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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

Contactadres natuurwerkgroep De Reest:
De Hazelaar 4
7701 WD Dedemsvaart
0523-610321
nwgdereest@gmail.com

Redactie:
C. & M. Bisseling
0523-649261
J. Dijkema
0523-614201
Redactieadres:
De Maat 17
7707 RM Balkbrug
0523-649261
Email: nwgdereest@gmail.com

LET OP! NIEUW BANKNUMMER!
Bank: NL44 RABO 0301 5456 85

Contributie: € 10,00 per jaar

Homepage: www.nwgdereest.nl
Ook op Facebook te vinden. Is ook zichtbaar als je
niet geregistreerd staat!

Voorpagina:
scholieren in
actie

Mededelingen uit het bestuur
Nog even en we gaan weer richting het voorjaar. Heeft u er ook
zo’n zin in? De vogelsectie ontwaakt weer uit de winterslaap en
de werkgroep landschapsbeheer hangt de zaag aan de (geknotte)
wilgen. Het is weer tijd voor excursies en wandelingen, hoewel
dat natuurlijk het hele jaar door kan. Maar toch. We hebben nog
twee prachtige lezingen op het programma staan. Kijkt u wel
eens naar het programma “Roeg” op RTV Drenthe? Een van de
vaste rubrieken is Natuurkieker van Coby Koops. Coby weet
vreselijk veel van haar Drentse natuur en ze maakt schitterende
foto’s. Eind maart komt ze bij ons om haar liefde voor de natuur
met ons te delen. Alvast noteren. Zie agenda. Waar we ook blij
mee zijn is de start van het project “Scholieren doen groen”. Op
initiatief van de natuurwerkgroep werken we tot half maart met
scholieren in het landschap. Het gaat om tweedejaars leerlingen
van het Vechtdal College in Dedemsvaart. We gaan in kleine
groepjes klussen in het landschap. Dat doen we in terreinen van
Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap. Over het hoe
en waarom leest u elders in deze Reestinfo. In het verlengde van
dit project doen we mee met de “Rabobank Clubkas Campagne”.
Het kan een vereniging veel geld opleveren als leden van de Rabobank op je gaan stemmen. Bankiert u bij de Rabo en u bent
nog geen lid? Kijk op de website van de bank. Met een paar klikjes is het gepiept. We proberen geld binnen te krijgen voor de
aanschaf van werkkleding en gereedschap om met jongeren verantwoord en veilig te kunnen werken. Ook over dit project leest
u in dit bulletin. En vergeet onze website niet. We houden onze

leden op de hoogte over de gang van zaken tijdens onze campagne. We hebben een Facebook
pagina waar we vaak allerlei leuke Reestdalweetjes opzetten. Of fotoverslagen/filmpjes van
de dingen die we doen. U hoeft geen lid van
Facebook te zijn om dit te volgen. Ga naar onze
website en klikken op de Facebookbutton. Het is
leuker dan u denkt! Nog een paar opbeurende
zaken. De fotoclub exposeert voor de tweede keer
in haar korte bestaan. Tot eind april hangen de
veertien foto’s in De Koppel in Hardenberg. En
de werkgroep landschapsbeheer wordt steeds
groter! In het afgelopen half jaar mochten we
een leuk aantal nieuwe vrijwilligers welkom heten. Laatst waren we met 18 mensen aan het
werk! Daar word je als bestuur vrolijk van. De
wervingscampagne die we gepland hadden zetten we even een poosje in de koelkast. Wat een
luxe!
Het jaar 2016 is inmiddels al geen nieuw jaar
meer. U zult straks weer het verzoek ontvangen
om uw contributie te voldoen. De minimumbijdrage gaan we (weer) niet verhogen, maar stiekem hopen we dat veel leden iets meer willen
overmaken. Zo duur zijn we nu ook weer niet en
we bieden u veel voor dit kleine bedrag.
Namens het bestuur,
Jan Dijkema, voorzitter
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Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit twee deelgroepen: de kleine en de grote groep. De kleine groep werkt een
groot deel van het jaar in de reservaat gebieden van Landschap Overijssel en doet dat op twee vaste morgens: de dinsdag en de woensdag. De grote groep komt op de tweede zaterdagmorgen van de maanden september tot en met april bij
elkaar. Het gereedschap wordt geleverd door Landschap Overijssel.

Zaterdag 12 september 2015: heideopslag verwijderen.
Meestal beginnen we het seizoen met een niet al te hoge
deelname, maar dat was nu niet het geval. Maar liefst
vijftien vrijwilligers verspreidden zich gewapend met
spade, takkenschaar of zaag over het mooi heideterreintje aan de Nieuwe Dijk. Het gebied is eigendom van
Landschap Overijssel en maakt deel uit van een ecologische verbindingszone tussen het Reestdal en de boswachterij Staphorst/IJhorst. De heide ziet er mooi uit,
maar bepaalde delen zijn bezig dicht te groeien. Talloze
zaailingen van vooral berk en vuilboom proberen de
struikheide te verdringen. Erg sneu, maar honderden
boompjes legden op deze mooie nazomermorgen het
loodje. Aan het eind van de morgen konden we met volle
tevredenheid weer over de heide kijken: geen boompje
meer te zien!

Zaterdag 10 oktober 2015: heideopslag verwijderen
Met hulp van een stuk of zes natuurkoeien gaan
we ten aanval in een mooi stukje nieuwe natuur
in het Westerhuizingerveld. Het is hier niet overal een ecologische woestijn van mest, mais en
gras. De oase bevindt zich langs het nieuwe fietspad tussen de Nieuwe Dijk en de Westerhuizingerweg. Het is eigendom van Landschap Overijssel en bestaat uit heide en een vennetje. De koeien moeten het terrein open houden, maar de dames vreten vooral de malse toppen uit de boompjes. De rest mogen wij weghalen. We zijn met
zijn negenen en aan het eind van de morgen lijkt
het alsof er niets gebeurd is. Zoveel opslag! Maar
we komen volgend jaar terug en we zullen een
keer overwinnen!

Augustus 2015: schonen Huizingerwijk
Een van de jaarlijkse werkzaamheden van de kleine
groep is het schonen van de Huizingerwijk. Vanaf de visvijver in Balkbrug wordt water gepompt naar de Huizingerwijk om te voorkomen dat die droog komt te staan.
Elk jaar worden de planten met zeis, harken en de hand
zoveel mogelijk met wortel en al weggehaald om de doorstroming te bevorderen. Alles gaat op de aanhanger en
wordt op de composthoop bij de Wheem gestort.
Zaterdag 14 november 2015: boswal snoeien en heideopslag
verwijderen
Tussen twee regengebieden in gingen 17 (!) vrijwilligers van onze
werkgroep landschapsbeheer lekker aan het werk op en rondom
het Rabbingerveld. Dit heideterrein is eigendom van Het Drentse
Landschap en ligt tussen Den Kaat en de Nieuwe Dijk. (gemeente
De Wolden). Tien jaar geleden is een eerste deel van het Rabbingerveld ingericht. De landbouwgrond werd afgegraven en op de schrale zandgronden kreeg de heide weer nieuwe kansen.
Het grootste deel van de groep verwijderde opslag uit de heide. Aan boompjes geen gebrek. Honderden zaailingen van
berk en grove den werden uit de heide gespit. En als dat niet lukte, was er altijd nog een zaag of een takkenschaar.
De twee Schotse Hooglanders keken vanuit de verte toe. Eindelijk een beetje steun!
Vijf andere vrijwilligers waren druk bezig met het opsnoeien van een boswal. Tussen het zandpad en het beekdal
werd veel opslag tussen de grotere bomen (meest eiken) weggehaald. Zo ontstond er weer een vrij uitzicht op de hooilanden langs de Reest.
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Zaterdag 7 november 2015: Nationale Natuurwerkdag
Tien leden van onze werkgroep landschapsbeheer hadden
zich aangemeld voor een leuk project op Den Westerhuis,
vlak bij De Wheem: het afzetten van een stukje hakhoutbos.
De vrijwilligers van de natuurwerkgroep kregen hulp van
een achttal vluchtelingen met hun begeleiders en rond de
klok van half twaalf kwamen daar nog eens tien Statenleden
met aanhang bij. Het was een mooi gezicht, al die groene
helmen van Landschap Overijssel! Er gebeurde van alles
tegelijk: er werd gezaagd en gesleept, maar ook gelachen en
geschreeuwd (zo nu en dan viel er weer een boom), kinderen
mochten helpen zagen, er werd verteld over hakhoutbeheer
en nog veel meer. De regen werd in het begin van de middag
een beetje spelbreker, maar de heerlijke lunch in De Wheem
maakte dat meer dan goed. Mede door de goede samenwerking tussen Landschap Overijssel en natuurwerkgroep werd
het een erg mooie dag.

Zaterdag 12 december 2015: houtwal afzetten deel 1
Op de laatste werkmorgen van 2015 voor onze werkgroep landschapsbeheer en alles zit mee. Het weer bijvoorbeeld. De regen
die wordt voorspeld zal pas in de middag komen Rond de klok
van negen mogen de 15 vrijwilligers van geluk spreken: het zonnetje schijnt! Vorig jaar zette de werkgroep op twee morgens
ongeveer 50 meter van deze houtsingel af. De werkplek ligt
langs het fietspad van de Meppelerweg. De stobben lopen inmiddels al weer uit. Dit werkseizoen werkt de groep weer twee keer
op deze plek. Er wordt deze morgen weer flink gezaagd en gesleept. Het vallen van een boom blijft indrukwekkend, al zijn ze
hier niet zo groot. Volgende keer gaan de grote jongens met de
trekzaag om. Takken worden aan de rand op rillen gegooid, of in
het naast liggende weiland neergelegd. Haardhout wordt verzameld. En om elf uur is de soep heerlijk! Dan nog een uurtje aan
de slag. Aan het eind van de morgen zien we een mooi resultaat.

Zaterdag 9 januari 2016: houtwal afzetten
deel 2
De zon zien we deze morgen niet, maar het is
droog en de werktemperatuur is ideaal. Niet te
koud, niet te warm. Maar liefst achttien vrijwilligers! Er wordt hard gewerkt. Tegen de middag
is een grote kale vlakte ontstaan die straks in het
voorjaar en zomer weer mooi mag zal uitlopen. De
afgezette stammen zullen uitgroeien en de singel
wordt mooi dicht, afgewisseld met wat open plekken. Een prachtige plek voor de das, ree, vlinders
en vogelsoorten als roodborst, heggenmus en winterkoning. De eerste roodborst wordt tijdens het
werk al gesignaleerd. Dood hout laten we liggen
en hier en daar creëren we takkenrillen. Goed
voor de biodiversiteit.

Juli 2015: kerkenpad schonen
Een van de andere terugkerende klussen is het onderhoud van het kerkenpad. Dit pad is erg smal en
groeit daarom makkelijk dicht. Elk jaar komen er
weer klachten in de Wheem over de lange braam
struiken, brandnetels en overhangende takken. Met
zeis, takkenschaar en zaag worden die dan weer verwijderd. Ook het bruggetje moet schoongehouden
worden. Vooral gras groeit door de planken waardoor
het bij nat weer glad kan worden. Ook veroorzaakt
het rot. De planken worden gelijk gecontroleerd of zo
nog stevig genoeg zijn.
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Excursies/wandelingen
Een paar keer per jaar organiseren we voor de wandelaars onder onze leden een langeafstandswandeling door een mooi
stukje Nederland. Dat kan het Reestdal zijn, maar ook een eindje verder van huis. De ene keer is het een rondwandeling, een andere keer lopen we een etappewandeling en moeten we met de auto weer terug naar de plek waar we begonnen. De afstanden variëren nogal, maar meestal liggen ze tussen de 15 en 20 kilometer.

Zondag 8 november 2015: etappewandeling uit Havezatenpad
De morgen begint heel erg mooi. De zon schijnt en flarden
ochtendnevels liggen als wollige dekens over het veld, hoe
mooi wil je het hebben? Dertien leden van onze werkgroep
hebben zich voor deze langeafstandswandeling door de
laagveen moerassen van Noord West Overijssel opgegeven. De groep loopt de etappe Paasloo-Muggenbeet. Afstand 17 km. Even buiten Paasloo wordt om 9.00 gestart.

Lekker vroeg en het is prachtig wandelweer. Je loopt
hier over een oude keileemrug. Het landschap bestaat
uit akkers, weilanden vaak omringd door houtwallen:
kampenlandschap genoemd. Vlak bij het Kanaal
Steenwijk-Blokzijl verandert het landschap. Voor ons
ligt het Nationale Park De Weerribben. Langs de weg
van Wetering naar Ossenzijl staat een oude Spinnekopmolen. Een mooie plek om even uit te rusten en
natuurlijk tijd voor koffie. De route brengt ons via een
mooi fietspad naar Kalenberg. Maar een kilometer voor
dit dorp duiken we de moerassen in. Dat kan via het
Laarzenpad. Wil je de sfeer van dit moerasgebied proeven, dan moet je hier langs. We moeten ons zelf met
een pontje naar de overkant van een sloot trekken. Dat
levert altijd onverwachte taferelen op.
Verlaten
We lopen langs de Kalenbergergracht. Een bospad
brengt ons bij het buurtschap Nederland. Vroeger
woonden hier veenwerkers en vaarboeren. Nu burgers
en een boer. Achter de boerderij houden we nog even
een rustmoment. Het is dan nog 4 km lopen naar café
Geertien in Muggebeet. Daar wacht de koffie met Blokzijler brok. Om 14.00 stappen we in de auto. terug naar
Paasloo, want ook daar hebben we een paar auto’s geparkeerd. Moe en tevreden rijdt een ieder dan huiswaarts. Het was een mooie wandeldag.

Wandelen langs vier landbouwgewassen
Het boerenland in Nederland lijkt alleen maar vol te staan met maïs. De groene motor van de melkveehouderij. Een
wandeling rondom Oud-Avereest doet straks in het voorjaar en zomer weer een beetje denken aan die tijd, dat landbouw en veeteelt nog een sterke band met het landschap hadden. Een landschap met koeien in graslandjes omzoomd
door houtsingels, met winterrogge op de bolvormige essen aan de randen van het beekdal en hier en daar een boerderij zonder megastal. Doe een stapje terug in de tijd en maak een mooie wandeling vanuit De Wheem.
Vanaf april komt u op vier locaties infopaneeltjes tegen van de natuurwerkgroep
de Reest. Ze gaan over vier “oude gewassen” en op de plek van het paneeltje is
zo’n gewas ook ingezaaid en kunt u de
ontwikkeling van de plant volgen. In oktober 2015 hebben we op de Zuidberg (langs
het kerkenpad richting kerkbruggetje)
twee wintergranen ingezaaid: winterrogge
en spelt. In het komende voorjaar zaaien
we boekweit en haver in. Dit gebeurt
langs het graspad tussen het kerkhof en
Den Westerhuis. Dit doen we in samenwerking met Landschap Overijssel. In het
voorjaar van 2010 zijn we met dit project
begonnen, maar het is nu de eerste keer,
dat de gewassen wat verspreid in het
Reestdal worden ingezaaid.
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Scholieren werken in het landschap

Het Dienstencentrum van het Vechtdal College Dedemsvaart en de natuurwerkgroep de
Reest gaan samenwerken. Doel: jongeren
meer betrekken bij natuur en landschap.
In de periode januari tot half maart gaan leerlingen van de klassen 2 basis, kader en mavo van het
Vechtdal College in het Reestdal aan het werk voor Lands c h a p
Overijssel en Het Drentse Landschap. De eerste twee werkmiddagen hebben we inmiddels gehad. Op 27 en 28 januari klusten 19 leerlingen in het Rabbingerveld voor Het Drents landschap. Dit project
“Scholieren doen groen” wordt georganiseerd en gecoördineerd
door de werkgroep landschapsbeheer van de natuurwerkgroep de Reest.
Relatie met je landschap
De werkgroep landschapsbeheer is al jaren actief in
reservaatgebieden van
het Reestdal. Het bestuur
ziet dat veel jongeren geen
band (meer) hebben met
het landschap waarin ze
wonen en wil niet met lede
ogen toezien dat dit proces
doorgaat. De meeste scholieren vinden het (vooral onder
schooltijd) heerlijk om buiten
te zijn. Door ze in de natuur een
zinvolle taak te geven in het
onderhouden van een mooi landschap bestaat de kans, dat ze hun
eigen omgeving met andere ogen
gaan zien.
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Gezond
Om jongeren te laten ervaren, dat het cool is om in de natuur
te zagen, te slepen en te zweten, gaan leerlingen een keer in
het Reestdal aan het werk. Onder begeleiding van ervaren
vrijwilligers gaan ze in kleine groepjes, gewapend met gereedschap, allerlei klussen in het landschap doen: opslag uit de
heide verwijderen, een boswal opsnoeien, een kikkerpoel vrijmaken van struiken, een wilg knotten enz. Soms is het best
zwaar werk, maar erg gezond. Een paar uur lekker fitnessen
in de natuur. En na afloop zie je altijd resultaat.
Pilot
De eerste zes werkmiddagen zien we als een pilot. Zijn de ervaringen van de school en van de nwg positief, dan gaan we
volgend werkseizoen door.

Gereedschap
De natuurwerkgroep de Reest zorgt in samenwerking met Landschap Overijssel voor
goed gereedschap, werkhandschoenen, veiligheidsbrillen en helmen. De leerlingen
moeten kleren dragen die vies mogen
worden en laarzen zijn verplicht.
Rabo Clubkas Campagne
We willen graag een eigen depot met
goed gereedschap, stevige laarzen e.d
om met scholieren op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken. We
hebben hiervoor geld nodig. We gaan meedoen
met de Rabo Clubkas Campagne.

Sinds vorig jaar heeft de nwg een rekening bij de Rabobank.
Zij sponsoren o.a. verenigingen in de regio. Dit jaar willen ze
dat anders doen. De Rabobank leden mogen nu stemmen
naar wie het sponsorgeld gaat, de zogenaamde “Rabobank
Clubkas Campagne”. Hoe meer stemmen een vereniging
krijgt, hoe meer geld ze krijgen. de Rabobank leden kunnen
in de periode van 10 maart tot 24 maart via het internet van
de Rabobank hun stem uitbrengen. Ieder Rabobank lid kan 5 stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 aan een vereniging (de NWG). Alle leden van
de Rabobank Vaart en Vechtstreek worden hierover in februari geïnformeerd en ontvangen een stemkaart. Als u een rekening hebt bij de Rabobank maar nog geen lid bent dan kunt u dat als nog worden door voor 15
februari bij de Rabobank aan te melden. Het lidmaatschap aanvragen kan
eenvoudig via de website www.rabobank.nl/vvs, onder het kopje
‘Lidmaatschap’ (linker balk). Daar vindt u gelijk de andere voordelen
van het lidmaatschap Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden. Mensen met
een en/of rekening kunnen beiden lid worden! Ongetwijfeld zult u door
meerdere clubs benaderd worden om lid te worden en op hun te stemmen.
We hopen dat u minimaal 1 stem op de nwg wilt uitbrengen. Geen rekening bij de Rabobank?: vraag familie, vrienden, buren of kennissen of ze
een rekening hebben en mee willen doen.
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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 email: aukevandermeulen@xs4all.nl
Oktober 2015: Cursusavonden bij Refoto
De leden van de fotoclub hebben in oktober 2015 drie leerzame cursusavonden gevolgd bij het bedrijf Refoto in Dedemsvaart. De cursus werd belangeloos verzorgd door medewerkers van Refoto, dat zich gespecialiseerd heeft in demo’s en occasion-apparatuur van alle bekende merken en bijhorende accessoires. Veel belangrijke facetten van de
fotografie kwamen aan bod. De cursisten moesten zelf ook aan het werk.
Tegenwoordig maken veel mensen foto’s met
hun mobieltjes. Dit is vooral een
vorm van dingen vastleggen. Fotograferen is iets heel anders. Achter elke foto zit een gedachte en de
mogelijkheden van de camera worden bewust gebruikt. Je moet dan
natuurlijk wel weten tot welke
dingen je camera in staat is. Dan
is een cursus wel handig. Bij het
maken van een goede foto moet je
goed nadenken over de sluitertijd,
diafragma opening, de scherptediepte, de compositie, de witbalans, werken met tegenlicht, enz.
Dit alles en nog veel meer kwam
allemaal aan bod.
Op de derde avond bezocht de
groep het terrein van de Historische Vereniging Avereest. In het donker is het er erg
sfeervol. De kalkovens, de gashouder, de
scheepswerf, het turfschip en de turfschuur,
het streekmuseum, het wordt door schijnwerpers verlicht. Deze omstandigheden leveren fotografen een prachtige uitdaging om de
sfeer van die avond zo goed mogelijk weer te
geven. Belangrijke overweging op zo’n moment: hoe lang zet ik mijn lens open?

Woensdag 16 december 2015: Meppel bij Nacht
Nachtfotografie is een hele aparte tak van sport. Er zijn fotografen die het helemaal niks vinden. Weer anderen hebben het nog nooit geprobeerd of er nog nooit aan gedacht.
Dat het ook niet alledaags is, merk je als je met camera en
statief door de sfeervol verlichte binnenstad van Meppel
loopt. Mensen kijken je nieuwsgierig aan of beginnen een
praatje. Het oude centrum van Meppel is voor nachtfoto’s
een geschikte locatie. De markt met de Hervormde Kerk en
de Meppeler toren, De Wheem, mooie
oude bruggen, grachten met oude geveltjes, de Hoofdstraat, kansen genoeg
voor de enthousiaste fotograaf. Regen
zorgt voor glinsterende straten, maar
heeft ook nadelen. Je camera wordt nat
en kleine regendruppeltje op de lens
geven (soms leuke) ongewenste effecten. De meeste leden van onze club
hadden hier problemen mee. Toch was
iedereen tevreden over deze mooie fotosessie. De fotoclub heeft al aardig wat
ervaring opgebouwd met het fotograferen bij nacht. In de afgelopen twee jaar
werd de mooie binnenstad van Zwolle
bezocht.
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Donderdag 7 januari 2016: voorbereiden expositie
Donderdagavond 7 januari was voor de veertien leden
van de fotoclub best een beetje spannend. Drie foto’s
moesten ze voor 1 januari inleveren, alle drie in
zwart/wit en ze moesten passen in het thema “Natuur
uut de buurte”. Zwart/wit fotografie is niet zo makkelijk. Van de kleuren moet je het niet hebben, dus andere aspecten gaan een rol spelen, zoals het contrast
tussen licht en donkere vlakken. Een hele uitdaging
dus!
Vakjury
De fotoclub heeft een goede relatie met het bedrijf Refoto uit Dedemsvaart. De groep heeft in oktober al mogen profiteren van de kennis van het personeel. Drie door het bedrijf verzorgde cursusavonden
(kosteloos) in oktober maakten de fotografen natuurlijk alleen maar beter. En dat zou zich nu misschien laten uitbetalen. Het personeel van Refoto fungeerde als vakjury
en drukte de foto’s af. Van iedere fotograaf werden de drie foto’s beoordeeld en werd de meest geschikte foto geselecteerd voor de expositie. Waar op gelet werd? Natuurlijk op de sfeer en de compositie, maar ook op praktische zaken
als resolutie (300 DPI was al genoeg) de uitsnede en de opname moest natuurlijk passen in de expositie als geheel.
Het thema was wel ruim, maar dat maakte nog niet iedere ingeleverde foto geschikt. Peter Voerman (Refoto) liet alle
ingeleverde foto’s zien en motiveerde de keuze van de vakjury. Hij was erg tevreden over de kwaliteit.
Zelf inlijsten
Na de koffie kwam misschien wel het leukste deel van de avond. Ieder mocht zijn/haar eigen foto inlijsten. Dat leverde veel enthousiaste reacties en trotse leden op. Het is ook bijzonder om je foto straks in zo’n grote 50×70 lijst te zien
hangen, als onderdeel van een expositie. Dan mag je ook best een beetje tevreden zijn over jezelf.
Januari tot en met april 2016: expositie in De Koppel
De fotoclub van de natuurwerkgroep gaat in 2016 voor de tweede keer in haar driejarig bestaan exposeren. De eerste
expositie had Het Reestdal als onderwerp. Het thema is nu “Natuur uut de buurte” .

In Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg is vanaf 13 januari tot en
met april 2016 de eerste locatie waar de expositie te zien is.

Hapjesavond
Hapjesavond voor onze vrijwilligers
Van de ongeveer 200 leden konden we
bijna veertig mensen uitnodigen voor een
gezellige avond in De Wheem. Allemaal
leden die op een of andere manier actief
zijn binnen de nwg. Inmiddels is deze
avond, een paar jaar geleden als nieuwjaarsreceptie begonnen, een goede traditie
binnen de vereniging geworden. Het bestuur is uiteraard erg blij met leden die
zich inzetten bij landschapsbeheer, nestkastcontrole, post bezorgen, soep maken,
websiteonderhoud, excursie leiden enz.
Een actief bestuur is prima, maar als de
rest van de vereniging alleen enige betrokkenheid laat zien bij het overmaken
van de jaarlijkse contributie (wat tegenwoordig ook al weinig moeite kost), dan is
dat de dood in de pot. Daarom willen we in ieder geval een keer per jaar laten zien hoe blij we met onze
actieve leden zijn. Over de pot gesproken. Die zag er
op de avond van vrijdag 15 januari 2016 wel erg lekker uit. De 24 vrijwilligers konden genieten van een
heerlijk Chinees buffet verzorgd door Princess Garden uit Balkbrug.

Wil jij ook actief worden binnen de nwg? Meld je dan via de
mail op onze website of zie pagina 2. De werkgroep landschapsbeheer kan altijd mensen gebruiken, loop eens mee
met een nestkastroute van de vogelsectie, we zoeken leden
die planten kunnen inventariseren, op het terrein van vlinders en amfibieën zijn we onderbezet.
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Dialezingen
De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal vier dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van
het Vechtdal College in Dedemsvaart. De lezingen worden gehouden in oktober, november, februari en maart.
Dinsdag 13 oktober 2015: film Levend Reestdal
van Hilko Hof
De kantine van het Vechtdal College is met 60 belangstellenden goed gevuld op deze eerste lezing-avond van
het seizoen. En dat was ook wel te verwachten, want we
openen dit seizoen met de film “Levend Reestdal” van
Hilko Hof uit Kerkenveld. De film was bij de opening
van de Reestkerk in première te gaan en was daar erg
enthousiast ontvangen. Terecht! Hilko laat het ene na
de andere mooie en bekende plek in het beekdal voorbij
komen. Voorafgaand aan de film vertelt hij over zijn
hobby: “Ik ben begonnen met fotograferen, later kreeg ik
interesse in filmen. Fotograferen en filmen gaan niet
samen. Ik koos voor de film. Foto’s maken doe ik nog
met mijn telefoon. Ik werd lid van de Filmclub Hoogeveen en zo groeide mijn hobby uit tot wat het nu is. Misschien is het een beetje uit de hand gelopen. Het maken
van de film “Levend Reestdal” bracht me te pas en te
onpas in dit mooie gebied. Het resultaat wil ik graag
met andere mensen delen. Je kunt zo’n film natuurlijk
ook thuis twee keer bekijken en dan op de plank in de
kast leggen. Dat zou toch zonde zijn.”
Voor de pauze wordt de zaal opgewarmd met een aantal
korte films. Edelherten in de bronst, nectaretende insecten, prachtige macro-opnames van hele kleine doorzichtige slakjes en twee sfeerimpressies van Het Zwarte
Gat, een klein natuurgebiedje even buiten Zuidwolde.
Donderdag 19 november 2015: diapresentatie Laagveenmoerassen van Jaap Veneboer
“Ik fotografeer niet vanuit de auto, ook niet vanuit een schuiltent, die heb ik niet eens, de foto’s
maak ik vanuit een vogelkijkhut of gewoon door
ergens te gaan zitten. Je verveelt je nooit, er gebeurt altijd wel wat. Vooral ‘s morgens zie je
veel om je heen gebeuren. En ik doe alles op de
fiets. Vanuit Steenwijk zit je zo op de mooiste
plekjes in de Weerribben.” Jaap Veneboer uit
Steenwijk is onze gast. We hebben hem uitgenodigd om een presentatie te geven over de
laagveenmoerassen van Noordwest Overijssel
en Zuidoost Friesland. Ondanks het slechte
weer buiten zijn 35 leden op het verhaal afgekomen. Jaap vertelt over het ontstaan van De
Wieden en De Weerribben. Van turfwinning is
al lang geen sprake meer. Het moerassige landschap met talloze trekgaten (petgaten), trilvenen en moerasbossen wordt nu beheerd door
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Rietsnijders zijn belangrijk voor het reservaat,
want de rietcultuur houdt het gebied open. Als
je de natuur haar gang laat gaan, is er in korte
tijd alleen nog moerasbos te zien. Verspreid
over de uitgestrekte veenmoerassen zijn er observatiehutten en wanden neergezet. De hut in

De film “Natuur in eigen tuin” draait om een familie
ransuil, die vier jaar in de tuin van Hilko verblijft.
Natuurlijk krijgen ook de zangvogels van de tuin alle
aandacht, net als de vlinders en de huiskat. “Toen ik
ontdekte, dat we ransuilen in de tuin hadden kwam ik
op het idee om ze te filmen. Dat bracht me op het idee
om een film te maken over de natuur in onze eigen tuin.
Ik wil graag een sfeertje scheppen in mijn films, herkenbare beelden, prettig om naar te kijken”.
Hilco heeft veel oog voor de prachtige landschappen in
onze regio. Vaak worden ze afgewisseld met unieke
macro-opnames en dat alles ondersteund door bijpassende muziek. Meer info over het werk van Hilco op
www.HJHmovieworld.nl.

De Auken is erg populair bij vogelaars. Daar dichtbij broeden
lepelaars, grote zilverreigers, purperreigers, aalscholvers en blauwe reigers. De foto’s die Jaap er maakt zijn fantastisch. De zaal
krijgt er veel informatie bij, over de omstandigheden waaronder
de foto’s werden gemaakt en natuurlijk over de vogel zelf. Erg
boeiend zijn de korte fotoseries in het verhaal. Macrofotografie of
telefotografie, Jaap Veneboer blijkt een geweldige natuurfotograaf. Zijn verhalen erbij, vaak met leuke korte anekdotes, weten
de zaal probleemloos te boeien. Bescheiden, maar met veel deskundigheid en grote liefde voor “zijn” natuur, laat Jaap de avond
voorbij vliegen. Volgend seizoen komt hij terug. Dan met een heel
ander verhaal. Die avond kunnen we u nu al aanbevelen. Meer
info over het werk van Jaap: http://www.jaapveneboernatuur.nl
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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. De diapresentaties worden gehouden in het Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Het programma voor de komende maanden ziet
er als volgt uit:
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 12 maart 2016: werken in het landschap
Alle wilgen zullen nog niet zijn geknot. We gaan op deze
morgen proberen de klus af te ronden. Als het allemaal
sneller gaat, dan gepland gaan we iets anders doen. Werk
genoeg! Om 08.45 uur verzamelen in de Wheem. Na de
koffie en de krentenwegge naar de werkplek. Het is de
laatste klus van dit winterseizoen.

Zaterdag 13 februari 2016: werken in het landschap
Een mooie klus deze morgen. Aan de rand van de natte hooilanden aan “Het Krok”, vlak buiten Dedemsvaart staan zo’n negentig knotwilgen. Vorige winter
zijn de wilgen langs de oprijlaan onder handen genomen. Maar langs de natte hooilanden van Landschap
Overijssel staan er nog veel meer. Die moeten ook nog
worden geknot. Dan doen we om de twee of drie jaar.
Zwaar werk, maar wel erg mooi om te doen. En op
een prachtige plek. Om 08.45 uur verzamelen in de
Wheem. Na de koffie en de krentenwegge naar de
werkplek.
Donderdag 18 februari 2016: diapresentatie
over libellen en vlinders
We zijn erg blij met de
komst van Evert Ruiter.
We krijgen een van de
beste vlinder- en libellenkenners van ons land op
bezoek! Evert kan prachtig vertellen en maakt erg
mooie foto’s. Op deze
avond neemt hij u mee in
de bijzondere wereld van
deze kleurrijke zomerinsecten. Naast informatie
over levenswijze, verschillende soorten en plaatsen
waar ze te zien zijn, komt ook vlindervriendelijke
tuininrichting aan bod. Evert Ruiter is ecoloog en
doet vanuit zijn bedrijf onderzoek voor bijvoorbeeld
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal
park Weerribben-Wieden, een van de meest libellenen vlinderrijke gebieden van Nederland. Ook is hij
fotograaf en de foto’s die in de lezing worden gebruikt
zijn allemaal van zijn hand. Naast natuuronderzoek
is natuureducatie is een specialiteit van Alcedo Natuurprojecten. Daartoe is het bedrijf recent een samenwerking aangegaan met Natuurpresentaties.

Woensdag 16 maart 2016: ledenvergadering
We geven in deze vergadering een overzicht van alle activiteiten van het afgelopen jaar 2015. En dan doen we op een
aantrekkelijke manier, namelijk met mooie presentaties in
beeld en geluid. De werkgroep landschapbeheer, de vogelsectie, de fotoclub en nog veel meer, we laten het u allemaal zien. U komt toch ook ? Alle leden ontvangen een
paar weken voor deze vergadering een uitnodiging met
daarin de agenda en het verslag van de vorige ledenvergadering.
Dinsdag 29 maart 2016: diapresentatie Coby de Natuurkieker
Kijkt u wel eens naar
het natuurprogramma
Roeg op RTV Drenthe?
Dan kent u vast en zeker Coby Koops, de
Drentse Natuurkieker.
Een natuurkieker is in
het Drents iemand die
de natuur bekijkt. Een
natuurkieker is ook
iemand die de natuur
"kiekt", een natuurfotograaf. Coby is een
Drentse natuurkieker, die geniet van de natuur en het
mooie wat ze ziet probeert ze vast te leggen met de fotocamera. Ze maakt de mooiste foto’s en schrijft op natuurkieker.blogspot.nl over de schoonheid van de Drentse natuur.
In 2014 verscheen haar boek “Natuurkieker in Drenthe”,
een prachtig boek dat bij het publiek erg goed is ontvangen. Door haar bijdrage in het natuurprogramma “Roeg” is
Coby inmiddels een BD, een Bekende Drentse. Wij vinden
het heel bijzonder dat Coby voor de natuurwerkgroep haar
passie voor de natuur met ons wil delen. 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.
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Zaterdag 09 april 2016: afsluiting seizoen werkgroep landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer krijgt van Landschap
Overijssel en het bestuur van de nwg de Reest een excursie en een lunch aangeboden. Hiermee wordt het
werkseizoen 2015-2016 afgesloten. In het voorjaar en
de zomer wordt niet in het landschap gewerkt om verstoring van flora en fauna te voorkomen. Het nieuwe
seizoen begint weer in september. Alle vrijwilligers
van de kleine en grote groep krijgen een uitnodiging
over dit uitje.
Zondag 17 april 2016: Langeafstandswandeling
Dwingelderveld
Een mooie wandeldag voor de echte kilometervreters
onder ons. En in een schitterend gebied: het Dwingelderveld. Als je aan Het Dwingelderveld denkt, heb je
meteen een beeld van een uitgestrekt heideveld. Dat is
ook zo, maar er is nog veel meer te zien. Er zijn bijvoorbeeld ook veel vennen en plassen, stuifduinen, jeneverstruweel en ook prachtige oude open eiken- en
beukenbossen. En de natuur ontwaakt! Onderweg zullen we veel planten- en diersoorten tegenkomen. De
afstand van de route is 18 kilometer. Je wandelt bijna
geheel over zandpaden. Onderweg biedt de nwg de
wandelaars een consumptie aan. Honden mogen mee,
mits aangelijnd. De kosten bedragen 3 euro. Opgave
vooraf is noodzakelijk, dat kan via de mail bij Teo en
Judith Schmidt: tjvogelaars@live.nl
Na aanmelding volgt meer info over gebied, verzamelplaats, tijd e.d.

Dwingelderveld

Excursies
In de periode april tot en met juni organiseren we een
aantal excursies: o.a. een vogel- en een libellenexcursie
En bovendien een natuurwandeling over eetbare en geneeskrachtige planten. Info ontvangt u via de mail en de
excursies worden aangekondigd op de website en op onze
Facebook-pagina. U hoeft ze dus niet te missen.

De oevers van het Katingermeertje worden opgehouden. De kleine groep in actie tijdens de die ene keer dat er wat
sneeuw lag deze winter.

