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Mededelingen uit het bestuur 

U moet vooral niet vergeten om in deze Reestinfo even naar 
ons programma voor de komende maanden te kijken. En 
pak dan snel uw agenda en noteer een paar data. Waarom? 
We hebben een aantal hele mooie activiteiten voor u georga-
niseerd. Twee hele bijzondere diapresentaties, leuke excur-
sies en een mooie langeafstandswandeling om maar wat te 
noemen. Daar tussendoor zijn De Reestkiekers erg actief, 
krijgt de vogelsectie het weer druk en klussen onze werk-
groepen landschapsbeheer nog een poosje door in het mooie 
Reestdal. Werkgroepen? Ja, de meeste leden weten het wel, 
maar we hebben een kleine en een grote groep landschaps-
beheer. De kleine groep maakt de meeste uren en doet dat 
vaak in de anonimiteit. In deze Reestinfo leest u over de 
enorme hoeveelheden werk die deze groep verzet. Ons Scho-
lierenproject draait op volle toeren. We werken tien midda-
gen met een groepje scholieren in het landschap en doen 
klussen voor Landschap Overijssel en Het Drents Land-
schap. Voor jongeren erg gezond en leerzaam. Ze krijgen er 
steeds meer plezier en handigheid in! Houd vooral in het 
voorjaar ons Project Landbouwgewassen in de gaten. Langs 
het graspad tussen Oud-Avereest en Den Westerhuis gaan 
mooie dingen gebeuren. In maart houden we weer onze le-
denvergadering. We steken er veel tijd in om er geen saaie 
avond van te maken. Kom ook eens langs! Als u op de hoog-
te wilt blijven van wat er allemaal binnen de nwg gebeurt, 
klik dan zo nu en dan op onze website. Veel foto’s en actuele 
zaken over de nwg en het Reestdal zetten we op onze Face-
bookpagina. Steeds meer mensen weten ons te vinden.  
Namens het bestuur,  
Jan Dijkema, voorzitter  

Rabobank Clubkas Campagne 
Het is weer zover, ook dit jaar organiseert de Ra-
bobank Vaart Vechtstreek weer de Clubkas Cam-
pagne. voor sponsoring verenigingen. In 2016 
hebben we bijna €300 gekregen. Deze bijdrage 
hebben we gebruikt voor aanschaf van laarzen en 
werkkleding voor de landschapsbeheer werkgroe-
pen van de NWG. 
Ook dit jaar hebben we ons als vereniging inge-
schreven voor de sponsoring en we rekenen weer 
op de hulp van de leden van de NWG. De hoogte 
van het sponsorbedrag hangt af van het aantal 
stemmen dat de leden  van de Rabobank uitbren-
gen op de NWG. 
Wat kun je als lid van de NWG doen? 
Om op de NWG te kunnen stemmen moet je een 
rekening bij Rabobank hebben en tevens lid zijn 
van de Rabobank Vaart Vechtstreek, let op: een 
Rabobank rekening maakt je niet automatisch 
Rabobanklid. Als je lid bent ontvang je regelmatig 
een informatie magazine van de Rabobank. Ben je 
geen lid dan kun je dit worden door even een aan-
vraag in te vullen op de website:  
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 
Alle Rabobank leden krijgen in maart informatie 
van de bank hoe ze hun stem kunnen uitbrengen 
via een website. Natuurlijk mag je ook familie en 
vrienden stimuleren op de NWG te stemmen. 
We rekenen weer op jullie. 
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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 reservaatgebieden 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 el-
kaar. Het gereedschap wordt geleverd door Landschap Overijssel. 

Zaterdag 05 november 2016: Nationale Natuurwerkdag  
Met 7 personen deden we dit jaar mee met de landelijke 
natuurwerkdag. Op verzoek van Hans Dijkstra weer op de 
Lemelerberg. Hij had ons de laatste jaren gemist. Ja, af en 
toe wil je wel eens wat anders. Samen met 22 anderen, 
jong en oud, werd er hard gewerkt op de hei. Grove den-
nen verwijderen, maar ook jeneverbessen vrijzetten. Die 
hebben ruimte nodig om te groeien. Dus ging er ook menig 
eik, berk en vuilboom om. Restaurant de Nieuwe Brug 
zorgde weer voor koffie met cake en snert/mosterdsoep 
voor de lunch. Rond 12.30 stopten we met werken. Van 
Landschap Overijssel kreeg een ieder als dank een zakje 
met blauwe druifjes mee.  Zaterdag 10 december 2016 en 14 januari 2017: heide 

Rabbingerveld schonen  
Op zaterdagmorgen 10 december trokken 12 vrijwil-
ligers van onze werkgroep het “oude” deel van het 
Rabbingerveld in om zoveel mogelijk opslag te verwij-
deren. Het terrein is in beheer van Het Drentse Land-
schap. Honderden zaailingen van grove den en berk 
werden uit de grond gespit en op hopen verzameld. 
Heide is nu eenmaal cultuurlandschap. Zonder ingrij-
pen van de mens zal de vlakte dichtgroeien met het 
bos als eindstadium. Wat kun je met z’n twaalven veel 
doen op een morgen! Maar ook; wat is er nog veel 
werk. Kijk je achterom, dan krijg je een voldaan ge-
voel bij het zien van de geschoonde vlakte. Kijk je ech-
ter vooruit, dan bekruipt je bijna het gevoel van on-
macht. “Die slag winnen we nooit”, gaat er dan door je 
hoofd. Toch gaan we door. Niets doen is geen optie en 
we vinden het leuk om met z’n allen te klussen in het 
landschap. 
Op 14 januari moesten de 14 vrijwilligers tijdens het 
werk harde wind en felle sneeuwbuien trotseren. Ech-
te problemen leverde dat niet op. Er werd gewoon 
doorgewerkt. 

Zaterdag 10 september 2016: heideopslag verwijderen  
De grote werkgroep landschapsbeheer startte het 
nieuwe werkseizoen op een klein heideterrein aan de 
Westerhuizingerweg dat voor een ecologische verbin-
ding moet zorgen tussen boswachterij Staphorst en De 
Haardennen (Reestdal). Het heideveldje is al meerdere 
malen onder handen genomen. Voorlopig is de natuur 
hier de baas. De vrijwilligers verwijderden een groot 
aantal boompjes. Een klein deel van de heide was aan 
het eind van de morgen weer vrij van opslag, maar 
klaar ……? Dat ook weer niet. 

Zaterdag 08 oktober en 12 november 2016: rand houtwal 
afzetten 
Op het heideveldje aan de Nieuwe Dijk is er werk aan de 
winkel. De heide wordt aan de westkant over een afstand 
van 300 meter begrensd door een brede houtwal en bos. In 
de afgelopen jaren is de houtwal steeds verder richting de 
heide gegroeid. Op veel plekken heeft de schaduw het voor 
het zeggen. Om de heidevegetatie in de randen weer een 
herstart te geven kreeg de werkgroep van Landschap 
Overijssel de vraag de houtwal over de gehele lengte langs 
de rand af te zetten. De 9 vrijwilligers boften deze morgen. 
De omstandigheden waren optimaal. Heerlijk weer, een 
mooie plek leuk werk en een lekkere kop soep rond de 
klok van elf. Wat kun je in een morgen een hoop doen! 
Zagen, slepen en takken op rillen leggen, bewegen 
is gezond!  
Op 12 november is het koud. De nachtvorst heeft de heide 
wit gemaakt. Maar de zon maakt het goed. 10 man dit 
keer. 
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Fotoclub 

Maandag 1 augustus 2016: RTV- Oost op bezoek  
Op 1 augustus zond RTV-OOST het programma “Mooi Over-
ijssel” uit vanaf manege en partycentrum Klein Oever.  Onze 
fotoclub De Reestkiekers kreeg een uitnodiging om een bijdra-
ge aan dit programma te leveren. 4 leden en een cameravrouw 
van de regionale omroep trokken het mooie Reestdal in. Opna-
mes werden gemaakt van onze fotografen in actie en inter-
views opgenomen. Na afloop kwam een journalist langs voor 
radio-opnames. Voor onze fotoclub een bijzondere leuke erva-
ring. Heel Overijssel weet nu wie De Reestkiekers zijn.  

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 beke-
ken 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. Voor meer info: dereestkiekers@gmail.com  

September 2016: Expositie Kunst op Smaak  
“Fotograferen is schrijven met licht. Het heeft alles te maken met 
zien, goed kijken en beelden opnemen. De camera wordt dan een 
verlengstuk van je zelf. Fotograferen leert je bewust kijken naar 
licht en sfeer.” Aan het woord is fotograaf Erik Bennink, de ex-
positie-commissie van de Vrienden van de Reestkerk heeft Erik 
gevraagd de expositie “Reestdal Kunst op Smaak” te openen. In 
het voorjaar werd onze fotoclub gevraagd om binnen het thema 
Kunst op Smaak een expositie op te zetten. Erik zegt dat hij het 
leuk vindt om bij alle foto’s langs te gaan. Hij wil er graag iets 
over zeggen. Eerder op de dag heeft hij ze uitvoerig bekeken en 
veel aantekeningen gemaakt. Respectvol naar de maker van de 
foto, positief kritisch en lettend op belangrijke facetten als be-
lichting, scherptediepte en compositie krijgen de fotografen veel 
adviezen waar ze verder mee kunnen. De expositie hing tot half 
oktober in De Reestkamer. 

De kleine groep 
De kleine groep is eind juli weer begonnen. Op diverse plekken moest de oprukkende bosrand worden teruggezet. In 
IJhorst was een pad helemaal overgroeid. De mais stond er pal naast. De wandelaars moesten een weg door de bo-
men zoeken naar het Reestdal. Dat hoeft nu niet meer; het pad is weer vrij. Langs de weg Oud-Avereest ligt een bosje 
met aan de rand veel populieren. Die waren in 10 jaar tijd ook opgerukt. Het aangrenzende akkerland was een stuk 
smaller geworden. Weken zijn ze hier bezig geweest. Alle het snoeisel werd op rillen gelegd en is door de firma Noest 
versnipperd. De snippers zijn door boer biologische Koonstra uit de Vinkenbuurt opgehaald. Zijn koeien staan/liggen 
er nu lekker op. Voor het milieu is dit hergebruik een stuk beter dan het verbranden. Verder zijn er wilgen uit de 
Reest gehaald zodat ze de doorstroming niet kunnen belemmeren. Is de doorstroming in de Huizingerwijk verbeterd. 
Zijn er (wilgen)takken opgehaald om de dassentunnel achter de Wheem weer van een wal te voorzien. En is er op de 
hei bij de Westerhuizingerweg heeeeel veel opslag verwijderd.  

Populieren afzetten Dassentunnel herstellen 
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Zaterdag 1 oktober 2016: Orvelte fotograferen in sepia  
11 leden van onze fotoclub De Reestkiekers bezochten op za-
terdagmorgen 1 oktober 2016 het mooie Drentse dorp Orvelte. 
De monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, 
de statige bomen, mooie authentieke boerentuinen tuinen en 
straten met kinderkopjes en oude klinkers geven het dorp een 
unieke sfeer. Fotografen met oog voor detail konden hun hart 
ophalen. De opdracht die de fotografen meekregen was: maak 
een sfeervolle foto in sepia. In Orvelte geen gebrek aan mooie 
plekjes! Maar ook details van oude boerderijen of voorwerpen 
uit het verleden leenden zich goed voor een mooie foto.  

Zaterdag 29 oktober 2016: paddenstoelen fotograferen 
Onder leiding van Jan van Marle, die veel kennis 
heeft van paddenstoelen, bezochten 8 leden de Bos-
wachterij Staphorst om paddenstoelen te fotograferen. 
Hiervoor moesten de fotografen zich op paddenstoelen-
hoogte begeven. En dat is soms best lastig. Languit 
liggend op de (vochtige) bodem om de paddenstoel op 
gelijke hoogte te fotograferen. Je moet er wat voor over 
hebben. 

Zaterdag 3 december 2016: ochtendlicht in 
Engbertsdijksvenen  
Het zou een zonnige dag worden, 3 december. 
Dus een grote kans op een mooie zonsopkomst 
in het sfeervolle hoogveen van de Enbertsdijk-
venen. De 11 fotografen waren voor het opgaan 
van de zon al present in het gebied. Gewapend 
met camera, statief, een tas met lenzen en niet 
te vergeten een thermoskan met koffie. Klaar 
om de wildernis van Engbertsdijksvenen in te 
gaan. Vanuit een centraal uitkijkpunt kon ie-
dereen zich voorbereiden op het moment van 
de zonsopkomst. In het oosten kleurde de lucht 
langzaam oranje. De grote rood/oranje bol liet 
zich helaas niet zien. Te veel bewolking. Maar 
de wolken waren dun en er vielen gaten in. 
Dat maakte het licht zacht en diffuus. Ideaal 
voor sfeervolle foto’s!  

Harry Siegers: Engbertsdijksvennen 

Eddy ter Haar: Orvelte 

Jose Batterink: Engbertsdijksvennen 
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Project Landbouwgewassen 2016-2017 
De natuurwerkgroep de Reest en Landschap Overijssel 
werken al sinds 2010 samen in een project waarin oude 
landbouwgewassen ingezaaid worden op mooi gelegen 
essen in de omgeving van Oud-Avereest. De bewerking 
van het land wordt verzorgd door Landschap Overijssel, 
net als de levering van het zaaigoed. Het zaaien gebeurt 
sinds vorig jaar met de hand op de ouderwetse manier. 
Dit wordt gedaan door vrijwilligers van nwg de Reest. 
Bij de ingezaaide stroken plaatst de natuurwerkgroep 
infopaneeltjes. De ingezaaide stroken liggen langs wan-
delroutes. 
Doel  
Het doel van dit project is educatief en draait om be-
wustwording en verwondering. We willen graag de relatie laten zien tussen het bewerken van land en het product 
dat er van gemaakt wordt. Voorbeelden: je koopt roggebrood, maar waar komt de rogge vandaan? In muesli zitten 
vaak havervlokken. Haver? Hoe groeit dat? Vroeger werd in de regio erg veel boekweit verbouwd. Van het meel kon 
je pannenkoeken bakken. Boekweitgrutten zie je in de nazomer aan de plant zitten als je er langs loopt. Bovendien is 
boekweit een mooi gewas, zelfs als het uitgebloeid is. Genieten van de ontwikkeling van al die gewassen mag natuur-
lijk ook. Ze zijn nog fotogeniek ook.. 
Het wordt nog mooier  
In overleg met Landschap Overijssel hebben we besloten het project uit te breiden: De Zuidberg (es langs kerkenpad 
achter Reestkerk) is door scholieren (zie Scholierenproject) ingezaaid als natuurakker. De natuurwerkgroep maakt 
en plaatst een (nieuw) paneeltje. Misschien bestaat de mogelijkheid om het land op een ouderwetse manier te eggen 
met paard en ploeg.Het aantal gewassen wordt uitgebreid met gerst. Ook hier plaatst de natuurwerkgroep een 
(nieuw) paneeltje. De vijf gewassen worden in lange stroken naast elkaar ingezaaid op de oostelijke es langs het gras-
pad tussen de begraafplaats en Den Westerhuis. Winterrogge en spelt zijn in het najaar ingezaaid. 
Het is een prachtige plek. De es heeft hier een mooie bolle vorm en leent zich erg goed voor dit project. Op de achter-
grond ligt het Reestdal.  

Scholierenproject “Scholieren doen groen” 
Op 16 november 2016 begonnen we met ons project 
“Scholieren doen groen”. In samenwerking met biolo-
giedocente Frederique Reemer van het Vechtdal Colle-
ge werken we met derdejaars leerlingen die bewust 
voor dit werk hebben gekozen. De 6 leerlingen werken 
in een traject van 10 middagen en gaat allerlei klussen 
doen voor Landschap Overijssel en het Drents Land-
schap. Voordeel: meer variatie in het werk en een be-
tere kennismaking met landschapsbeheer. 
Mentor 
De groep wordt op school begeleid door mevrouw Ree-
mer. Vrijwilligers van de nwg (Chris en Mieke Bisse-
ling en Jan Dijkema) werken in het landschap als een 
soort mentor en zorgen voor uitleg, veiligheid, gereed-
schap, drinken e.d. De leerlingen maken van hun erva-
ringen een “plus-document”. De school stimuleert leer-

lingen om “buiten de hekken van de school” te kij-
ken. School is belangrijk, maar er is ook een wereld buiten 
het gebouw waar je veel kunt leren: samenwerken, verant-
woordelijkheid nemen, initiatieven tonen, natuurkennis 
opdoen, noem maar op. 
Wees bewust van je landschap  
De nwg de Reest wil jongeren graag kennis laten maken 
met werken in de natuur. In de eerste plaats is buiten zijn 
gezond. Veel jongeren (maar ook ouderen) groeien lang-
zaam weg van alles wat met het natuurlijke te maken 
heeft. Waar komt je voedsel vandaan, hoe is je omge-
ving/landschap ontstaan, kennis van planten en dieren, 
het idee dat je een stukje van een groot ecosysteem bent, 
wie is hier nog mee bezig? Jongeren waarmee we werken 
vertellen we over de zin van het werk, maar ook over het 
ontstaan van het landschap waarin ze klussen. We hopen 
dat ze met andere ogen naar hun omgeving gaan kijken. 
De eerste klussen  
We hebben nu vijf mooie werkmiddagen achter de rug. Tot 
nu toe heeft de groep al heel wat ervaring in het land-
schap opgedaan. Er zijn kikkerpoelen bevrijd van wilgen-
opslag, een houtwal werd deels afgezet, wilgen werden 
geknot, een boswal is opgesnoeid, vuilboom werd uit de 
heide geknipt en een natuurakker is ingezaaid. Wat op 
valt is dat de scholieren steeds handiger worden in het 
gebruik van gereedschap en steeds minder hulp nodig 
hebben. Ze leren elkaar (en ons) ook steeds beter kennen. 
De sfeer is dan ook prima en erg ontspannen. Er wordt 
gewerkt van 13.00 tot 15.00 uur met een onderbreking 
van een korte pauze. Dan geniet iedereen van de warme 
chocolademelk met slagroom. 
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Zondag 9 oktober 2016: beekdal van de Aalderstroom  
De eerste langeafstandswandeling van dit seizoen was meteen 
een topper. Onder prima omstandigheden startten 15 wande-
laars vanaf de brink in Oud-Aalden voor een prachtige tocht 
over de flanken van het beekdal van de Aalderstroom. Een 
beetje jammer is dat je de beek tijdens deze wandeling nauwe-
lijks ziet, maar van het uitzicht op het beekdal kunnen we ge-
durende de route regelmatig genieten. Natte hooilandjes, hout-
wallen, ruige hoekjes, poelen, moerasbosjes, typische land-
schapselementen van de Drentse beekdalen, we komen ze alle-
maal tegen. In de pannenkoekboerderij drinken we als afslui-
ting nog een kop koffie. We hadden het goed met elkaar. 

We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal.  

Excursies/wandelingen 

Donderdag 22 september 2016: Foodwalk door het 
Reestdal  
“We gaan een wandeling maken en onderweg kijken 
we naar de planten die we tegenkomen. Een hele-
boel producten uit de natuur om ons heen zijn eet-
baar, maar je kunt ze ook gebruiken voor andere 
doeleinden.” Jacqueline van Dooren is natuurgids 
bij Landschap Overijssel (sinds kort gediplo-
meerd). Haar specialiteit: de eetbare natuur op een 
enthousiaste en deskundige manier promoten. Het 
wordt een wandeling met veel informatie over de 
eetbare natuur. En die is veel gevarieerder dan je 
denkt! Veel planten zitten boordevol vitamines, 
zoals veldzuring en zevenblad. En van akkermunt 
trek je heerlijke thee. Last van je darmen? Pluk 
blaadjes van de vogelmuur. De graslanden in het 
Reestdal staan er vol van. De biologische winkel en 
apotheek Reestdal is  onuitputtelijk. In de gelagka-
mer van De Wheem heeft Jacqueline een tafel in-
gericht met wat de natuur nu te bieden heeft. Tij-
dens het napraten over deze mooie en leerzame 
voedseltocht geniet de groep van heerlijke biolo-
gische producten.  

Zaterdag 22 oktober 2016: kraanvogels kijken bij Diepholz 
Een groep vogelaars van onze vereniging ging op zaterdag 22 oktober 2016 naar het Duitse Diepholz om daar te ge-
nieten van een groots natuurspektakel: de trek van duizenden kraanvogels. Na een reis van ruim 2 1/2 uur kwam de 
groep aan in het Duitse Diepholz. De kraanvogels komen uit het noorden en rusten hier uit om op te vetten om ver-
volgens naar Frankrijk (Lac du Der)  te gaan en dan verder naar Spanje om te overwinteren.  
Akkers  
Vooral op plekken waar de akkers nog niet bewerkt en ingezaaid waren werden de kraanvogels gezien .Veel oor-
spronkelijke hoogvenen waar veen is afgegraven zijn nu prachtige natuurgebieden. Er zaten groepen van 100 st. 
maar ook van 3 à 4 st. (paartjes + 
jongen). Er werden ook andere soor-
ten gespot:  kolgans, grauwe gans en 
toendrarietgans, putter, oeverloper, 
koperwiek, witte kwikstaart, vink, 
roek en ringmus maar geen bijzon-
der soorten. 
Observatietoren 
Aan het eind van de middag brach-
ten de vogelaars een bezoek aan de 
observatietoren Moordamm. Daar 
gaan de kraanvogels overnachten en 
komen ze allemaal overvliegen. Er 
staan altijd veel mensen te kijken.  

Zondag 22 januari 2017: kuieren rondom IJhorst. 
Een leuke wandelgroep 
van zeventien wandelaars 
beleefde een prachtige en 
unieke wandeldag door 
het mooie Reestdal rond 
IJhorst. De 17 kilometer 
lange kuiertocht begon en 
eindigde op landgoed 
Dickninge. Alles zat mee: 
het schitterende windstil-
le winterweer met een 
lekker zonnetje, het mooie 
afwisselende landschap, 
twee leuke horeca-
momenten en een prima 
sfeer. De route bestond uit 
een combinatie van een 
viertal kuierroutes die 
vanuit IJhorst kunnen 
worden gelopen.  
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Vogelsectie 
Zaterdag 29 oktober 2016: bezoek aan vogelparadijs Vloei-
velden De Krim 
Vijftien leden van onze vogelsectie kregen deze morgen een 
vroege vogelexcursie door de vloeivelden achter de voorma-
lige aardappelmeelfabriek in De Krim. Het gebied heeft 
zich, vooral dankzij de inzet van veel vrijwilligers, ontwik-
keld tot een uniek vogelparadijs. De groep kon genieten 
van een prachtige zonsopkomst gecombineerd met honder-
den overvliegende rietganzen. Een deel van het terrein is 
vrij toegankelijk. Kijkschermen en vogelkijkhutten geven 
de vogelaar de mogelijkheid om in alle rust van de vogels 
te genieten.  

Broedseizoen 2016  
In het voorjaar van 2016 was het precies tijdens de start van 
het broeden van de kleine nestkast vogels erg koud. De 
sneeuwvlokken vlogen in het rond en veel vogels besloten om 
te stoppen met broeden of er helemaal niet aan te beginnen. 
Doordat het ook nog lang koud bleef zijn van de uitgekomen 
vogels ook nog veel jongen dood gegaan. We hebben dan ook 
een slecht broed resultaat van afgelopen seizoen.  

Dit zijn gegevens van 301 nestkasten 

Vogelsoort Eie-
ren 

Jon-
gen 

Adult 
ge-
ringd 

Juv. 
ge-
ringd 

Terug-
melding 

Koolmees 859 600 6 7 1 

Pimpelmees 590 452 2 15   

Glanskop 9 5   4 1 

Boomklever 53 34 1 43 1 

Bonte Vlie- 310 264 6 233 9 

Roodborst 12 6   6   

Winterko- 12 6   5   

Spreeuw 4 4       

Totaal 1759 1296 15 313 12 

Meer info over het werk van de vogel-
sectie vindt u op onze website. 

Boomklever 

Pimpelmees beschermt zijn jongen 



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.  

Dinsdag 25 oktober 2016: Prachtige foto’s van 
paddenstoelkenner Jaap Veneboer 
We waren erg tevreden over de opkomst bij deze 
eerste lezing van het seizoen: maar liefst 55 be-
zoekers genoten van een prachtige lezing over 
paddenstoelen van Jaap Veneboer. Nederland 
heeft meer soorten dan je denkt. Het zijn er tus-
sen de 6-7duizend. Jaap heeft er 1200 gefotogra-
feerd. Op deze avond laat hij er meer dan 200 
zien. Zwammen met de mooiste kleuren, van 
gifgroen tot karmijnrood. De namen zeggen ook 
wel iets over het uiterlijk: oliebolzwam, klein 
oorzwammetje, glanzend druivenpitje, papilrus-
sula, enz. Aan het eind van de lezing is het stil 
in de zaal. Is het de verwondering die je voelt na 
zo’n duik in een wereld die zo dichtbij is, maar 
die je ook zo vaak voorbij loopt? Of is iedereen 
onder de indruk van de prachtige foto’s die we 
hebben gezien? Het was een prachtige leerzame 
avond over een stukje Nederlandse natuur waar 
we vaak geen weet van hebben. 

Donderdag 17 november 2016: Johan Tinholt over de “honderd 
dagen vogel” 
De 40 bezoekers kijken naar de eerste dia op het scherm: een 
prachtige opname van een gierzwaluw in vol ornaat. Johan Tin-
holt uit Dedemsvaart vertelt: De wetenschappelijke naam is 
Apus Apus, wat de pootloze betekent. De vogel heeft overigens 
wel pootjes. Goed zichtbaar zijn ze niet, functioneel wel. Als je 
bijna je hele leven vliegend doorbrengt doe je er niet zoveel mee. 
Lucht en gierzwaluwen vormen een eenheid. In de boeiende pre-
sentatie laat Johan zien dat er maar liefst 96 soorten gierzwalu-
wen zijn. Ons land moet het met slechts één soort doen. De Ne-
derlandse gierzwaluw is een echte zomervogel. “Honderd dagen 
vogel” zeggen de kenners. Omdat hij rond de honderd dagen in 
onze regio vertoeft. De zwaluw komt rond de 30e april en ver-
trekt eind augustus. Johan is een groot kenner van de gierzwa-
luw. Tijdens zijn lezing komen heel veel aspecten van deze mys-
tieke vogel aan bod. Veel waarnemingen doet Johan vanuit de 
tuin; zijn zijgevel hangt vol met nestkasten. Mede door de inzet 
van Johan is Dedemsvaart een gierzwaluwdorp geworden. 
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Kerkuil  
Bij de kerkuilen waren 8 nestkasten van de 29 bezet. 
Daar zijn 43 eieren ingelegd. 
Uiteindelijk zijn daarvan 26 jongen groot geworden en 
uitgevlogen. Deze zijn allemaal geringd. Van de 8 
broedsels is 1 broedsel niet verder gekomen dan eieren. 
Voor onze nestkasten was dit een redelijke bezetting.  

Torenvalk  
Bij de torenvalken 3 nestkasten van de 16 bezet. Daar 
zijn 10 eieren ingelegd. Uit alle eieren zijn jongen ge-
komen. Van de tien jongen zijn er vijf geringd. Ook 
werd een kast met vijf kleine jongen leeggeroofd. Het 
jaar 2016 was eindelijk weer een redelijk torenvalk-
jaar. In 2015 was namelijk geen enkele kast bezet.  

Steenuil  
In de kasten kwamen zeven paartjes tot broeden. Er 
vlogen 18 jongen uit. Best een goed steenuilenjaar! 
Helaas werd een kast verstoord (steenmarter?) en mis-
lukte het broedsel. Het ringen van steenuilen doen we 
nu al een aantal jaren, dus krijgen we ook steeds vaker 
terugmeldingen o.a. uit Wierden en Dalfsen.  

Steenuil 
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De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermans-
wijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook voor niet 
leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige bijdrage.  
 
Zaterdag 11 februari 2017: werken in het landschap 
Op deze morgen wordt er weer gewerkt in de bosrand langs 
het heideveld bij De Poele. Daar is al zo’n driehonderd me-
ter boswal opgesnoeid en daar gaat de groep nu mee door.  
Verzamelen rond 08.45 uur in De Wheem. Daarna naar de 
werkplek.  
 
Zaterdag 25 februari 2017: De Reestkiekers fotograferen op 
locatie  
 
Zaterdag 11 maart 2017: werken in het landschap  
Op de laatste werkmorgen van dit seizoen gaat de werk-
groep verder met het afzetten van de bosrand bij De Poele. 
Weer om 08.45 uur verzamelen in de Wheem. Koffie en 
krentenwegge staan dan klaar. Een energieke bodem voor 
een mooie werkmorgen.  
 
Zondagmorgen 12 maart 2017: Vroege vogels voorjaars-
wandeling Hijkerveld: 17 kilometer  
Dit wordt de derde wandeling van het seizoen. Vandaag 
maken we een prachtige ochtendwandeling door een einde-
loos weids landschap tussen Hooghalen en Smilde. Je 
krijgt een idee hoe Drenthe er vroeger heeft uitgezien. De 
route gaat over de grote stille heide van het Hijkerveld, 
langs de vloeivelden van Diependal, vervolgens door mooie 
bossen en langs vennetjes en resten van hoogveen. Het 
Hijkerveld met meer dan 800 hectare is het grootste na-
tuurgebied dat Het Drents Landschap in beheer heeft. De 
natuur ontwaakt in deze periode, er valt tijdens de wande-
ling veel te genieten! We gaan deze morgen vroeg weg!  
Opgave noodzakelijk. Dat kan bij Jan Dijkema: 
jan.dijkema@gmail.com  
Je krijgt dan meer informatie. 

Woensdagavond 8 februari 2017: vrijwilligersavond  
Van de bijna 200 leden die onze vereniging telt is 
rond de 20 % op een of andere manier actief. Dat kan 
zijn op het terrein van landschapsbeheer, vogelbe-
scherming, of het rondbrengen van de Reestinfo e.d. 
Op deze avond bieden we deze mensen een gezellige 
(hapjes)avond aan. 
 
Donderdagavond 9 februari 2017: presentatie over 
vleermuizen en andere zaken door Theo Douma 

We krijgen deze avond Theo Douma, één van de beste 
vleermuisfotografen van ons land, op bezoek. Op zijn 
website zegt hij: “Sinds 1990 doe ik op veel verschil-
lende manieren onderzoek naar vleermuizen. In het 
begin heb ik veel natuurgebieden geïnventariseerd. 
Daarna werd het onderzoek uitgebreid met o.a. nest-
kastonderzoek. Ik heb veel vliegende vleermuizen gefo-
tografeerd, maar ik besefte steeds vaker dat alles wat 
natuur is prachtig is om op de foto vast te leggen.”  
De lezing die Theo gaat geven wordt dus heel divers. 
Het wordt een combinatie van filmbeelden van vleer-
muizen en foto’s over natuur in Nederland in de 
breedste zin van het woord. Op de website 
www.theodouma.nl laat Theo zijn vakmanschap zien. 
Veel beelden zijn gemaakt in onze regio, zoals het 
Eerder Achterbroek, De Wieden, landgoed Het Laar 
en het Vechtdal. De foto’s van vleermuizen zijn erg 
mooi om te zien. Het belooft een bijzondere avond te 
worden.  

Agenda 
Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, wandelin-
gen, dialezingen, werken in het landschap en nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk.  Bij diale-
zingen vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De diapresentaties wor-
den gehouden in het Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.  
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:  



Donderdag 16 maart ledenvergadering  
We geven in deze vergadering een overzicht van alle 
activiteiten van het afgelopen jaar 2016. En dan doen 
we op een aantrekkelijke manier, namelijk met mooie 
presentaties in beeld en geluid. De werkgroep land-
schapsbeheer, 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 verga-
dering een uitnodiging met daarin de agenda en het 
verslag van de vorige ledenvergadering. De vergade-
ring houden we in De Wheem. We beginnen om 20.00 
uur. 
 
Donderdag 23 maart 2017: presentatie “Tussen mid-
dernachtzon en noorderlicht” door Fred van Wijk 

Dit wordt een bijzondere avond. Liefhebbers van de 
natuur van Noord-Europa mogen deze lezing niet mis-
sen. We krijgen Fred van Wijk, één van de topfotogra-
fen uit ons land, op bezoek met een verhaal in twee 
delen:  
“Scandinavische zomer” is een lezing gecombineerd 
met een ruim 17 minuten durend klankbeeld over de 
Scandinavische natuur gedurende de korte zomer in 
het noorden. De serie bevat de mooiste beelden uit vijf 
zomervakanties in Zweden en Noorwegen. Meren en 
bossen, gletsjers, watervallen, bergen en eilanden van 
de Jotunheimen tot op de Lofoten tijdens de midder-
nachtzon. Natuurlijk komen veel typisch Scandinavi-
sche dieren in beeld, zoals elanden, bevers, kraanvo-
gels, papegaaiduikers en muskusossen. Het tweede 
deel “Winter op 68 graden noorderbreedte” speelt zich 
250 km ten noorden van de poolcirkel af. Hier liggen de 
eilanden van de Lofoten en Vesteralen, het Vestfjord 
en het Tysfjord. De warme golfstroom zorgt ervoor dat 
het hier ’s winters niet zo koud wordt als men zou ver-
moeden. De winter op 68º noorderbreedte is grauw, 
donker en stil. Maar er vallen hier ook spectaculaire 
dingen te zien, zoals het mooie licht tijdens de korte 
dagen, orka's en het Aurora borealis, oftewel het noor-
derlicht.  
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Boter-
manswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook 
voor niet leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige 
bijdrage  
 

Zaterdag 01 april 2017: De Reestkiekers fotograferen op 
locatie  
 
Zaterdag 08 april 2017: afsluiting landschapsbeheer sei-
zoen 2016-2017  
De werkgroep landschapsbeheer krijgt van Landschap 
Overijssel en het bestuur van de nwg de Reest een ex-
cursie en een lunch aangeboden. Hiermee wordt het 
werkseizoen 2016-2017 afgesloten. In het voorjaar en de 
zomer wordt niet in het landschap gewerkt om versto-
ring van flora en fauna te voorkomen. Het nieuwe sei-
zoen begint weer in september. Alle vrijwilligers van de 
kleine en grote groep krijgen een uitnodiging over dit 
uitje.  
 
Zaterdagmorgen 22 april 2017: excursie naar vogelring-
station De Kooi  
Dit wordt een bijzondere excursie. Aan de Klinkerweg, 
in het midden van de driehoek Lichtmis, Hasselt en 
Zwolle ligt het vogelringstation De Kooi. Eind vorige 
eeuw was deze eendenkooi erg verwaarloosd. Vrijwil-
ligers begonnen in 2001 met de restauratie. En met suc-
ces! Nu is het een prachtige plek waar je als bezoeker 
informatie krijgt over het vangen en ringen van vogels, 
over de werking van de eendenkooi en de bezige bijen in 
de bijenstal. De excursie begint om 09.00 uur en bestaat 
dan ook uit drie gedeeltes. De kosten bedragen voor le-
den 5 euro, niet leden betalen 7.50 euro. Je moet je wel 
opgeven. Dat kan tot 20 april via de mail bij Judith 
Schmidt: tjvogelaars@live.nl 
Na de opgave krijg je dan meer info. Het ringstation 
heeft een leuke website: www.vrsdekooi.nl 

 
Zaterdag 13 mei 2017: De Reestkiekers fotograferen op 
locatie  
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Zaterdag 03 juni 2017: Vaartocht 
De Wieden: op zoek naar reeën  
We varen rond 19.00 uur vanuit 
Zwartsluis richting de Aremberger-
gracht naar het natuurgebied De 
Wieden van de Vereniging natuur-
monumenten (noordelijke richting). 
In Belt-Schutsloot zullen we even 
pauzeren om een kopje koffie te 
drinken. Na de pauze (ca. 15 minu-
ten) varen we weer verder naar 
Zwartsluis via de Masten-
broekerkolk en het kleine meertje 
de Schinkellanden. De kans op het 
zien van reewild is hier erg groot. 
In De Wieden komen tussen de 400 
en 500 reeën voor. Er zullen vast 
wel een paar zijn die zich laten 
zien. Dus verrekijker en/of camera 
mee. Na zo'n twee uur genieten op 
het water brengen wij u weer naar 
plaats waar we vertrokken zijn. Er 
kunnen twintig personen mee. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon, maar leden van de nwg betalen 10 euro. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dat kan bij Auke van der Meulen: aukevandermeulen@xs4all.nl. U krijgt dan 
meer informatie. Wacht niet te lang met aanmelden. Straks is de boot misschien vol. 

Facebook 
Kun je tegenwoordig nog zonder Facebook? 
De één zweert bij social medium, de ander moet er 
niks van weten. Facebook was in het begin vooral 
het medium van de jongeren. Zij zetten er allerlei 
zin en onzin op waardoor veel mensen er niks van 
moesten weten. Totdat de “zakelijke” wereld Face-
book ontdekte. Het is een snel medium en met veel 
volgers bereik je snel veel mensen. Hadden arties-
ten vroeger een fanclub met een magazine, wat 
met de komst van het internet werd vervangen 
door een Homepage waar al het nieuws kwam te 
staan met soms ook een forum voor de fans om 
onderling contact te hebben, nu gaat alles via 
Facebook. Daar vind je nu het nieuws, de concer-
ten enz. Ook allerlei bedrijven en organisaties pre-
senteren zich nu op Facebook, vacatures vind je nu 
vooral daar. Ook voor vragen kun je er terecht en 
heb je meestal sneller antwoord dan via de mail! 
Als Landschap Overijssel b.v. iets bijzonders in het 
veld ziet, staat dat gelijk op Facebook. Ze delen ook 
berichten van mensen die iets melden op hun pagina. 
Sinds augustus 2014 zit de nwg ook op Facebook. We hebben nu al 315 volgers! Particulieren en bedrijven! Als die 
een bericht “liken” of delen bereiken we nog meer mensen. Met sommige berichten bereikten we een paar duizend 
mensen! Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen met deze papieren Reestinfo.  
Maar als je nu perse niet op Facebook wil, kun je de nwg dan volgen? JA! Facebook zal je wel vragen om te registre-
ren, maar dan zeg je gewoon Nee, niet nu. De melding blijft wel onder in het beeld, maar je kunt de berichten gewoon 
lezen. En anders maak je account aan met alleen de basisinfo, zet alle instellingen op privé en gebruik het alleen om 
die “pagina’s” te volgen die je zelf uitkiest. Desnoods verzin je een naam (Jan Jansen, Maria Jansen). 
De nwg zal (voorlopig) de Reestinfo blijven uitbrengen en ook de website blijft belangrijk. Daar is het namelijk veel 
makkelijker om oude berichten of berichten per onderwerp terug te vinden. Maar er staat wel steeds meer op Face-
book. Vooral (landschaps)foto’s doen het goed. 
Als je ons nog niet gezien hebt op Facebook, neem eens een kijkje. De link staat op onze homepage 


