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V ia uw email op de hoogte van 
alle activiteiten  

 
Inmiddels beschikken we over de 
emailadressen van ongeveer een 
vierde van onze 210 leden.  
Wat we hier mee doen? U op de hoogte houden van 
onze activiteiten. Even een herinnering aan een 
komende dialezing of een excursie. Of gewoon een 
natuurberichtje uit het Reestdal. Een mooie foto 
van bloeiende dotterbloemen of een bijzondere 
waarneming van een vogel of een paddenstoel. Wie 
ziet de eerste ooievaars op het nest? En bent u een 
wandelaar? We mailen u een mooie wandelroute of 
we hebben leuke wandeltips voor u. Kortom, de 
natuurwerkgroep wil u graag van alles op de hoogte 
houden. Maar…. we hebben dan wel uw emailadres 
nodig. Hoe we dat doen? 
Bij de komende twee dialezingen kunt u uw email-
adres aan ons doorgeven.  U kunt ook een mailtje 
sturen aan het secretariaat: h.a.derks@home.nl.  
Zit u in ons emailbestand? Nieuws uit de eerste 
hand!  

Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit: 
J. Dijkema, voorzitter 0523-614201 
T. Schmidt, penningmeester 0523-616098 
H. Derks, secretaris 0523-610321  
A. v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360 
Bestuurslid (vacant) 
 
Redactie: 
C. & M. Bisseling 0523-649261 
J. Dijkema 0523-614201 
Redactieadres: 
De Maat 17  
7707 RM Balkbrug 0523-649261 
Email: mieke.bisseling@planet.nl 
 

Contactadres natuurwerkgroep De Reest: 
De Hazelaar 4  
7701 WD Dedemsvaart  
0523-610321   
 
Ledenadministratie natuurwerkgroep De Reest: 
Vuile Riete 30 
7925 PM  Linde 
0523-616098 
Girorekening: 39 64 436 
Contributie: minimaal € 9,00 per jaar 
 
Homepage: www.nwgdereest.nl 
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Mededelingen uit het bestuur 

V an het bestuur 
In deze Reestinfo weer volop informa-

tie over de natuurwerkgroep de Reest. 
Behalve dat interviewden we Robert Pater, 
adviseur landschaps- en natuurbeheer bij 
Landschap Overijssel over zijn werk. Robert 
speelt een belangrijke rol in het herstellen 
van oude cultuurlandschappen, zoals het 
Reestdal. Wel eens van Groene en Blauwe 
Diensten gehoord? Vooral voor particulie-
ren in het buitengebied een interessante 
organisatie. Robert neemt ons in april mee 
op excursie door het oude cultuurlandschap 
van het dal van de Reest. 
Ook een artikeltje over de Regge. Deze rivier 
stroomt ten zuiden van Ommen uiteindelijk in de Vecht, maar als je 
stroomopwaarts via Het Laar, Nieuwebrug richting landgoed Eerde 
loopt weet je niet wat je ziet. De Regge krijgt in de komende jaren 
weer de uitstraling van een echte rivier. En niet alleen in de buurt 
van Ommen! Pak de wandelschoenen of neem de fiets en ga ge-
woon eens kijken!  

Vanuit het bestuur vraagt de penningmeester u de contributie voor 
2013 over te maken. Maar we willen nog meer van u: uw email-
adres. Waarom? Omdat we in september stoppen met de uitvoering 
van de Reestinfo, zoals u die al jaren kent. We willen u graag op een 
andere manier zien te bereiken: via onze website en via de mail. Als 
we uw emailadres hebben krijgt u automatisch bericht van alle acti-
viteiten die we organiseren. En als u met enige regelmaat onze web-
site bezoekt mist u helemaal niets. En de Reestinfo dan? Die wordt 
veel dunner en verschijnt dan in 2014 twee keer met daarin de 
agenda en wat andere verenigingszaken. Daarna zien we wel of we 
er mee doorgaan. De website wordt het informatieplein van onze 
vereniging. Is het eigenlijk al. Meer info elders in deze Reestinfo.  
In maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. We hopen dat 
de stijgende belangstelling zich dit jaar doorzet. Op deze avond kunt 
u zien en horen dat er in een verenigingsjaar veel gebeurt. We ho-
pen dat u komt!   

Namens het bestuur,  

Jan Dijkema, voorzitter 



I nning contributie 2013 

Berichtje van de penningmeester. 
Sinds vele jaren moet de contributie voor onze vereniging 
vooraf betaald worden. Het grootste gedeelte van de leden 
betaalt ook in de eerste maanden van het jaar. Helaas zijn er 
toch teveel leden die het op de laatste maanden aan laten 
komen. Dat zorgt voor een onzekere factor voor de vereniging. 
Komt het geld wel of niet?                      
Hierbij voor 2013 een nieuwe oproep 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 acceptgiro-
kaarten kost de vereniging veel geld. 
Een afschrijving kost ons € 0,14 en een afschrijving via een 
acceptgirokaart € 0,75.  
De minimum contributie bedraagt  € 9,00 voor alle leden voor 
2013, maar het mag uiteraard wat meer zijn. U kunt dit over-

maken op girorekening 3964436 t.n.v.: Natuurwerkgroep De 
Reest, graag met de vermelding van “contributie 2013”. 
Willen de leden die nog voor 2012 de contributie moeten 
overmaken dit ook gelijk voor 2013 doen. De vereniging wil 
graag in het eerste kwartaal de contributie binnen hebben 
zodat de uitgaven daarop afgesteld kunnen worden. 
Bovenstaande is uiteraard niet van toepassing op de leden 
die de contributie voor 2013 al overgemaakt hebben. 

Namens het bestuur, 

T. Schmidt (penningmeester) 

 

 

 

 

A an de leden van de natuurwerkgroep “De Reest”  

betreft: ledenvergadering  

 

Dedemsvaart, februari 2013  

 

Geachte leden,  
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op 
donderdag 14 maart 2013 in het Vechtdal College, Botermanswijk 1 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 5 april 2012 

3. Overzicht van de verenigingsactiviteiten van het afgelopen jaar (diapresentatie). 

4. Financieel verslag door de penningmeester. Verslag kascontrolecommissie. 

5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 

6. Verslag werkgroep landschapbeheer (diapresentatie). 

7. Verslag vogelsectie (diapresentatie). 

8. Verslag werkgroep kinderactiviteiten (diapresentatie). 

9. Samenstelling bestuur: 

 Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling: 

 J.Dijkema, voorzitter Jaar van aftreden: 2016 

 T.Schmidt, penningmeester Jaar van aftreden: 2014 

 H.Derks, secretaris Jaar van aftreden: 2015 
 A.van der Meulen, bestuurslid Jaar van aftreden: 2013, herkiesbaar  
 Auke van der Meulen heeft zich voor een nieuwe bestuursperiode herkiesbaar gesteld. Eventuele tegenkandidaten 

kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.  

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur. 

Uitnodiging ledenvergadering 
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R obert Pater op de bres voor behoud streekeigen 
landschap. 

 
Het Reestdal is een van de weinige beekdalland-
schappen in Nederland, die gespaard zijn gebleven 
toen Nederlandse beleidsmakers alleen maar dach-
ten aan ruilverkavelingen, kanalisatie van beken en 
rivieren, snelle waterafvoer, daling van grondwater-
standen en alles wat rampzalig bleek voor landschap, 
flora en fauna. Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
ging deze ontwikkeling door. Het bracht ons land gro-
te economische bloei, maar veel oude landschappen 
gingen voor altijd verloren. Landschap Overijssel, ge-
meenten en andere organisaties doen nu erg hun 
best om het oude cultuurlandschap langs het grensri-
viertje de Reest weer te herstellen. Gelukkig is er nog 
veel van vroeger bewaard, maar op het gebied van de 
bebouwde cultuur is er veel weg. Boerderijen hebben 
vaak geen agrarische functie meer en de functie en 
natuurwaarden van verdwenen of verwaarloosde ka-
rakteristieke landschapselementen als  meidoornha-
gen, houtwallen en boomgaarden zijn bij de particulie-
re bewoners van nu niet altijd bekend. 
In de Wheem in Oud-Avereest ontmoeten we op een 
donkere namiddag in november Robert Pater. Robert  
is adviseur Natuur- en Landschapsbeheer Noord-
Overijssel. Vijfentwintig jaar geleden kwam hij in dienst 
bij Landschap Overijssel en sinds een jaar of tien advi-
seert Robert particulieren en agrariërs in hun streven 
om in het Reestdal oude landschappelijke waarden 
weer te herstellen.  

 

Wat is je functie bij Landschap Overijssel?  
Ik ben adviseur natuur- en landschapsbeheer bij Land-
schap Overijssel en adviseer particulieren in het buiten-

gebied op het gebied van landschapsbeheer. Dan moet je 
denken aan landschapselementen als poelen, hakhout-
bosjes, houtwallen, bosjes enz. Ik kan mensen dan ook 
helpen om het beheer ervan langdurig op de rol te zetten. 
Vanuit mijn functie ben ik ook in staat om hier gemeente-
lijke of provinciale subsidies aan te koppelen. Mijn werk-

gebied is Noord-Overijssel. Ik ben in feite 
aanspreekpunt voor particulieren in het 
buitengebied, die bijvoorbeeld meer 
willen weten over erfbeplanting, land-
schappelijke beplanting of meer natuur 
op hun grond. Ik werk vooral projectma-
tig. Ik kan ook als vraagbaak dienen voor 
gebiedspartijen en gemeenten. 

  
Je geeft advies aan particulieren in het 
Reestdal. Wie zijn dat?  
De mensen om wie het hier gaat zijn 
heel erg verschillend. Het kan gaan om 
agrariërs maar ook mensen uit de stad 
die in het buitengebied een boerderij 
hebben gekocht. Bewoners hebben vaak 
behoefte aan een onafhankelijk objec-
tief advies over de inrichting en 
(ecologisch) beheer van hun erf, land-
schap of natuur. Tot voor kort kon ik dit 
soort adviezen bieden vanuit provinciale 

prestatie afspraken. Het is  erg jammer dat deze mogelijkheid 
worden uitgekleed in verband met bezuinigingen. Mensen zijn 
straks aangewezen op commerciële bedrijven, zoals hoveniers. 
Ik ben  bang dat dit ten koste gaat van de streekeigenheid en 
het landelijke karakter van de omgeving van zo’n oude boerde-
rij. Landschap Overijssel hecht veel waarde aan projecten als 
“Streekeigen Huis en Erf”, waarin je kosteloos advies krijgt over 
de inrichtingskeuze en hoe je een traditionele erfbeplanting 
vorm kunt geven om daardoor een landelijk gebied ook echt 
landelijk te houden. Het Reestdal bijvoorbeeld heeft een eigen 
sfeer en charme en we proberen mensen te stimuleren om dit 
te behouden en te versterken bijvoorbeeld door erfbeplanting 
beschikbaar te stellen.  

 
Werkt zo’n project als Streekeigen Huis en Erf in het voordeel 
van flora en fauna?  

Dahlia’s zijn boerenbloemen 
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Dat kan zeker. Je kunt ook verder denken dan alleen maar aan erf-
beplanting, zoals een meidoornhaag. Stel, dat er in de buurt van een 
boerderij een dassenburcht zit, kun je ook fruitbomen planten. Das-
sen profiteren graag van valfruit. Het aanleggen van hagen kan ook 
een positieve werking hebben, want kleine zoogdieren gebruiken 
hagen graag als veilige verbindingsweg. We proberen ook land-
schapselementen, windsingels bijvoorbeeld, op elkaar aan te laten 
sluiten zodat er een ecologische netwerk ontstaat. Bovendien geeft 
zo’n landschap de bewoners meer beleving en variatie. Er is veel te 
zien.  

 
Nemen particulieren vaak zelf initiatief? 
In veel gevallen wel, maar we organiseren i.s.m. gemeenten en ge-
biedspartijen ook informatieavonden waar mensen naar toe kunnen 
gaan om te horen wat er allemaal 
mogelijk is. We zorgen ervoor dat 
de media aandacht aan onze pro-
jecten besteden, maar mensen 
kunnen zich zelf ook melden bij 
hun gemeente. Er is al veel bereikt, 
want tussen Dedemsvaart en Mep-
pel zijn inmiddels al meer dan hon-
derd boerenerven in hun oorspron-
kelijke sfeer teruggebracht. Hier 
hebben we adviezen gegeven en 
plantmateriaal beschikbaar ge-
steld. Bewoners reageren enthou-
siast. Natuurlijk hebben ze hier zelf 
voor gekozen, maar de kosteloze 
adviezen en het gratis plantmateri-
aal krijgen wel veel waardering. Het 
zijn voor mij dan ook vaak erg leu-
ke werkbezoeken. Ik vind essenti-
eel dat je samen met de eigenaar 
kijkt naar de mogelijkheden en 
samen een plan opstelt. Vaak heb-
ben ze zelf ook al een beeld en dan 
kom je gezamenlijk tot een bepaald 
plan dat je gaat uitvoeren. Je hebt 
het dan bijvoorbeeld over een kik-
kerpoel, fruitbomen, hagen, solitai-
re bomen, windsingels, noem maar op.  

 

Dus je komt bij mensen thuis, geeft adviezen en dat kost niks?  
Dat klopt, als het allemaal binnen een project valt zijn de adviezen 
gratis. De beplanting is ook gesubsidieerd. De bijdrage van de eige-
naar is dat hij/zij de beplanting zelf aanlegt of laat aanleggen en het 
beheer in de toekomst uitvoert of laat uitvoeren. Het beheer moet je 
niet onderschatten, want fruitbomen, hagen en houtsingels moet je 
onderhouden. In verreweg de meeste gevallen gaat dit goed, want 
mensen die zich voor deze projecten aanmelden zijn er ook bewust 
mee bezig. Ze hebben al iets met het landschap. Vaak zijn de keu-
zes die ze maken weloverwogen. Ze weten waar ze aan beginnen. 
Gaat het om landschapselementen buiten het erf zoals houtsingels 
en hakhoutbosjes, dan is er zelfs een mogelijkheid om jaarlijks een 
vergoeding te ontvangen om dat beheer uit te kunnen voeren. We 
stellen dan van te voren een werkplan met de eigenaar op. Het be-
heer is dan voor de periode van 21 jaar gewaarborgd. De Groene en 
Blauwe Diensten  regelen deze financiële vergoedingen.  

 

Groene en Blauwe Diensten, wat zijn dat precies?  
Het is een subsidieregeling voor particulieren in het buitengebied die 
in bezit zijn van landschapselementen. Doel: het streekeigen land-

schap in stand houden voor bewoners om er te leven 
en te werken,of kort gezegd voor mens plant en dier. 
Daarnaast  biedt een aantrekkelijk landschap als het 
Reestdal ook veel mogelijkheden voor recreatie en toe-
risme. 

 

Wie zijn die eigenaren in het buitengebied?  
Natuurlijk de agrariërs, want dat zijn veelal de  groot-
grondbezitters, maar het kunnen ook particulieren zijn. 
Als een agrariër bijvoorbeeld nog ergens een hakhout-
bosje heeft met achterstallig onderhoud en de eige-
naar wil hierover graag advies, dan kan hij zich aan-
melden bij de Groene en Blauwe Diensten via de ge-
meente  Dan bestaat de mogelijkheid om gesubsidi-

eerd dat onderhoud te voeren. Hij krijgt dan een 
bepaalde vergoeding op maat en dat budget kan 
hij dan besteden. Agrarisch landschapbeheer zou 
je het kunnen noemen. Veel boeren doen het on-
derhoud zelf, anderen besteden de klus uit. 

 
Boeren hebben toch een hekel aan houtsingels, 
die passen toch niet meer in de moderne agrari-
sche bedrijfsvoering?  
Dat wordt wel vaak gezegd, maar daar ben ik het 
toch niet mee eens. Er zijn in het verleden inder-
daad nogal wat houtsingels en houtwallen ver-
dwenen, maar ik merk toch wel dat veel boeren 
hier veel bewuster mee omgaan dan een jaar of 
tien geleden. Veel agrariërs kijken verder dan 
hun eigen bedrijf. De nieuwe generatie boeren is 
over het algemeen hoog opgeleid en is bereid 
verantwoording te nemen voor zijn leef- en werk-
omgeving. Ik kom veel agrariërs tegen die hun 
landschapselementen koesteren. Ik ben net bij 
een agrariër geweest die zijn hele leven met 
veel liefde een honderdjarige houtwal onder-
houdt en geniet van oude bomen. 

Hakhoutbosje  
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Je ziet tegenwoordig een groei van grootschaligheid in 
de landbouw. Kleine bedrijven verdwijnen, bestaande 
bedrijven worden groter en groter. Is die grootschalig-
heid niet nadelig voor het in stand houden en ontwikke-
len van het oude streekeigen landschap?  
Vroeger hadden houtwallen bijvoorbeeld een bedrijfs-
matige functie. (hout, takkenbossen, veekering enz.). 
Door de komst van prikkeldraad, aardgas en schaalver-
groting werd een houtwal een last dan een lust. Er zijn 
toen, in de tweede helft van de vorige eeuw, erg veel 
landschapselementen verdwenen. Door het beheer bij 
de eigenaar terug te leggen en een vergoeding te bieden 
om een gevarieerd landschap in stand te houden kan 
het toch een onderdeel zijn van zijn bedrijfsvoering, 
maar dan meer vanuit beleving en verantwoord maat-
schappelijk ondernemen. Bovendien vloeien de subsidie-
gelden terug in het gebied en wordt op die manier de 
lokale economie gestimuleerd. Een win-winsituatie. 

 

E uro Bird Watch viel op zaterdag 6 oktober 
deels in het water. De hele morgen viel de 

regen met bakken uit de lucht. Geen ideale om-
standigheden dus om vogels te tellen. Gelukkig 
klaarde het weer later nog op. Henri, Bertha en 
Marian telden vanaf de uitkijkbult op Takken-
hoogte  van 12.00 tot 15.00 uur. Zoals bijna 
ieder jaar wordt er wel weer een soort gespot, 
die we nog nooit eerder op Bird Watch zagen. 
Deze keer viel de eer aan de tapuit. De telgege-
vens werden aan het eind van de middag door-
gegeven aan de Vogelbescherming. Deze organi-
satie publiceert dan het totaalbeeld van deze 

jaarlijkse vogelteldag.  

SOORT AANTAL 
Aalscholver 1 
Blauwe reiger 1 
Buizerd  4 
Gaai  8 
Geelgors  1 
Graspieper 21 
Grote lijster 15 
Havik 1 
Holenduif 18 
Kievit 571 
Kneu 33 
Roodborsttapuit 2 
Spreeuw 337 
Torenvalk 3 
Vink 45 
Watersnip 6 
Wilde eend 14 
Witgatje 1 
Witte kwikstaart 4 
Wulp 4 
Zwarte kraai 12 
Tapuit 1 
TOTAAL      1104 

De volgende soorten 
en aantallen werden 
gezien:  

Nieuwe soort: tapuit 

Maar we zitten in een economische crisis en er wordt 
bezuinigd. Uit welk potje komt dat geld van de Blauwe en 
Groene Diensten?  
Het geld komt vanuit de provincie, gemeente evt. aange-
vuld met alternatieve financieringsbronnen. De gemeen-
te is het eerst aan zet om een projectvoorstel op te stel-
len en hier budget aan te koppelen. De provincie verdub-
belt dat bedrag. Hier in het Reestdal is er zelfs ook nog 
extra geld beschikbaar vanuit Tennet. Dit zijn de peilers 
die het fonds vullen. Er breekt natuurlijk wel een onzeke-
re periode aan, want we moeten maar afwachten in hoe-
verre gemeentes en provincie na 2013 nog bereid zijn 
om in het landschap te investeren. De contracten die we 
nu hebben afgesloten zijn in ieder geval over een perio-
de van 21 jaar geborgen. Die zekerheid hebben we wel. 

Wat heb je met het Reestdal?  
Waar ik erg van kan genieten is de kleinschaligheid in het land-
schap. Er is zo veel variatie: éénmans-esjes, elzensingels, oude 
houtwallen, hakhoutbosjes, grote oude eiken, reliëf in het land-
schap, het is een heel aantrekkelijk landschap, waarin ook 
prachtige boerderijen liggen.  
 

Heb je een favoriet landschapstype?  
Ja, ik vind het beekdallandschap erg mooi, dat komt door de 
invloed van het water, de dynamiek en het reliëf, maar ook het 
kampenlandschap. Oude cultuurlandschappen hebben mijn 
voorkeur.  

 
NB: Robert Pater is van harte bereid om met een aantal geïnte-
resseerde leden van de natuurwerkgroep een wandeling door 
het oude cultuurlandschap van het Reestdal te maken om de 
deelnemers te laten zien, dat je het landschap leert lezen als je 
oude karakteristieke landschapselementen herkent. Robert wil u 
daar graag meer over vertellen.  

Zie hiervoor de agenda.  

Onderhoud meidoornhaag 

W erkgroep schaft twee trekza-
gen aan. 

De kleine en grote werkgroep zet 
regelmatig houtwallen en houtsin-
gels af. Dan gebeurt altijd met de 
(geluidloze) beugelzaag. Soms zijn 
bomen net even te dik voor de ge-
wone zaag en zijn we afhankelijk 
van Landschap Overijssel die dat 
met de kettingzaag doet. Dat willen 
we liever niet. Vandaar dat we twee 
degelijke trekzagen hebben aange-
schaft.  

Euro Bird Watch Trekzaag  



Ook goed om te horen waren de takken van fotografie 
waarmee de aanwezige leden zich al bezig hielden: macro-
fotografie, fotograferen van paddenstoelen, weidevogelfoto-
grafie, landschapsfotografie, fotograferen van gebouwen, 
maar ook portretfotografie en foto’s maken van elementen 
in steden.  
Tijdens de inleiding van Auke liet hij een aantal van zijn 
foto’s zien op gebied van sport, landschap, macro en por-
tretten. Daar zaten erg mooie foto’s bij.   
 
Het belangrijkste punt, de invulling van de fotoclub, lever-
de de volgende ideeën, voorstellen en opmerkingen op:  

Frequent bij elkaar komen is belangrijk 
Groepje leden maakt afwisselend een programma 
Wel een keer een beroepsfotograaf uitnodigen 
Met elkaar op pad gaan is leerzaam 
Werken met een opdracht.  
Foto bewerken met Paint 
Contact opnemen met een fotoclub.  
Op wisselende dagen door de week: dinsdag-

woensdag-donderdag 
Wie heeft een specialisatie?  
Een keer in de maand moeten we uitproberen. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst kwam het gezelschap 
tot de historische beslissing dat er op donderdagavond 
17 januari 2013 een fotoclub is opgericht binnen de 
vereniging natuurwerkgroep de Reest.  

 
Er werden ook meteen al afspraken gemaakt :  

Op de volgende avonden komt de groep weer bij elkaar:  

Dinsdag 26 februari 2013  

Woensdag 27 maart 2013  

Donderdag 25 april 2013   
De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 
21.30 uur.  
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D e natuurwerkgroep heeft een 
fotoclub  

 
De nwg organiseerde in de afgelo-
pen twee jaar twee maal een foto-
cursus onder leiding van een pro-
fessionele natuur-en landschapsfo-
tograaf. En niet de minsten ook: 
Han Bouwmeester en Maas van de 
Ruitenbeek. Beide fotografen ken-

den we al van een diapresentatie die ze voor onze vereniging 
hielden. Beiden bleken ook prima geschikt om belangstellende 
leden zinvolle adviezen te geven op het gebied van digitale foto-
grafie. De twee cursussen werden door de deelnemers gewaar-
deerd. Na de tweede cursus ontstond bij een aantal leden de 
gedachte: Wat gaan we nu met de opgedane kennis doen en 
krijgen deze twee bijeenkomsten ook een gevolg? Het leek de 
meeste cursisten toen een goed plan om binnen de vereniging 
een soort fotoclubje op te richten waarin we de kennis op het 
gebied van de fotografie kunnen vergroten, maar ook kunnen 
leren van elkaar. Het bestuur van de nwg leek dit een prima 
plan.  

 
Zo kwamen dus veertien oud-cursisten/fotografieliefhebbers op 
donderdagavond naar De Wheem in Oud- Avereest om de nwg 
fotoclub op te richten. De inspirator van deze club is bestuurslid 
Auke van de Meulen. Hij is ook de contactpersoon van de 
groep. Aan het begin van de avond mocht een ieder vertellen 
wat hij/zij van een fotoclub verwacht. We hoorden o.a. de vol-
gende opmerkingen: 

Het lijkt me erg leerzaam om elkaars foto’s te bespreken 
 Ik heb nog weinig verstand van de technische kant  
Foto’s bewerken, daar wil ik wel meer over weten 
Je kunt elkaar alleen maar beter maken 
 Ik moet nog een heleboel leren 

Af en toe een professione-
le fotograaf is zinvol 
Lekker spontaan met 
elkaar. 

Fotoclub nwg De Reest 

Natuurfotografie door Auke vd Meulen 

F ototips 

Een ezelsbruggetje dat problemen voorkomt. 
Op een mooie ochtend ga je op pad om te gaan foto-
graferen. Weet je hoe de camera is ingesteld ? Precies 
hetzelfde als toen je de laatste keer thuis kwam. En als 
je de vorige keer ‘s avonds op pad was, dan is er nog 
steeds een hoge ISO-waarde en een aparte witbalans 
instelling ingesteld. Omdat ik hier iets te vaak mijn 
vingers aan heb gebrand, heb ik een zin bedacht waar-
van de eerste van de woorden me helpen herinneren 
welke instellingen ik moet controleren. Zo sla ik geen 
belangrijke instellingen over en verpest ik ook niet 
meer mijn foto’s  (heb eens een hele serie  foto’s  lo-
pen maken met de verkeerde instellingen, resolutie 
was veel  te laag). 

Het ezelsbruggetje luidt  “Wil ik soms 
huisdieren fotograferen?  
W: Witbalans 

I: ISO waarde 

S:  Stand controleren 

H: Hooglichtenwaarschuwing uitschakelen 
F: Formaat (kijk of het afbeeldingsformaat en de kwaliteit 

goed zijn ingesteld). 

 
Neem voor je de eerste foto van de dag maakt een halve  
minuut de tijd om te controleren of  je huisdieren wilt fotogra-
feren. Zo voorkom je dat je belangrijke foto’s met de instel-
ling Jpeg Small bv neemt of een verkeerde ISO waarde hebt 
ingesteld. 
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De houtwal 

L andschapbeheer – houtwal afzetten op 10 november 2012 
Vanmorgen hebben tien leden van de werkgroep landschapbeheer 

en vier scholieren (Maatschappelijk Stage) een begin gemaakt met het 
afzetten van een houtwal aan de Vrieschedijk in De Haardennen. On-
der prima weersomstan-
digheden (de voorspelde 
regen bleef uit) werd hard 
gewerkt. Op wat grote 
eiken na werd de houtwal 
over een afstand van zo’n 
honderd meter afgezet. 
Afzetten wil zeggen, dat 
de bomen tot even boven 
de grond worden afge-
zaagd. Volgend voorjaar 
en zomer zullen deze 
weer uitlopen. Over een 
paar jaar is de houtwal 
dan weer dichtgegroeid en heeft de strook meer waarde voor de die-
renwereld. Houtwallen en houtsingels geven dieren als ree, das, konijn 
e.d. dekking en voedsel. Houtwalbeheer is een belangrijk onderdeel 
van natuurbeheer in een kleinschalig boerenlandschap als het Reest-

dal. Vroeger leverden 
houtwallen voor de 
boeren veel gerief-
hout. Nu hebben ze 
voor het boerenbe-
staan nauwelijks 
waarde meer. De 
werkgroep land-
schapbeheer heeft in 
de afgelopen jaren al 
heel wat meters hout-
wallen en singels 
onderhouden of ge-
plant. Dit gebeurt 
allemaal op reser-
vaatterreinen van 
Landschap Overijssel, 
de opdrachtgever 
voor dit soort klus-
sen. Aan het eind van 
de morgen was goed 
te zien, dat er hard 
was gewerkt. De 
oogst bestond uit een 
paar kuub brand-
hout. 
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W erken in de houtwal  
Door de Haardennen loopt een aantal 

houtwallen, waarvan weinig mensen het be-
staan weten. Dat komt enerzijds doordat deze 
landschapselementen in het bos nauwelijks 
opvallen, aan de andere kant bevinden ze zich 
op plekken waar je als wandelaar niet komt. 
Een houtwal onderscheidt zich van een houtsin-
gel door de opgeworpen wallichamen waarop 
ooit bomen en struiken zijn geplant. De aarde 
kwam vrij bij het graven van een greppel of 
poel.  Houtwallen hebben regelmatig onder-
houd nodig. Houtwallen kunnen het best wor-
den onderhouden door middel van hakhoutbe-
heer. Bij hakhoutbeheer wordt de begroeiing in 
een cyclus van 8 tot 20 jaar aan de grond afge-

locatie gewerkt. Maar liefst 25 vrijwilligers trokken 
gewapend met kleine en grote beugelzagen de 
houtwal in. We waren erg blij met zeven vrijwilligers 
van de Hospice Groep Vechtzathe (dat was nog een 
match van de Maatschappelijke Beursvloer Har-

denberg) en zes leerlingen 
van het Vechtdal College 
Dedemsvaart 
(Maatschappelijke Stage). 
Er werd erg hard gewerkt. 
De ene na de andere 
boom klapte naar bene-
den. Sommige elzen en 
eiken deden de grond 
trillen. De gevelde bomen 
werden ontdaan van de 
kleinere takken. De stam-
men werden verwerkt tot open haard hout. De sfeer was erg ontspannen. Hoewel 
het zagen met de hand best zwaar is, is het samen onderhouden van een stukje 
cultuurlandschap een mooie klus. Je praat dan met de één, dan met de andere, 
niks moet, als je moe bent stop je gewoon even. Altijd staan we aan het eind van 
de morgen weer verbaasd hoeveel je samen in een paar uur kunt doen. De 12 uur-
fluit van de kaasfabriek in Balkbrug maakte een eind aan deze werkmorgen. Ieder-
een ging moe maar voldaan naar huis.  

zet. Als onderhoud uitblijft, 
groeien houtwallen uit tot 
rijen hoge bomen zonder 
ondergroei. De natuur-
waarde is dan erg laag. De 
houtwal biedt de faunawe-
reld dan weinig beschut-
ting en voedsel.  

 
Landschap Overijssel 
heeft onze werkgroep 
gevraagd een houtwal 
met een lengte van zo’n 
200 meter en een breed-
te van zes meter af te 
zetten. Op de wal staan 
veel elzen en eiken en 
hier en daar een vlier en 
een meidoorn. De mei-
doorns mochten blijven 
staan. Zaterdagmorgen 
12 januari werd er voor 
de tweede keer op deze 
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A lles ligt onder een dik pak smeltende sneeuw, op 
de landerijen staat water op de bevroren grond, 

het voorjaar lijkt nog ver weggestopt! Maar bij veel 
bomen is de sapstroom al op gang gekomen, bij de 

berken begint dit al vlak na kerstmis! Sneeuwklokjes dienden zich begin 
januari al aan, maar kregen nog een vorstperiode op hun kop….maar de 
vogels: die laten toch een ander gezang horen. En wij: wij willen ook dat 
die tekenen zich voordoen en aan elkaar kúnnen vertellen: ‘zie je wel, de 
lente komt er tóch aan!’ Heerlijk toch, die seizoenen! 
We zitten in een nieuw jaar, en merken dat er van alles om ons heen ge-
beurt. Soms lijkt het net alsof we middenin een orkaan of een wervelwind 
zitten met zijn allen, als je een tijdje de media volgt, of in de auto een 
kwartiertje naar radio 1 luistert, of de gebeurtenissen vlak om je heen of 
in jezelf gadeslaat! Nu is het middenin een wervelwind windstil, dus als je 
rust, overzicht en inzicht wilt, trek je dan even terug en hoor de stilte! Al-
leen daar kun je de stem van je hart horen, en die heeft vaak waanzinnige, 
simpele oplossingen! Wat een rijkdom (wel even je telefoon uitdoen….) 
Over hoe we onze wereld fijner en leefbaarder kunnen maken zijn al vele 
boeken geschreven, laatst las ik een samenvatting van al deze boeken: 
verschuif je focus van ‘wat heb ik hier te halen’ naar ‘wat kan ik hier en nu 
bijdragen om het voor iedereen en voor mezelf leuker, prettiger, gezelliger, 
vrolijker en zinvoller te maken.’ Toets alles aan dat principe. Alles, overal 
en altijd. Als je auto rijdt, als je werkt, als je kookt, als je sport, als je boos 
bent, als je je verveelt, als iets je tegenvalt, als mensen tegen je zeuren, als 
iemand kritiek op je heeft, als je partner op je moppert, als je hond er weer 
eens uit moet, als je naar een ‘verplicht’ feestje moet, als je iets leuks doet 
en plezier hebt. Stel jezelf de vraag: ‘hoe kan ik het hier nog beter maken 
voor iedereen’ en doe dat ook. Dat is alles.  

Uit de tuinen van Herbora door Petra Oord 

‘Een Kalmoesplant laten groeien brengt 
geluk aan de tuinier’ 

 

Wat gebruik je? 
Aan onze waterkanten hier kun je hem 
niet vinden, misschien langs de Reest, of 
anders misschien in de Weerribben, maar 
je kunt hem ook ‘gewoon’ bij de drogist 
bestellen, bij de Gezondheidswinkel ko-
pen, óf via internet.  
De wortel wordt gebruikt en de thee wordt 
koud gezet. Hoe dat gaat kun je op mijn 
site bij ‘gebruik theeën’ terugvinden. Als 
je last hebt van maagzuur kun je eenvou-
dig een slokje kalmoesthee nemen. Maar 
voor een therapeutisch effect voor lange-
re duur moet je eigenlijk 3x daags een 
kop thee nemen óf 3 x daags  10-15 
druppels van een tinctuur. Dit is wel han-
dig, want van deze thee moet je wel hou-
den! Wil je een tinctuur leren maken (en 
wil je toch eindelijk eens van die 
‘Rennies’ af) en vind je het leuk om eens 
een ‘huisapotheek’ samen te stellen: 
schrijf je in voor een  kruidenworkshop 
(zie site). Het is een rijkdom om te weten 
wat er om je heen groeit en ook om er 
mee te werken en er vertrouwen in te 
krijgen!  
 
Ik wens jullie alvast een mooi en gezond 
voorjaar en: ‘verbeter de wereld: begin bij 
jezelf!’ 

Een kruidige groet, 

Petra Oord 

www.herbora.nl 

06-45963808 

 

N u  het kruid wat ik onder jullie aandacht wil brengen: 

 

Kalmoes 
Dit kruid groeit aan de waterkant, heeft rechtopstaande zwaardvormige bla-
deren, deze lijken op de Gele Lis. Het heeft in Europa rond 1600 zijn intrede 
gedaan, waarschijnlijk is het via de Oost-Indiëvaarders hier heen gekomen. 
In Egypte werd het bij de mummificering gebruikt. Het werd vroeger op de 
grond van de kerk gestrooid, het had een sterke, maar prettige geur. De geur 
van Kalmoes was nog te ruiken toen het graf van Toetanchamon (3300 jaar 
geleden) geopend werd. 

 

Wat zegt de signatuurleer? 
Wortel werkt waterzuiverend: dit verwijst naar het opruimen van emoties, de 
geur verwijst naar de werking op het zenuwstelsel, de bittere smaak zegt dat 
het kruid op de spijsvertering werkt. Het blad is geel/groen: dit duidt op wer-
king op de milt, maag, darmen en suikerstofwisseling. De wortel kan tot 1 
meter uitgroeien: het kruid werkt aardend. 

De geneeskrachtige werking: 
Kalmoes bevordert de afscheiding van alle spijsverteringsappen. Het wordt 
ingezet bij mensen die zich overeten, bij diarree of verstopping, bij slecht ver-
teerde ontlasting, vaak onderhevig aan spanning. En: bij  te veel of te weinig 
maagzuur, bij mensen die niet van de maagzuurremmers afkomen met alle 
gevolgen van dien. Het is echt een maagmiddel en het helpt bij allerlei spijsver-
teringstoornissen.  
Verder werkt het kruid kalmerend en opbeurend bij de hypochonder en bij ster-

ke ontregelingen in het gevoel. 
Als je wilt stoppen met roken of met alcohol: na het gebruiken van dit kruid, 
smaakt de sigaret of de borrel niet meer! 

 



bouwd zodat het na tevredenheid er uit 
komt te zien. Het vrouwtje legt 4 tot 6 
witte eieren met weinig tot veel bruine 
vlekjes er op. De eieren worden door 
het vrouwtje uitgebroed en komen na 
32 tot 35 dagen uit. Tijdens de broed 
brengt het mannetje voedsel voor het 
vrouwtje. Als de jongen nog klein zijn 
zorgt ook alleen het mannetje voor 
voedsel. Dit brengt hij vaak op een 
plek dicht bij het nest en roept dan 
het vrouwtje zodat zij het kan halen 
en onder de jonge vogels kan verde-
len. De jonge vogels zijn met onge-
veer 4 weken vlieg vlug. Daarvoor zijn 
ze al een paar dagen van het nest en 
klimmen ze door de takken in de 
omgeving van het nest. We noemen 
ze dan takkelingen. Ook fladderen ze 
dan vaak met hun vleugels om hun 
vliegspieren te oefenen. Ook na het 
uitvliegen worden ze nog lange tijd 
door hun ouders gevoerd. 

Wie in de winter de kleine vogels voert heeft grote kans om de 
sperwer op bezoek te krijgen. Vaak jakkert hij met een nood-
vaart door de tuin en zie je alleen een flits, maar ook zit hij 
vaak even op de schutting of in een boom stil te kijken naar 
zijn omgeving. Ziet je hem zitten, beweeg dan zo min mogelijk 
want ze zijn zeer alert en merken elke beweging op. Maar als 
de vogel u niet in de gaten heeft kunt u hem vaak minuten 
lang prachtig bekijken. Met de verrekijker bij de hand is het 
natuurlijk helemaal prachtig.  
Veel mensen vinden het zielig dat er een pimpelmees of vink 
de dupe wordt van de honger van de sperwer, bedenk daarbij 
wel dat de sperwer in de winter vaak de zwakkere exemplaren 
pakt, die zijn het gemakkelijkste te vangen. Mochten alle kool-
mezen, pimpelmezen, vinken, mussen, spreeuwen, merels 
enz. blijven leven, konden wij ons niet meer verplaatsten en 
konden wij de hemel niet meer zien. 
Dus geniet ook van dit prachtige kleine roofvogeltje die u met 
de wintervoeding indirect ook door de winter helpt. 

Judith 
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De sperwer 

D e sperwer (Accipiter nisus) is een klein roofvogeltje 
dat ’s winters langs de huizen jakkert op zoek naar 

prooi. Het mannetje is 29 tot 34 cm lang, het vrouwtje 
is beduidend groter, namelijk 35 tot 41 cm lang. Het 
mannetje is leigrijs op de achterzijde met vaak wat witte 
vlekken  achter op de kop en hier en daar op de rug. De 
voorzijde is wit met lichtgrijze smalle strepen. Volwas-
sen mannetjes hebben daarbij nog een oranje bruine 
zweem op de keel en zijkanten van de borst. Het vrouw-
tje heeft een bruingrijze achterzijde en een witte voorzij-
de met bruingrijze smalle strepen. Beide vogels hebben 
felle gele ogen en gele poten. 
De sperwer vliegt met snelle vleugelslagen en lange 
glijvluchten. Hij is zeer behendig en vliegt gemakkelijk 
tussen gebouwen en struiken door. Dit is een voordeel 
bij zijn jachttechniek. Hij probeert zijn pooi te verrassen 
door er ineens uit het niets op af te stormen. De vogel 
die niet snel genoeg vlucht wordt vaak de dupe van de 
jachtpartij. Vaak zijn dit vogels die ziek zijn of een man-
kement hebben. Of vogels die te veel lekkers naar bin-
nen gewerkt hebben en daardoor te dik en te log zijn. 
De mannetjes sperwer jaagt op kleine vogels zoals me-
zen, mussen en vinken. Het vrouwtje jaagt op iets grote-
re vogels zoals lijsters en spreeuwen. 
In de winter zien we de sperwer het meest. Vroeger 
broedde hij het liefst in uitgestrekte bossen, tegenwoor-
dig broedt de vogel ook vaak dichter bij de mensen. Dit 
is veiliger voor de jongen, want z’n grotere neef de havik 
lust best wel een jonge sperwer. De havik broedt wel in 
de wat oudere en dichtere bossen en komt niet erg 
vaak in dorpen en steden.  
Het vrouwtje kiest een mannetje uit als partner voor het 
broedseizoen. Het mannetje moet zich bewijzen door 
genoeg goede prooien te kunnen vangen. Samen roe-
pen ze kekkerend naar elkaar tijdens de baltsvlucht 
waarna de relatie een feit is.  De beide vogels werken 
aan de nestbouw, deze is gemaakt van takken en vaak 
wordt een nest meerdere jaren achtereen gebruikt. Het 
nest wordt met verse groene takken gecamoufleerd. 
Ook wordt vaak een nest van een gaai of kraai en zelfs 
van een eekhoorn gebruikt. Het nest wordt dan ver-
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W erkgroep knot bijna dertig wilgen   
 Even ten noorden van Dedemsvaart, ter hoogte van be-

graafplaats De Mulderij, ligt de bovenloop van de Reest. Het 
beekje kronkelt onopvallend door de natte en schrale hooilanden 
en heeft hier de breedte van een flinke sloot. Wat in dit vlakke 
landschap wel direct wordt opgemerkt zijn de rijen knotwilgen, die 
het landschap op deze locatie een bijzondere sfeer geven. Het 
zijn er rond de tachtig en ze zijn allemaal eigendom van Land-
schap Overijssel. Net als de drassige graslanden aan deze 
(Overijsselse )kant van de Reest. De wilgen moeten met enige 
regelmaat worden geknot. Onderhoud is essentieel. Om de twee, 
drie jaar wordt het Reestdal hier bezocht door de werkgroep land-
schapbeheer van de natuurwerkgroep de Reest. Gewapend met 
snoeischaren, zaagjes en ladders betreden de vrijwilligers het 
gebied, zoeken een knotwilg en beginnen twijg voor twijg, teen 
voor teen, de wilg van zijn knot te bevrijden. En als de boom klaar 
is, zoeken ze een andere boom. Er staan er genoeg. Deze morgen 

Terugblik  

D ialezing Johan Vos  
Op dinsdag 16 oktober opende Johan Vos uit Eén de 

serie van vier dialezingen. Voor het eerst in de aula van 
het nieuwe Vechtdal College. Dat was wel even wennen. 
De opkomst viel wat tegen, we mochten maar 28 bezoe-
kers welkom heten. Erg weinig voor ons doen. De lezing 
van Johan heette “Bossen en beken” en het zal de lezer 
dan ook niets verbazen, dat we opnamen mochten be-
wonderen uit het dal van de Drentsche Aa. Stekelbaar-
setende ijsvogels, een prachtige serie over een op het 
gehoor jagende blauwe reiger, boomklever en eekhoorn 
als karakteristieke bewoners van de beekbossen, een 
sterk gevarieerde fauna kwam aan ons voorbij. Erg mooi 
was de manier waarop de kwelstromen in dit beekdal in 
beeld kwamen.  
Wil je echt een oud stukje beekdal zien, met stukjes oer-
bos, dan moet je naar het Borkener Paradies. Dit stukje 
zijrivier van de Ems ligt bij het Duitse Meppen. Eeuwenou-
de bomen vind je hier en een enorme rijkdom aan zangvo-
gels. De appelvink bijvoorbeeld kwam mooi in beeld. Jo-
han Vos is een rustige verteller, weet waar hij het over 
heeft. Hij fotografeert zonder opsmuk, je weet bij hem wat 
je ziet, geen vergezochte lijnen en composities. Maar het 
boeit wel. Na een kijkje in het Leuvenumse Bos, onder 
Harderwijk, komt Johan met het toetje: een schitterende 
en unieke fotoreportage over het nachtelijk leven van een 
kerkuilenpaar. Vanuit een zelfgemaakt hoogzit achter het 
huis (Johan heeft al vijf jaar kerkuilen in zijn schuur) wor-
den foto’s getoond die je zelden ziet: opgroeiende jongen 
in de nestkast, het voederen van de jongen door de ou-
ders, het moment van uitvliegen, prachtig op de gevoelige 
digitale “plaat” vastgelegd. Terecht baarde deze serie in 
kringen van kerkuilfanaten in ons land opzien.  

L andschapbeheer heideschonen 

Zaterdag 8 september 2012  
Op deze eerste werkmorgen van de werkgroep landschapbe-
heer mochten we zeven vrijwilligers welkom heten in de gelag-
kamer van De Wheem. Niet een al te groot gezelschap en dat 
had twee redenen: in de eerste plaats was het voor een aantal 
leden uit de harde kern nog steeds vakantietijd. Verder kregen 
we in de dagen ervoor een afmelding van de vrijwilligers van de 
Hospice Hardenberg/Dalfsen. Het lukte hen in het begin van 
september nog niet om een respectabel aantal mensen bij el-
kaar te krijgen om ons een zaterdagmorgen te helpen bij het 
schonen van de heideveldjes in de Haardennen. Geen pro-
bleem, we zoeken gewoon samen naar een andere geschikte 
zaterdagmorgen. 
Deze werkmorgen werd besteed aan het verwijderen van opslag 
op twee heideveldjes aan de Hoofdweg. Deze perceeltjes zijn 
onderdeel van een ecologische verbindingszone. Het landschap 
moet hier open blijven, het mag niet veranderen in een bos. On-
der prima weersomstandigheden werd een behoorlijke opper-
vlakte aan heide ontdaan van opslag als berk, grove den, lijster-
bes, vuilboom, braam e.d. Aan het eind van de morgen stond het 

zevental heideschoners versteld van het resultaat. Wat kun je met 
weinig mensen een boel doen! 
In de Haardennen zijn kleine heideveldjes een paar jaar geleden 
met elkaar verbonden. De heide wordt hier door vrijwilligers van 
werkgroep landschapsbeheer  open gehouden. Een klus die nooit 
af is. Elk jaar word je weer ingehaald door duizenden zaailingen, 
die met z’n allen proberen om van de open vlaktes weer een bos 
te maken. Toch heeft de werkgroep de heide in de Haardennen 
onder controle. Het is ook mooi werk. Na een paar uur boompjes 
steken, kijk je achterom en zie je resultaat! Dat kun je niet altijd 
van werk zeggen. 

zijn ongeveer 25 mensen actief  de vaste ploeg van de 
werkgroep landschapbeheer, vier scholieren voor hun 
Maatschappelijke Stage en vrijwilligers van ooievaarsbui-
tenstation De Lokkerij. Wilgentenen zijn prima materiaal 
voor het maken van ooievaarsnesten en die liggen hier 
voor het oprapen. Aan het eind van deze mooie winter-
morgen zijn 27 wilgen geknot.  



D ialezing Erwin van Laar  
Dat was wel even stressen, op die dinsdagavond 27 no-

vember 2012. Om acht uur nog geen fotograaf en een goed 
bezette zaal: 45 belangstellenden. Oorzaak: Erwin van Laar, 
onze gast deze avond, stond bij het oude Vechtdal College 
aan de Langewijk. Het nieuwe adres van de school, de Boter-
manswijk, was nog niet bekend bij TomTom. Uiteindelijk 
kwam alles nog goed en klikte de ouderwetse diaprojector 
(deed toch wel vertrouwd aan, dat geluid) als vanouds en 
mocht de zaal zich vermaken met een verhaal over de Oost-
vaardersplassen. Erwin van Laar vertelde over het ontstaan 
van dit schitterende natuurgebied. De rol van de grauwe 
gans is hier in erg belangrijk geweest. Een prachtige vogel-
wereld konden we zien: de kleine zilverreiger, baltsende 
futen, broedende aalscholvers, ja zelfs het nog maar weinig 
gefotografeerde porseleinhoen liet zich zien. Erwin vertelde 
veel bij zijn dia’s en stak zijn mening over het huidige na-
tuurbeheer in de Oostvaardersplassen niet onder stoelen of 
banken. Een prachtige serie foto’s ook over de roerdomp, 
die zijn schuwheid verlies als hij honger krijgt. Het waren 
niet alleen de vogels die aandacht kregen op deze avond. 
In een verhaal over de Oostvaardersplassen kun je natuur-
lijk niet om de grote grazers heen. De honderden edelher-
ten, Heckrunderen en Konikpaarden. Ze grazen in de win-
ter de vlakte volkomen leeg. Moet dan de natuur haar 
gang gaan en laten we tientallen dieren omkomen van de 
honger? Of mogen we dit uitgestrekte natuurgebied geen 
wilde natuur noemen en moeten we in barre tijden de 
dieren bijvoeren? Een discussie die al jaren wordt ge-
voerd. In ieder geval werd op deze avond wel duidelijk, dat 
Nederland tussen Almere en Lelystad een uniek stuk na-
tuur heeft liggen.  
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H erfstdoedingetjes weer succes 
De werkgroep Kinderactiviteiten had in samenwerking 

met Landschap Overijssel weer twee leuke middagen voor 
kinderen georganiseerd. Het was dan ook weer volle bak in 
de” Wheem”.  Op dinsdagmiddag, 23 oktober kwamen er 67 
kinderen en op woensdag, 24 oktober kwamen er 64 deel-
nemertjes om te knutselen. Er werden leuke fotolijstjes ge-
maakt. 
De kleintjes konden stenen beschilderen, fotolijstjes maken, 
een hotel bouwen voor insecten, spinnenwebben van kas-
tanjes en restjes wol ontwerpen, het kabouterpad lopen, 
naar een spannend verhaal luisteren en nog veel meer. Om 
tijdens het voorlezen een spannend sfeertje te krijgen was 
de opkamer griezelig donker gemaakt.Voor de kinderen en 
hun vaders, moeders, opa’s en oma’s waren het weer twee 
gezellige herfstvakantiemiddagen! 

L angeafstand wandeling Reestdal  
Op zondag 28 oktober stond de Drentse Knapzakroute 

K33 op het programma. Er waren te weinig aanmeldingen 
(acht) om deze 18 kilometer lange route door te laten gaan. 
Het bestuur wil nog wel een keer proberen om een dergelijke 
route op de agenda te zetten, maar we vinden wel dat we dan 
minstens 12-15 deelnemers moeten hebben. Laten we hopen, 
dat dit een volgende keer wel lukt.  

H eide weer vrij van opslag  
Tien leden van de werkgroep landschapbeheer zagen 

zaterdagmorgen 13 oktober rond de klok van 12.00 voldaan 
om zich heen. Een heideveld in het zuidelijk deel van de 
Haardennen zag er aan het begin van de morgen nog heel 
anders uit: veel opslag van berkenboompjes, vuilboompjes 
en grove dennen. Op een aantal plekken leek de struik- en 
dopheide de strijd om de macht te verliezen. Op de heide 
wordt voortdurend een struggle for live gevoerd met een 
voorspelbare uitslag. De heide zal altijd verliezen. Het bos zal 
zegevieren. Gelukkig bestaat er nog zoiets als de werkgroep 
landschapbeheer van de nwg. Die kan (net als beheerder 
Landschap Overijssel) niet leven bij de gedachte dat de ka-
rakteristieke heideflora- en fauna verdwijnt. Dus worden op 
een zaterdagmorgen in oktober honderden boompjes de 
grond uit gespit en in de bosrand gegooid. Nieuwe kansen 
voor de heide!  

W erken in het landschap  
Op zaterdag 8 december stond het afzetten van een 

rabattenbosje in Plan hof (Haardennen) op het programma. 
Het gebeurt niet vaak, maar de werkmorgen moesten we we-
gens sneeuwval annuleren. Houtwallen afzetten in een be-
sneeuwd en glad terrein is gevaarlijk. Vandaar.  
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AGENDA 

Dinsdag 26 februari: fotoclub nwg de Reest  
Eerste bijeenkomst van de fotoclub binnen onze 
vereniging. Leden krijgen via de mail programma 
van deze avond.  
Aanvang 19.30 uur. Locatie: Vechtdal College, Botermanswijk 1 
Dedemsvaart. 

 

Zaterdag 9 maart: werken in het landschap 

Verzamelen in De Wheem in Oud-Avereest om 09.00uur.  
Langs de Vriesche Dijk (Haardennen) is er nog volop werk in de 
houtwal, die voor een groot deel al is afgezet. Het zou mooi zijn 
als de klus aan het eind van de morgen is geklaard.  

 

Donderdag 14 maart: ledenvergadering 
De vorige jaarvergadering werd behoorlijk goed bezocht! Dat 
geeft ons weer moed om er op deze avond ook weer iets aantrek-
kelijks van te maken. We laten weer veel foto’s zien van de werk-
zaamheden van het afgelopen jaar en de avond duurt niet lang. U 
bent er toch ook? Programma van deze jaarvergadering vindt u 
elders in deze Reestinfo. De avond wordt gehouden in het nieuwe 
Vechtdal College en begint om 20.00 uur. 

 
Donderdag 21 maart:  diapresen-
tatie Tom van Hell: 

Op reis door Namibië. 
Een poosje geleden was Tom voor 
het eerst bij ons met een prachtige 
lezing over het vogelleven in de 
polder Arkemheen. Nu komt hij 
weer terug met een lezing over de 

Afrikaanse natuur van Namibië. Die mag u niet missen!   

Op zijn website zegt Tom: 
“Met mijn beelden wil ik laten zien, hoeveel moois er nog te vinden 
is op deze wereld. Ook vind ik het belangrijk om mensen er bewust 
van te maken dat we erg zuinig moeten zijn op dat kleine beetje 
overgebleven natuur. Met het vertonen van foto’s die soms van ver 
weg gemaakt zijn, maar ook dichtbij, probeer ik liefde voor de na-
tuur te kweken. Op onze planeet is nog veel moois in de natuur te 
ontdekken, maar dan moet je er (veel) tijd in steken en er oog voor 
hebben.”  
Deze avond kijken we door het oog van Tom van Hell naar de flora 
en fauna van Afrika. De avond begint om 20.00 uur in het nieuwe 
Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De avond is 
gratis toegankelijk, ook voor niet-leden.   

 
Dinsdag 27 maart: fotoclub nwg de Reest 
De tweede bijeenkomst van de fotoclub. Leden ontvan-
gen meer informatie via email.  

Aanvang 19.30 uur. Locatie: De Wheem in Oud-Avereest. 

 

Zaterdag 13 april: excursie werkgroep landschapbeheer  
Het einde van het werkseizoen voor de kleine en grote groep land-
schapbeheer. Landschap Overijssel biedt de sectie landschapbe-

heer dan altijd een excursie en een lunch aan op een 
hele mooie plek in Overijssel. De leden van beide werk-
groepen krijgen hierover nog nader bericht.  

 
Donderdag 18 april: landschapsexcursie o.l.v. Robert 
Pater  
Een prachtige wandeling door een oud-
cultuurlandschap onder leiding van adviseur land-
schapsbeheer Landschap Overijssel Robert Pater, die 
met u het beekdallandschap van de Reest in trekt en u 
leert het landschap met andere ogen te zien. Het Reest-
dal kent erg veel landschapselementen zoals houtsin-
gels, meidoornhagen, kikkerpoelen en hakhoutbosjes. 
Robert vertelt hoe ze zijn ontstaan en op welke manier 
ze werden/worden onderhouden. Zo leert u het land-
schap als  het ware “lezen”. Een excursie voor de lief-
hebbers van het oude kleinschalige landschap. De wan-
deling wordt ’s avonds gehouden.  
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dat kan via email: 
jan.dijkema@gmail.com  Als u zich hebt opgegeven ont-
vangt u meer informatie. Er zijn voor leden van de nwg 
geen kosten aan deze excursie verbonden.  

 

Donderdag 25 april: fotoclub nwg de Reest  
De derde bijeenkomst van de fotoclub. Le-
den ontvangen meer informatie via email.  
Aanvang 19.30 uur. Locatie: De Wheem in 
Oud-Avereest. 

 
Donderdag  23 mei: vogelexcursie Meeuwenveen en 
Takkenhoogte  
Op deze avond spotten naar vogels. Ook in de avond in 
deze tijd van het jaar is het mooi vogels kijken. De start 
is bij de parkeerplaats bij Takkenhoogte aan de Nieuwe 
Dijk Zuidwolde.  
We komen door een afwisselend terrein van bos, hei, 
water, hooilanden en akkers. Door de grote verschei-
denheid aan biotopen kunnen we ook veel vogelsoorten 
te zien krijgen. Met goed weer maken we onder andere  
kans op geelgors, roodborsttapuit, de grote lijster die 
zijn zang ook vaak in de avond laat horen, de boomvalk 
die in de vond jaagt op libellen en nachtvinders, grauwe 
klauwier, watersnip. Deze steltloper vliegt al blatend 
met een noodvaart hoog door de lucht. Wel eens een 
wielewaal waal gezien? Die wil in de avond nog wel 
eens een rups van de hei af plukken. Dit is een kleine 
greep uit allerlei vogelsoorten die in deze gebieden 
voorkomt. Laat je ook eens verrassen, je weet namelijk 
nooit wat je te zien krijgt. Vergeet de verrekijker niet!  
Opgave bij Judith vooraf is noodzakelijk: liefst via de 
mail: tjvogelaars@live.nl Telefoon: 0523-616098  

 

Woensdag 29 mei: vogelexcursie Vreugderijkerwaard  
Dit uitje is voor leden van de vogelsectie. Uitnodiging 
volgt via de mail.  
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E r wordt veel gewandeld over het prachtige Land-
goed Eerde. Vooral als de bossen en lanen hun 
sfeervolle herfsttinten laten zien of als in het voor-
jaar de krentenbomen bloeien, is het een wandel-
drukte van belang rondom het oude kasteel.  
Aan de zuidzijde grenst het landgoed aan de Regge. 
Wandelaars die een poosje niet bij de Regge zijn 
geweest kijken nu hun ogen uit. Jarenlang was de 
rivier hier niet meer dan een afwateringskanaal met 
hoge kades en flauwe bochten.  
Lopend over de hoog gelegen oever had je een 
prachtig uitzicht over de weilanden en bossen van 
Eerde en aan de overkant van de rivier keek je zo 
over de landerijen van buurtschap Archem. Voor een 
deel is dat nog steeds zo, maar vanaf  Nieuwebrug is 
de Regge onherkenbaar veranderd. Het woord meta-
morfose is hier wel op zijn plaats. Wat is er gebeurd 
en waarom? 

 

Open landschap  
Het eerste wat op valt is het vlakke en open landschap. 
De hoge kades zijn afgegraven en de oevers vormen nu 

een langzaam oplopende verbinding met de aangren-
zende graslanden of bossen. Grote stukken van de 
“oude Regge” zijn gedempt en nieuwe meanders zijn 
er voor in de plaats gekomen. Het ziet er allemaal 
nogal zandkleurig uit, maar kom hier maar volgend 
jaar maar eens weer. Dan weet je niet wat je ziet! 

 

Inrichting  
Het stroomprofiel van de Regge bij Nieuwebrug en 
Archem is nu kleiner. De rivier is zo’n zes meter smal-
ler en ondieper gemaakt. Hierdoor stroomt het water 
sneller en wordt de rivier dynamischer. En dynamiek, 
dat willen we! Bochten die uitslijten, steile oevers die 
ontstaan door het wegslaan van zand, geulen die dan 
weer droog, dan weer vol water staan. Bomen op de 
oevers, die langzaam de rivier inzakken, kikkerpoelen 
die kansen bieden aan allerlei soorten amfibieën. En 

dan hebben we het hier nog maar over een klein stukje Regge-
dal dat zijn kleinschalige karakter terug krijgt. In de komende 
twee jaar wordt een kleine tien kilometer van de Midden Regge 
aangepakt.  

 

Klimaatbuffers  
Een mooi woord voor een gebied waarin je water wilt 
opvangen. Regenwater, dat steeds vaker met bakken 
tegelijk uit de lucht komt vallen. Een klimaatbuffer is 
een gebied dat veel water op kan vangen als dat nodig 
is, maar ook water kan vasthouden als er een tekort is. 
De natuur is hier niet ingedamd, er is meer plaats voor 
natuurlijke en dynamische processen. Rivieren mogen 
hier bijvoorbeeld gecontroleerd buiten hun oevers tre-
den en omwonenden mogen er van genieten. 

 

Toegankelijk  
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vecht is de Regge 
een toegankelijke rivier. Wandelaars mogen op veel 
plekken langs de rivier lopen. En niet alleen tussen 
Nieuwebrug en de stuw van Archem. Op veel meer 
locaties is er sprake van een troika van waterberging, 
natuurwaarden en recreatie. Het water van de Regge 

De Beneden Regge krijgt allure 

Beekdalherstel bij Nieuwebrug 

Kaartje uit wandelgids 

Meanders herstel bij Eerde 



Wilt u genieten van een van de 
mooiste stukje Overijssel? 
Koop dan het wandelgidsje 
Het Reggepad en Dinkelpad. 
Het Reggepad is 85 kilometer 
lang en loopt stroomopwaarts 
van Ommen naar Diepenheim 
waar het brongebied van de 
Regge ligt.  

Landgoed Eerde 

Achter landgoed Eerde 

Steile oevers in 
oude Regge 
arm 

is vaak makkelijk bereikbaar. Dat 
gaat deze rivier in de komende 
jaren erg populair maken. De band 
tussen mens en rivier zoals die er 
vroeger ook was. En dat allemaal 
vanwege de door waterschappen 
zo gevreesde klimaatverandering, 
die nu en zeker in de toekomst 
voor extreme neerslag gaat zorgen. 
En wat is er nu mooier dan herstel 
van natuurwaarden te combineren 
met waterberging?  

 

Het boekje wordt op meerdere wandelsites te koop aangeboden.  

Voor meer info www.reggepad.nl. 


