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

0523-649261
0523-614201

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

0523-649261

Mededelingen uit het bestuur
“We gaan beginnen!” Zo begint Jeroen Pauw om 23.00 uur zijn
talkshow. Wij zeggen het ook. De zomer is voorbij, de natuurwerkgroep (uitgezonderd de vogelsectie) ontwaakt uit haar lome zomerslaap. Nog even lekker blijven liggen doen we niet. Als u de agenda in deze Reestinfo doorleest ziet u dat we in de komende maanden een gevarieerd programma aanbieden. Nieuw is een food-walk
op een donderdagmiddag. Een experiment, want nog nooit organiseerden we iets door de week. Ben benieuwd naar de respons. Zitten wordt tegenwoordig het nieuwe roken genoemd. Bewegen is
erg gezond, welke leeftijd je ook hebt. We hebben twee erg mooie
langeafstandswandelingen in de agenda opgenomen. En een excursie. En wat denkt u van landschapsbeheer? Je handen laten
wapperen in de natuur. Zagen, slepen, bukken. Natuurfitness!
Maar liefst tien activiteiten in ons programma draaien om beweging. We heten niet voor niets natuurWERKgroep. In de zomer
zijn er leuke dingen gebeurd. Onze fotoclub “De Reestkiekers” leverde een bijdrage aan programma van RTV Oost en onze stroken
met ingezaaide landbouwgewassen trokken veel belangstelling.
Vooral boekweit was een lust voor het oog. In het komend werkseizoen willen we ons scholierenproject “Scholieren doen groen” een
vervolg geven. Over dit en nog veel meer zaken publiceren we op
onze website en Facebook pagina. Met veel foto’s en leuke links.
Volgt u ons? We hebben er weer zin in. Organiseren van allerlei
activiteiten is leuk werk. Het geeft een goed gevoel als je het allemaal niet voor niets doet. We hopen weer op een goede opkomst bij
de dialezingen van oktober en november. Mogen we op u rekenen?
Namens het bestuur,
Jan Dijkema, voorzitter

Contributie/Automatische overschrijving
Hartelijk dank voor alle contributies die al
binnen zijn. Echter, uit de bankgegevens
blijkt dat zo’n 30 leden hun contributie over
2016 nog niet hebben betaald. Als u lid wilt
blijven, verzoek ik u dringend om dit z.s.m.
nog te doen. Voor slechts 10 euro blijft u lid!
Veel mensen maken hun contributie via een
automatische overschrijving naar de vereniging over. Hulde! Zo vergeet je het niet, en ik
hoef er niet achteraan met aanmaningen.
Maar let wel op, dit jaar is de vereniging overgestapt naar de RABO bank en heeft dus een
nieuw rekeningnummer (zie boven). Wilt u
dus a.u.b. controleren of u het nummer al
heeft aangepast, anders gaat het volgend jaar
niet goed.
Hartelijk dank.
Chris Bisseling, penningmeester

Bloesem
boekweit
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Landschapsbeheer
Zaterdag 13 februari 2016: wilgen knotten op Het Krok
Maar liefst 39 wilgen staan er langs het slootje dat op de
Reest afwatert. Ze zijn nodig aan een knipbeurt toe. De laatste keer dat dit gebeurde was februari 2013. De locatie is
Het Krok, een gebiedje van Landschap Overijssel met natte
aan de Reest grenzende hooilanden ten noorden van Dedemsvaart. Nu, drie jaar later, moeten de wilgen er weer
aan geloven. Rond de klok van 09.15 uur arriveert de 15
koppige werkgroep vanuit verzamelpunt De Wheem. Na de
koffie en krentenwegge moet er maar eens gewerkt worden.
De aanhanger van Landschap Overijssel zit weer vol met het
nodige gereedschap. Takkenscharen, ladders, beugelzagen,
gebogen snoeizagen, werkhandschoenen, veiligheidsbrillen,
alles is er. Het is koud. De wind komt uit het oosten en is
hier op de vlakte harder dan verwacht. Misschien is dat de
reden dat er zo hard wordt gewerkt. Aan het eind van de
morgen zijn 28 wilgen van hun kapsel verlost.

Zaterdag 12 maart 2016: heide opslag verwijderen
Tussen de Nieuwe Dijk en de Westerhuizingerweg ligt een mooi fietspad. Het vormt voor
de fietser en wandelaar een mooie en korte
verbinding tussen het Reestdal en de boswachterij Staphorst. Deels langs het betonnen
pad ligt een langgerekt heideveld met een
paar prachtige poelen. Het is een paar jaar
geleden aangelegd om een ecologische verbinding te realiseren tussen de heidevelden in de
boswachterij en de heideterreintjes in de
Haardennen (Reestdal). De verbindingszone is
nog niet volledig gerealiseerd. Hopelijk is daar
ooit nog eens geld voor. Op zaterdag 12 maart
probeerden de vrijwilligers van de werkgroep
het proces van successie maar weer eens tegen te gaan. Heide is mooi om te zien, maar
als je alleen blijft kijken verandert het open
gebied al gauw in een bos met grove den,
berk, vuilboom, lijsterbes enz. Ook heel mooi,
maar hier dus even niet. Dus met de takkenschaar ten aanval! Zo werden op deze morgen
honderden opgaande struikjes/boompjes tot op
de grond afgeknipt in de hoop dat ze NOOIT
meer terug komen

Donderdag 18 februari 2016: aanleg ijsvogelwand
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe
heeft de natuurwerkgroep de Reest bij Den Westerhuis een ijsvogelwandje gerealiseerd. De Reest
stroomt hier langs een hoge zandrug. Op zo’n plek is
het mogelijk een steile wand te maken waarin hopelijk een paartje ijsvogels een nest gaat maken. Alle
randvoorwaarden zijn namelijk aanwezig: stromend
visrijk water, overhangende takken en weinig verstoring. Het afsteken van de oever was niet zo’n grote klus. Vijf vrijwilligers van de kleine werkgroep
landschapsbeheer waren er zo mee klaar. De aanleg
van de wand gebeurde in het kader van het 16-jarig
bestaan van Waterschap Reest & Wieden. Dit jaar
hebben we op onze mooie plek nog geen ijsvogel kunnen waarnemen.

Dinsdagmorgen 15 maart 2016: herstellen zwaluwenwand
Zeven leden van de kleine groep landschapsbeheer herstelden een
oeverzwaluwwand op het Industrieterrein Rollepaal-West te Dedemsvaart. Het was pittig werk, er werden heel wat peentjes gezweet om het hele karwei te klaren. Maar om 12.00 uur stond er
een prachtige wand met een lengte van 13 meter en een hoogte van
2.25 meter, klaar voor het broedseizoen. Oeverzwaluwen nestelen
altijd in steile oevers dichtbij water. ‘s Zomers zweven altijd veel
vliegjes boven het water en die vliegjes zijn hun voedsel. Oeverzwaluwen graven met hun kleine pootjes zelf een gang in het zand. Die
gang is 70 cm tot soms wel 1 meter diep. Aan het eind van die gang
ligt dan een klein
kommetje, waarin het nest zich
bevindt. Nu maar
hopen dat de
zwaluwen
de
mooie wand weten te vinden. In
het broedseizoen
van dit jaar 2016
gebeurde dit in
ieder geval nog
niet.
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Zaterdag 9 april 2016: afsluiting met excursie en lunch
Het werkseizoen 2015-2016 zat er in april voor de vrijwilligers van de werkgroep landschapsbeheer al weer op.
Traditioneel worden de harde werkers dan getrakteerd.
Landschap Overijssel is erg blij met ons en wil dat ook
graag laten zien. Onder ideale weersomstandigheden
kreeg een aantal leden van de werkgroep landschapsbeheer op zaterdag 9 april een prachtige excursie aangeboden van Hans Dijkstra (districtsbeheerder Landschap
Overijssel). Na afloop genoot de groep van een heerlijke
lunch. De wandeling vond plaats rond Giethmen. Een
stukje Lemelerberg, oude meanders van de Regge, eikenhakhout en de dynamiek van de nieuwe Regge werden
bewonderd. Hans gaf veel info over de ontwikkelingen in
de regio. Mede door het weer werd het een prachtige afsluiting van een actief jaar.

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. Volledige verslagen van onze lezingen vindt u op de website van de nwg.
Donderdag 18 februari 2016: Evert Ruiter over libellen en
vlinders
Op donderdag 18 februari
mochten we bijna 40 belangstellenden begroeten
bij de derde dialezing van
dit winterseizoen. Op bezoek was libellenkenner
Evert Ruiter uit Zwolle. Aan de hand van prachtige foto’s maakte Evert
met de zaal een wandeling
door de wereld van twee
boeiende families onder de
insecten: de libellen en de
vlinders. Evert laat mooie foto’s zien, zoals van een larve
die tijdens de laatste vervelling verandert in een imago
(volwassen libel). Libellen zijn vleeseters. Ze jagen op andere insecten. In feite zijn het gevreesde rovers. Populair
zullen ze niet zijn in de insectenwereld. Na de pauze vertelt Evert over die andere familie: de vlinders. De meeste
soorten die we kennen zijn natuurlijk de vlinders die we
overdag zien. Nederland is al lang geen vlinderparadijs
meer. Vooral de dagvlinders staan onder druk. Verdwijnen
van biotopen, daling grondwaterstand, verdwijnen van
waardplanten (belangrijk voor eitjes en rupsen), gebruik
gewasbeschermingsmiddelen, enz. Het is geen vrolijk verhaal. Toch valt er nog veel te bewonderen en te genieten.
Evert laat mooie plaatjes zien van zandoogjes, vuurvlinders, blauwtjes, witjes en nog veel andere soorten.
Dinsdag 29 maart 2016: Met Coby Koops natuur kiek’n in
Drenthe
Op dinsdagavond 29 maart was de aula van het Vechtdal
College goed gevuld. Bijna 50 belangstellenden waren
afgekomen op het verhaal van Coby Koops uit Beilen. Coby geniet grote bekendheid in Drenthe onder de naam Coby de Natuurkieker.

“Natuur beleven vind ik het belangrijkst. Ga maar
eens gewoon op een mooi plekje zitten en heb geduld, er
gebeurt altijd wel wat. Ik kan dan genieten van hele
kleine dingen. Als ik dan ook nog een mooie foto heb
gemaakt ben ik helemaal gelukkig. Ik vind het ook erg
leuk om mijn ervaringen met anderen te delen.” Als
Coby praat doet ze dat met groot enthousiasme. Ze is
volledig zich zelf. En de zaal geniet. Niet alleen van
haar mooie verhalen en anekdotes, maar zeker ook
van de vaak unieke foto’s. Als een echte ambassadrice
vertegenwoordigt Coby de Drentse natuur op indrukwekkende wijze.
De wereld die Coby ons laat zien is niet de ver van
mijn bed show. Sterker nog, iedereen kan zien wat
Coby ziet en beleeft. Alleen… doen we dat? Misschien
is dat tussen de regels door ook wel de belangrijkste
boodschap van deze avond. Het mooie is zo dichtbij,
maar we zien het niet. Neem er de tijd voor en je zult
merken dat er in je regio erg veel valt te genieten.
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Fotoclub de Reestkiekers
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: dereestkiekers@gmail.com
Expositie “Natuur uut de buurte”

Zaterdag 19 maart 2016: fotograferen op locatie

De leden kregen de opdracht om binnen dit ruime thema een
zwart-wit opname te maken. En de opname moest in de regio
gemaakt zijn. Zwart-wit fotografie is een aparte tak van sport.
Van de kleuren
moet de foto het
niet hebben, de
kracht ligt eerder
bij de contrasten
tussen licht en donker. De fotograaf
moet leren om in
zwart-wit te denken en moet een
paar dingen goed in
de gaten houden.
Contrasten kunnen voor een mooie foto zorgen, maar ook de
lichtinval (strijklicht van opzij of tegenlicht) zorgt voor een speciaal effect. Vroeger waren de meeste foto’s in zwart wit. Nu
fotografeert bijna iedereen in kleur. Zwart-witfotografie kan
dan een mooi middel zijn om je van de massa te onderscheiden. De expositie “Natuur uut de buurte” werd erg veelzijdig.
Landschap, macro, stilleven, het zat er allemaal in. Voorafgaand aan de expositie moesten de leden drie foto’s inleveren.
De expositie werd op twee locaties getoond: De Koppel in Hardenberg en in de gelagkamer van informatiecentrum De Wheem

Fotograferen in de natuur van de Oostvaardersplassen. Dat zou niet meevallen. Grauwsluiers
die boven het gebied! Ook waren en diverse grote gedeelten van het gebied voor bezoekers afgesloten. Wat eigenlijk overbleef was een klein
aantal uitzichtpunten over de waterplassen en
een paar toevalstreffers van edelherten die redelijk dichtbij liepen. Op de waterplassen waren
wat aalscholvers en in mindere mate wilde eenden en grauwe ganzen waar te nemen. Jammer
genoeg bleef het daarbij. Helaas waren de afstanden erg groot waardoor leuke opnames van
dichtbij bijna niet mogelijk waren. Ook de runderen, paarden en herten op de grote vlakte waren voor leuke opnames te ver weg. Gelukkig
werd er niet bij de pakken neergezeten en werden er toch foto’s gemaakt van allerhande onderwerpen. Er werd uitgekeken naar oudere bomen
en struiken, bruggetjes, rietranden langs water
en hier en daar kon een vogel gefotografeerd
worden. Al met al toch weer een goede ervaring
om na wat teleurstellingen de draad weer op te
pakken om er met z’n allen toch iets bruikbaars
van te maken.

Dinsdag 19 april 2016: naam voor de fotoclub

Vrijdag 13 mei 2016: weidevogels fotograferen

Ook heeft de fotoclub nu een eigen naam “De
Reestkiekers”. Deze naam is bedacht door Jan van
Marle. Hij heeft hiervoor een hele mooie drinkbeker ontvangen. De naam kan op twee manieren
worden opgevat: we kijken graag naar De Reest,
maar we fotograferen het beekje met net zoveel
plezier. Bovendien zijn we natuurlijk vooral in het
Reestdal actief.

Acht leden van de fotoclub brachten een bezoek aan het weidevogelparadijs van boer Murk Nijdam. Deze boer woont even
buiten het Friese dorp Wommels en is misschien wel de bekendste boer van Friesland. Hij is vol passie over weidevogels
en in deze tijd van het jaar is hij er heel druk mee. Murk heeft
op zijn land weidevogel vriendelijke maatregelen genomen.
Het gras is bestrooid met ruige stalmest (daar houden weidevogels van) en het water in de sloten staat hoog. In het gras
groeien veel soorten kruiden. De bloeiende planten trekken
veel insecten aan. Hij heeft twee plassen aangelegd, waar de
waterstand precies goed is voor grutto’s en andere weidevogels
om in te kunnen staan en om wormpjes, kreeftjes en andere
insecten op te kunnen pikken. Aan de rand van de twee plassen heeft Murk twee kijkhutten neergezet De kijkgaten zitten
op verschillende hoogten. Een paar uur doorbrengen in deze
hutten is een bijzondere ervaring. De vogels zijn zo dichtbij!
Camera’s klikken voortdurend. Vlakbij broedt een scholekster
en een paar meter verder zit een paartje visdiefjes. Ze passen
maar net in beeld! Aan de overkant van de plas baltsen kemphanen. Het zijn er enkele tientallen. Kemphanen! Waar zie je
die nog? Kluten maaien met hun lange kromme snavel door
het ondiepe water. Grutto’s poetsen hun verenkleed, foeragerende oeverlopers, tureluurs, bosruiters en een kleine plevier,
ze zijn er allemaal. Kieviten laten zich niet zien. Het was een
prachtige dag. Waarom zijn er zo weinig Murk Nijdams onder
de boeren?
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Zaterdag 14 mei 2016: boerenleven in beeld
Zaten acht leden van onze “Reestkiekers” vrijdag
nog tussen de weidevogels in het Friese Wommels,
de zaterdag erna was een andere groep van vier
fotografen actief op de boerderij van de familie Redder aan De Kolonie: een veebedrijf met 120 melkkoeien en ongeveer 50 kalfjes en pinken. Ze legden
de sfeer op de boerderij vast. De fotografen werden
van harte welkom geheten door Henk Redder en
even later door zijn vader. Zij gaven uitleg over de
boerderij. Rondom en in de boerderij maken zwaluwen en mussen gebruik van de stallen. Katten en
hond lieten zich ook zien en fotograferen. Ook fotogeniek: touwen of elektrodraden en natuurlijk koeien en kalfjes. De lichtinval in de schuur was perfect. Het was een leuke ochtend en zeer leerzaam
want koeien kunnen moeilijk stilstaan.

Reestinfo

Maandag 1 augustus 2016 : Reestkiekers in RTV Oost “Mooi
Overijssel”
De Reestkiekers kregen een uitnodiging van RTV Oost om een
bijdrage te leveren aan het programma “Mooi Overijssel”. Een
beetje lastig in een vakantieperiode, maar gelukkig waren er
nog vier fotografen die thuis waren en het leuk vonden om
mee te doen. Dat leverde een mooie reportage op. Reestkiekers
Auke, Harry, Jose en Roel fotograferend op locatie. Een mooie
gelegenheid om onze fotoclub te promoten!

Zaterdag 10 september tot en met zondag 16 oktober: Expositie
“Reestdal Kunst op Smaak” in Reestkamer
Vanuit De Reestkamer ( Reestkerk Oud-Avereest) is fotoclub
De Reestkiekers gevraagd een expositie te maken binnen de
thema’s Kunst en Smaak. Zeven leden van de fotoclub hebben
deze opdracht met veel plezier uitgevoerd. Het levert een expositie op met een hele eigen kijk op het onderwerp. Je
zou opnames van allerlei gerechten en beeldende kunst verwachten, maar dat is maar ten dele zo. De fotografen bleken vaak heel andere ideeën te hebben en dat levert een leuke afwisselende expositie op. De expositie is op Open Monumentendag (zaterdag 10 september) geopend en blijft een maand hangen.

Excursies/wandelingen
We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal.
het pad nat en modderig was maar er werd genoten
van zingende Graspiepers, Boompiepers en Veldleeuweriken. Ook stak hier en daar een aanwezige
Reiger of Gans de kop boven de heide uit. Wandelend in verschillende gebiedssoorten en tussen o.a.
het Moddergat en de Holtveenslenk belandden de
wandelaars bij De Boslounge, tijd voor een kop koffie/thee. Daarna terug naar het bezoekerscentrum.
Ook dit gedeelte van de wandeling was prachtig.
Wederom verschillende landschapstypes met daarin een redelijk scala van aanwezige vogels. Zoals de
Vink, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Boerenzwaluw en verschillende eendensoorten.
Zaterdag 7 mei 2016: Vroege vogelexcursie in het
mooie Vechtdal

Zaterdag 16 april 2016: zwerven over het Dwingelderveld
Omstreeks 09.00 vertrokken vijf personen vanaf het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld voor een wandeling van ongeveer 18 km. Het Kloosterveld is een soort struingebied. Een
prachtig mooi glooiend landschap voorzien van veel water en
bijna geen hoge vegetatie. De toegang tot dit gedeelte wordt
geregeld via toegangshekjes en verder mag je binnen in dat
gebied eigenlijk lopen waar je wilt.
Na het Kloosterveld wandelde de groep langs de Benderse - en
Kraloër heide in de richting van Spier. Redelijk zwaar doordat

Het Vechtdal is mooi, dat weet iedereen in onze
regio. En rijk aan vogels. Die rijkdom is te danken aan de kleinschaligheid van het beekdallandschap. Op deze vroege morgen maakt een groep
van acht vogelaars een prachtige wandeling langs
de randen van het Junner Koeland en over de
Arrieresweg. Onder leiding van onze deskundige
gids Rick en gewapend met verrekijker en vogelgids geniet de groep van een prachtig vogelconcert. Vogelen in de periode eind april/begin mei
heeft veel voordelen. Niet alle bomen en struiken
zitten al goed in het blad, de meeste soorten laten
zich goed bekijken. Maar dat is nog niet alles.
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Bijna alle soorten hebben de focus op het verdedigen van een
territorium en aangezien vogels (veelal de kereltjes) dat doen
met behulp van hun zang is er behalve veel te zien, dus ook
veel te horen. Mooie waarnemingen zijn er dan altijd: een paartje goudvinken op zoek naar voedsel, een geelgors in de top van
een boom. In het struweel ritselen vele kleine zangvogels zoals
de zwartkop, de tjiftjaf, de roodborst, de winterkoning en nog
veel meer. Alleen de opkomst van de zon is al de moeite waard.
Het wordt nog leuker als Rick halverwege de wandeling uit zijn
rugzak een paar thermosflessen met thee en koffie tovert. Rond
de klok van half negen komen we voldaan weer bij de auto aan.
Volgend jaar om deze tijd weer? Er mogen dan best wat meer
mensen mee.

Diverse
2015) en haver en boekweit (ingezaaid in mei 2016). Inmiddels ligt de zomer (bijna) achter ons De twee wintergranen
op de Zuidberg (langs wandelroute richting kerkbruggetje)
hadden een goed start. In de loop van juni kwamen de slagregens en bleef er van de gewassen niet veel meer over.
Spelt deed het veel minder dan de winterrogge. Veel opgaand gras tussen de halmen, maar er was spelt genoeg om
naar te kijken. Lettend op de kleine paadjes die hier tussen
de gewassen te vinden waren, werd er naar hartenlust gefotografeerd.

Bijna 300 euro van de RABO Clubkas Campagne
We hebben meegedaan met de RABO Clubkas
Campagne en niet zonder succes. Het leverde ons
291,46 euro op. We besteden dit geld aan onze
werkgroep landschapsbeheer. In het komende
winterseizoen gaan we weer met scholieren aan de
slag. We hebben veilig en goed gereedschap nodig
en daar gaan we het geld voor gebruiken. De natuurwerkgroep de Reest kreeg 79 stemmen van de
RABO-leden. Kijkend naar de lijst van alle deelnemende organisaties in Dedemsvaart en Balkbrug
hebben we het nog niet eens zo slecht gedaan. Volgend jaar doen we weer mee, we hopen dat we dit
resultaat kunnen overtreffen. Net als dit jaar gaan
we dan weer campagne voeren onder onze leden
en gaan we weer flink gebruik maken van sociale
media. Toch gaan we het iets anders doen, maar
hierover volgt later meer info.
Infopaneeltjes landbouwgewassen langs kerkenpaden
In het voorjaar plaatste de natuurwerkgroep de
Reest infopaneeltjes over (oude) landbouwgewassen. Ze stonden in de buurt van De Wheem op
Oud-Avereest langs populaire wandelpaden. De
vier gewassen werden door ons op ambachtelijke
wijze, dus met de hand ingezaaid. Dit mocht op de
essen van Landschap Overijssel. Vier lange stroken met winterrogge en spelt (ingezaaid in oktober

De andere twee stroken liggen nog steeds langs het graspad dat de wandelaar vanaf de begraafplaats va OudAvereest naar Den Westerhuis leidt. Een mooi stukje
Reestdal. Lopend tussen twee hoog gelegen essen waan je
je in een andere tijd. Hier vind je de paneeltjes over haver
en boekweit. De gewassen hebben het hier goed gedaan.
Vooral de strook met boekweit was een lust voor het oog!
Toen al die planten in bloei stonden trok het gewas veel
bijen, hommels en vlinders aan. Ook hier is veel gefotografeerd. De gewassen worden niet geoogst. In de winter mag
de faunawereld er heerlijk van smullen. Het zal heel wat
vogels trekken.
Op onze facebook-pagina hebben we veel aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de vier gewassen. Er was veel belangstelling voor. Volgend jaar gaan we dit project weer
doen, misschien nog uitbreiden en eventueel op andere
plekken.
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men, veiligheidsbrillen, werkhandschoenen e.d. werden beschikbaar gesteld door landschap Overijssel.
De natuurwerkgroep zorgde begeleiding en voor koek
en zopie.
Een beetje spanning en later een goed gevoel

Scholierenproject “Scholieren doen groen”
Meer dan 60 leerlingen van het Vechtdal College in Dedemsvaart hebben kennis gemaakt met landschapsonderhoud in het Reestdal. De leerlingen mochten onder begeleiding van vrijwilligers van onze werkgroep landschapsbeheer verschillende klussen doen. Het doel van dit project was: ontdek
waar je talenten
liggen.
Maar natuurlijk ook: kijk
eens hoe fijn en
gezond het is
om in een mooi
landschap aan
natuurfitness te
doen.
Zagen,
slepen en met je
laarzen in de
modder of in
het water te
staan is cool!
Werken in reservaat gebied
De
scholieren
mochten deels onder schooltijd in de natuur aan het werk.
Er werd gewerkt in groepen van maximaal 12 leerlingen.
Een werkmiddag duurde van 13.00 tot
15.00 uur. De klussen waren behoorlijk
divers:

 Opslag van berkjes uit de heide van het

Rabbingerveld knippen (gadegeslagen
door twee Schotse Hooglanders).
 Wilgen uit de oevers van een grote kikkerpoel bij Den Kaat zagen en de takken
in rillen in het bos neerleggen.
 Een singel opsnoeien, zodat vanaf het
zandpad het lager gelegen Reestdal weer
zichtbaar werd (Den Kaat/Rabbinge).
 Een aantal wilgen knotten in het (natte)
Reestdal ter hoogte van de Mulderij.
Alle werkzaamheden werden uitgevoerd in
gebieden van Landschap Overijssel en Het
Drentse Landschap. Het gereedschap, hel-

Wij hebben als natuurwerkgroep hebben een goed
gevoel aan dit project overgehouden. De samenwerking met het Vechtdal College was prima, we konden
steeds goede afspraken met elkaar maken. Natuurlijk
is het altijd een beetje spannend: 60 pubers op bezoek!!!! Stel, dat ze helemaal geen zin hebben, of bang
zijn voor een beetje modder of hysterisch worden als
hun laarzen vollopen met water…….. Wat dan? En
dat werken met gereedschap. Vlijmscherpe zagen en
takkenscharen……. er zijn vast kinderen die nog
NOOIT een zaag of een grote takkenschaar in hun
handen hebben gehad. En wij laten ze behoorlijk flinke takken afzagen! En zo’n kind boven in een knotwilg en ook nog aan de rand van een sloot. Welke puber heeft überhaupt wel eens een wilg geknot? D’r zal
er toch niet een uitvallen? Het ging allemaal goed.
Komend werkseizoen
We gaan ons beraden op het volgende werkseizoen. Dat is de winter van
2016-2017. Wij gaan dan als een
soort uitzendbureau allerlei kleine
overzichtelijke klussen aanleveren.
Onze werkgroep zorgt weer voor de
begeleiding. Dit alles doen we in
overleg met Landschap Overijssel en
Het Drents Landschap. Dat moet
lukken, want er is werk genoeg! We
houden iedereen via deze website op
de hoogte.
Zin om mee te doen?
Graag willen we het aantal begeleiders uitbreiden. Lijkt het je leuk om
een middagje samen met scholieren
in het mooie Reestdal aan het werk
te gaan?
Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar nwgdereest@gmail.com
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Vogelsectie
Bedankt Henri
Henri Timmer heeft de afgelopen jaren
voor de vogelsectie tientallen kleine
nestkasten gebouwd en gerenoveerd.
Mooie kastjes met het logo van de nwg
de Reest erop. Ze gaan lang mee. Henri
hopelijk ook, maar na jaren van klussen
achter de schermen heeft hij aangegeven
dit werk nu over te willen dragen aan
iemand anders binnen de vereniging.
Gelukkig heeft Wilco Batterink toegezegd de zorg voor de kleine kasten op
zich te nemen. Henri blijft als coördinator van de steenuilenwerkgroep actief.
Namens het bestuur en leden van de
vogelsectie : Bedankt Henri en nog veel
plezier en succes met “jouw” steenuilen.

Ledenvergadering
Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016
Opening
Ontvangst met koffie en thee voor de 17 aanwezigen
(incl. bestuur) en daarbij welkom geheten door onze
voorzitter Jan Dijkema. Afwezig met kennisgeving de
heren Herman Vos, Klaas Zuidema, Johan Tinholt en
Tom Snijders
Jan is blij dat er toch weer veel personen aanwezig
zijn. Toch loopt het leden aantal langzaam achteruit.
Er komen weinig jonge leden bij, terwijl oudere leden
hun lidmaatschap opzeggen.
We hebben een goed jaar achter de rug met redelijk
veel respons op de georganiseerde activiteiten. Met de
natuur in onze omgeving gaat het minder goed. De
Biodiversiteit in het agrarisch landschap gaat
langzaam achteruit. Er zijn minder houtwallen,
ruigtes worden weggewerkt. De heide groeit dicht en
gaat vergrassen. Jammer dat er niet meer aandacht
voor is.
Diverse personen zijn op verschillende fronten actief.
Als voorbeeld o.a. vogelsectie, landschapsbeheer,
bezorging van de Reestinfo. Totaal zijn er binnen onze
vereniging 66 personen actief als vrijwilliger. Dit is ±
30% van de leden.

1. Verslag vorige vergadering; verslag is gestuurd.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
2. Overzicht van de verenigingsactiviteiten 2015
 De 4 dialezingen werden over het algemeen goed
bezocht. De uitgenodigde sprekers hadden veel kennis
over de besproken onderwerpen
 Er werden in 2015 ook weer 2 Reestinfo’s verspreid.
 De vogelexcursie werd verzorgd door Rik van der Kolk.
 Uko Vegter heeft tekst en uitleg
gegeven tijdens een excursie door het
Schrapveen.
 De voorjaarswandeling met 17
deelnemers richting de Dinkel was
succesvol.
 Bij de najaarswandeling van Paaslo
naar Muggebeet waren minder
deelnemers dan verwacht.
Uko Vegter
 Tijdens de Dedemsvaria hebben we
middels een kraam onze vereniging
gepromoot. Dit heeft ons 3 nieuwe leden opgeleverd die
ook nog mee helpen in het landschap.
 Op de akkers zijn dit najaar Rogge en Spelt ingezaaid.
In het voorjaar van 2016 volgen Haver en Boekweit.
 De website blijft steeds goed bezocht en voldoet
uitstekend. Er staat steeds weer nieuws op.
3. Penningmeester, Ledenadministratie

 We hebben in 2015 rond de 190 leden. Het ledental

dedemsvaria

neemt langzaam af vanwege de hoge leeftijd van een
aantal leden. Nieuwe leden melden zich nauwelijks
aan.
 Voor het Landschapsbeheer hebben we wat
gereedschap aangeschaft. Ook in 2016 zijn er nog wat
materialen nodig. Ook voor het scholierenproject
hebben we nog wat middelen nodig.
 Binnenkort wordt er een inventarisatie gemaakt om
veiligheidslaarzen aan te schaffen voor de scholieren
en de nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zijn een aantal
laarzen aan vervanging toe.
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Fotoclub op locatie in
Meppel

 We hebben ons dit jaar aangemeld voor de RABO

Wilco Batterink neemt deze taak over.

Clubkas Campagne. Er wordt door de Rabobank geld
beschikbaar gesteld voor het verenigingsleven. Op 1
april wordt bekend gemaakt wat het ons heeft
opgeleverd.
 De Kas controle commissie heeft de boeken van 2015
gecontroleerd en in orde bevonden.

 2015 was een gemiddeld jaar qua bezetting van de





4. Kascommissie
De heren Herman Vos en Sipke Greydanus vormen
momenteel de kascommissie. Sipke is aftredend en zijn
plaats wordt ingenomen door Janny Spijkerman.

5. Verslag werkgroep Landschapsbeheer
 De kleine werkgroep bestaande uit maximaal 7
personen werkt meestal op de dinsdag- en
woensdagochtend. De groep heeft afgelopen jaar 1023
uur gewerkt. Gemiddeld met 5,2 personen.
 De grote groep bestond afgelopen jaar gemiddeld uit ±
13 personen en heeft 307 uur gewerkt.
 De werkzaamheden bestonden o.a. uit het wilgen
knotten wat om de 3 jaar gebeurt, de houtwal aan de
schapenstreek afzetten (meerjarig project), de veentjes
schoonmaken, opslag verwijderen in het Vipera project,
wandelpaden begaanbaar maken enz.
 De houtopbrengst is minder dan vorig jaar. Dit jaar was
de hout opbrengst 25 m³.



6. Verslag vogelsectie

 Door de jaren heen worden eigenlijk dezelfde werk-

zaamheden uitgevoerd door de vogelsectie. Deze bestaan uit het controleren van de diverse nestkasten, het
ringen van vogels en het schoonmaken van de kasten.
 Henri Timmer stopt met het maken van nestkasten.

Jonge vliegenvangers worden
geringd

kasten. De torenvalk neemt elk jaar in aantal af.
Dit is zorgelijk. De havik heeft het laatste nest
leeg gehaald.
 Per geringde vogel moet een administratie ingevuld worden.
7. Verslag fotoclub

 De club bestaat nu 3 jaar. Het is een actieve club
die elke maand bijelkaar komt.

 Op diverse locaties wordt er gefotografeerd wat
mooie resultaten oplevert.

 In de zomermaaanden is een fotocursus gegeven
door Peter Voerman. Hier is veel kennis mee
opgedaan.

8. Samenstelling bestuur
Jan Dijkema is aftredend als voorzitter. Er zijn geen
tegen kandidaten en Jan stelt zich graag weer voor
een periode beschikbaar. Jan heeft nu meer vrije tijd
en heeft er veel plezier in.
9. Rondvraag

 Wilco vraagt waarom er nu maar 1 overleg is voor

de vogelsectie terwijl er eerder 2 maal per jaar een
bijeenkomst was.
 Wanneer is het vogeluitje? Uiterlijk eind maart
bericht.
 Jan van Marle wil graag een paddestoelen
excursie organisren in het najaar. Het bestuur
komt hier op terug.
Verder geen vragen en Jan sluit de vergadering en
bedankt iedereen voor de komst.
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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:
Zaterdag 10 september 2016: werken in het landschap
Tussen de Nieuwe Dijk en de Westerhuizingerweg ligt
een nieuw fietspad. Hieraan ligt een natuurontwikkelingsproject, 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. Het
terrein staat vol met opslag van berk e.d. In het afgelopen werkseizoen zijn we twee zaterdagmorgens druk
bezig geweest heel veel boompjes uit het terrein te zagen en te snoeien. De natuur haalt ons echter al weer
in. Het gebiedje kan zich ontwikkelen tot een nat heidebiotoop, dat nieuwe kansen biedt aan reptielen, zoals
de adder. Maar dan moeten we er wel regelmatig aan
het werk, want anders verandert het in bos. Ook leuk,
maar niet hier. Verzamelen om 08.45 uur in De
Wheem. Dan naar de werkplek.

showtafel (met daarop lekkere Reestdalproducten) nog
even bij. Je moet je wel opgeven voor deze wandeling.
Voor leden van de natuurwerkgroep is de deelname gratis, niet leden betalen 2 euro. Opgave via de mail: nwgdereest@gmail.com De wandeling start vanuit De
Wheem om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Zaterdag 08 oktober 2016: werken in het landschap
Aan de rand van het heideveld van De Poele ligt een
houtwal die de grens vormt tussen natuur en boerenland. Deze houtwal is eigendom van Landschap Overijssel en is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dat wil zeggen dat de bomen tot iets boven de grond worden afgezet. De houtwal kan daarna weer mooi uitlopen. Verder
staat er nogal wat opslag in de heide. Die moet eruit.
Werk zat dus op deze locatie. Verzamelen om 08.45 uur
in De Wheem. Na de koffie en krentenwegge naar de
werkplek.
Zondag 09 oktober 2016: langeafstandswandeling van 14
kilometer

Donderdag 22 september: Foodwalk over de eetbare
natuur van het Reestdal
Op deze donderdagmiddag kun je met natuurgids Jacqueline van Dooren mee op zoek naar eetbare planten,
vruchten, zaden, bloemen en paddenstoelen. Er zijn er
meer dan je denkt! Voordat je het weet ben je zelf in
staat om een heerlijke salade bij elkaar te scharrelen.
Het Reestdal als natuurlijke supermarkt! Wildplukken
kan het hele jaar. De nazomer is de tijd van paddenstoelen, vruchten en zaden. En het zijn niet alleen de
vlierbessen waar je iets lekkers van kunt maken. Er is
veel meer. Tijdens de wandeling met Jacqueline gaat er een
wereld voor je
open. Na afloop
van de wandeling
krijg je een consumptie en praten we bij de

We maken een prachtige wandeling in het halfopen
landschap ten zuiden van het Drentse Aalden. We lopen
het dorp uit, steken de Aelderstroom over en via de
brink van het aangrenzende Zweeloo komen we in het
buitengebied. De tocht loopt op de rand van en in het
overgangsgebied van natte graslanden naar droge akkers, ook wel genoemd van maden naar essen. Onderweg
zien we prachtige veldnamen als Grootmaten, Huismaten, Koematen, Zuides en Bennevelder es. Door de natte
graslanden stroomt de Westerstroom. Natuurmonumenten beheert hier het voormalige landgoed De Klencke.
We zien onderweg veel mooie houtwallen, boomsingels
en hakhoutbosjes. Op het laatste deel van de route steken we de grote Aalderes over en wandelen we over de
fraaie brink van Oud-Aalden weer terug naar het beginpunt. Een mooie en niet te lange wandeling door een
onbekend stukje Drenthe. Opgave noodzakelijk. Dat kan
tot zaterdag 08 oktober bij Jan Dijkema:
jan.dijkema@gmail.com. U krijgt dan meer informatie.

September 2016

Dinsdag 25 oktober 2016: dialezing over paddenstoelen
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waar zijn enthousiasme voor deze vogel vandaan komt.
Talloze bijzondere wetenswaardigheden komen aan
bod. We zijn blij met deze bijdrage van een van de beste gierzwaluwkenners van Nederland. Een verhaal
over natuur erg dicht bij huis! De avond begint om
20.00 uur en wordt gehouden in de ontmoetingsruimte
van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook voor niet leden. Na
afloop vragen we wel een vrijwillige bijdrage.
Zaterdag 10 december 2016: werken in het landschap
Locatie nog niet bekend. Meer info volgt op website en
via de mail.

Afgelopen winter hield Jaap Veneboer uit Steenwijk een
prachtige lezing over de moerassen van Noordwest
Overijssel. Nu komt Jaap weer naar ons toe met een
presentatie over paddenstoelen. Hij vertelt ons over de
paddenstoelen van het open landschap, het loofbos en
het naaldbos. Jaap Veneboer maakt prachtige foto’s en
weet een zaal te boeien. Als u zijn website bezoekt ziet u
zijn vakmanschap: www.jaapveneboernatuur.nl. De
avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook
voor niet leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige
bijdrage.

Zaterdag 14 januari 2017: werken in het landschap
Locatie nog niet bekend. Meer info volgt op website en
via de mail.
Zondag 22 januari 2017: Kuieren rondom IJhorst: ongeveer 15 kilometer

Zaterdag 05 november 2016: 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 hebben we hakhout in een bosje bij Den
Westerhuis afgezet. Dat was toen een heel festijn. Op
onze website staat half oktober wat we gaan doen. Dan
kunt u zich ook aanmelden.
Zaterdag 12 november 2016: werken in het landschap
De kans is groot, dat we op deze morgen door gaan met
het afzetten van de houtwal op De Poele. Verzamelen
om 08.45 uur in De Wheem.
Donderdag 17 november 2016: dialezing over gierzwaluwen

De periode tussen 22 april en 24 augustus 2016 was
voor Johan Tinholt uit Dedemsvaart weer een geweldige tijd. Dan zijn ze er weer: de gierzwaluwen. Johan is
diep onder de indruk van de bijzondere leefwijze van
deze wat mystieke vogel. Meer dan dertig kasten hangen aan zijn huis. Op deze avond gaat Johan vertellen

Lang niet iedereen kent het Reestdal in de omgeving
van IJhorst en De Wijk. Dat is jammer, want je wandelt er door een uniek oud cultuurlandschap. Al kuierend passeer je oude boerderijen, landgoederen, het
beekdal van de Reest, bossen en natte hooilanden. Een
afwisselende cultuurhistorische ontdekkingstocht! Deze winterwandeling, hopelijk ook nog in een winterse
sfeer, start op landgoed Dickninge en loopt via Dunningen naar Haalweide. De Respersweg brengt de
wandelaar richting de bossen van de Witte Bergen. Lopend langs de hooilanden van De Vledders lopen we naar Halfweg. In café Het Vergulde Ros eten we een kop heerlijke snert. Dan nog
even over de es van Dickninge en de cirkel is
weer rond. Deze wandeling is een combinatie
van vier kuierroutes uit het boekje Kuierroute
40 IJhorst. Opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan
tot zaterdag 21 januari bij Jan Dijkema:
jan.dijkema@gmail.com. Meer informatie volgt dan.
Zaterdag 11 februari 2017: werken in het landschap
Locatie nog niet bekend. Meer info op website en via de
mail.

