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Mededelingen uit het bestuur 
Deze eerste Reestinfo van 2014 laat een erg afwisselende agen-
da zien.  Twee dialezingen, twee excursies, een langeafstands-
wandeling en nog veel meer. We hopen dat u reageert. Op onze 
website www.nwgdereest.nl  vindt u de agenda ook, maar dan 
aangevuld met de mogelijkheden van het internet (foto’s en 
links). De werkgroep landschapbeheer heeft een mooie klus ge-
klaard op Drentse bodem. Aan de zuidzijde van het Spookmeer-
tje is een heideterreintje vrij gemaakt van opslag en zijn er weer 
nieuwe kansen voor de drie heidesoorten die er voorkomen. Het 
bestuur gaat kijken of de nwg in de komende jaren ook voor Het 
Drentse Landschap meer kan betekenen. De werkgroep land-
schapbeheer gaat straks van april t/m augustus het zomerreces 
in. Voor de vogelsectie echter breken weer actieve tijden aan. 
Het broedseizoen staat straks weer voor de deur. Onze jongste 
poot, de fotoclub, is ook goed bezig. Na de geslaagde foto-
expositie in de week van het landschap komt de groep maande-
lijks bij elkaar, of op locatie of in De Wheem.  

U weet wat het Reestfonds is? Opgericht om de 
laatste Reestlanden aan te kopen en het Reest-
dal als nat ecosysteem te redden voor de volgen-
de generaties. Op internet vindt u veel meer info 
over dit fonds. Het bestuur heeft besloten om 250 
euro in het fonds te storten. Het bedrag wordt 
betaald uit de opbrengsten van de verkoop van 
brandhout dat vrijkomt bij het afzetten van 
houtsingels. Verder maken we ons een beetje 
zorgen over de (geringe) terugloop van het aantal 
leden. We zien het ledenbestand langzaam ouder 
worden en er komt nauwelijks iemand bij. Een 
mooie uitdaging voor dit jaar om middels een pr-
offensief natuurliefhebbers enthousiast te maken 
om zich bij ons aan te sluiten. Ik wens u een 
mooie lente en zomer toe!  
Namens het bestuur van de nwg de Reest,  
Jan Dijkema, voorzitter. 

De Provincie Overijssel wilde stoppen met subsidies voor vrijwilli-
gerswerk. Landschap Overijssel reageerde direct met een actie-
ochtend. 2 gedupteerden en RTV Oost kwamen kijken en horen wat 
vrijwilligerswerk betekent voor de vrijwilligers. De actie was ge-
slaagd. De subsidies blijven (voorlopig) komen. Zie verder onze web-
site. 
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Landschapbeheer 
Afzetten houtwal, zaterdag 8 november  
De drassige bodem trilt als de 15 meter hoge eik 
krakend de geest geeft. En het blijft op deze mor-
gen niet bij één boom. Er gaan er meer. Met een 
dreun vallen de meeste bomen met 
de kruin op het grasland. Bomen 
omzagen heeft iets droevigs. Er zijn 
veel mensen die het niet kunnen 
aanzien. Begrijpelijk. Jarenlang 
heeft de boom op zijn eigen ver-
trouwde plek gestaan en dan op een 
mooie zaterdagmorgen in november 
komt de beugelzaag of de trekzaag 
en dan word je als boom in korte tijd, 
weliswaar op ambachtelijke wijze, 
geëxecuteerd. Wat kan natuurbeheer 
wreed zijn.  
 
De meidoorn blijft staan  
Gelukkig valt het mee. De bomen 
worden wel omgezaagd, maar ze ver-
dwijnen niet. Ze worden afgezet. 
Kort boven de grond zullen in de 
komende jaren de boomstammen 
weer gaan uitlopen. Met meer stam-
metjes. Bij elzen bijvoorbeeld zie na een jaar al re-
sultaat. Eiken doen er veel langer over. Op deze 
morgen wordt door de werkgroep landschapbeheer, 
geholpen door vier scholieren (Maatschappelijke 
Stage) het laatste deel van een lange brede houtwal 
langs de Vriesche dijk in De Haardennen afgezet. 
Eiken en elzen staan er vooral. Ze moeten weg. 
Meidoorns groeien ook in deze mooie houtwal, ze 
mogen blijven staan. De kleinere takken worden in 
het bos op rillen gegooid. Daar voelen kleine zang-
vogels als roodborst, winterkoning en heggemus 
zich thuis. Onder takken is er straks dekking voor 
het klein wild. Het zwaardere hout wordt verza-
meld en verkocht als brandhout.  

Nationale Natuurwerkdag 2 november  
Ook dit jaar was de werkplek de Lemelerberg. Talloze den-
netjes werden omgezaagd om de heide vrij te maken. De 
belangstelling voor deze activiteit was beduidend minder 
dan vorige jaren. Van de nwg de Reest deden slechts drie 
leden mee. Hopelijk is er volgend jaar meer interesse.  

Verjongingsplekken in De Haardennen, 12 oktober  
Het is zaterdagmorgen. Roodwitte lintjes en gemerk-
te bomen. Een niet alledaags gezicht in een bos. De 
dertien vrijwilligers van de werkgroep Landschapbe-
heer (inclusief vier scholieren voor hun Maatschap-
pelijke Stage) keken er niet van op, want ze kenden 
de bedoeling. Op twee gemarkeerde plekken mochten 
de bomen om, de grote gemarkeerde dennen moesten 
worden geringd. Landschap Overijssel wil meer ver-
jongingsplekken in de Haardennen om meer variatie 
aan te brengen in soorten en in leeftijdsopbouw.  
 
Open plekken  
Dat krijg je door open plekken in het bos te maken. 
Hier komt  licht en warmte weer op de bodem waar-
door er eerst kruiden kunnen kiemen en daarna pio-
neer(boom)soorten kunnen groeien zoals berk en lijs-
terbes. Je krijgt daardoor meer boomsoorten in het 
bos waardoor er weer meer insecten en vogels en 
zoogdieren op af komen. Ook krijg je meer leeftijds-
variatie van bomen en struiken in een bestaand bos. 
Bij een stormvlakte zou dit spontaan gebeuren maar 
door actief beheer kun je deze variatie in bossen ook 
bereiken. Oude grove dennen worden geringd. Hier-
door sterven de bomen langzaam af. Uiteindelijk zal 
een dode boom een voedselbron zijn voor veel insec-
ten en spinnen. Hierdoor neemt in een bos de biodi-
versiteit toe. Een vogel als de zwarte specht kan hier 
bijvoorbeeld van profiteren.  
 
Aan het eind van de morgen waren twee open plek-
ken gerealiseerd. Het bos zal er over een jaar al weer 
anders uitzien dan nu.  
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Vervolg heideproject Spookmeertje, 11 januari  
Geholpen door zeven scholieren die uren maakten 
voor hun Maatschappelijke Stage, wordt er verder 
gegaan met  het herstellen van een perceeltje hei-
de in de buurt van het Spookmeertje. Aan het eind 
van de morgen had  een groot deel van het gebied 
weer  licht en zijn er weer nieuwe kansen voor de 
heideflora en -fauna gerealiseerd. Het project is 
nog lang niet klaar. Nog een of twee morgens aan 
het werk en er is een open verbinding met het 
Spookmeertje gemaakt.  

Klussen in Drenthe, 14 december  
Het is nog bijna donker op deze zaterdagmorgen als de groep 
van 18 vrijwilligers van de werkgroep landschapbeheer de 
Reest oversteekt. Het Reestdal ligt er verloren en nat bij. Van-
nacht heeft het geregend, het is nu gelukkig droog, maar de 
zon lijkt verder weg dan ooit. De Reest oversteken doet de 
werkgroep vrijwel nooit.  
 
Samenwerking 
Er wordt altijd geklust is de reservaatgebieden van Land-
schap Overijssel in het zuidelijke deel van het Reestdal. Nu 
wordt er gewerkt in een klein heideterreintje bij het Spook-
meertje en dat is eigendom van Het Drentse Landschap. Van-
waar deze interprovinciale samenwerking? Zo coöperatief ope-
reren beide provinciale landschappen (beiden beheren samen 
meer dan 1600 ha reservaatgronden in het Reestdal) nou ook 
weer niet. De oorsprong van dit project ligt in de week van het 
landschap, eind oktober, toen beide landschappen elkaar von-
den binnen het thema “Week van de Reest”. Werken in het 
landschap was toen een onderdeel van het programma  en als 
werkplek werd toen gekozen voor een dichtgegroeid heideper-
ceeltje, dat van opslag moest worden bevrijd. Een kleine vijf-
tig vrijwilligers gingen aan de slag en aan het einde van de 
dag zag de wereld er op die plek totaal anders uit. Veel ruim-
te, veel licht en nieuwe kansen voor heide en jenerverbes.  
 
Geelgekleurde stammetjes  
Nu is het december en mag onze werkgroep landschapbeheer 
een ander stuk heide van opslag bevrijden. Het gebiedje is 
dichtgegroeid met eik, grove den en erg veel vuilboom. Met 
snoeischaar, beugelzaag en snoeizaag wordt de aanval inge-

zet. Al gauw liggen de eerste stammetjes vuil-
boom plat. Het hout is glad en nat van de regen, 
maar dat mag de pret niet drukken. De takken 
worden aan de rand van de heide op rillen gelegd. 
Daar kunnen vogels en klein wild dekking en 
voedsel zoeken. 
De terreinbeheerder van Rayon Zuid komt even 
kijken en ziet dat het goed is. Ook grotere bomen 
leggen het loodje. Rond het middaguur is een 
groot deel van het gebied weer open. Tientallen 
kleine afgezaagde geelgekleurde vuilboomstam-
metjes steken net boven het maaiveld uit. We 
weten dat ze straks weer uitlopen en dat ze over 
een paar jaar weer gesnoeid moet worden. Maar 
ja, dat is nu eenmaal heidebeheer: allemaal cul-
tuurlandschap, dus allemaal mensenwerk.  
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Dialezingen 

Diversen 

Dialezing Mark Zekhuis, 31 oktober  
“Landschappen die duizenden jaren ongestoord zijn 
gebleven. Vaak met een enorme diversiteit aan plan-
ten dieren. Dat vind ik boeiend.” Mark Zekhuis, vijf-
tien jaar werkzaam als ecoloog en landschapsadvi-
seur bij Landschap Overijssel weet met twee reisver-
halen moeiteloos de bijna 50 belangstellenden te 
boeien. Geen wonder, want Mark maakt mooie foto’s 
en vult de beelden met zijn verhalen op een rustige 
en deskundige manier aan. Interactie met de zaal 
schuwt hij niet.  
De lezing bestaat uit twee delen. Voor de pauze 
neemt Mark de zaal mee naar de binnenlanden van 
het noorden van  Borneo, na de koffie lopen we met 
hem mee door de koude bergen en ravijnen van de 
Himalaya. De climax zit aan het eind van de avond: 

een zoektocht naar de 
sneeuwluipaard.  
Na twee dagen speu-
ren heel in de verte 
ziet de groep een 
sneeuwluipaard. La-
ter weet Mark er nog 
een te fotograferen. 
Een wijfje, dat een 
blauwschaap heeft 
gepakt en daar een 
aantal dagen blijft 
rondhangen. Tot op 
zo’n 80 meter kan het 
dier worden bena-
derd. Expeditie ge-
slaagd! Deze avond 
overigens ook . 

Ledenvergadering donderdag 10 oktober  
Het bestuur had er alles aan gedaan om de jaarlijkse le-
denvergadering in een aantrekkelijk jasje te steken. De 
meeste thema’s zoals het jaaroverzicht van de vogelsectie 

en de werkgroep landschapbeheer 
werden in vlotte diapresentaties ge-
toond. Jammer, dat er maar vijftien 
leden kwamen opdagen. Het verslag 
van deze vergadering treft u niet aan 
in deze Reestinfo. Het wordt uitge-
deeld op de komende jaarvergadering 
en staat bovendien twee weken voor-
afgaand aan de ledenvergadering op 
de website: www.nwgdereest.nl. 

Dialezing Kees Boele over marters op donderdag  
28 november  
“Als ik ’s avonds uit het raam kijk en onze ”steenmarter” 
weer eens zie lopen, kan ik daar echt van genieten. Het is een 
prachtig dier om te zien.” 
Kees Boele, bioloog uit 
Haren, zet meteen de toon. 
Het wordt vanavond geen 
eenzijdig en negatief ver-
haal over dat irritante 
martertje. Het is de vraag 
of alle 40 aanwezigen in de 
aula van het Vechtdal Col-
lege het daar mee eens 
zijn. Een klein aantal van 
hen heeft minder leuke 
ervaringen met het beest-
je: overlast in huis of door-
gebeten slangetjes onder 
motorkap van de auto. De 
steenmarter staat in een 
kwaad daglicht. Negatieve 
stukjes in de media doen 
het imago van de steen-
marter ook niet goed.  
Het jaar 2013 is door de Zoogdiervereniging Nederland uit-
geroepen tot het jaar van de steenmarter. Voor de natuur-
werkgroep de Reest een goede reden om deze marter, sa-
men met zijn neef de boommarter in de schijnwerpers te 
zetten. Een bescheiden charmeoffensief kan geen kwaad. 
Kees Boele heeft een prachtige presentatie over deze twee 
marters gemaakt. De lezing wordt ondersteund door veel 
foto’s en filmmateriaal, niet door Kees zelf gemaakt, hij 
heeft de informatie uit talloze bronnen kunnen bemachti-
gen. Het is niet alleen de steenmarter waar we veel over 
horen. Net zoveel aandacht is er voor de boommarter, die zo 
ontzettend veel op de steenmarter lijkt.  

Vrijwilligers bedankt op nieuwjaarsreceptie  
10 januari  
Veel verenigingen houden in januari voor leden, do-
nateurs en andere belangstellenden een nieuwjaars-
bijeenkomst. Deze traditie is onze vereniging vreemd. 
Tot op vrijdagavond 10 januari. We zullen de reden 
even uitleggen.  
Binnen de nwg de Reest is een aantal leden actief. 
Relatief zelfs behoorlijk veel. We hebben een actieve 
werkgroep landschapbeheer, bestaande uit een kleine 
en een grote groep, samen toch al gauw een kleine 
twintig vrijwilligers. De tweede 
actieve sectie is die van de vogel-
werkgroep, ook al gauw vijftien 
personen.  
We hebben leden die al jaren de 
Reestinfo bezorgen. Binnen een 
ledenbestand van zo’n 200 leden 
zijn bijna veertig leden regelma-
tig voor de nwg actief. Dat is zo’n 

20% van het totale ledenbestand. Daar is het bestuur erg 
dankbaar voor. Om al deze vrijwilligers duidelijk te maken 
dat hun inzet erg gewaardeerd wordt, besloot het bestuur 
in december om deze leden tijdens een nieuwjaarsbijeen-
komst een heerlijk stamppotbuffet aan te bieden. Het werd 
op vrijdagavond dan ook erg gezellig in de gelagkamer van 
De Wheem. En het gebaar werd door de aanwezige leden 
erg op prijs gesteld. We kijken met een goed gevoel terug! 

boommarter 



Fotoclub 

Vogelsectie 
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Veertig vogelsoorten op World Bird Watch, zaterdag  
5 oktober  
Op de eerste zaterdag van de maand oktober is het 
World Bird Watch. Dan wordt er in veertig landen naar 
de lucht gekeken en worden vogels geteld. In Neder-
land gebeurde dat op zaterdag 5 oktober op zo’n hon-
derd telplaatsen. De uitkijkbult van natuurreser-
vaat Meeuwenveen/Takkenhoogte (Drents Landschap) 
is al jaren de telpost van de vogelsectie van de natuur-
werkgroep de Reest. Ook dit jaar werd de telplek van 
07.30 tot 15.00 u. door leden van de werkgroep bemand. 
Contactpersoon voor de nwg is Henri Timmer.  

Het weer werkte aan het begin van de dag niet mee. 
Het was mistig, waardoor het zicht was beperkt. Later 
verdwenen de nevels en kwam de zon er zo nu en dan 
door. Er was weinig wind. In totaal werden 5006 vogels 

Eerste expositie in de “Week van de Reest” 
Met trots presenteerde de fotoclub van de nwg de 
Reest haar eerste expositie tijdens de “Week van de 
Reest” die door Landschap Overijssel en Het Drents 
Landschap was georganiseerd. In deze week van het 
landschap stond het Reestdal centraal en werden tal 
van activiteiten georganiseerd. De fotoclub leverde 
als bijdrage een prachtige expositie van 15 foto’s die 
allemaal in het Reestdal waren gemaakt. De diversi-
teit in de opnames was groot. Logisch, want vijftien 
verschillende fotografen kijken allemaal op hun ei-
gen manier naar de wereld.  

Zwolle bij nacht, 14 november  
Op donderdagavond bezochten de leden van de foto-
club het historische centrum van de Zwolle. Thema: 
nachtfotografie. De binnenstad van Zwolle leent zich 
erg goed voor dit thema. De verlichte Sassenpoort, 
sfeervolle straatjes en steegjes, verlichte kerken, 
winkelend publiek, aan onderwerpen geen gebrek. 
Het leverde veel mooie foto’s op die in een volgende 
bijeenkomst aan elkaar werden getoond   

Landgoed Eerde en Steile Oever, 18 januari  
Van onze fotoclub bezochten acht leden vanmorgen Land-
goed Eerde. Landgoed Eerde is eigendom van Natuurmo-
numenten en een eldorado voor liefhebbers van fotografie. 
Het landschap ademt geschiedenis, cultuur en natuur. Er 
staat een uit de 18e eeuw daterend kasteeltje met bijge-
bouwen, gracht en oude muren. Een parkbos met oude 
eiken en beuken is altijd fotogeniek en dat geldt   
Achter het landhuis stroomt de herstelde Regge. Door veel 
bomen en opslag te verwijderen is een mooie overgang 
ontstaan tussen het landgoed en de graslanden van het 
Reggedal. 
Dode Regge-arm 
In het tweede deel van de ochtend werd een bezoek ge-

bracht aan de Steile Oever, een dode 
Regge-arm. Deze locatie doet altijd wat 
buitenlands aan. De Regge stroomde 
hier ooit langs een oude stuwwal. Nu is 
de dode meander veranderd in een wat 
mystiek moerasbos. Het weer werkte 
deze morgen erg mee. Hoge bewolking 
zorgde voor dat mooie zachte diffuse 
winterlicht dat fotografen zo graag wil-
len zien. De digitale camera’s klikten 
volop. Het was genieten! 

geteld.  Een absoluut record, nooit werden er zoveel 
gezien . Het aantal soorten is wel eens groter geweest, 
op deze zaterdag waren dat er 40. Een nieuwkomer was 
de grote barmsijs. Overtrekkende kolganzen stuwden 
het aantal op, want maar liefst 3832 kollen werden ge-
teld. Andere leuke waarnemingen waren: 215 kieviten, 
20 watersnippen, 52 vinken en 2 Indische ganzen. Na 
12.00 werd het erg rustig. Als je vogels wilt zien moet je 
dus  ’s morgens zijn. Alle telgegevens zijn doorgegeven 
aan de Vogelbescherming. 

 



ringt kleine zangvogels en vertelt over de bewoners van de 
kleine nestkasten en wat we met al deze gegevens doen. 
Jan Dijkema is al heel lang lid van de werkgroep land-
schapbeheer en laat het mooie kleinschalige cultuurland-
schap van het Reestdal zien en vertelt hoe belangrijk het 
onderhoud van landschapselementen is.  
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het 
Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Par-
keren bij de Citadel. De toegang is gratis, ook voor niet 
leden.  
 
Zaterdag 8 maart: werken in het landschap  
Landschap Overijssel beheert op het Katingerveld o.a. een 
aantal houtsingels. De houtsingel, dat grenst aan het zand-
pad dat richting Den Kaat loopt moet worden afgezet. Een 
mooie klus in het vroege voorjaar. Om 09.00 uur wordt er 
verzameld in De Wheem, daarna naar de werkplek.  
 
Zaterdag 15 maart: fotoclub op locatie  
Op deze ochtend gaan de leden van de fotoclub naar een 
prachtige plek in de regio om daar hun fotokennis in prak-
tijk te brengen. 
 
Dinsdag 18 maart: dialezing over “Wolven in Nederland” 
Het is in de nabije toekomst zeer goed denkbaar dat wol-
ven op eigen gelegenheid naar Nederland komen. Wolven-
roedels bevinden zich niet ver van de grens met Duitsland 
en bewegen zich ook in westelijke richting. Het lijkt een 
kwestie van tijd tot ze zich in Nederland zullen vestigen. 
Wolven horen van oudsher in Nederland thuis en spelen 
een belangrijke rol in de natuur. De nwg wil inspelen op 
actuele ontwikkelingen rondom het thema “De wolf in Ne-

derland?” en is erg 
ingenomen met de 
komst van Erwin van 
Manen, ecoloog en 
roofdierspecialist. 
Erwin heeft een 
schitterende lezing 
over wolven gemaakt 
waarin dit dier alle 
aandacht krijgt die 
het verdient: ont-

Februari tot en met juni  
Ieder seizoen bieden we u weer een gevarieerd pro-
gramma met een aantal afwisselende activiteiten. 
Excursies, wandelingen, dialezingen, werken in het 
landschap en nog veel meer. 
De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk. Bij 
dialezingen vragen we wel bij het verlaten van de 
zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De 
diapresentaties worden gehouden in het nieuwe 
Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedems-
vaart. Het programma voor de komende maanden ziet 
er als volgt uit:  
 
Zaterdag 8 februari: werken in het landschap  
Al twee zaterdagmorgens is de werkgroep landschap-
beheer aan het werk geweest om een heideveldje 
grenzend aan het Spookmeertje te ontdoen van op-
slag. Op deze morgen probeert de werkgroep de klus 
af te ronden. Er is dan een open verbinding tussen de 
heide en het vennetje gemaakt. Verzamelen in de 
Wheem om 09.00 uur en daarna naar de werkplek.  

 
Donderdag 20 februari: 
dialezing over het werk 
van nwg de Reest  
Vrijwel altijd nodigen 
we een fotograaf uit met 
mooie plaatjes en een 
boeiend verhaal. Maar 
we hebben als werk-
groep zelf ook veel te 
vertellen! Deze avond 

bestaat uit een vierluik: vier mensen uit de nwg ver-
tellen over hun werk en hun passie. 
Henri Timmer heeft een zwak voor steenuilen. Al ja-
ren is Henri de spil van de steenuilenwerkgroep. Hij 
kan er prachtig over vertellen en maakt mooie foto’s 
van het beschermen van dit kleine uiltje. Auke van 
der Meulen is de voorzitter van de fotoclub. De groep 
bestaat nu een jaar en heeft al erg mooie dingen ge-
daan. Auke laat de resultaten zien. Judith Schmidt 

Februari 2013 Pagina 7 

Agenda 

Wandelingen 
Brongebied van de Drentsche Aa, 
27 oktober  
Er werd slecht weer verwacht 
voor deze zondag: felle buien 
soms met onweer en harde wind. 
Niet bepaald het meest ideale 
wandelweer. Maar ook nu  weer 
bleek dat je niet altijd moet luis-
teren naar de media die normale 
weersomstandigheden tegenwoor-
dig snel tillen naar het niveau 
van oranje codes en andere onheilsprofetieën. De elf wande-
laars gingen toch, ondanks de wat grijze regenachtige mor-

gen. En die keuze betaalde zich uit 
in een prachtige wandeling onder 
heerlijke wandelomstandigheden: 
afwisselende wolkenluchten, frisse 
wind, buitje en later op de dag veel 
zon.  
De 19 km lange wandeling bestond 
uit etappe 2 en een deel van etappe 
3 uit de wandelgids “Loop van de 
Drentsche Aa”. De route begon op 
de parkeerplaats van het Herinne-
ringscentrum even buiten Hoogha-
len en eindigde een paar kilometer 
buiten het dorpje Amen bij een 

brug over het Amerdiep met als tussenstop het sfeer-
volle blues café “De Amer” in het dorpje Amen.  
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staan, vooroordelen, sprookjesfiguur, relatie mens-wolf, 
wolven in Europa, terugkeer in Nederland enz. De le-
zing duurt 2 x 45 minuten. Iedereen die de wolf een 
warm hart toedraagt moet deze presentatie zien!  
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedems-
vaart. Parkeren bij de Citadel. De toegang is gratis, 
ook voor niet leden.  
 
Donderdag 3 april: ledenvergadering  
Het bestuur doet erg veel moeite om de ledenvergade-
ring zo aantrekkelijk mogelijk te maken: veel thema’s, 
veel foto’s, niet te lang. Toch komen er naar ons idee 
nog te weinig leden. Gewoon een keer doen. Het is niet 
saai! Alle leden ontvangen een paar weken voor deze 
vergadering een uitnodiging met daarin de agenda. 
 
Zaterdag 12 april: afsluiting werkgroep landschapbe-
heer  
De werkgroep landschapbeheer krijgt van Landschap 
Overijssel een excursie en een lunch aangeboden. Hier-
mee wordt het werkseizoen 2013-2014 afgesloten. In 
het voorjaar en de zomer wordt niet in het landschap 
gewerkt om verstoring van flora en fauna te voorko-
men. Het nieuwe seizoen begint weer in september.  
Alle vrijwilligers van de kleine en grote groep krijgen 
een uitnodiging over dit uitje.  

 
Zaterdag 19 april: vroege vaarexcursie door De Wieden 
Voor de vroege vogels onder onze leden!  Vanuit na-
tuurinformatiecentrum De Wieden in Sint Janskloos-
ter vertrekt ’s morgens om 06.00 uur een fluisterboot 
met aan boord 24 leden van de nwg de Reest voor een 
twee uur durende vaartocht door één van de mooiste 
natuurgebieden in Nederland. U kunt één van die le-
den zijn! Bij het ontwaken van de natuur hoort u de 
vogels zingen (misschien de nachtegaal, kent u het ge-
luid van de roerdomp?), springen reeën uit de rietkraag 
weg, zien we de hooilanden in voorjaarsbloei en nog 
veel meer. Een gids leidt ons het gebied. Wacht niet te 
lang met aanmelden, vol is vol. In eerste instantie 
gaan alleen leden mee. U betaalt op die dag 8 euro aan 
de nwg. Aanmelden moet, dat kan bij Auke van der 
Meulen: aukevandermeulen@xs4all.nl. U kunt zich 
opgeven tot woensdag 16 april. U krijgt dan meer info.  

Dinsdagavond 13 mei: excursie over De Lemelerberg 
Hans Dijkstra is districtsbeheerder van Landschap 
Overijssel en wil ons graag rondleiden door een van de 
mooiste bezittingen van Landschap Overijssel : de Le-
melerberg, parel van de Sallandse Heuvelrug. Deze 
excursie begint om 19.00 uur en duurt ongeveer twee 
uur. U komt op plekjes waarvan u het bestaan niet 
weet. Wilt u mee? Opgave bij Auke van der Meulen: 
aukevandermeulen@xs4all.nl. U krijgt dan meer infor-
matie over deze rondwandeling. Deelname is gratis.  
 
Zondag 18 mei: Langeafstandwandeling (19 km) langs 
de nieuwe Regge 
De Regge stroomt tussen Diepenheim en Ommen. De 
meeste mensen kennen deze rivier als rechte saaie wa-
terbak, maar dat is op heel locaties niet meer zo. De 
Regge heeft meer ruimte gekregen en meandert als 
vanouds door het Overijsselse landschap. Op deze wan-
deling lopen we van Nieuwebrug naar landgoed Schui-
lenburg bij Hellendoorn. Onderweg genieten we van 
een van de mooiste stukjes Reggedal. De afstand is on-
geveer 19 kilometer.  
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dat kan bij Jan Dijke-
ma: jan.dijkema@gmail.com.  
U krijgt dan mee info over deze tocht.  
 
Woensdag 4 juni: Onderzoek waterkwaliteit Reest   
Het water in de Reest ziet er niet aantrekkelijk uit. 
Nergens stroomt dat mooie heldere beekwater. Altijd 
maar dat troebele bruine riviertje. En ga er niet in-
staan, je zakt in de modder weg. Hoe gezond is dat 
Reestwater eigenlijk en hoe kom je daar achter? Op 
deze vroege zomeravond nodigt de nwg u uit om mee te 
doen met een kwaliteitsonderzoek naar het water van 
de Reest. We gaan waterdiertjes vangen, de helderheid  
en de stroomsnelheid van het water  meten, de zuur-
graad van het water bepalen, kijken welke waterplan-
ten er groeien. Al 
deze gegevens zijn 
indicatoren voor de 
biologische kwaliteit 
van de Reest. Zin 
om mee te doen?  
Een avondje weten-
schappertje spelen 
langs de oever van 
de Reest op een 
mooie locatie. Gewoon doen!   
Opgave bij Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com 
U hoort dan meer.  


