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Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest
Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit:
J. Dijkema, voorzitter
0523-614201
C. Bisseling, penningmeester 0523-649261
H. Derks, secretaris
0523-610321
A. v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360
T. Schmidt, bestuurslid
0523-616098
Redactie:
C. & M. Bisseling
0523-649261
J. Dijkema
0523-614201
Redactieadres:
De Maat 17
7707 RM Balkbrug
0523-649261
Email: nwgdereest@gmail.com

Contactadres natuurwerkgroep De Reest:
De Hazelaar 4
7701 WD Dedemsvaart
0523-610321
nwgdereest@gmail.com
Contributie: € 10,00 per jaar
Bank: NL44 RABO 0301 5456 85
Homepage: www.nwgdereest.nl
Ook op Facebook te vinden. Is ook zichtbaar als je
niet geregistreerd staat!

Voorpagina: uniek: ondergelopen bruggetje over de
Reest in de zomer!

Mededelingen uit het bestuur
In 2014 daalde het aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties in ons land met 4%. Dat had ongetwijfeld met de
economische crisis te maken. En natuurlijk de vergrijzing.
Of gebrek aan interesse? Het lijkt een ontwikkeling die niet
te stoppen valt. Ook de nwg heeft een (langzaam) teruglopend ledenbestand. Aanwas is er wel, maar weegt nog niet
op tegen het verlies aan leden. De nwg heeft jaren achtereen een bestand gehad van rond de 200 leden en daar willen
we graag bij in de buurt blijven. “Een vereniging die niet
werft, sterft ” is een kreet die je nog wel eens tegenkomt.
Dat zou best eens kunnen kloppen. In ieder geval zijn we
deze zomer begonnen met het werven van (actieve) leden.
We willen bijvoorbeeld fris bloed in de werkgroep landschapsbeheer. Dat hoeft geen jong bloed te zijn. Zestigers
bijvoorbeeld bruisen vaak nog van energie en hebben veel
tijd. Maar onze ogen zijn ook gericht op de vrijwilliger die
nog niet met pensioen is en belangstelling heeft voor natuur
en landschap. Die doelgroep is erg groot en daar moeten
toch mannen en vrouwen tussen zitten die het erg leuk vinden om buiten lekker de handen uit de mouwen te steken?
In het komende werkseizoen gaan we naar hen op zoektocht. Een stand op de Dedemsvaria was de eerste uitda-

ging. En met succes, de eerste vrijwilligers zijn binnen!
In deze Reestinfo leest u waar de nwg zich in het
afgelopen half jaar mee bezig hield. Het is nogal wat.
En kijk vooral naar de agenda. We hebben een afwisselend programma gemaakt. Een filmavond bijvoorbeeld, met de documentaire “Levend Reestdal”
van Hilko Hof. Een diapresentatie over de moerassen van Overijssel/Friesland, een langeafstandswandeling door de Weerribben, er wordt weer veel in het
landschap gewerkt, de fotoclub heeft een druk programma. Er gebeurt veel. We hopen dat we het niet
allemaal voor niets organiseren en rekenen ook deze
keer weer op een goede respons. Vergeet ook de website niet, want die geeft veel meer informatie dan de
Reestinfo. We zijn ook actief op Facebook en worden
door velen gevolgd. Een voorbeeld? Toen we op
woensdag 19 augustus een foto publiceerden van een
half verdronken kerkbruggetje, was dit bericht binnen 24 uur door bijna 2100 mensen gezien.
Namens het bestuur,
Jan Dijkema
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Bollenteelt in het Reestdal
Afgelopen voorjaar werden we er op attent gemaakt dat op
een es (akker) op Groot Oever, grenzend aan de Reest en
liggend in een oud cultuurlandschap, de grond werd ontsmet
om het telen van lelies mogelijk te maken. Daar waren we
niet blij mee. De natuurwerkgroep is niet bij voorbaat tegen
bollenteelt, maar heeft grote bewaren tegen deze teelt in
oude kwetsbare kleinschalige landschappen. De es ligt als
een soort enclave in bezittingen van Landschap Overijssel.
We hebben contact opgenomen met Landschap Overijssel en
de gemeente Hardenberg. Wat we graag willen is dat bollenteelt in onze gemeente niet wordt toegestaan in oude landschappen met belangrijke natuurwaarden. We hebben Landschap Overijssel met klem gevraagd alles in het werk te stellen om deze es aan te kopen. Van de gemeente Hardenberg
vragen we het Convenant Bollenteelt bij een volgende evaluatie te wijzigen om daarmee bollenteelt in oud cultuurlandschap niet toe te staan.

De nwg op Dedemsvaria
We zijn niet de enige natuurbeschermingsvereniging
die merkt dat het ledenbestand achteruit gaat. Oorzaken: vergrijzing, weinig interesse, minder financiële armslag enz.). We willen graag met ons werk
doorgaan. En voor werkgroepen als landschapsbeheer hebben we mensen nodig. Het doel van onze
deelname was tweeledig: naamsbekendheid vergroten en actieve leden werven. Geen noodsprong (er zit
nog genoeg leven in onze vereniging), maar wel
noodzakelijk. En daarom stonden we op vrijdag 31
juli 2015 met een stand op de Dedemsvaria.
Belangstelling

Samenwerking met Dienstencentrum Vechtdal College
Vijf leerlingen uit leerjaar vier van het Vechtdal College in
Dedemsvaart hebben op 11 maart 2015 in het Reestdal twee
dichtgegroeide kikkerpoelen meer ruimte en licht gegeven
door boompjes en struiken aan de randen van de poelen weg
te zagen. De poelen liggen in een beschermd gebied van Het
Drents Landschap.
Dienstencentrum
Dit projectje was voor de natuurwerkgroep de Reest de start
voor (hopelijk) iets heel moois: scholieren aan het werk in
het landschap. In de afgelopen jaren hielpen leerlingen van
deze school ons al vaak mee in het kader van hun Maatschappelijke Stage. Nu deze niet meer door de overheid
wordt gedragen heeft het Vechtdal College gekozen voor
een andere opzet: een Dienstencentrum. Leerlingen maken
zich (vrijwillig) op een of andere manier “buiten de schoolhekken” nuttig voor de samenleving en kunnen zich opgeven voor activiteiten van allerlei aard. Nog mooier is natuurlijk als scholieren zelf komen met ideeën. Het geheel
staat nog min of meer in de kinderschoenen, maar er gebeurt al veel. In het nieuwe werkseizoen 2015-2016 willen
we een aantal kleine projecten met leerlingen uitvoeren.
Het gaat om kleine klussen in het Reestdal in de terreinen
van Landschap Overijssel en Het Drents Landschap.

Een braderie is niet de meest geschikte manifestatie
om je als club te profileren. Veel vakantiegangers,
die met heel andere dingen bezig zijn. Veel bezoekers dus uit andere delen van het land. Niet bepaald
onze doelgroep. Je hoopt dan op mensen uit het dorp
of uit de omgeving die het Reestdal kennen en belangstelling voor natuur en landschap hebben
en………. die nog niet lid zijn van de nwg de Reest.
En waren die er? Ja, die hebben we ontmoet. Er
kwamen best veel mensen bij onze stand kijken, die
we vertelden wat we deden en waarom we deelnamen aan deze braderie. Het leverde ook een aantal
nieuwe vrijwilligers op voor de werkgroep landschapsbeheer. Daar zijn we erg blij mee!
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Landschapsbeheer

Afsluiting werkseizoen

Op zaterdagmorgen
14 februari
2015 begon
de werkgroep aan
een megaklus: het
afzetten
van een
grote brede
houtsingel
gelegen
tussen twee
weilandjes langs het fietspad Balkbrug-Oud-Avereest. De singel
was dringend aan een grote onderhoudsbeurt toe. Onderhoud
aan een houtwal of houtsingel wil zeggen: bomen afzetten tot
boven de grond. Dat deden de boeren vroeger altijd, dat was een
onderdeel van hun werk. Houtsingels leverden bijvoorbeeld
hout voor allerlei doeleinden. Om de tien- vijftien jaar ging de
zaag er in. Daarna mocht de houtwal weer uitlopen. Deze houtwal bestaat niet alleen uit eik. We zien ook berk, krent, vuilboom en zwarte els. En veel dood hout. De grote bomen mogen
nog even blijven staan. Die gaan de volgende keer om. Maar
dan met de trekzaag, Aan het eind van de morgen zijn de eerste
vijftig, zestig meters van de brede houtsingel afgezet. In het
midden zijn de meeste takken op de “ril” gegooid. Dit wordt een

Een werkseizoen voor de vrijwilligers landschapsbeheer sluit altijd rond half maart en wordt na de
zomervakantie weer opgestart. Landschap Overijssel en het bestuur van de nwg biedt de vrijwilligers een excursie en een lunch aan. Hans Dijkstra, terreinbeheerder bij Landschap Overijssel,
liet op zaterdag 11 april 2015 prachtige stukjes
Reestdal rondom IJhorst zien. De wandeling begon bij het monumentale kerkje van Oud-IJhorst.
Achter het kerkje bezit Landschap Overijssel natte hooilanden. De Reest meandert er door het
landschap. Op deze locatie is veel gebeurd. De
begraafplaats is uitgebreid ten koste van een stuk
dotterbloemhooiland , de omgeving van de pastorie is min of meer in oude glorie hersteld met een
aalstal en een visvijver, de prachtige plek “Het
hemels uitzicht” is gerealiseerd. Aan het eind van
de morgen stond een heerlijke en goed verzorgde
lunch klaar in de gelagkamer van De Wheem. Zo
werd
een actief
maar
mooi
seizoen
afgesloten.

Fotoclub
De nwg heeft sinds januari 2013 een fotoclub. De ongeveer 15 leden komen eens per maand bij elkaar. Regelmatig
wordt op een mooie locatie in de regio gefotografeerd. Als de groep ’s avonds bijeen is worden de gemaakte foto’s bekeken en er wordt een thema uit de wereld van de fotografie behandeld. Doel van de fotoclub is genieten van het maken
van foto’s en proberen de techniek te verbeteren.
De coördinator van de fotoclub is Auke van der Meulen. Voor meer info: aukevandermeulen@xs4all.nl
Op locatie: Landgoed De
Horte Zaterdag 18 februari
2015
Landgoed De Horte is eigendom van Landschap Overijssel. Het landgoed kent
statige lanen, een Franse
tuin met druivenkas en
enorme sequoia (mammoetboom). Aan de zuidzijde ligt
de kronkelende Emmertochtsloot met natte en droge schrale hooilanden. Een
prachtige omgeving om foto’s te maken. Echt zonnig
was het niet, maar zon en
fotografie zijn lang niet altijd goede maatjes. In het
zachte gedempte februarilicht
konden de 11 leden van de fotoclub zich naar hartenlust uitleven.

Portretfotografie
Woensdag 18 maart
2015
Weer een heel andere
tak van sport dan het
fotograferen van een
landgoed. Het bedrijf
“Refoto” uit Dedemsvaart voorzag de groep
van nuttige adviezen.
In het eerste deel van
de avond werden van
iedere deelnemer twee
portretten beoordeeld
en waar nodig van
opbouwende kritiek
voorzien. Het tweede
deel van de cursus
bestond uit praktisch handelen. Er werd volop geëxperimenteerd. Leerzame avond, het
maken van een mooie portretfoto is zo makkelijk nog niet.

Weidevogels fotograferen
Zaterdag 11 april 2015
De deelnemers aan dit avontuur moesten heel vroeg uit
de veren. Einddoel was het
Friese land in de buurt van
Wommels. Daar heeft boer
Murk Nijdam een weidevogelparadijs gecreëerd. Met
schuilhutten voor natuurfotografen! Onze fotoclubleden
maakten op deze morgen foto’s die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.
Jammer, dat het later op de
morgen ging regenen. Ondank die kleine tegenvaller
werden opmerkingen gehoord
als “Dit was voor mij een onvergetelijke ervaring!”
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Programma Fotoclub nwg de Reest
2015/2016

November expositie?

De leden van onze fotoclub hebben
weer een leuk seizoen voor de boeg.
Leerzaam en vol afwisseling.
15 september Fotocursus; aanvang
19.30 uur bij ReFoto

21 januari clubavond waaronder
foto’s bekijken afgelopen evenementen

29 september Fotocursus; aanvang
19.30 uur bij ReFoto

17 maart fotoclubavond uitleg over
19 maart

14 oktober Fotocursus; aanvang 19.30
uur bij ReFoto (onder voorbehoud)

19 maart bezoek Oostvaarders plassen

17 oktober macro fotografie Reestdal

19 april zwart/wit fotografie

19 november voorbereiding nachtfotografie

12 mei boerderij foto’s

16 december nachtfotografie

Februari bezoek sportfotograaf

16 juni gezellige avond, bekijken
foto’s afgelopen seizoen.

Dialezingen
De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal vier dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van
het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. De lezingen worden gehouden in oktober, november,
februari en maart. Het seizoen 2014-2015 had als thema “Kijk op Drenthe”.
Jaap van Gorkum: Weidevogels in Drenthe
Dinsdag 10 februari 2015
Veel belangstelling voor
deze lezing:
Zo’n 60 belangstellenden
vulden de
ruimte in het
Vechtdal College. Jaap is
een geboren
Fries en een
gedreven weidevogelliefhebber. (“Ik kan niet zonder weidevogels.”) Hij heeft veel kennis in huis, die hij graag
met anderen deelt. De lezing brengt de oorzaken van
de achteruitgang van de weidevogels in beeld: de
schaalvergroting van de landbouw, de daling van de
grondwaterstanden, mestinjectoren, vroeg maaien
enz. De grutto bijvoorbeeld houdt van plas-dras
landjes met kruidenrijk grasland en een voedselrijk
bodemleven. Waar vind je die nog? Er zijn boeren,
die in hun liefde voor weidevogels delen van hun
land weidevogelvriendelijk inrichten (zie bezoek
fotoclub aan het Friese Wommels op 18 april 2015).
En het Reestdal dan? Komen daar ooit weidevogels
terug? Dan moet er veel gebeuren. De verdroging
van het beekdal moet worden gestopt, er moet meer
kwelwater naar de hooilanden en de bodem moet
voedselrijker. Maar past weidevogelbeheer wel bij
het botanisch beheer dat landschappen al jaren in
de hooilanden toepassen? Blijft een lastig verhaal.
Boeiende lezing, ook al was de inhoud niet erg vrolijk.

Uko Vegter: Flora van het Reestdal
Dinsdag 24 maart 2015
De 30 aanwezigen bij deze lezing kregen van Uko, werkzaam bij Het Drentse Landschap, een duidelijk en informatief verhaal over de plantengemeenschappen van de Drentse
beekdalen in het algemeen en die van het Reestdal in het
bijzonder. Planten geven veel informatie over het landschap
waarin ze staan. Ze vertellen je of de bodem nat is of droog,
voedselrijk of voedselarm, zuur of basisch. Kijk naar de
planten en je leert, ziet de natuurwaarden van een landschap. Een beekdal kent verschillende biotopen waarin je
kenmerkende planten kunt aantreffen. De planten van de
schrale hooilanden bijvoorbeeld of de typische vegetatie van
de oevers van de beek. Het Reestdal heeft een interessante
flora, maar niet overal. Op veel locaties is het beekdal verdroogd en verzuurd. Er is veel onderzoek geweest naar de
achteruitgang van de flora van de hooilanden. Duidelijk is
dat de grondwaterstand omhoog moet en de aanvoer van
kwelwater moet worden
verbeterd. Het herstelproject Reestdal “Water op
maat” gaat de milieuomstandigheden voor de planten van de natte biotopen
hopelijk verbeteren. Het
beekdalmoeras Schrapveen
heeft een flora, die de laatste jaren profiteert van het
verhogen van de grondwaterstand. Uko nodigt aan
het eind van de lezing belangstellenden uit om in
juni/juli een kijkje in dit
unieke gebied te nemen.
(zie excursies: Schrapveen 1
juli 2015)
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Excursies/wandelingen
We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal.
In het afgelopen maanden kon u mee met een wandeling langs de Dinkel, een vogelexcursie, een rondleiding over het
biologische dynamische bedrijf De Zonnehorst en een plantenexcursie door het beekdalmoeras Schrapveen.
Wandelen langs de Dinkel
Op zondag 22 maart organiseerden we een prachtige lange afstandswandeling in de omgeving van
Denekamp. Voor deze tocht was veel belangstelling. Het beekdal van de Dinkel stond centraal op deze 20 kilometer lange route. De Dinkel is ongeveer 90 kilometer lang, de helft van de
beek stroomt door Nederland. In Duitsland zijn
grote delen van de beek gekanaliseerd In ons
land heeft de Dinkel het natuurlijke karakter
voor een groot deel behouden. Dat maakt de Dinkel uniek zijn soort, want ook in Nederland zijn
talloze prachtige meanderende beeklopen gekanaliseerd en getemd. De Dinkel dus deels niet en
ook het beekdallandschap bleef grotendeels in
takt. En dat maakt een wandeling in deze omgeving tot een unieke ervaring, want je loopt uren
door het landschap van een honderd jaar terug.
De wandelaars genoten van Landgoed Singraven,
glooiende akkers, monumentale boerderijen, oude
houtwallen, mooie bossen en open boerenland.

Inventarisatie Veentjes
Al meer dan
twintig jaar is
onze werkgroep landschapsbeheer
actief in De
Veentjes (De
Haardennen).
Het is een
gebied met
talloze veengaten die in en na de tweede wereldoorlog door de
plaatselijke bevolking zijn gegraven op zoek naar turf. Toen de
honger naar dit bruine goud stilde keek niemand meer naar
deze putten om. Een aantal veengaten is jaren later door de
nwg uitgebaggerd, oevers zijn vrijgemaakt van opslag en de
waterstand is verhoogd. Een enorme boost voor flora en fauna!
Eind vorige eeuw inventariseerde Jan Paasman het terrein en
kwam tot de conclusie dat het vanuit botanisch oogpunt een
interessant gebiedje was met veel bijzondere plantensoorten.
We zijn nu jaren verder, veel veengaten liggen er mooi bij, het
krioelt er van de kikkers, maar hoe zit het nu met die flora? Is
die nog net zo bijzonder?
De nwg heeft zelf geen actieve plantenwerkgroep, maar de
natuurbeschermingsvereniging IJhorst/Staphorst wel. Toevallig (of niet) is een deel van deze plantenkenners ook lid van de
nwg en woonachtig in de omgeving van de Haardennen. Ons
verzoek om De Veentjes na al die jaren nogmaals te inventariseren werd van harte ingewilligd. Besloten werd om het gebied
twee maal aan te doen, eind april en begin mei.

Rondleiding over De Zonnehorst (Punthorst)
Donderdagavond 4 juni 2015
Veel belangstelling voor deze excursie. Maar liefst
23 geïnteresseerde (niet) leden van onze nwg kreeg
eigenaar Henk Bunskoek met zich mee.
De groep kreeg een aardig idee over de werkwijze
van dit meer dan 5 ha groot bedrijf, dat groente
teelt zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Wat de wandeling over het
Zonnehorst-pad vooral boeiend maakte was de harmonie tussen productie en het natuurlijke landschap. Veel kleinschalige landschapselementen op
het bedrijf: wilgenhagen, hakhoutbosjes, bomenrijen, kikkerpoelen e.d. Niet alleen voor de sier, maar
in dienst van de groenteteelt. Alles vormt een geheel! Tijdens de wandeling, met al die rijen bloemkool, sla, prei en noem maar op, verbaas je je over

Het biotoop rondom de veengaten is een eldorado voor biezen,
russen en zegges, lastig te determineren families van het plantenrijk. Maar er staan ook “makkelijke” plantensoorten. Na
twee rondes door het gebied bevat de lijst bijna 60 plantensoorten!

de mogelijkheden die er zijn om groenten gezond en natuurvriendelijk te telen.
Waarom gebeurt dit niet vaker?
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Vogelexcursie Meeuwenveen/Takkenhoogte
Zaterdagmorgen 19 mei 2015
Onder leiding van Rik van der Kolk, gewapend met verrekijker en vogelgids, struinde een groepje (opkomst viel tegen, 6 deelnemers) door het mooie reservaat Takkenhoogte, het Meeuwenveen en de heide van
De Wildenberg. Het gebied
staat bij vogelaars bekend als
bijzonder, door de diversiteit
van het landschap komen er
veel vogelsoorten voor, broedend of op doortrek. De groep
bofte niet met het weer, het
begon halverwege de tocht te
regenen, maar het spotten van
soorten als lepelaar, roodborsttapuit, goudvink en putter
maakte toch weer veel goed.

Pagina 7

Plantenexcursie Schrapveen. Woensdagavond 1 juli 2015
Dit bezoek aan het normaal niet toegankelijke en o zo unieke 60 ha
grote beekdalmoeras Het Schrapveen was een vervolg op de lezing
die bioloog Uko Vegter van Het Drents Landschap voor ons hield op
24 maart. Nu mochten we met Uko het moeras in. Ook nu weer veel
interesse. Maar liefst 18 deelnemers genoten van het mooie open
landschap en het schitterende weer. De graslanden waren door de
droge weken ervoor zonder laarzen goed begaanbaar. Dat is wel
eens anders!. Uko weet erg veel
van de flora van dit zeggenmoeras. Hij vertelde over het de geschiedenis van het gebied, de
maatregelen die genomen zijn om
het unieke karakter van de natte
hooilanden te bewaren en te versterken en natuurlijk zagen we
de (vaak zeldzame) planten die er
groeiden. Het was een prachtige
avond.

Agenda
Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma
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.

het hier goed doet. Het terrein staat vol met opslag van
berk, wilg e.d. De kleine groep heeft al een behoorlijk deel
van het terrein geschoond, op deze morgen hopen we met
de grote groep een groot stuk van het terrein vrij te kunnen maken. Het gebiedje kan zich dan verder ontwikkelen
tot een nat heidebiotoop, dat nieuwe kansen biedt aan reptielen, zoals de adder. Verzamelen om 8.45 uur in De
Wheem.
Dinsdag 13 oktober 2015: Film: “Levend Reestdal”

Het programma voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
Zaterdag 12 september 2015: werken in het landschap
Het werkseizoen voor de grote groep gaat weer beginnen. Op deze morgen nemen we het mooie heideveldje
bij De Poele onder handen. Er staat hier en daar veel
opslag van berk en vuilboom en die moet eruit. Een
bosrand moet ook worden vrijgemaakt. Dus aan de
slag met zaag, snoeischaar en spade! Een mooi werkplek, want de heide staat dan nog in bloei. Verzamelen in De Wheem om 8.45 uur.
Zaterdag 10 oktober 2015: werken in het landschap

Tussen de Nieuwe Dijk en de Westerhuizingerweg
ligt een nieuw fietspad. Hieraan ligt het natuurontwikkelingsproject Vipera, dat onderdeel is van de verbindingszone tussen De boswachterij Staphorst/IJhorst en Het Reestdal. Het gebiedje bestaat
uit enkele poelen en schrale gronden waarop heide
zich ontwikkelt. Maar het is niet alleen de heide die

We zij erg ingenomen met de komst van Hilko Hof uit Kerkenveld, die op deze avond zijn film “Levend Reestdal” laat
zien. Hilco is een gepassioneerd filmer en maakte over het
Reestdal een schitterende film waarin natuur, cultuur,
kunst en historie hand in hand gaan. Voor mensen die regelmatig het Reestdal bezoeken is deze film een feest van
herkenning. Hilko vertoonde de film voor het eerst bij de
opening van de gerenoveerde Reestkerk. Op het jaarlijkse
filmfestival van NOVA-noord werd de film dit voorjaar bekroond met zilver. “Een mooi staaltje camerawerk, gezien
de prachtige beelden en natuuropnames. Vooral de openingsshots zijn van bijzondere kwaliteit. De cameraman
heeft uitstekend oog voor boeiende uitsneden en sfeervolle
beelden.” zegt het juryrapport.
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Voor de pauze laat Hilko opnames zien van bekende
natuurgebiedjes in de regio en kijken we naar de film
“Natuur in eigen tuin”. Na de pauze wordt “Levend
Reestdal” vertoond. Dit wordt een prachtige avond!
De avond wordt gehouden in het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Aanvang 20.00 uur.
Leden en niet leden hebben gratis toegang. Parkeren
bij sporthal De Citadel.
Zaterdag 7 november 2015: Nationale Natuurwerkdag
De nwg de Reest doet jaarlijks
mee met dit nationale gebeuren. Welke project we gaan
doen is nog niet bekend.
Meestal is dit een werklocatie
niet al te ver van huis. Vorig
jaar was dit een waterbergingsgebied bij Punthorst. Op
de website staat half oktober wat we gaan doen. Dan
kunt u zich ook aanmelden.
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den, De Weerribben, Rottige Meenthe en de Lindevallei.
Vier min of meer aaneengesloten natte laagveengebieden met een prachtige flora en fauna. Het Nationaal
Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras
van Europa! Jaap Veneboer is een groot kenner van dit
natte biotoop en weet over de fauna en flora veel te vertellen. En hij maakt erg mooie foto’s. De website
www.jaapveneboernatuur.nl geeft een idee van zijn
werk.
De avond wordt gehouden in het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Aanvang 20.00 uur. Leden en niet leden hebben gratis toegang. Parkeren bij
sporthal De Citadel.

Zondag 8 november 2015: langeafstandswandeling
Deze wandeling is een mooie inleiding op de dialezing
van donderdag 19 november. We wandelen een etappe
uit het Overijsselse Havezatenpad. Dit LangeAfstands-Wandelpad (LAW) loopt van Steenwijk naar
Oldenzaal. Wij lopen van Paasloo naar Muggenbeet,
een afstand van ongeveer 17 kilometer, dwars door de
laagveenmoerassen van de Kop van Overijssel. Het is
een afwisselende tocht door prachtige landschappen
met hoeven en houtwallen, petgaten en moerasbossen,
mooie dorpen en oude molens en nog veel meer! De
deelname is gratis. De nwg biedt u een consumptie
aan. Verder neemt zelf eten en drinken mee en natuurlijk goede wandelschoenen. Opgave vooraf is wel noodzakelijk, dat kan bij: jan.dijkema@gmail.com
Zaterdag 14 november 2015: werken in het landschap
Op deze morgen gaan we aan het werk voor Het Drentse Landschap. Locatie: het Rabbingerveld. Niet iedereen zal direct weten waar dit stukje Reestdal ligt. Het
ligt tussen Den Kaat en de Nieuwe Dijk (De Wolden)
Het is een natuurontwikkelingsproject, zoals we die in
de regio wel meer kennen: landbouwgrond is afgegraven en op de schrale zandlaag moet de heide weer terugkomen. Op het Rabbingerveld is dit al mooi te zien!
Er heeft zich een prachtige vegetatie ontwikkeld met
o.a. dopheide, struikheide, moeraswolfsklauw, zonnedauw en dwergviltkruid. Maar open landschap blijft
nooit lang open landschap. Het gebied dreigt dicht te
groeien. De twee Schotse Hooglanders doen vreselijk
hun best, maar kunnen deze klus niet aan. Vandaar
dat Harald de Graaf van Het Drents Landschap onze
werkgroep landschapsbeheer heeft gevraagd om de
vele boompjes te verwijderen. Dat doen we met de spade, zaag en snoeischaar. Ook gaan we een bospad opsnoeien. Om 8.45 uur verzamelen in De Wheem.
Donderdag 19 november: dialezing laagveenmoerassen
Op deze avond komt Jaap Veneboer uit Steenwijk ons
vertellen over de laagveenmoerassen van Noord West
Overijssel en Zuid Oost Friesland. Daar liggen De Wie-

Zaterdag 12 december 2015: werken in het landschap
We zijn er in het vorige seizoen mee begonnen: het afzetten van een grote houtwal, vlak bij De Schapenstreek.
De strook was hard toe aan onderhoud. Ongeveer 60
meter is al klaar, dit seizoen willen we weer zo’n stuk
afzetten. De bomen kunnen daarna weer mooi uitlopen.
Hierdoor wordt de houtwal weer mooier van opbouw.
Flora en fauna kunnen hier van profiteren. Dat wordt
weer flink zagen en slepen. Verzamelen in De Wheem
om 8.45 uur.
Zaterdag 9 januari 2016: werken in het landschap
Op deze morgen gaan we door met het afzetten van
houtwal bij De Schapenstreek. De locatie is goed te zien
vanaf het fietspad ter hoogte van Den Huizen. Aan
weerszijden van de wal liggen twee weilanden. Verzamelen om 8.45 uur in De Wheem.
Zaterdag 13 februari 2016: werken in het landschap.
In het Reestdal tegenover de begraafplaats op De Mulderij beheert Landschap Overijssel schraal hooiland. Deze
graslanden grenzen aan de Reest. In dit terrein staan
tientallen knotwilgen, die om de drie jaar door onze
werkgroep worden geknot. Dit jaar is het weer zover.
Een prachtig stukje
Reestdal om te
klussen! Een wilg
knotten is best
zwaar werk, maar
het geeft veel voldoening als ie klaar
is. Om 8.45 uur
verzamelen in De
Wheem.

