant werkt op de luchtwegen, waar gasuitwisseling
plaatsvindt van zuurstofrijk bloed naar zuurstofarm bloed.
Het blad en de stengel zijn sterk behaard, dit wijst op de werking op alle slijmvliezen, in dit geval vooral op de luchtwegen.
Bovendien lijkt het uitgegroeide blad met zijn witte vlekken
erg op een zieke long die lijdt aan bv. tuberculose. En de
naam zegt het al: longkruid, in de Volksgeneeskunde al lang
bekend om zijn werking.
Wat is de geneeskrachtige werking:
Het wordt gebruikt bij luchtwegaandoeningen die lager in de
luchtwegen zitten: longontsteking, lage bronchitis, longemfyseem, COPD klachten. Als je een longontsteking hebt ga je
natuurlijk naar de arts en krijg je een antibioticakuur. Maar je
blijft nog wel met de ontstekingsresten zitten. Longkruid ruimt
dit op, bouwt je systeem weer op door allerlei aanvullingen.
Verder is het kruid werkzaam bij het herstellen van littekens
in de long.
Het kruid wordt niet gebruikt tijdens de behandeling van tbc,
wel daarna, om heel veel op te ruimen.
Longkruid is verder een typisch voorjaarskruid: het verhoogd
je weerstand, is mineraal en vitaminen aanvullend, verkoelt
bij hoge koorts en ontstekingen.
Wat gebruik je?
De bloeiende toppen met het steeltje, vóór de middag, de
bladeren worden snel slap. Lekker door de salade en heel
gezond. De bloemetjes worden wel in ijsblokjes gedaan, staat
heel leuk!
Thee wordt er eigenlijk niet van gezet, in de kruidengeneeskunde wordt de tinctuur gebruikt.
Dus als je het plantje in je tuin hebt, bekijk het maar eens
goed, neem een topje en proef het voorjaar en de kracht…!
Op 19 en 20 mei sta ik met mijn kruidenkraam op de Roerige
Reestdagen, ik sta er met een heel scala van zalven, oliën en
kruiden. Heb je vragen of interesse voor een cursus of workshop of een advies: kom naar de Herborakraam.
Kijk voor verdere info op www.herbora.nl of bel: 0645963808/0523-638285.
Ik wens jullie een mooi voorjaar!
Een kruidige groet,
Petra Oord
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Natuurfotografie

L

andschap fotografie
De fotograaf kan de techniek van de
camera en fotografie, en alle compositieregels volledig in de vingers hebben,
maar zonder plan van aanpak is het niet
eenvoudig onderscheidende foto’s te
maken. Zonder plan zal een tot tevredenheid stemmend plaatje meestal een gelukstreffer zijn.
Weet wat u wilt
Fotograferen zonder vooropgezet plan is
als lukraak schieten met hagel. Deze
overdrijving is een poging het belang te
benadrukken van gedachtenvorming
voordat een sessie begint. We voorkomen
daarmee een onsamenhangend geheel
van willekeurige opnamen en verhogen
de kans op een geslaagde reportage.

door Auke vd Meulen

Voorbereiding
Als u op zoek gaat naar een locatie voor een mooie landschapsfoto kijk dan eerst
eens in uw eigen omgeving. Niet op het middaguur, maar vooral in de vroege ochtend of late namiddag. Zeker op die momenten zal uw inspiratie geprikkeld worden door dit bijzondere licht, fraaie luchten en mystieke nevels. Ook ‘s avonds
kan de maan mooie dingen doen met een landschap en zijn historische gebouwen vaak verlicht.
Wat heb je nodig
Een camera en een goed statief spreekt voor zich.
Bij veel zon is er niet alleen veel spiegeling, maar ook veel contrast. Het is dan
niet eenvoudig om heldere lucht en een uitgestrekte voorgrond goed belicht te
krijgen. Of de lucht is overbelicht of de voorgrond is te donker. Een grijsverloopfilter is hierbij de aangewezen accessoire. Een glazen plaatje dat aan de bovenzijde grijs is en halverwege verloopt naar geheel transparant. De dichtheid van
de bovenzijde kan variëren en ook de snelheid van het verloop van grijs naar
helder. Het plaatje zit in een houder die gedraaid kan worden en door het filter
omhoog of omlaag te schuiven wordt de overgang op de horizon gelegd. De
lichtmeetmethode van de camera staat op matrix, zodat het hele kader wordt
gemeten en de belichting waarschijnlijk niet hoeft te worden gecompenseerd.
Wordt in combinatie met een grijsverloopfilter in RAW opgenomen, dan wordt
een enorm groot dynamische bereik verkregen.
Samenvatting
Goed gereedschap is het halve werk, en dat is natuurlijk ook zo als u landschappen gaat fotograferen. Bovendien is het belangrijk dat u de karakteristieken kent van het gereedschap en dat u er mee overweg kunt. Aangezien landschap weidse onderwerpen zijn zal veel met groothoek worden gewerkt. 

Mooie foto
Tijdens de fotocursus op zaterdag 4 februari kregen de cursisten de opdracht om “het veld” in te gaan en foto’s te maken met onderwerpen als tegenlicht, compositie en perspectief. José Batterink maakt op deze winterse morgen deze
foto van een half bevroren oever van de Reest. Prachtige opname!
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Klaas en Henny
Het duurde niet lang of we maakte kennis met Henny…………aan
het einde van een zaterdagmorgen stonden er zo plotseling twee
dames voor onze neus. Met een pan erwtensoep……… …Henny,
waarom deed je dat?
Op verzoek van Klaas. Ik twijfelde eerst of ik het wel zou doen,
maar Klaas zei, dat ze dat erg leuk zouden vinden. Ik had ook nog
een flesje drank bij me, maar die heb ik toen maar niet laten zien.
Ik was niet helemaal zeker van mijn zaak.
Deze gebeurtenis was historisch, want sinds die tijd maakte de
werkgroep regelmatig kennis met de geweldige kookkunst van
Henny (red). Ga jij het missen?
Ik denk dat ik de sociale contacten ga missen. Sommige vrijwilligers kwam altijd even de keuken in lopen om te kijken naar de
kleur van de soep. Ik ging voor de gezelligheid ook nog wel eens
koffie drinken bij de kleine groep als die ergens aan het werk waren.

K

laas Krol: “Ik stop met een goed
gevoel”

Op de tweede zaterdag van april sluit
de werkgroep landschapbeheer het
seizoen 2011/2012 af met een excursie naar landgoed De Horte bij Dalfsen.
Op deze morgen is er echter ook op een
andere manier sprake van een afsluiting. Klaas Krol, jarenlang coördinator
van de twee werkgroepen (kleine en
grote groep) landschapbeheer neemt
afscheid. Ook echtgenoot Henny zegt
het vrijwilligerswerk bij de natuurwerkgroep en Landschap Overijssel vaarwel.
Beiden zijn toe aan een nieuwe uitdaging. In het volgende interview komen
Klaas en Henny aan het woord.
Klaas, weet je nog wanneer je als vrijwilliger bij de natuurwerkgroep kwam?
Dat zal in 1995 geweest zijn. Ik zag een
stukje in de Dedemsvaartse Courant
staan over de natuurwerkgroep, die bezig was met het schoonmaken van kikkerpoelen in de Haardennen. Ik had
toen nog een varkensbedrijf en een
groen hart. Ik vond toen dat je een agrarisch bedrijf ook mooi kon aankleden in
het landschap. We hadden toen een
stukje land over en hebben daar een
kikkerpoel gemaakt En het bedrijf stond
ook in een mooie singel .Dat groene zat
er altijd al een beetje in. Die klus van de
natuurwerkgroep sprak me zo aan, dat
ik me toen heb gemeld als vrijwilliger bij
de werkgroep landschapbeheer.

Wat ga jij straks doen?
Ik ga iets in de zorg doen, ik ben al met wat dingen bezig.
Klaas, waarom stop je er mee?
Ik heb dit werk altijd met erg veel plezier gedaan. Ik ben ongeveer twaalf en een
half jaar coördinator geweest en het liep eigenlijk altijd als een trein. Ik vind nu
wel, dat er een ander aan het roer moet komen. Ik wil stoppen op het moment,
dat het nog goed gaat. Maar ik ben ook toe aan een nieuwe uitdaging. Ik voel me
nog hartstikke jong (Klaas wordt 70, red) en heb zin om iets anders te doen. Nog
niet zo lang geleden stond ik er nog helemaal blanco in, ik had geen idee wat die
uitdaging zou moeten zijn, maar sinds kort heb ik via Landschap Overijssel gehoord dat ze op de Lemelerberg vrijwillige schaapherders zochten. Dat sprak me
aan, dus dat lijkt me straks leuk om te gaan doen. De bedoeling is dat ik een
aantal dagdelen met de kudde de Lemelerberg op ga. Schapen moeten per dag
zo’n zeven of acht uur grazen om aan hun dagelijkse voedsel te komen, dus het
is wel een klus waar je echt de tijd voor moet nemen. De kudde bestaat uit 220
schapen en als alle lammeren geboren zijn komen er nog zo’n 200 bij.
Je hebt erg lang de leiding gehad over de werkgroep landschapbeheer, wat trok
jou in dit werk?
Vooral de sociale contacten. Met mensen die in de Wheem komen, met Hans
Dijkstra van Landschap Overijssel, met de leden van de werkgroep. Ik ben van
huis uit ook een regelaar, dingen regelen en organiseren heb ik altijd al graag
willen doen, dus die combinatie was voor mij optimaal. Ik denk toch niet dat ik
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het ga missen, ik kijk met veel plezier terug, maar de nieuwe
uitdaging waar ik straks mee begin geeft me het gevoel dat
ik nu met het landschapbeheer wel klaar ben.
De werkgroep landschapbeheer heeft ontzettend veel verschillende klussen voor Landschap Overijssel gedaan. Welke
werkzaamheden spraken jou het meeste aan?
Die plantklus in maart 2003 bij Plan Hof vond ik een erg
mooie happening. Dat was toen een hele grote groep, veel
vrijwilligers namen hun vrouw en kinderen mee, iedereen
was bij het planten van meer dan 1200 boompjes betrokken
en we gingen ook allemaal door tot dat de hele klus klaar
was. En als je dan nu het resultaat ziet, hoe mooi dat rabattenbosje is geworden, dan geeft me dat een heel goed gevoel. Een andere activiteit, die was niet van de natuurwerkgroep, maar voor Landschap Overijssel, was de tijd van de
Blauwe Brigade. Met een kleine groep op mooie locaties in
de provincie stukje heideplaggen voor het gentiaanblauwtje
of hertenstoven maken voor het vliegend hert. We gingen
vaak naar Twente. Vaak met zijn vijven, ’s morgens om acht
uur weg. Erg gezellige tijd, ik kijken er met veel plezier op
terug.

En de Amerikaanse Vogelkers?
Op een bepaald moment bestond de kleine groep uit zes
personen. Als je dan iedere dinsdag- en woensdagmorgen in
het landschap wilt werken, moeten er ook veel klussen voor
zo’n groep zijn. Die waren er niet altijd. In overleg met Hans
Dijkstra hebben we toen besloten om te beginnen met het
bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers in het Reestdal.
Daar zijn we toen mee begonnen. Het is eigenlijk onbegonnen werk, maar we zijn nu toch wel zo ver, dat we de Vogelkers onder controle hebben.
Dieptepunten?
Het dieptepunt in al die meer dan twaalf jaar was de zaterdagmorgen toen we op Schrapveen een houtsingel moesten
afzetten en dat we toen door een echtpaar van de Drentse
kant op een nare manier werden benaderd om met dit werk
te stoppen. Wij hadden van Landschap Overijssel de opdracht om dit werk uit te voeren,
maar daar hadden ze geen begrip voor. We
raakten behoorlijk gefrustreerd en zijn toen
maar om elf uur gestopt. De aardigheid was er
helemaal af.
Moet je een bepaald gevoel hebben voor natuur en landschap om een goede landschapbeheerder te zijn?
Ik denk, dat je wel een band met het landschap moet hebben en dat je ook goed moet

weten waarom je iets in dat landschap gaat doen. Vrijwilligers die komen helpen moeten weten wat het nut van
hun werkzaamheden is. Een slecht voorbeeld is het afgezette hakhoutbosje achter Den Huizen. Dat is erg slordig
gedaan. Mensen die er langs komen snappen niets van de
chaos die je daar aantreft. Zoiets zal ons niet overkomen.
Je moet namelijk ook omwonenden informatie geven over
de klus die je gaat doen. Met uitleg en informatie kun je
mensen motiveren. Daarom vertel ik ook aan het begin
van de morgen altijd waar we gaan werken hoe we aan de
slag gaan en waarom we dat gaan doen.
Hoe zie je de ontwikkeling van het Reestdal in de komende jaren?
Het Reestdal is een oud cultuurlandschap en organisaties
als Landschap Overijssel moeten het bij het onderhoud
van dit landschap wel hebben van vrijwilligers. Als het
Landschap het in de komende jaren zonder vrijwilligers
moet doen, zie ik het somber in. Er zullen dan dingen verwaarloosd worden en dat moeten worden voorkomen. Een
mooie voorbeeld is het Vipera project. De heideveldjes in
de Poele en de Haardennen liggen er mooi bij, omdat ze
worden onderhouden, maar als je richting de Staatsbossen van IJhorst/Staphorst komt zie je dat de open plekken
die ze een paar jaar geleden hebben aangelegd weer volgroeien, omdat de opslag niet wordt verwijderd. Zonder
vrijwilligers red je het niet.
Jouw werk als coördinator wordt overgenomen door Huub
Derks en Wilco Batterink. Wat zou je ze vanuit jouw ervaring, willen meegeven?
Ik denk dat het belangrijk is om goede contacten met
Landschap Overijssel te houden, met Hans Dijkstra bijvoorbeeld. Maar ook dat je de werkzaamheden goed
voorbereidt. Ga altijd van te voren naar de plek toe waar
de groep aan het werk gaat, zodat je precies weet wat je
op die locatie gedaan wilt hebben. Als je dat voor ogen
houdt gaat het allemaal vanzelf wel goed.
Het lijkt erop dat je stopt met een goed gevoel.
Een heel goed gevoel. Wat dat betreft zou ik nog wel een
aantal jaren door kunnen gaan.
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Zwarte els

D

e zwarte els houdt van natte plekken
Als één boom in de wintermaanden makkelijk te herkennen
is, dan is het wel de zwarte els. Het silhouet wordt namelijk bepaald door de aanwezigheid van honderden zwarte elzenproppen,
de vrouwelijke katjes van vorig jaar. En als je wat dichterbij komt
vallen de paars gekleurde knoppen op.
Eenhuizig
Elzen zijn eenhuizig. Dat wil zeggen, dat de boom mannelijke én
vrouwelijke bloemen draagt. De bloemen worden katjes genoemd.
Het zijn windbloemen en ze vallen niet echt op. Lekker ruiken doen
ze ook al niet, insecten vliegen er aan voorbij. De mannelijke katjes,
lange gele “snottebellen”, produceren enorme hoeveelheden stuifmeel. Schud aan een elzentak met rijpe meeldraadkatjes en je ziet
het. Wolken geel poeder vliegt je om de oren. De vrouwelijk bloemen (stamperkatjes) vallen helemaal niet op. Het zijn ovaalronde
rode knopjes die uit kleine schubben bestaan. Het stuifmeel van de
meeldraadkatjes moet tussen deze schubben terechtkomen. Als de
stamperkatjes bestoven en bevrucht zijn veranderen ze in groene
kegeltjes. Het jaar erop zijn ze rijp en bruin/zwart van kleur. Ze worden dan elzenproppen genoemd.
Knoppen
Aan het blad herkent men de boom. Dat is waar, maar vergeet de
knoppen niet. Er zijn veel bomen en struiken met karakteristieke
knoppen. Denk maar aan de paardenkastanje met zijn kleverige grote bruine knoppen of de zwarte knoppen van de es. De eironde elzenknoppen zijn prachtig paars van kleur en ze staan op
kleine steeltjes. Er zijn mensen die er trommelstokjes in zien. Vooral in de maanden februari en maart, net voordat ze openbarsten, zijn ze goed te zien.
Hout
Het hout van de zwarte els is niet erg duurzaam, daar is het te zacht voor. Onder water en afgesloten van zuurstof is elzenhout wel in staat om lang houdbaar te blijven. Het heeft wel een bijzonder eigenschap. Als het hout in aanraking komt met de
buitenlucht verandert het sterk van kleur. Het blanke hout krijgt dan een oranjerode kleur. De oorzaak van die kleurverandering is niet helemaal duidelijk. Een poosje “Googlen” levert het antwoord in ieder geval niet. Wie het weet mag het zeggen. De
rode kleur van gezaagd elzenhout heeft altijd tot de verbeelding van de mens gesproken, want er zijn vele sagen en legendes
over gemaakt. Bijgeloof viert hier hoogtij. Zo zou een bloedende els een kwade geest herbergen. Tijdens de Middeleeuwen
was het kappen van elzen in Ierland verboden.
Elzensingels en moerasbosjes
In het Reestdal tref je op verschillende locaties elzensingels aan. Vaak langs
sloten of langs graslanden en akkers. Vroeger werden elzensingels geplant als
windsingels of om er brandhout of geriefhout uit te halen. In dat geval werden
de elzen tot op de grond afgezet. Dat gebeurde om de acht tot tien jaar. Na het
omzagen groeiden de elzen dan weer opnieuw uit.
Zwarte elzen tref je ook in kleine natte bosperceeltjes aan. Moerasbosjes kwamen vroeger veel voor op de flanken van een beekdal.
Elzensingellandschap als erfgoed
Een gebied, waar je mooie elzensingels kunt zien is de omgeving van Staphorst
en Rouveen. Toen dit gebied nog niet door ruilverkavelingen was verknald stonden hier duizenden elzen. Kilometers lange singels bepaalden het landschap.
Daar is veel van verdwenen. Gelukkig ziet men nu de waarde van dit oude cultuurlandschap in. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ziet dit landschap zelfs het liefst op de lijst van de Unesco. In 2010 startte een project van
de Provincie Overijssel i.s.m. netwerkbeheerder Tennet, de gemeente Staphorst en andere organisaties om het oude cultuurlandschap in de omgeving van Rouveen (o.a. langs de A28) een beetje de glans te geven van vroeger. Uiteindelijk moet zo’n 50
kilometer aan elzensingels worden hersteld of geplant. Tennet speelt hierin een rol als “goedmaker”, omdat een hoogspanningskabel die het Reestdal doorkruist niet wordt verwijderd. 
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Op de beursvloer

N

atuurwerkgroep op de
Beursvloer
Eind 2011 kregen we een
uitnodiging via de Stuw om
deel te nemen aan een
workshop “Goede Zaken”
die op 17 januari 2012 gehouden zou worden in Dedemsvaart. De brief maakte mij nieuwsgierig dus heb ik mij hiervoor opgegeven.
In deze workshop werd veel aandacht geschonken wat een
vereniging allemaal te bieden kan hebben voor andere organisaties en omgekeerd. Elke organisatie heeft tegenwoordig
te maken met bezuinigingen. Hierdoor komen juist de leuke
dingen in de knel. Er waren een 15-tal verenigingen en stichtingen aanwezig. Hierbij waren o.a. aanwezig: Jubal, Pels en
Pluim, Natuurhistorische vereniging, Kruidenhoeve, zorgboerderij, Hospice ’t Huis aan de Vecht, RIBW IJssel-Vecht
met maatjeswerk, de Sprank enz.

Elke organisatie mocht in een paar zinnen uitleggen wat ze
allemaal deden en wat ze eventueel te bieden hebben. Dus
wij houden ons bezig met landschapsonderhoud, organiseren wandeltochten in de natuur, geven workshops over vogels, organiseren dia-avonden en kunnen een fotocursus
geven. Daarna werden we in groepjes verdeeld en
kon je onderling over je vereniging of stichting praten. Hierdoor kreeg je een antwoord op de volgende vragen:

 Hoe kunnen we juist in deze tijden van bezuini-

gingen samenwerken met bedrijven en andere
organisaties?
 Wat maakt onze organisatie aantrekkelijk voor
andere bedrijven?
 Wat kunnen we als tegenprestatie vragen maar
anders dan geld?
 Hoe kunnen we ons presenteren op de beursvloer?
Met deze informatie zijn Jan Dijkema en ondergetekende op 8 februari 2012 naar de Maatschappelijke Beursvloer in Hardenberg (in het LOC aan de
Parkweg) geweest om onze natuurwerkgroep zo
goed mogelijk te “verkopen”. Met een wervende

folder en een paar badges met onze naam en logo opgespeld
waren we er helemaal klaar voor….. Op sta-tafels konden we
onze spullen kwijt. De opening werd verricht door wethouder
De Vent. Van 19.00- 20.30 uur was de markt geopend. Elke
deal die gemaakt zou worden werd door een notaris en accountant voorzien van een handtekening.
Door de goede presentatie op de workshop kwamen er al meteen enkele gegadigden op ons af. De eerste was Truide van
der Veen coördinator van de Stichting Vechtstate. Deze werken met vrijwilligers in de zorg en kwam bij ons vragen of wij
een wandeling door het Reestdal wilden verzorgen voor hun
leden. Als tegenprestatie komen de dames ons dan in het
najaar een ochtend in het landschap helpen. Dit was de 1e
match.
De 2e match werd gemaakt met De Sprank. Hier worden
mensen met een beperking bezig begeleid. Wij bieden een
excursie aan voor een aantal mensen die goed ter been zijn.
Deze kunnen dan mee om b.v. nestkastjes te bekijken. Als
tegenprestatie gaan ze cake voor ons bakken die wij onze
bezoekers kunnen aanbieden tijdens een van onze diaavonden.
De 3e en 4e match hebben we gemaakt met de Stichting
RIBW. Deze stichting staat voor Regionale Instelling voor
Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn in de regio Noordwest-Overijssel. Voor één groep hebben we afgesproken dat
we een fotocursus gaan geven en voor een andere groep
gaan we dit voorjaar een excursie langs nestkastjes maken.
Tijd en datum wordt nog afgesproken. Als tegenprestatie
kan de Stichting drukwerk voor ons verzorgen, zoals met
maken van flyers, visitekaartjes en misschien ook wel de
Reestinfo.
Daarnaast hebben we nog andere organisaties gesproken
waar we nog mee in contact gaan om gegevens en misschien nog werk of andere ideeën uit te wisselen.
Dit betekent dat we in anderhalf uur Beursvloer vier matches hebben gemaakt. Wij hadden met vier matches één
van de hoogste scores. Totaal waren er 74 matches die
een waarde vertegenwoordigen van ± €60.000,-. Dus een
geslaagde avond.
Huub Derks 
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Hillie’s hoekje

door Hillie Waning Vos

D

ag van het Park op 3 juni 2012
aan de Kotermeer
Een mooie gelegenheid om eens iets
leuks te organiseren op het terrein
van de Kotermeerstal in Dedemsvaart. Wat doe je allemaal als je in
een park bent? Recreëren, je hond
uitlaten, zwemmen of even lekker
samen aan de wandel? Omdat er
meer mogelijkheden zijn om er eens
een leuke dag van te maken, heb ik
contact gezocht met diverse instanties. Zij vonden dat het een kans verdiende en dat het Kotermeer best eens onder de aandacht gebracht mag worden.
Samen met De Stuw gaan we diverse organisaties uitnodigen en vragen of zij een handje mee willen helpen om zo voor de
inwoners van Dedemsvaart een leuke Dag van het Park te maken. Hebt u ideeën, wilt u helpen of weet u iemand die ons
kan helpen? Bel of mail dan naar: snno@ziggo.nl of naar a.broer@destuw.nl 

D

e Kiefer herbergt drie soorten wolfsklauwen.
Dat het terrein achter De Kiefer erg uniek is om
zijn bijzondere flora is al een poosje bekend. Er is weer
een bijzondere soort waargenomen. Het gaat om de
Grote Wolfsklauw. In het grote veld met Moeraswolfsklauwen is het soms zoeken als een naald in de hooiberg maar toch is hij door iemand van de plantenwerkgroep opgemerkt. Naast deze soort en de Moeraswolfsklauw is ook de Dennenwolfsklauw aanwezig op het
terrein. Sinds begin 2004, toen ik hier begonnen ben
met het inventariseren, zag het groen geel van de Moeraswolfsklauwen. Ook zag ik toen een klein plantje opkomen die ik nog nooit had gezien. Een foto en mijn
netwerk leverde in eerste instantie van allerlei namen

op, doch ik moest maar eens zoeken onder de Zwaardrussen
vertelde mij iemand. Inderdaad ging het hier om de Zwaardrus,
platte bladeren, stengel met een klein bruin bolletje er bovenop. Anno 2011 groeien hier meer dan 1000 exemplaren en is
dit de grootste locatie Zwaardrussen in Nederland. Deze staan
als zeer zeldzaam te boek.
In 2011 werd de Dennenwolfsklauw gezien op het terrein achter De Kiefer. Deze plant die een vrij stevige stengel met schubjes heeft, stond mooi verborgen aan de kant van de plas. Ook
deze plant staat als zeer zeldzaam te boek. Als laatste hebben
we de Grote Wolfsklauw. Deze is afgelopen najaar door collega’s van de planten werkgroep ontdekt. Door al die aparte
waarnemingen zijn mensen wel nieuwsgierig naar dit rare terreintje in Dedemsvaart zoals Pieter van Stolwijk ( plantenwerkgroep Twente) dit vermeldt.
Bij de FLORON (Flora Onderzoek Nederland) staan de 3 soorten verdeeld in 3 categorieën namelijk; Dennenwolfsklauw RL
1 zeer zeldzaam, Grote wolfsklauw RL 2 zeldzaam en Moeraswolfsklauw RL 3 zeldzaam. Dit houdt in :
Rode Lijst 1: plant recent in 1-12 uurhokken voorkomend en
achteruitgang tenminste 50%; of plant recent in 13-40 uurhokken voorkomend en achteruitgang tenminste 75%.
Rode Lijst 2: plant recent in 1-12 uurhokken voorkomend en
achteruitgang 25-50%; of plant recent in 13-40 uurhokken
voorkomend en achteruitgang 50-75%; of in 41-225 uurhokken voorkomend en achteruitgang tenminste 75%.
Rode Lijst 3: plant recent in 13-40 uurhokken voorkomend en
achteruitgang 25-50%; of in 41-225 uurhokken voorkomend
en achteruitgang 25-75%.
Heel Nederland is in uurhokken verdeeld. Zo kan men zien
waar de planten zijn waargenomen. Met een GPS kan men de
locatie nog duidelijker in beeld brengen en ook weer terug vinden indien dit gewenst is. Zo kan men ook het beheer aanpassen op het terrein indien dit gewenst is.
Zo heeft het terrein achter De Kiefer ook hulp nodig in het naen voorjaar door het snoeien van berken en wilgenopslag. Vaak
doen we dit met jongeren die in het kader van hun Maatschappelijke Stage bezig zijn. Hebt u zin om een keer een handje te
helpen dan kunt u wenden tot Hillie Waning Vos. Tel 0523682105 of E-mail snno@ziggo.nl 
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Terugblik

N

ieuwjaarwinterwandeling
Zondag 8 januari 2012
Het waren natte weken voorafgaand aan
deze zondag. Dus het Reestdal was drassig. De 18 kilometer lange route ging via
Meeuwenveen/Takkenhoogte richting
Nolde. Lopend over het schouwpad van de
Reestvervangende Leiding was voor veel
van de 45 deelnemers een nieuwe ervaring, net als een bezoek aan het landgoed
Nolder Hoeve. Met de medewerking van
kampeerboerderij Achter ’t Koeienpad
waren we als organisatie erg blij. Hier was
een rustpunt. Er werd door veel wandelaars gebruik van gemaakt. De wateroverlast, die vele gebieden in ons land dagen
in de ban hield, speelde in het Reestdal
geen rol. Bij het Jodenvonder bijvoorbeeld
was goed te lopen. Na afloop kregen we
veel enthousiaste reacties. niet alleen
over de route, maar ook over de aanwijzingen op papier. Alle hulde dus voor Thom
Snijder, die al jaren voor ons de twee routes uitzet. De korte route trok zo’n 60
deelnemers. De tocht maakt een rondje
richting Meeuwenveen/ Takkenhoogte. Via
het Kerkenpad en het Spookmeertje heen
en via De Wildenberg en Den Westerhuis
weer terug. Bij tijd en wijlen werd het nog
gezellig in De Wheem, waar de wandelaars
genoten van de warme chocolademelk en
krentenwegge. De belangstelling voor deze wandeldag viel ons behoorlijk tegen.
Wat hield de mensen thuis? Het weer?
Echt slecht was het niet, het grootste deel
van de dag was het droog. Echt fantastisch was het weer natuurlijk niet. De
slechte paden? Is mogelijk, veel mensen
hebben misschien gedacht dat er niet te
wandelen viel. Deels klopte dat ook wel,
toch was 80% van de routes goed begaanbaar. Of was het de concurrentie van andere nieuwjaarswandelingen? Er waren er
nogal wat in de regio. En de berichtgeving
in de media bleek de week vooraf ook al
niet optimaal. Een goede reden om eens
goed na te denken over het voortzetten
van deze inmiddels 23-jarige traditie. 
Geen sneeuw? Geen wandelaars!

D

iapresentatie Bas Meelker –dinsdag 6 maart 2012
“Wie van u wordt er wakker met foto’s in zijn hoofd?” Niemand in de
zaal steekt zijn of haar hand op. Natuur- en landschapsfotograaf Bas Meelker
uit Groningen denkt altijd in foto’s. Hobby, passie of obsessie? Bij Bas misschien wel alle drie. In ieder geval heeft zijn in 2002 begonnen carrière zich
zo geweldig ontwikkeld, dat hij er zijn boterham mee kan verdienen. Op deze
avond wordt één ding al snel duidelijk: fotograferen en dan vooral landschapsfotografie is voor Bas inderdaad één grote passie. Als hij over zijn
foto’s gaat vertellen houdt ie bijna niet meer op. Kenmerkend voor gedreven
en gepassioneerde mensen. De meer dan zestig belangstellenden weet hij
moeiteloos te boeien. Adviezen, eigen ervaringen, anekdotes en dat allemaal ondersteund door prachtige foto’s, je hebt als toeschouwer bijna geen
tijd om even op adem te komen. Bas zoekt ook veelvuldig contact met de
zaal. En dat gaat prima, er wordt spontaan gereageerd en er worden goede
vragen gesteld. Het gevaar bestaat even dat het allemaal te technisch
wordt, het is tenslotte geen workshop deze avond, maar dat gebeurt gelukkig niet. Ook de niet-fotografen in de zaal weet Bas te boeien. “Ik ben een
beetje een ouderwetse fotograaf”. De foto wordt gemaakt op de locatie zelf
en op de computer wordt er niet veel meer mee gedaan. Toch zijn de landschapsfoto’s niet ouderwets of traditioneel. Bas houdt namelijk niet van
een “gewone” foto. “Ik heb niet de intentie om de werkelijkheid te fotograferen.” Het landschap op de foto’s van Bas Meelker is niet het landschap
dat we met onze ogen zien. Dat wil zeggen, de sfeer op de foto is niet wat
we werkelijk zien. Bas speelt namelijk met het licht. Dat doet hij door gebruik te maken van grijs-gradatiefilters en lange sluitertijden. En natuurlijk
een zwaar statief met een draadontspanner. “Bij lange belichting gebeuren er fantastische dingen.” Denk niet dat je er dan bent. In de ogen van
Bas in ieder geval niet. Over elke foto is nagedacht. Toeval bestaat niet.
Sommige foto’s zijn pas na drie jaar gemaakt. Alles moet namelijk kloppen, alles moet meezitten: de locatie, de compositie, het licht. “De zomer
is een drama voor de landschapsfotograaf.” Om mooie foto’s te maken
moet je dan wel heel erg vroeg je bed uit. En de zaal mag ook horen aan
welke voorwaarden een goede foto moet voldoen. Natuurlijk is de techniek belangrijk. Maar het gaat vooral om het gevoel, om de beleving die je
als fotograaf bij je foto’s hebt. Nee, geen ijsvogeltje op een takje, met of
zonder visje, dat weet Bas niet erg te boeien. Fotograferen is voor Bas
Meelker genieten van weidse landschappen met contrastrijke kleuren.
Kruiend ijs op het IJsselmeer, een steigertje bij Giethoorn, het terpdorp
Ezinge in de ijzige kou, een zonsondergang boven het wad in NoordGroningen, dat zijn de landschappen waar Bas zich kan uitleven. Een
landschap hoeft niet spectaculair te zijn om er een mooie foto van te
maken. Minder is meer!
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ichiel Schaap geniet van Oost-Nederland
“Het oosten van Nederland is ontzettend gevarieerd. Bijna alle
landschapstypen zijn hier aanwezig: stuifzanden,hoogveen, heide,
loofbossen, uiterwaarden, beekdalen, noem maar op”. Natuurfotograaf Michiel Schaap, geboren Amsterdammer, maar al heel lang wonend in de Achterhoek werkt bij het waterschap en kan zijn werk als
ecoloog prima combineren met zijn hobby. Op dinsdag 7 februari is de
kantine van het Vechtdal College in Dedemsvaart goed bezet, meer
dan 50 belangstellenden zijn afgekomen op de diapresentatie over
flora en fauna van Oost-Nederland. Michiel stelt zijn gehoor niet teleur.
Het verhaal begint in de winter. “Met sneeuw wordt alles mooi”. Opnames van vogels als putter, pestvogel, appelvink en groenling laten je
beseffen dat Nederland een prachtige vogelwereld heeft. Sommige
opnames maakt Michiel in zijn eigen tuin. In het vroege voorjaar worden
beekdalen in de Achterhoek bezocht. Dynamische watersystemen met
een eigen karakteristieke flora en fauna, zoals de beekprik, die in het
ondiepe water paait. Zelfs onder water weet de fotograaf het visje te vinden. Maar ook foto’s van baltsende korhoenders op de Holterberg
(“Hoelang zijn ze er nog?”) kamsalamander, adder, heikikker en grote
modderkruiper zijn prachtig om te zien. Wat hebben we nog een variatie
in dit land. Als Michiel een foto laat zien van bloeiende akkerflora met
klaprozen, kamille en korenbloemen en verzucht: “Waar zie je dit nog?”
wordt er uit de zaal geroepen: “In het Reestdal”. Grappig moment. En het
klopt ook, want bloeiende akkerflora in de roggeakkers is in het Reestdal
niet zeldzaam. Verschillende landschappen komen langs: de heide, maar
ook het kampenlandschap met zijn kleinschaligheid waarin meikevers zich
thuis voelen en waar de koekoek zich laat horen. Michiel Schaap fotografeert veel vanuit een mobiele schuilplaats, maar hij heeft in een bos ook
een vaste schuilhut van waar uit badderende en drinkende bosvogels worden gefotografeerd. Daar zitten erg mooie plaatjes bij, zoals die van de
drinkende zwarte specht en een badderende vlaamse gaai. In de herfst
brengt de lezing de zaal in het oer-Hollandse rivierenlandschap. En dat kan
alleen maar IJssel zijn. “De mooiste rivier van Nederland”. Prachtige sfeerfoto’s met als topper een rij knotwilgen in de nevelige uiterwaarden waarmee Michiel een publicatie kreeg in het bekende magazine “National Geografic”. Maar ook hier weer een verbazende vogelwereld. Een schitterende
miniserie over een groepje grote zilverreigers is hier een voorbeeld van. Er
is zoveel te zien in deze lezing. Eigenlijk te veel om op te noemen. En al die
fantastische foto’s, waaraan je kunt zien dat ze met zoveel liefde zijn genomen, worden op een rustige en weloverwogen manier van commentaar
voorzien door een fotograaf die een passie lijkt te hebben voor water. Niet
verwonderlijk natuurlijk, als je bij het waterschapen werkt, maar het water
loopt net als de vier seizoenen als een rode draad door de diapresentatie
heen. En waar water is, daar is leven. Deze presentatie laat dan ook zien dat
er in het oosten van ons land nog heel veel te verwonderen en bewonderen
valt. Het warme applaus aan het eind van de lezing zegt genoeg. 

F

otocursus “winter” zaterdag 4 februari
2012
“Als je een foto in het landschap maakt, regel daar dan je correcte belichting. Probeer
eens wat uit en denk erom, dat je bij sneeuw
altijd moet overbelichten. Thuis achter de
computer kun je dan wel wat bijschaven,
maar de foto maak je op de plek zelf en niet
achter de computer.” Aan het woord is natuurfotograaf Maas van de Ruitenbeek, in de
gelagkamer luisteren tien cursisten, allemaal
leden van de natuurwerkgroep. Maas was
ook de cursusleider in april 2011, deze bijeenkomst mag gezien worden als een vervolg op die cursusdag. Alleen vandaag geen
technische verhalen, maar kijken naar elkaars foto’s. En dat is erg leerzaam. Je stelt
je best een beetje kwetsbaar op als een Nederlandse topfotograaf en negen andere
cursisten jouw foto’s gaan bekijken. Maar op
deze morgen schijnt niemand daar problemen mee te hebben. En dat hoeft ook niet.
De sfeer is relaxed en Maas ziet in bijna elke
foto wel iets goeds. En er zitten ook toppers
bij. Wereldfoto’s zelfs! De cursisten hebben
voorafgaand aan deze zaterdag drie opdrachten gekregen. Maak een goede foto
met tegenlicht, in perspectief en probeer een
mooie compositie te vinden. Tijdens het bekijken van de gemaakte foto’s blijkt dat er
veel talent zit onder onze cursisten. Ze worden door Maas allemaal van deskundig advies voorzien. Na de koffie gaan de cursisten
naar buiten. Ook nu is het thema
“tegenlicht”. Dat is op deze zaterdag goed
mogelijk, want het is prachtig winterweer. De
lucht is kraakhelder en de zon schijnt. Na
een kleine drie kwartier is iedereen weer
binnen en worden de foto’s bekeken. Ook nu
weer een paar juweeltjes! Toch blijkt tegenlicht een lastige zaak. Maar daar hebben we
deze cursus ook voor. Na de lunch samen
het veld in op zoek naar een mooie compositiefoto. In de buurt van De Wheem zijn er
mogelijkheden genoeg. Het leuke aan fotografie is, dat een ieder op zijn/haar eigen
wijze waarneemt. Je ziet dat in de foto’s terug. Laat tien mensen op dezelfde locatie
een compositiefoto maken en je ziet dat
geen enkele foto dezelfde is. Waarnemen en
fotograferen is een subjectief gebeuren. En
dat maakt zo’n fotocursus als deze juist zo
interessant. 
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W

erken in het landschap-houtsingel afzetten
Zaterdagmorgen 14 januari en 11 februari
2012 werd er hard gewerkt in een houtsingel achter de molen van Balkbrug. Landschap Overijssel
bezit hier o.a. een aantal houtsingels en van deze
landschapselementen is bekend, dat ze onderhoud
nodig hebben. Dat onderhoud bestaat uit uitdunnen en/of afzetten van de bomen. Hierdoor lopen
deze weer breder uit en wordt de houtsingel dichter
van structuur. De groep bestond deze morgen uit
achttien vrijwilligers waaronder vijf leerlingen van
het Vechtdal College in Dedemsvaart, die dit werk
(met veel inzet) deden voor hun maatschappelijke
stage. Het waren vooral berken, eiken en elzen die
sneuvelden. Zware bomen vaak, die met donderend geraas het loodje legden. 

K

inderen op zoek naar het menu van de kerkuil
Op woensdagmiddag 14 maart organiseerde de werkgroep kinderactiviteiten in samenwerking met Landschap
Overijssel een kinderactiviteit met als thema “braakballen
pluizen”. Er kwamen 30 kinderen naar de Wheem. Er werden veel schedels, botjes en kaken van muizen gevonden.
De kinderen waren er druk mee en vonden het erg leuk. De
inhoud werd later op een stuk zwart papier geplakt met
plakfolie er overheen. Zo konden ze thuis de boel nog goed
bekijken.
Marrie Kuiper

H

out afzetten in een rabattenbos
Op zaterdag 10 maart mocht de werkgroep
landschapbeheer beginnen aan een leuk en arbeidsintensief project: onderhoud aan een rabattenbosje. Precies negen jaar geleden (begin
maart 2003) werd in het natuurontwikkelingsproject Plan Hof een rabattenbosje aangelegd. Op
die ene zaterdag werden maar liefst 1200 boompjes geplant op smalle stroken land, rabatten
genoemd. Dit zijn langwerpige ophopingen, die
gelegen zijn tussen greppels. Vroeger werd deze
methode toegepast om bossen te ontwateren.
De bomen en struiken dienden dan vaak als
brand- of geriefhout. Rabattenbosjes hebben
onderhoud nodig. De greppels moeten regelmatig worden uitgediept en de houtwalletjes moeten om de zoveel jaren worden afgezet. Op deze
zaterdag werd een begin gemaakt met het afzetten van de talloze vaak kaarsrecht omhoog
gegroeid bomen, veelal berken en elzen. Erg
dik waren ze nog niet, maar aan het eind van
de morgen was er toch zo’n vier kuub brandhout geproduceerd. De belangstelling voor
deze klus was prima. Achttien harde werkers,
waaronder vier scholieren voor hun Maatschappelijke Stage, konden rond de klok van
12 tevreden terug kijken op een werkmorgen
met een mooi resultaat. De komende twee
jaren gaat de werkgroep door met het onderhoud van dit bijzondere stukje bos. 

AGENDA

I

n april houden we op donderdag 6 april de jaarlijkse ledenvergadering (agenda zie pagina 3 van deze Reestinfo) en de
werkgroep landschapbeheer sluit op zaterdag 14 april het werkseizoen af met een excursie en een lunch.
In de maanden mei en juni is de vogelsectie actief.
In de maanden juli en augustus organiseren we geen activiteiten.
We plaatsen in de komende maanden regelmatig artikelen op de website, volgen het werk van de vogelsectie en nog veel
meer.
Blijf dus kijken op www.nwgdereest.nl
In de komende Reestinfo, die eind augustus verschijnt, staat de agenda voor de maanden september tot en met december.

Oversteek adders

V

eilige oversteek voor adders in Reestdal
Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer
slaan de handen ineen en realiseren binnenkort
verschillende faunavoorzieningen in de Haardennen
en De Poele bij Balkbrug (Reestdal) en de Boswachterij Staphorst.
In deze natuurgebieden liggen verschillende heideterreintjes die op een groot aantal plekken door
wegen doorsneden worden. Deze wegen vormen
een levensbedreigende barrière voor bijzondere
soorten als de adder en de levendbarende hagedis.
Om te voorkomen dat er dieren worden doodgereden, worden verschillende voorzieningen gemaakt,
waaronder tunnels voor zoogdieren en reptielen.
In 2008 zijn de heideterreintjes van het Reestdal en
de Boswachterij Staphorst op veel plekken onderling
met elkaar verbonden. Tussenliggende bosstroken
zijn gekapt en geplagd, waardoor op een groot deel
van deze stroken de heide inmiddels al weer is teruggekomen. Op deze wijze ontstaat een robuuster en groter aaneengesloten heideterrein en kunnen plant- en diersoorten migreren van het
ene naar het andere gebied. (bron: De Stentor)
Aan de Hoofdweg achter Balkbrug ter hoogte van De Poele zijn drie
reptielentunnels in aanbouw. Als u dit leest zijn ze waarschijnlijk klaar.
De weg is aan weerszijden van de tunneltjes voorzien van een raster,
zodat de adders, hagedissen, padden en andere kruipende organismen gedwongen worden om de veilige oversteek te nemen. 
Reptielentunnel
bij de Poele
Adder
Verspreiding
adder

Bron: www.ravon.nl

