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Mededelingen uit het bestuur 

Topdrukte in de vereniging! We maken onze naam 
natuurwerkgroep en dan met de nadruk op werk 
momenteel volledig waar. Een paar voorbeelden? 
Om maar met ons vlaggenschip te beginnen: de 
groep vrijwilligers die onder leiding van Chris ie-
dere dinsdag- en woensdagmorgen op locatie voor 
Landschap Overijssel klust heeft deze vanaf de 
zomer de heideveldjes en de veentjes in De Haardennen op-
slagvrij gemaakt. Ons Scholierenproject “Scholieren doen 
groen” rondde voor Het Drentse Landschap een mooi project 
af (zie elders in deze Reestinfo) en de zaterdaggroep land-
schapsbeheer maakte in de boswachterij Staphorst (ja, we 
werken tegenwoordig ook al voor Staatsbosbeheer) in drie 
morgens een strook heide met een lengte van zo’n 300 meter 
vrij van opslag. Heidebeheer staat centraal in dit wintersei-
zoen. Maar er gebeurt nog meer. De Reestkiekers (onze foto-
club) exposeert tot april in Het Trefpunt. Twintig prachtige 
foto’s met als thema “Structuren”. De vogelsectie heeft/krijgt 
het weer druk met het controleren (en schoonmaken) van 
nestkasten. Het voorjaar komt er aan! Heb jij er ook zo veel 
zin in? De agenda tot en met juni zit vol leuke activiteiten. 
Drie excursies, twee dialezingen, een langeafstandswande-
ling, de ledenvergadering (die we altijd zo leuk mogelijk pro-
beren te maken.) en tussendoor werken we tot en met maart 
nog in het landschap. Oh ja, de contributie komt er ook weer 
aan. Verhogen doen we niet, bij de nwg de Reest wordt het 
leven niet duurder, maar jouw bijdrage hebben we wel nodig. 
Op de ledenvergadering presenteren we ons financieel verslag 
2017 en dat maakt duidelijk dat we veel uitgaven hebben die 
allemaal te maken hebben met puur praktische zaken als het 
ringen van vogels, landschapsbeheer, dialezingen e.d. Mogen 
we weer rekenen op jouw bijdrage?  
Vriendelijke groet,  
Namens het bestuur 
Jan Dijkema, voorzitter 

Rabobank Clubkas Campagne 
Het is weer zover, ook dit jaar organiseert de Rabo-
bank Vaart Vechtstreek weer de Clubkas Campag-
ne. voor sponsoring verenigingen. In 2017 hebben 
we ruim € 500 gekregen. Deze bijdrage hebben we 
gebruikt voor aanschaf van laarzen en werkkleding 
voor de landschapsbeheer werkgroepen 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 uitbrengen 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 Rabo-
bank rekening maakt je niet automatisch Rabo-
banklid. 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 aanvraag 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 vrien-
den stimuleren op de NWG te stemmen. 
We rekenen weer op jullie. 

Foto voorpagina is gemaakt door Harrie Siegers: reewild op 
winters Landgoed Dickninge. 
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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 11 november 2017: Voor het eerst aan het werk 
voor Staatsbosbeheer  
Een primeur. De werkgroep landschapsbeheer aan het werk 
voor Staatsbosbeheer. Door de boswachterij Staphorst loopt 
een strook heide die een aantal jaren geleden gecreëerd is als 
verbindingszone richting het Reestdal. Op het Westerhuizin-
gerveld wordt de heide onderbroken door grasland en mais-
akkers. De mogelijkheid twee natuurgebieden met elkaar te 
verbinden ging verloren als gevolg van de economische crisis 
en de daarop volgende bezuinigingen op natuurbeheer. Hope-
lijk komt het er toch nog een keer van.  
De heide heeft zich goed ontwikkeld, maar lariks, den, berk 
en eik ook. Met een groepje van zeven werd begonnen met 
het verwijderen van de naaldbomen. Aan het eind van de 
morgen toch weer regen….. Hier zijn we nog lang niet klaar.  
 
Zaterdag 9 december 2017: Boswachterij Staphorst deel 2  
We vinden dat je beter een klus kunt afmaken, dan iedere 
keer wat anders te doen. Vandaar dat we weer present wa-
ren op de Kievitshaar. We laten de brem staan, maar alle 
dennetjes gaan er uit. Liefst helemaal, dus spitten. Zwaar 
werk is het niet. Hele kleine boompjes trek je zo uit het zand. 
Ook nu weer met een kleine groep, maar wat kun je veel 
doen op een morgen! Weer een kleine 80 meter vrij van op-
slag. Staatsbosbeheer zal blij met ons zijn. 
 
Zaterdag 13 januari 2018: Boswachterij Staphorst deel 3 
Aan het eind van de morgen: zo’n 250 meter geschoond van 
opslag van dennetjes en lariks. Niet slecht! Elf vrijwilligers 
laten hun voldane blikken over de “gezuiverde” heide glij-
den. De klus is hier nog lang niet af, maar de gemiddelde 
adder (Vipera Vipera) in dit behouden biotoop kan er alleen 
maar blij mee zijn.  

Zaterdag 14 oktober 2017: Rabbingerveld deel 1  
Heerlijk weer om buiten aan het werk te gaan. 
Deze morgen is het Rabbingerveld onze werkplek. 
Het Rabbingerveld is eigendom van Het Drentse 
Landschap. Vroeger een grote paarse vlakte. Nu is 
er niet zo heel veel meer van over. Het Drentse 
Landschap probeert een deel van de vroegere hei-
de weer te herstellen. Landbouwgrond is in twee 
fases omgezet in nieuwe natuur. Het eerste deel in 
2006, het tweede deel van het project werd in 2016 
voltooid. Het gebied, je kunt het goed zien als je 
over de Nieuwe Dijk rijdt, bestaat dus eigenlijk uit 
“oude” natuur en nieuwe natuur.  Een klei-
ne vertegenwoordiging van onze werkgroep land-
schapsbeheer dook het terrein in om opslag van 
berk en den uit de heide te 
verwijderen.  Dat ging pri-
ma, aan het eind van de 
morgen was een strook van 
60 x 20 meter geschoond 
van opslag. Kleine boom-
pjes worden hopelijk nog 
opgegeten door een familie 
Schotse Hooglanders en 
een kleine kudde schapen.  
 
Zaterdag 10 februari 2018: 
Rabbingerveld deel 2 
Heerlijk winterweer om 
weer eens aan de slag te 
gaan op het mooie Rabbingerveld. Met een groep 
van maar liefst 17 mannen/vrouwen konden we op 
deze morgen bijna een halve hectare heide scho-
nen van opslag. De grond was hard door de vorst, 
er werd zelfs vlak bij onze werkplek op vennetjes 
geschaatst, dus boompjes uit de grond spitten luk-
te niet. Met de takkenschaar en de zaag wist de 
groep ook wel van wanten. In maart gaan we hier 
nog een keer aan het werk. 

Zaterdag 9 september 2017: Lekker begin van het werksei-
zoen 2017-2018. Afgelast wegens regen. 
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Groene kikker voor Mieke 
 
Inmiddels ook al weer een traditie: het jaarlijkse hapje en een drankje voor de 
actieve vrijwilligers van onze vereniging. Het hoeft natuurlijk niet, maar het 
bestuur hecht er waarde aan om de groep actieve leden van de vogelsectie en 
de werkgroepen landschapsbeheer een gezellige avond aan te bieden. Op 
woensdagavond 7 februari 2018 was het weer zover. Tweeëntwintig actieve 
vrijwilligers genoten in restaurant Princess Garden in Balkbrug van een heer-
lijk buffet. Mieke Bisseling kreeg van voorzitter Jan Dijkema de groene nwg-
kikker, een onderscheiding voor een vrijwilliger/-ster die zich al lang met hart 
en ziel voor het werk van de 
natuurwerkgroep inzet.  
Mieke is binnen de werk-
groep actief sinds 1990. 
Sinds 1996 doet ze de lay-
out van De Reestinfo. Al 
heel lang is Mieke een 
sterkhouder binnen de 

werkgroepen landschapsbeheer. Op de voorgrond treden doet ze 
niet graag, ook deze avond niet, het lied van Ramses Shaffy “Laat 
mij m’n gang maar gaan” past goed bij haar. “Je bent voor ons een 
stille kracht en we hopen dat je nog lang zo doorgaat” besloot Jan 
zijn toespraakje. Het bestuur wil volgend jaar weer een vrijwilliger 
een groene kikker aanbieden.  

De “kleine” groep bestaat uit 10 personen en is daarmee vaak groter dan de 
“grote” groep. Wij hebben de namen dus maar aangepast in de doordeweekse 
en zaterdag groep. De meeste tijd ging zitten in het heideschonen. De opslag 
werd rigoureus aangepakt: met de spade werd 99% eruit gespit. Als het echt 
niet anders kon werd er geknipt of gezaagd. De poeltjes werden ook weer 
ontdaan van opslag. De laatste weken zijn wildrasters vrijgemaakt en bos-
randen langs akkers en weilanden opgesnoeid. 

Weer of geen weer, er wordt gewerkt. 

Deze berk loopt niet meer uit en zaait ook niet meer! 

Vrijwilligersavond 
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Fotoclub 

Zaterdag 7 oktober 2017: Op zoek naar het licht 
Fotoclub de Reestkiekers heeft zaterdag 7 oktober een 
mooie dag gehad over het thema “Licht en belichting” 
in het landschap. Deze keer hadden wij gastdocent Ed-
ward Boer uitgenodigd. Edward geeft fotoworkshops en 
heeft een eigen bedrijf. Deze heet Fototaalkennis. Ed-
ward gaf heldere uitleg over licht en belichting. Eerst 
een theoriegedeelte over deze thema’s, daarna tips en 
trucs over licht en belichting, maar ook over fotobewer-
kingprogramma’s. Het was een boeiende en duidelijke 
uitleg over fotograferen met licht. Edward had voor-
beelden van foto’s die hij zelf had gemaakt. Verder gaf 
hij technische uitleg waar je bij fotograferen rekening 
mee moet houden o.a. over vlakverdeling, compositie en 
diagonale lijnen. 
Na deze heldere uitleg gingen de Reestkiekers het ge-
leerde in praktijk brengen. Dit gebeurde in het Heuvel-
tjesbos bij Balkbrug. Het weer was niet optimaal. Be-
wolkt en regen. Er had wat meer zon(licht) mogen zijn. 
Edward vertelde dat er altijd licht is en dat de zon ach-
ter de wolken ook licht doorgeeft waarmee je rekening 
moet houden. Er werd druk geoefend met licht en be-
lichting. Op die manier werd de geleerde theorie in de 
praktijk gebracht. Gelukkig was op het moment van 
praktijkgedeelte droog. Daarna werden van ieder drie 
foto’s besproken. Hierbij gaf Edward opbouwende tips 
rekening houdend met de geleerde theorie. Het was een 
activiteit waar de leden erg van hebben genoten. (José 
Batterink en Arie Drogt) 

Onze fotoclub De Reestkiekers bestaat dit jaar vijf jaar. De groep bestaat uit vijftien enthousiaste fotografen en is erg 
actief. In de afgelopen maanden werden weer fotogenieke locaties bezocht en werd de vierde expositie gerealiseerd. Eens 
per maand is er aandacht voor de techniek van de fotografie en proberen de Kiekers elkaar naar een hoger niveau te 
tillen. Voor meer info: dereestkiekers@gmail.com  

Zaterdag 4 november: sportfotografie bij Reestdal outdoor 
De Reestkiekers zijn op zaterdag 4 november met sportfo-
tografie bezig geweest bij  Reestdal Outdoor. Negen 
Reestkiekers gingen om 9.15 uur aan de slag bij Reestdal 
Outdoor aan de Haar naast camping het Reestdal. Het 
weer leek in eerste in-
stantie erg somber 
maar de zon kwam af 
en toe door de wolken 
wat heel mooi licht gaf 
om te fotograferen. 
Reestdal outdoor had 
voor ons een mooi pro-
gramma samengesteld 
van een mix van survi-
val, cross fit en Boot-
camp trainingen. We 
konden ons dus gewel-
dig uitleven. Dat sport-
fotografie een aparte 
tak van fotografen is 
wisten we al. Het viel 
soms dan ook niet al-
tijd mee om iemand die 
beweegt goed op de foto te krijgen. Veel gespeeld met dia-
fragma, sluitertijden en de isowaarden. Door elkaar te 
helpen kwamen we er uiteindelijk wel uit. We hielden 
elkaar scherp en door positief kritisch te zijn hebben we 
weer veel geleerd. Op deze manier zijn we weer een stuk 
wijzer geworden op het gebied van fotografie. (Arie Drogt)  

Tot april 2018 : Expositie “Structuren”  
“Een foto met een prachtige sfeer.” “Ik ben helemaal weg 
van deze foto.” “Zo goed gezien!” Nadat Janny Spijker-
man hem heeft verwelkomd krijgt beeldend kunstenaar 
Han van Hagen op deze zaterdagmiddag de eer (zo 
voelt hij dat ook) om de expositie “Structuren” te ope-
nen. In een ongedwongen sfeertje in de grote zaal van 
Het Trefpunt in Balkbrug luisteren de Reestkiekers en 
andere belangstellenden naar het enthousiaste verhaal 
dat Han bij een aantal foto’s houdt. Van Hagen is geen 

Zaterdag 3 februari 2018 : op locatie in Deventer  
Oude Hanzesteden als Zwolle, Kampen en Deventer ade-
men nog veel historie om vast te leggen. Een klein groepje 
Reestkiekers bezocht de oude binnenstad van Deventer 
en maakte foto’s van kerkinterieurs en de sfeer op de 
markt.  

fotograaf, maar een etser. Fotograferen is hem niet 
vreemd: “Als kind wilde ik al graag foto’s maken. Ik be-
gon met een Agfa Click en ik fotografeer nog steeds met 
veel plezier.” Verrast en verbaasd over de getoonde foto’s 
laat Han het oog van de kunstenaar over de enorme vari-
atie aan structuurfoto’s gaan. Ook hier zie je weer het 
leuke van fotografie. Geef een groep mensen een op-
dracht om structuren te fotograferen en je weet niet wat 
je ziet. Iedere fotograaf heeft zijn eigen voorkeur, niets is 
zo subjectief als het maken van een foto. En… structuren 
zijn overal. Als je maar goed kijkt. In de natuur, in het 
landschap, in de stad. Ja, zelfs een vreselijk lelijk ding 
als een hoogspanningsmast wordt een fotografisch kunst-
werk als je de structuren in het bouwwerk goed weet vast 
te leggen. Tien Reestkiekers gingen de uitdaging van het 
thema “Structuren” aan.  De foto’s hangen tot april in 
Het Trefpunt in Balkbrug. 
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Dinsdag 10 oktober 2017: ecoloog Jacob van der Weele 
over de motor van het Reestdal  
De ontmoetingsruimte in het Vechtdal College is goed 
bezet. Zo’n veertig belangstellenden, vrijwel allemaal 
leden van onze club, zijn gekomen uit interesse in dat 
mooie beekdal dat Reestdal heet. De meeste mensen 
in de zaal kennen het Reestdal goed, maar willen 
meer weten over het beheer dat Landschap Overijssel 
voor ogen staat. Een betere spreker kunnen we deze 
avond niet wensen. Jacob van der Weele is ecoloog en 
in die functie werkzaam bij Landschap Overijssel. 
Voor deze avond heeft hij een prachtige en zeer infor-
matieve presentatie gemaakt over het beheer van 
meer dan 900 ha natuur aan “onze” kant van de 
Reest”. 
 

Landschap Over-
ijssel  
Landschap Over-
ijssel bezit en be-
heert natuur en 
landschap in een 
grote variatie  
graslanden, dot-
terbloemhooiland, 
akkers, heide, 
h a k h o u t , 
(broek)bos en 
moeras. Al deze 
ecosystemen heb-
ben een eigen be-
heer nodig om ze 
in stand te hou-
den. Een hele 
klus. Als ecoloog 
geeft Jacob advie-
zen aan de dis-

trictsbeheerders. Maar ja, je kunt pas adviezen geven 
als je goed weet hoe natuurlijke processen precies gaan. 
Dus is er veel onderzoek en studie nodig. Om een voor-
beeld te noemen: pitrussen in het hooiland. Die horen 
daar niet, die willen natuurbeheerders ook niet. Wat is 
de oorzaak en welk beheer moet je voeren om ze uit het 
hooiland te laten verdwijnen. Of: weidevogels zie je nau-
welijks in de hooi- en graslanden langs de Reest. Wat is 
de oorzaak? Ecologen weten als geen ander dat de na-
tuur in een kwetsbaar beekdallandschap als een ketting 
met schakeltjes in elkaar zit. Alles moet kloppen. Ont-
breekt een schakel, of is er één kapot, dan klapt het hele 
systeem in elkaar. 
 
Grote venen 
In het begin van de lezing zien we hoe de organisatie 
Landschap Overijssel is opgebouwd. Daarna laat Jacob 
aan de hand van veranderende kaarten zien hoe ijstij-
den hun stempel drukten op de ontwikkeling van het 
Nederlandse landschap. In de laatste ijstijd was Europa 
niet meer dan een koude droge steppe. Daarna wordt 
het warmer en ontstaan in uitgesleten laagtes enorme 
venen. Rond 1500 voor Chr. is bijna heel Nederland be-
dekt met een dik veenpakket. Zo’n duizend jaar later 
beginnen mensen met het in cultuur brengen van het 
landschap. Pas in de middeleeuwen gebeurt dat ook in 
het Reestdal. De Reest stroomt dan nog als veenbeek 
door een groot moerasgebied en voert overtollig water af 
uit een enorm stroomgebied met venen en broekbossen. 
Water dat vanaf het Drents Plateau richting het Reest-
dal stroomt bevat allerlei voor planten belangrijke mi-
neralen. 
 
Water als motor 
Met het noemen van water zijn we aangekomen bij de 
kern van het verhaal: in een beekdal als het Reestdal 
draait alles om de aanwezigheid en de kwaliteit van het 

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.  

Kwelplek  
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ook veel geduld vraagt. Bij het beheer van de schrale 
dotterbloemhooilandjes, de pareltjes in het Reestdal, 
loop je tegen allerlei problemen op: verdroging, in-
vloed op de bodem door machines, verzuring, toename 
van exoten en bij beheer heb je natuurlijk ook verschil 
van inzichten. 
 
Weidevogelproblematiek  
Ieder heeft zo zijn eigen ideeën en theorieën. Neem 
het thema weidevogels. Ligt altijd erg gevoelig. Je 
hoort nogal eens dat er nauwelijks weidevogels in het 
Reestdal voorkomen door de grote populatie ooie-
vaars. Jacob van der Weele is hier duidelijk over: “Het 
kan zijn dat een ooievaar de laatste weidevogel opeet, 
maar de populatie ooievaars in het Reestdal is niet de 
oorzaak van de achteruitgang van weidevogels”. Er is 
toekomst voor kievit, wulp en tureluur, maar dan 
moeten wel alle schakeltjes in het ecosysteem klop-
pen: er moeten plas-dras plekken zijn, open land-
schap, meer gebruik van ruwe stalmest, gefaseerd 
maaien om maar wat te noemen. Er zijn nog te veel 
knelpunten: achteruitgang weidevogels in het achter-
land, verdroging, predatie, overstromingen, openheid 
landschap, neerdalen van stikstof, maaibeleid enz. 
Het blijft een moeilijk verhaal en het is niet alleen het 
Reestdal waar deze problemen zich voor doen. 
 
Keuzes durven maken 

Als ecoloog vraagt Jacob zich ook af hoe de 
toekomst van het Reestdal er uit ziet. “In 
grote lijnen zal er niet zoveel veranderen. Het 
karakter van het beekdal moeten wel in tact 
blijven. Meer beplanting langs de Reest 
(aanleg broekbos waar Het Drents Landschap 
mee begonnen is) zou wenselijk zijn. Exoten 
als Japanse duizendknoop, springbalsemien 
en reuzenberenklauw moeten we niet willen. 
Misschien moet we het aandurven om eens 
andere keuzes te maken. Bijvoorbeeld op een 
aantal locaties een ander graslandbeheer toe-
passen. Een paar jaar niet maaien en de na-
tuur haar gang laten gaan. Dat brengt varia-
tie in het beekdal en kan de biodiversiteit ver-
groten.” 

water. Water is het hart van het systeem. Het Reest-
dal heeft al heel wat hartinfarcten achter de rug. De 
gezondheid van het beekdal heeft in de afgelopen tien-
tallen jaren te lijden gehad van watervervuiling, da-
ling van de grondwaterstand en een veel te snelle af-
voer van water, bijvoorbeeld door de aanleg van de 
Reestvervangende Leiding. Het meest waardevol is 
kwelwater. “Dat water willen we graag in het beekdal 
zien. Er zitten veel waardevolle mineralen in zoals 
ijzer en kalk” Jacob legt uit hoe belangrijk kwelwater 
voor de flora van de hooilanden is. “De kwel zit vaak 
nog te diep. Het zit wel in afwaterende slootjes en grep-
pels, maar komt in de hooilanden nog te weinig aan de 
oppervlakte. Door greppels ondieper te maken krijg je 
minder afvoer naar de beek en meer kwelwater in de 
wortelzone van het hooiland. We zien holpijp en water-
violier, typische kwelplanten, weer terugkeren.” 
 
Het project “Water op maat” zal het Reestdal ook nat-
ter maken. Drempels en verondiepingen in de Reest 
zorgen voor een minder snelle afvoer van water en 
nattere graslanden. “Het hele ecosysteem wordt nat-
ter en daar profiteren veel planten en dieren van”. 
 
Hooilanden vragen specifiek beheer   
Grenzend aan de 37 kilometer lange Reest liggen 
hooi- en graslanden. Landschap Overijssel bezit meer 
dan 500 ha vochtige en droge graslanden in het Reest-
dal. Natte en schrale hooilandjes zijn veel zeldzamer. 
Hier gaat het om 80 hectare. Het meest komt het wit-
bolgrasland voor. Kenmerkend voor dit grasland zijn 
boterbloem en veldzuring en later in de zomer ge-
streepte witbol. Dit gras bloeit tot september in dichte 
pluimen en bepaalt sterk het karakter van het gras-
land. Witbolgrasland is namelijk arm aan soorten. 
Het is wel een geschikt biotoop voor graspieper, rood-
borsttapuit en moerassprinkhaan. Landschap Overijs-
sel ziet het liefst op meer plekken de schrale hooiland-
jes terugkomen, maar of ieder jaar maar weer maaien 
en verschralen automatisch betekent dat witbolgras-
land verandert in schraal hooiland is nog maar de 
vraag. Het is maaibeleid met een lange adem en suc-
cessen in de toekomst zijn niet gegarandeerd. Eerder 
teleurstellingen in het verleden. Dit maakt ook duide-
lijk dat beheer van natuurgebieden veel wijsheid en 

Roodborsttapuit   

Pinksterbloemen  
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In dit winterseizoen werken we, 
net als vorig jaar, met scholieren 
in het landschap. Met tien twee-
dejaars leerlingen van het Vecht-
dal College werken we een aantal 
middagen in het Reestdal voor 
Landschap Overijssel en Het 
Drentse Landschap. De leer-
lingen dragen nu dankzij een gift 
van het MMC Dedemsvaart veili-
ge en warme laarzen en in combi-
natie met het goede gereedschap 
van Landschap Overijssel kun-
nen ze lekker hun energie kwijt. 
De eerste klus was het vrijmaken 
van twee kleine heideveldjes op 
terreinen van Het Drentse Land-
schap. We hebben acht middagen 
in de planning. De eerste twee 
moesten we annuleren vanwege 
natte weersomstandigheden.  

Donderdag 23 november 2017: de passie van Johan 
Poffers  
Vanuit de lucht liggen de vloeivelden bij De Krim er 
prachtig bij. Johan Poffers kijkt er met veel trots naar. 
Veertig belangstellenden kijken over zijn schouder 
mee. Ooit rechthoekige bakken met vervuild water van 
aardappelmeelfabriek Avebe, nu een vogelparadijs. 
Ook vogels zien het gebied vanuit de lucht liggen. Als 
een oase in het grootschalige rechtgetrokken moderne 
agrarische landschap trekt het natte gebied een veel-
voud van vogelsoorten aan. 
Er moest veel water door de Rijn voordat de vloeivelden 
de status kregen die ze verdienden. Dat de provincie in 
2004 het terrein schonk aan Staatsbosbeheer was de 
verdienste van Johan Poffers. Hij zag al vroeg dat het 
gebied de potentie had om uit te groeien tot een belang-
rijke  rust- en slaapplek voor allerlei soorten ganzen, 
eenden, zwanen en steltlopers.  
Bijzondere soorten 
De passie voor vogels kent bij Johan Poffers nauwelijks 
grenzen. Urenlang in het donker verscholen in het riet 

om bij het eerste ochtendlicht met verkleumde vingers 
toch de ene foto te kunnen maken. Er zal ook geen vo-
gelsoort voorkomen die hij niet heeft gezien. Er ontgaat 
hem erg weinig. Om tussen een groep grutto’s een IJs-
landse grutto te ontdekken omdat ie een iets kleinere 
snavel heeft moet je van goede huize komen. Tijdens de 
presentatie zien we bijzondere vogelsoorten langsko-
men, soorten waarvan je je nauwelijks kunt voorstellen 
dat ze zich een paar honderd meter buiten het dorp De 
Krim ophouden.  
Natuurakkers 
Gelukkig zie je ze steeds vaker. Akkers en akkerranden 
die ingezaaid zijn met allerlei eenjarige en tweejarige 
akkerkruiden. Of een strook koolzaad, knalgeel bloei-
end in het boerenland. In de presentatie wordt duide-
lijk dat veel dieren hiervan profiteren. De patrijs bij-
voorbeeld. Natuurakkers barsten vaak van het leven: 
muizen, insecten en erg veel zaden. Willen we soorten 
als de gele kwikstaart, geelgors en veldleeuwerik weer 
terug in het landschap, dan moet er nog veel gebeuren 
De Vecht wordt steeds mooier 
De situatie van de Vecht was aan het eind van de vori-
ge eeuw niet veel anders dan die van de Regge en ande-
re rivieren en beken. Bijna overal rechtgetrokken en 
niet meer dan een saaie waterweg om overtollig water 
voor de landbouw zo snel mogelijk af te voeren. En juist 
met die afvoer ging het vaak mis. Bij extreme neerslag 
ontstond vooral in de benedenlopen veel wateroverlast. 
De klimaatverandering, die in de toekomst zonder twij-
fel voor nog meer extremen zal zorgen, maakte bij wa-
terschappen en andere organisaties veel los. Rivieren 
kregen meer ruimte en een teveel aan regenwater 
moest in waterbergingsgebieden kunnen worden opge-
slagen. We zijn inmiddels een kleine twintig jaar ver-
der en veel beek- en rivierlandschappen hebben een 
metamorfose ondergaan. Dit geldt ook voor de Vecht. 
Johan Poffers laat als Hardenberger met veel trots pro-
jecten zien waarin stad en natuur elkaar ontmoeten.  

Scholierenproject 2017-2018 



Even wennen  
Aan het werk voor het Drentse Landschap. Het is dins-
dag 19 december 2017. Weer is het regenachtig. Geen 
stimulerende arbeidsomstandigheden! In het bos liggen 
twee kleine heideveldjes bijna onzichtbaar door opslag 
van eik, berk, krent en grove den. Het Landschap wil 
deze heideveldjes graag weer herstellen. Gewapend met 
takkenschaar en zaag zoeken de leerlingen een werk-
plek. In groepjes van twee of drie. Of alleen. Dat mag 
ook. Chris, Mieke en Jan staan ze met raad en daad bij. 
Dat moet ook wel even, want er zijn kinderen die nog 
nooit een zaag of een takkenschaar in de hand hebben 
gehad. Gelukkig lukt het aardig. Het is best zwaar 
werk. Boompjes zagen en het bos in slepen dat doe je als 
13/14 jarige ook niet elke dag. Maar met een beetje hulp 
gaat het goed. Al na een half uurtje zijn de werkhand-
schoenen doorweekt en zitten de kleren onder de groene 
alg. Verwende jeugd? We merken er niets van. Niemand 
klaagt. En de warme chocolademelk vinden ze heerlijk. 
Omdat de motregen niet stopt houden we iets eerder op. 
Vies, nat maar met een goed gevoel baggeren we in de 
schemer terug richting De Wheem. De kop is eraf. Nog 
zeven middagen te gaan. We hebben nog leuke klussen 
voor ze in het verschiet.  
 
Omgewaaide berk en licht voor een heideveldje  
De weergoden sturen vooral op dinsdagmiddagen de-
pressies naar ons land. Ze kienen het zo uit, dat het 
steeds ’s middags rond een uur of twee begint te rege-
nen. Ook op dinsdag 23 januari 2018. Maar ons krijgen 
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ze niet klein. Ook nu gaan we gewoon aan het werk. 
Niemand zeurt over het weer. In het heideveldje staan 
nog behoorlijk veel dennetjes en die worden er uit ge-
zaagd. De boompjes gaan de bosrand in. Het knippen en 
zagen van vuilboom en krent kost meer energie. Daar 
zijn we aan het eind van de werkmiddag nog niet mee 
klaar. Maar mooi wordt het wel. Je ziet gewoon dat op 
deze plek veel is gebeurd. Wandelaars blijven even 
staan en geven de scholieren complimenten. Altijd leuk. 
Aan de rand van de heide van De Wildenberg (ongeveer 
500 meter vanaf het heideveldje) heeft de afgelopen 
storm een grote berk geveld. Wandelaars kunnen er 
moeilijk langs. Met twee jongens zagen we een groot 
deel van de berk in stukken. De laatste zware stam la-
ten we aan de professionals van Het Drentse Landschap 
over. Het pad is in ieder geval weer toegankelijk.  
 
Project afgerond  
Eindelijk dan het mooie winterweer waarbij je zo lekker 
buiten kunt werken. Op dinsdagmiddag 6 februari 2018 
proberen we met vijf scholieren het project van de twee 
heideveldjes af te ronden. En dat lukt. Alle dennetjes en 
krentenbomen die we nog hadden laten staan gaan er 
deze middag uit. De takken slepen we naar de bosrand. 
Na anderhalf uur zagen en slepen liggen de twee open 
terreintjes weer prachtig in het winterse zonlicht. Hier 
zijn we klaar. De struik- en kraaiheide die hier nog 
groeien, hebben weer toekomst en de diversiteit in het 
bos zal hier alleen maar toenemen.  
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Zaterdag 27 januari 2018: Vogelexcursie Mepper 
Hooilanden  
Het is weer zo’n typische grijze kille dag, zoals we er 
deze winter al zoveel gehad hebben. Vlak na het op-
gaan van de zon (die we niet zien) komt de groep van 
veertien vogelaars aan in één van de mooiste vogel-
gebieden van Drenthe: De Mepper Hooilanden. Oor-
spronkelijk nat en daardoor moeilijk bewerkbaar 
boerenland en sinds 2007 omgebouwd tot een nat 
beekdalmoeras, dat als brongebied van de herstelde 
Geeserstroom moet functioneren. Uiteindelijk blijft 
het gebied veel natter dan berekend. De grote plas 
die na het vergraven is ontstaan blijft open. Binnen 
een paar jaar is het uitgegroeid tot een vogelparadijs 
waar allerlei eendensoorten, wilde en kleine zwanen, 
rietganzen en nog vele andere soorten zich ’s winters 
heel erg goed thuis voelen.  
Onze gids, Johan Tinholt, kent het gebied erg goed 
en vertelt over het ontstaan van het gebied en de 
noodzaak van waterberging bij extreme neerslag.  
In de ochtendschemering ziet en hoort de groep dui-
zenden rietganzen uit de natte hooilanden wegtrek-
ken richting de foerageergebieden. Het is een prach-
tig gezicht. Net zo boeiend is het getrompetter van de 
sierlijke wilde zwanen. Op het water allerlei eenden-
soorten, zoals kuifeend, wintertaling, tafeleend en 
slobeend. Het is gewoon genieten daar in dat mooie 
stukje Drenthe.  

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

Excursies/wandelingen 

Zondag 29 oktober 2017: kuiertocht over Landgoed Vilsteren 

Het waait nog flink op deze vroege zondagmorgen, maar het 
zonnetje laat zich zien en het is fris. Dus: ideaal wandel-
weer. De groep van veertien wandelaars is er helemaal klaar 
voor. Startpunt is de parkeerplaats bij de kerk van Vil-
steren. De tocht begint direct al mooi. Dwars door een sfeer-
vol en kleurrijk beukenbos. 
Vecht  
Aan de andere kant van de Vilsterseweg duikt de Vecht op. 
Smalle romantische paadjes kronkelen over oude rivierdui-
nen en leiden ons hier langs prachtige uitzichtpunten over 
het schitterend Vechtdal. Een smal fietspad brengt ons bij 
de Vechtstuw van Vilsteren. Een waterschapshuisje be-
schermt ons tegen een felle regenbui. Mooie gelegenheid om 
even de rugtas te openen en koffie te drinken. We hebben 
dan ongeveer 5 kilometer gelopen. 
Plaggenmarsch  
De route brengt ons dan in een gebied dat lang niet iedereen 
kent: Plaggenmarsch, een bosrijk en nat natuurreservaat 
waar het mooi wandelen is. De naam “mars” komt van moe-
ras en betekent laaggelegen nat gebied. Hier lopen nog we-
gen met de namen “De Oude Mars” en “Watersteeg”. Het 
moet hier veel natter geweest zijn. Na het oversteken van de 
mooie oude Vechtdijk lopen we een eindje over de Markweg. 
De Bosweg brengt ons bij lekkere koffie en gebak in restau-
rant Madrid. We hebben dan ongeveer 9 kilometer gelopen. 
Vilsterse Veld  
We lopen door het bos parallel aan de Tolhuisweg en passe-
ren het mooie landhuis Hessum. Dan even over het asfalt en 
al gauw aan de andere kant van de weg het bos in. De sfeer 
in de groep is opperbest. Er wordt wat afgepraat. Lopen in 
een groep heeft een nadeeltje: je gaat vaak zo op in het ge-
sprek met anderen, dat je soms vergeet eens goed om je heen 
te kijken. Voordeel: lopen in een groep geeft zoveel afleiding, 
dat je je als het ware naar het eindpunt gedragen voelt. We 
steken de Arriva-spoorlijn Zwolle-Emmen over. Een lang 
bospad brengt ons aan de rand van het Vilsterse Veld. Ook 
dit heideterrein behoort bij het meer dan 1000 ha grote 
Landgoed Vilsteren. We lopen richting de Vilsterse Allee en 
houden uitzicht op de heide. We hebben er dan ongeveer 15 
kilometer opzitten. 
 

Zichtlijnen  
We ontkomen er niet aan, maar we moeten over het 
asfalt om weer een zandpad te bereiken. Er is even 
geen verkeer op Vilsterse Allee. Een paar honderd 
meter asfalt loopt eigenlijk ook wel lekker. Dan bren-
gen stille bospaden ons naar een tweede spoorweg-
overgang. Deze ligt vlak achter het dorp Vilsteren. De 
cirkel is dus bijna rond. We komen bij een bijzondere 
plek: De Zeven Alleetjes. Bij een houten bank komen 
zeven zichtassen (in de vorm van smalle laantjes) bij 
elkaar. Het is een overblijfsel uit het eind van de 18e 
eeuw toen de Franse Landschapsstijl erg populair 
was.  Een van de laantjes brengt ons weer in het dorp 
Vilsteren.  



de revue passeren. Hoe staat het met de korhoen, de 
kraanvogel, de heikikker en het heideroosje? 
Zeker, dichtbij is het buitengewoon mooi en bijzonder. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het 
Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.  
 

Dinsdag 20 februari 2018: Dialezing over de “Paarse 
Pracht” door Albert Kerssies 
Wie aan Drenthe denkt, denkt onder meer aan heide-
velden, schapen en hunebedden. Over de heide en de 
invloed van de schapen heeft Albert Kerssies met zijn 
mede auteurs een boek geschreven onder de titel 
“Paarse Pracht, heidelandschappen in Drenthe”.  Be-
gin 20e eeuw bestond Drenthe nog voor 2/3 deel uit 
heidevelden en hoogveen. Daarna is de grote ontgin-
ning begonnen en is er van de hei nog circa 7% be-
waard gebleven. Hoe beleven we nu deze natuurge-
bieden en wat moeten de beheerders doen om de hei-
de paars te houden? En wat maakt deze natuur zo 
bijzonder? Vragen waarop Kerssies in zijn lezing ant-
woord geeft.  Met fraaie beelden, foto’s en tekst neemt 
hij ons mee met de veranderingen in de 20e eeuw. 
Met aandacht voor natuurontwikkeling, het gevoerde 
beheer met de stand van zaken heden ten dage. 
Na de pauze komen de vele bijzondere planten en die-
ren in beeld. Dophei, adders, levendbarende hagedis, 
wolverlei, goudplevier en vele andere soorten zullen 

Project oude landbouwgewassen en natuurakkers 
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Agenda 

Samen met Landschap Overijssel zaaien we op een es 
tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Wes-
terhuis vijf stroken met landbouwgewassen in. Het be-
werken van de grond en het zaaigoed wordt geregeld 
door Landschap Overijssel. Wij zaaien de stroken op de 
ouderwetse manier in (breedwerpig zaaien vanuit de 
zaaikorf), plaatsen infopaneeltjes en houden de ontwik-
keling van de gewassen bij op onze website. Het project 
2017-2018 ziet er als volgt uit: 
Op dinsdag 24 oktober 2017 is de eerste strook bij Den 
Westerhuis ingezaaid met spelt. Dit is een wintergraan 
en moet in het najaar worden ingezaaid. Spelt heeft het 
moeilijk op de essen in het Reestdal. Spelt zaaien in 
combinatie met klaver zou een beter resultaat geven, zo 
is ons geadviseerd door graanambassadeur Bouwe Rui-
ter (www.landbouwe.nl). Rode klaver bindt stikstof uit 
de lucht en zorgt voor meer voeding in de bodem. Als 
experiment is de ene helft van de strook ingezaaid in 
combinatie met klaver en de andere helft niet. We zijn 
straks erg benieuwd naar het resultaat. 
In het voorjaar worden de andere vier stroken ingezaaid 
met zomergerst, haver, boekweit en zomertarwe. De rest 
van de es is door Landschap Overijssel in oktober 2017 
al ingezaaid met winterrogge. 
Een kleine akker bij Molen De Star wordt ingezaaid met 
boekweit.  
De nu nog kale Zuidberg (es langs kerkenpad achter 
Reestkerk) zal in de zomer een ware metamorfose onder-
gaan. We zaaien de akker in met een mengsel van ak-
kerkruiden en zomergranen. Net als vorig jaar wordt dit 

een prachtige natuurakker.  
Langs het verharde pad tegenover de basisschool Oud-
Avereest heeft Landschap Overijssel een brede strook 
gerealiseerd die we gaan inzaaien als bloemrijke ak-
kerrand.  
De vier infopaneeltjes over winterrogge, boekweit, ha-
ver en winterrogge krijgen een up-date: nieuwe tek-
sten en foto’s en bovendien een QR-code.  
We plaatsen nieuwe paneeltjes bij de bloemrijke ak-
kerrand en bij een braakliggende akker van Land-
schap Overijssel. 

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 gehou-
den in het Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Het programma voor de komende maanden ziet 
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Donderdag 8 maart 2018: Ledenvergadering  
De vorige ledenvergadering werd erg goed bezocht. Dat 
hopen we nu ook weer. We proberen de avond zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken met visuele presentaties 
van alle activiteiten van het afgelopen jaar 2017. De 
werkgroepen landschapsbeheer, de vogelsectie, de foto-
club en nog veel meer, we laten het u allemaal zien. Na 
de vergadering zijn we benieuwd wie de grootste Reest-
dalkenner is. Alle leden ontvangen een paar weken 
voor deze vergadering een uitnodiging met daarin de 
agenda. 
 
Zaterdag 10 maart 2018: Werken in het landschap 
Met wat hulp uit Drenthe hebben we in februari weer 
heel wat opslag kunnen verwijderen uit het Rabbinger-
veld. We hopen deze laatste werkdag weer op een grote 
opkomst. Om 8.45 staat de koffie klaar in de Wheem. 
  
Donderdag 22 maart 2018: Dialezing over De Ommer-
schans  
Iedereen in onze regio kent deze plek. We rijden er 
vaak langs en zien de weg plotseling slingeren, maar 
ook herstelde grachten, uitgedund bos, bastions die 
weer een gezicht hebben gekregen, de graven op het 
kleine kerkhof. Maar beseffen we ons wel wat zich hier 
allemaal heeft afgespeeld? En welke natuurwaarden 
kent deze plek?  
Over de geschiedenis van de Ommerschans valt heel 
veel te vertellen. Over de tijd dat het een vesting was 
en veel later een bedelaarskolonie. Maar ook over deze 
tijd is er veel te melden. Dus binnen ons thema 
“Dichtbij is het ook mooi” nu eens meer aandacht voor 
cultuur, ook al komt de natuur zeker aan bod. De le-
zing wordt gepresenteerd door de Vereniging Ommer-
schans.  
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedems-
vaart.  
 
Zaterdagmorgen 14 april 2018: Afsluiting seizoen land-
schapsbeheer  
De vrijwilligers van de beide groepen landschapsbe-
heer krijgen van Landschap Overijssel een excursie en 
een lunch aangeboden. Meer info volgt.  
 
Zaterdagmiddag 14 april 2018: Excursie door De Om-
merschans  
Na de lezing van 22 maart gaan we met een gids door 
de Ommerschans. Hij/zij vertelt over de bewogen ge-
schiedenis van deze unieke plek. Eerst als verdedi-
gingsschans en tijdens de negentiende eeuw als straf-
en bedelaarskolonie van de Maatschappij van Welda-
digheid. Een uniek landschap. In het hart van de Om-
merschans heeft de natuur meer dan 100 jaar haar 
werk gedaan. De lanenstructuur uit de bedelaarstijd is 
nog goed zichtbaar net als fundamenten van de gebou-
wen uit die tijd. De bossen en de gracht doorbreken het 
open landschap en creëren stille, mysterieuze plekjes, 
waar je de verhalen voelt. Reeën, vogels en vleermui-
zen voelen zich er thuis. Net als veel verschillende bo-
men en planten. De Ommerschans is niet voor niets 
ook een beschermd gebied. Opgave voor donderdag 12 
april bij Teo Schmidt: tjvogelaars@live.nl 
 

Zaterdag 28 april 2018: Vogelexcursie Duursche Waar-
den   
De Duursche Waarden is 
een 120 hectare groot na-
tuurgebied van Staatsbos-
beheer in de gemeen-
te Olst-Wijhe nabij de 
buurtschap Fortmond. De 
Duursche Waarden be-
staat uit rivierarmen, 
moerassen en stukken bos 
in de uiterwaarden van de 
IJssel. Het gebied is ver-
noemd naar het nabijgele-

gen gehucht Duur. Er werd eeuwenlang rivier-
klei gewonnen voor de baksteenproductie die er op vrij 
grootschalige wijze plaatsvond. Met Johan Tinholt strui-
nen we door dit vogelrijke gebied en de kans is groot dat 
we heel veel vogelsoorten zullen zien. In deze tijd zijn de 
meeste zomergasten namelijk weer terug en staan de 
meeste bomen en struiken nog niet vol in blad.  
Wil je mee? Meld je dan via de mail aan bij Johan: tin-
holtmaas@gmail.com. Dat kan voor donderdag 26 april. 
Wacht niet te lang. De vorige excursie was snel volge-
boekt. Er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden, 
wel een vrijwillige gift na afloop. 
 
Zondag 6 mei 2018: Langeafstandswandeling door het 
Hunzedal 
Het dal van de Hunze strekt zich, voor wat betreft het 
Drentse deel, uit over een lengte van 35 km langs de 
voet van de Hondsrug. Op veel plekken langs de beek 
zijn de laatste decennia natuurontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd. Stapsgewijs raakt de beek hierdoor weer 
ingebed in een natter en natuurrijker, voor mens en 
dier, aantrekkelijk landschap. Op een aantal plekken 
kun je prachtig wandelen, zoals door het Anner moeras, 
de Duunsche landen en Torenveen. De Hunzevallei ont-
wikkelt zich tot één van de mooiste beekdalen van Dren-
the. Ga mee en laat je verrassen. We wandelen op deze 
dag ongeveer 16 kilometer. Je moet je wel opgeven. Dat 
kan bij Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com  
 
Juni 2018: excursie Reestdal met ecoloog Jacob van der 
Weele (Landschap Overijssel)  
Jacob hield in het winterseizoen voor ons een prachtige 
lezing over de keuzes die een ecoloog moet maken bij het 
beheren van een beekdal als het Reestdal. Aan het eind 
van zijn verhaal gaf hij aan dat hij graag met ons het 
Reestdal in wil om in het landschap te vertellen over 
natuurbeheer in een kwetsbaar beekdallandschap. De 
datum is nog niet bekend. Houd de website in de gaten. 
Leden krijgen via de mail een uitnodiging. 


