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Mededelingen uit het bestuur 

Terugblikkend op die mooie, warme, maar o zo droge zomer 
moet ik nog wel eens denken aan onze ingezaaide bloemrijke 
akkerrand. U moet eens weten hoe kostbaar zo´n zakje zaden 
van eenjarige akkerbloemen is. We zagen er niet zo heel veel 
van terug. Ontkiemende zaden hebben nu eenmaal water nodig 
en dat viel er niet of nauwelijks. Jammer, we hopen volgend jaar 
op een beter resultaat. Dankzij een bijdrage van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Overijssel konden we het aantal infopaneel-
tjes uitbreiden. Misschien heeft u ze bij de ingezaaide landbouw-
gewassen zien staan. Of bij molen De Star, waar we boekweit 
hadden ingezaaid. Nu de herfst dichterbij komt worden de werk-
groepen landschapsbeheer actiever. In de periode oktober tot en 
met maart moet het gebeuren. Er staan leuke klussen op het 
programma, waaronder het knotten van tientallen wilgen op De 
Mulderij. De zaterdaggroep kan nog best wat mensen gebrui-
ken. Misschien iets voor u? Kijk ook eens naar onze agenda. De 
diapresentatie van november kan ik aanbevelen. Net als de vo-
gelexcursie, de derde op rij in een vogelrijk natuurgebied, niet te 
ver van huis. Op onze website vindt u verslagen van al onze ac-
tiviteiten en aankondigingen. Het meest actueel en vaak ook 
verrassend is onze Facebookpagina. Het aantal volgers groeit 
nog steeds, we doen ons best om het aantrekkelijk en boeiend te 
houden. Het aantal leden van onze vereniging neemt af, er is 
helaas nauwelijks aanwas. Dat is jammer en we snappen het 
ook niet zo goed. Aan de hoogte van onze contributie kan het 
niet liggen. Wat is het dan wel? Moeten we meer aan pr doen? 

Zijn we niet aansprekend genoeg? Komende win-
ter ontmoeten we natuurbeschermers uit Zuid-
wolde en Staphorst. Daar bespreken we o.a. deze 
problematiek. Het is geen typisch nwg de Reest 
probleem. Hopelijk levert het contact verfrissen-
de ideeën over ledenwerving op. We willen wel 
graag blijven bestaan. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Dijkema, voorzitter 
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Landschapsbeheer 
De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit twee deelgroepen: de kleine en de grote groep. De kleine groep werkt een 
groot deel van het jaar in 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 
elkaar. We werken we nu ook regelmatig voor Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. Voor de zaterdaggroep wil-
len we er graag wat mensen bij hebben. Wil je een keertje mee doen om te kijken of het wat voor je is? Stuur een mailtje 
naar nwgdereest@gmail.com. Je hoort dan van ons. 

Zaterdag 10 maart 2018, de laatste werkmorgen van het sei-
zoen 
Rond de klok van 09.15 zijn we er allemaal.  Vorige maand 
was de groep wat groter, maar nu, met een man/vrouw of 
dertien kunnen we weer een hele grote slag slaan.  Van 
Chris krijgen we het gereedschap. We kunnen kiezen: de 
takkenschaar, de kleine zaag of de spade. Bij de meesten 
gaat de voorkeur uit naar de combinatie takkenschaar/zaag. 
Logisch, de meeste boompjes zijn te groot om te worden uit-
gespit.  Kleine dennetjes trek je er met de hand zo uit. De 
berken en grotere dennen zaag je vlak boven de grond af. 
Heidebeheer:  het is tuinieren in het groot. Niet te veel bij 
nadenken, niet te veel voor je uit kijken, je zou eens mismoe-
dig kunnen worden.  Wat staat er nog een opslag! Wanneer 
is dit project ooit klaar? Het antwoord is snel gegeven: 
NOOIT!  En dat is ook niet erg. Overal waar we komen staat 
bijna geen boompje meer in de hei.  Als een stel hongerige 
grote grazers werken we elke strekkende meter af.  Alle uit-
gestoken, gezaagde en geknipte boompjes gooien we op bul-
ten. Hier en daar laten we wat opslag staan. Voor de varia-
tie. Het Rabbingerveld wordt anders wel een erg eentonige 
vlakte.  Misschien wordt zo’n berkje wel een uitkijkpost voor 
een roodborsttapuit of graspieper.  

Zaterdag 14 april 2018: Afsluiting werkseizoen land-
schapsbeheer 
Het bestuur van de natuurwerkgroep en Landschap 
Overijssel kennen een goede traditie. Aan het eind 
van ieder werkseizoen bieden de twee organisaties 
de vrijwilligers van de werkgroepen landschapsbe-
heer een welverdiende excursie en lunch aan. Ook 
dit seizoen werd er flink geklust in het landschap. 
Vanaf september 2017 tot en met maart 2018 kende 
de werkgroep drie opdrachtgevers: Landschap Over-
ijssel, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. 
De werkzaamheden waren divers: heide geschoond, 
bomen geplant, bosranden opgesnoeid, hakhout afge-
zet en nog veel meer. In het voetspoor van Hans 
Dijkstra bezocht de groep op zaterdag 14 april 2018 
een aantal locaties in de Haardennen. In het afgelo-
pen jaar zijn hier alle heideveldjes in De Haarden-
nen geschoond van opslag. Een enorme klus met een 
prachtig resultaat. Dit beheer verloopt vrijwel in de 
anonimiteit, vaak in de wintermaanden zonder dat 
iemand dit opmerkt. Het is niet voor niets dat we in 
De Haardennen een infopaneeltje plaatsten om deze 
vorm van heidebeheer onder de aandacht te bren-
gen. Na afloop van de rondwandeling werd in De 
Wheem de lunch genuttigd. Weer een werkseizoen 
voorbij.  

Zaterdag 8 september 2018 
De eerste werkdag van het nieuwe seizoen wordt nooit druk be-
zocht. Mensen hebben nog vakantie en we hebben concurrentie 
van de Monumentendag. Maar toch kwamen nog 7 personen 
opdagen om het Viperaproject langs de Haarweg aan te pakken. 
We zij n hier al zo vaak bezig geweest…. Hans Dijkstra heeft ons 
een hand geholpen: een aannemer heeft de rest gefreest en ge-
klepeld. Waar hij niet bij kon, of waar te veel bijzondere planten 
als de zonnedauw groeit, mogen wij doen. Het ziet er nu over-
zichtelijk uit. En nou maar hopen dat Piet regelmatig maait. 
Samen kunnen we het dan bijhouden. 
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Fotoclub 

Expositie in de tuinen van Mien 
Ruys  
In de zomermaanden exposeerde 
een aantal Reestkiekers in de 
Boerenschuur in de tuinen van 
Mien Ruys. Een prachtige plek 
om je foto´s te laten zien! Het the-
ma was ´Door het oog van de foto-
graaf´. Zestien foto´s met als rode 
draad de sfeervolle locatie waar 
Mien Ruys haar jeugd doorbracht 
en op jonge leeftijd al experimen-
teerde met de aanleg van tuinen. 
Het leuke van een expositie met 
foto´s van verschillende fotogra-
fen is dat de een vooral oog heeft 
voor detail en de ander voorkeur 
heeft voor ruimte en overzicht. 
Voor elk wat wils dus.   

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 een 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  

Programma  
Afgelopen maand september waren de Reestkiekers actief op de terreinen van 
de urban- en druppelfotografie.  
In de komende maanden mogen de fotografen zich uitleven in het fotograferen 
rond thema´s als weinig licht, herfst, mossen/korstmossen, vogels en vergane 
glorie. Op onze website en/of op onze Facebook-pagina vindt u verslagen en 
foto´s van het werk van de Reestkiekers. 

Na het vele heideschonen werd het tijd voor wat afwis-
seling. De doordeweekse groep is weer aan het zagen 
gegaan. De nodige bospaden en –randen werden opge-
snoeid. Gaas werd vrijgemaakt van begroeiing. Na de 
zomerstop werd het kerkepad weer opgesnoeid. De 
Huizingerwijk is weer schoon. Toen werd het te warm 
om te werken en gingen ze met hitteverlet. Naast de 
sauna in IJhorst  heeft Landschap Overijssel een heel 
mooi stukje natuur in beheer. Er is druk aan de water-
huishouding gewerkt. En toen begon het broedseizoen 
en konden ze niet verder. Wij hebben de rest van de 
opslag rondom de vijver weggehaald. Het is nu mooi 
open. Er wordt alweer druk brandhout gezaagd. Kun-
nen we weer naar de chinees!  

Naast de sauna in IJhorst 

Facebook 
Onze Facebookpagina wordt door (nu) gevolgd door 420 perso-
nen. En waarschijnlijk zijn het er veel meer omdat niet ieder-
een de pagina “liked” maar gewoon af en toe kijkt. Het zijn in 
ieder geval meer dan onze leden, dat zijn er nog geen 180! 
Hier wat voorbeelden van onze berichten. Ook delen we regel-
matig berichten van andere, als die betrekking hebben op het 
Reestdal, of gewoon interessant zijn. 
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Dialezingen 
De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal vier dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van 
het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. De lezingen worden gehouden in oktober, november, 
februari en maart. Uitgebreide verslagen van de lezingen staan op onze 
website. 

Dinsdag 20 februari 2018: Albert Kerssies over `De paarse 
pracht 
Vergeleken met zo’n honderd jaar terug hebben we in ons 
land niet veel heide meer. Rond 1800 bestond Nederland 
voor drie kwart uit heide. In 1900 was dat al geslonken tot 
een 600.000 ha. Er is nu nog ongeveer 50.000 ha heide over, 
verspreid over een groot aantal provincies. Kleine heideter-
reintjes, maar ook hele uitgestrekte vlaktes. Het mooiste 
voorbeeld daarvan is Het Dwingelderveld, het grootste nat-
te heideveld van West- Europa. Het is het domein van onze 
gastspreker Albert Kerssies, voorzitter van de stichting Het 
Drentse Heideschaap en groot kenner van het heidebiotoop. 
Bijna 40 bezoekers vullen de zaal. Albert Kerssies ziet de 
grote Drentse heide het liefst soortenrijker worden. Vrijwel 
alle grafiekjes die hij in de lezing laat zien hebben een da-
lende curve. Het natter worden van de heide zorgt voor 
meer biodiversiteit. Mensen moeten de gelegenheid krijgen 
om zoveel mogelijk te genieten van dit unieke cultuurland-
schap. Aan de andere kant moet de heide natter, stiller en 
groter worden.  

Donderdag 22 maart 2018: De Ommerschans  
De zaal is goed gevuld. Iets meer dan 60 belangstel-
lenden. Het is de vierde en laatste lezing in de serie 
`Dichtbij is het ook mooi`. Twee enthousiaste mensen 
van de vereniging De Ommerschans vertellen van-
avond het verhaal. William Janssen en zijn dochter 
Gwendolyn hebben hun presentatie in vier periodes 
ingedeeld. Dat is ook logisch want de plek had meer-
dere functies. In historische volgorde: als vesting van 
1628-1800, als bedelaarskolonie van 1820-1904, als 
rijksopvoedingsgesticht van 1904-2017 en als cultu-
reel erfgoed van 2018 tot hopelijk ver in de toekomst. 
Actieve vereniging 
Gelukkig zijn er altijd mensen die oog hebben voor 
cultuur en historie in eigen omgeving. Op de website 
van de vereniging De Ommerschans vind je de volgen-
de doelstelling:  “De vereniging heeft ten doel het be-
houd en de verbetering van de landschappelijke aspec-
ten en cultuur historische elementen van de Ommer-
schans, waarbij tevens wordt uitgegaan van de infor-
matieve en educatieve waarde van het gebied”. De ver-
eniging draagt dit ook uit. Ze houdt o.a. lezingen en 
excursies en heeft veel energie gestoken in het krijgen 
van een status als Unesco Werelderfgoed. Voorlopig 
lijkt dit nog niet te lukken. 

Af en toe een kwisje om de kennis te testen. Ook leuke filmpjes gemaakt in het Reestdal zoals van deze reeën. 
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Zaterdag 19 mei 2018  
Uitje vogelsectie: zwerftocht door het Dwingelderveld 
Op zaterdag 19 mei om 8.00 uur gingen de leden van de 
Vogelsectie met Boswachter Albert Henkel van SBB op 
stap in het Dwingelderveld.  
Holtveenslenk  
We liepen langs moerassen en vennen, langs het perceel 
waar vroeger een Jachthuis stond. De oude Rododendrons 
stonden prachtig in bloei. Voorbij dit terrein gingen we 
naar de “Schapenkop”, het uitkijkpunt langs de A28 met 
uitzicht op het Holtveenslenk. We zagen hier onder ande-
re, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Tafeleend, Wilde eend. 
Plotseling kwam er vanuit de verte een Kraanvogel naar 
ons toe vliegen, de vogel had z’n koers gezet richting de A28. Achter ons vloog een Appelvink al roepend in het rond. 
Grauwe klauwier 

De wandeling ging verder langs de slenk en we hoorden en zagen allerlei vogels, zoals, 
Zwartkop, Boompieper en Dodaars. Het was even goed opletten, want langs het pad ligt 
het biotoop van Grauwe Klauwier. We hadden geluk, eerst zagen we het vrouwtje in de 
braamstruiken zitten en daarna het mannetje. Op de slenk zwom een prachtige Rood-
halsfuut, voor een aantal van ons was het de eerste keer dat ze deze mooie vogel te zien 
kregen. Op de weinige stukjes heide zaten Roodborsttapuiten op de struiken en hoge hei-
depollen. 
Voormalig landbouwgebied  
We kregen nu een heel ander terrein te zien, met vennen en grote schrale grasvlakte, 
daar liepen veel schapen. Deze glooiende grasvlakte was voorheen ook landbouw gebied 
geweest vertelde Albert, de vruchtbare bovenlaag is verwijderd en daardoor kwam de 
glooiing van de onvruchtbare onderlaag weer tevoorschijn. Witte Kwikstaarten en Pie-
pers voelen zich hier prima thuis. We hoorden constant de Koekoek roepen maar de vogel 
liet zich niet zien.  

Vogelsectie 

Juli 2018: Zo kan het ook 
Een leuk berichtje half juli van Henri 
Timmer. Henri ontdekte op het bedrij-
venterrein Katingerveld een zandbult 
met een kolonie oeverzwaluwen en ont-
dekte dat er  ondernemers zijn met een 
hart voor vogels. Veel mensen lazen het 
op onze Facebook pagina en reageerden 
er positief op. Ook de Dedemsvaartse 
Courant plaatste dit stukje. 
 
Op 25 mei 2018  de eerste oeverzwaluw 
gezien in Balkbrug. Een paar dagen 
later zaten de eerste gaten in de hoop 
zand. In overleg met de eigenaren Alex 
Smit en Jan Willem Prins  mocht het 
zand blijven liggen. En doen ze er niets 
meer aan. (SUPER) 
Op 30 mei 2018  zaten er ongeveer 15 
gaten (60 cm diep) in. De zwaluwen vlo-
gen af en aan vooral ´s avonds zijn ze 
erg druk. Hoeveel jongen er groot ge-
worden zijn weet ik niet, maar het is 
zeker geslaagd. De eerste jongen zijn 
inmiddels uitgevlogen. Nu kun je het 
niet meer goed zien vanwege de begroei-
ing  maar de zwaluwen vliegen er rustig 
tussen door. Zo zie je maar weer. In 
overleg is er veel mogelijk! 
Heren, bedankt!!!  

33 soorten  
Na deze leuke wandelexcursie hebben 
we in de Boslounge een kop koffie/ 
thee gedronken. Op de website vind je 
de lijst met waargenomen soorten. 
Het zijn er 33!  
 
Judith  



Resultaten broedseizoen 2018 kleine nestkasten 
Het broedseizoen 2018 zit er voor de meeste vogels wel weer op. Onze vogelsectie controleer zo´n 400 kleine nestkas-
ten. De grootte van het broedsel wordt geteld en natuurlijk het aantal uitgevlogen jongen. Van een aantal soorten 
worden de jongen geringd. Met een beetje geluk kan ook een oudervogel van een ring worden voorzien. Dat is dit 
voorjaar behoorlijk goed gelukt, want er werden maar liefst 33 volwassen zangvogels geringd. De resultaten in 2018 
wat betreft de kleine nestkastvogels die geringd zijn: 
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Boomklever  38  

Koolmees 10 32 5 

Pimpelmees 15 20 3 

Bonte Vliegen- 7 237 5 

Grauwe Vlie-  4  

Gekraagde 1 7  

Turkse Tortel  2  

Totaal 33 340 13 

Vogelsoort Adult ge-
ringd 

Juveniel 
geringd 

Terug ge-
vangen 

2018 was een zeer matig jaar met veel verstoring 
Koolmezen en Pimpelmezen begonnen laat waarschijn-
lijk vanwege de kou in het voorjaar. Daardoor waren er, 
toen de Bonte Vliegenvangers uit Afrika terug kwamen, 
volop nestkasten voor hun vrij. Het leek een heel goed 
Bonte Vliegenvangerjaar te worden met volop voedsel. 
Op een aantal routes was dit ook zo, maar in de Haar-
dennen was er heel veel verstoring. De Kool- en Pimpel-
mezen hadden over het algemeen goede legsels maar 
minder in aantal. 
Veel terugmeldingen 
Dit jaar hebben we maar liefst 13 terugmeldingen dit 
gaat het meest om vrouwtjes die ik uit de nestkast pak 
als ze zitten te broeden. Twee van de 13 vogels waren 
niet door mijzelf geringd. Eén Bonte Vliegenvanger als 
jonge vogel in Staphorst op 2 juni 2014 en een Koolmees 
als 1ste kalenderjaar vrouw op 8 oktober 2017 in Has-
selt.  
 
Judith  

Contact tussen ´De Drie´ weer terug 
Een aantal jaren terug kwamen de drie natuurbeschermingsvereni-
gingen IJhorst/Staphorst, natuurvereniging Zuidwolde en de nwg de 
Reest met enige regelmaat bij elkaar. Echter, de contacten kwamen 
op een laag pitje te staan en doofden uiteindelijk uit. Het enige dat 
overbleef was het opsturen van elkaars nieuwsbrieven/verenigings-
bladen. De nwg de Reest nam het initiatief om het overleg nieuw 
leven in te blazen en zocht contact. Dat leverde direct positieve reac-
ties op. Een afspraak was dan ook gauw gemaakt. Op dinsdagavond 
5 juni 2018 kwamen de zes vertegenwoordigers van ´de drie` bij elkaar in De Wheem. De nwg werd vertegenwoordigd 
door Teo Schmidt en Jan Dijkema. Het werd een avond bewust zonder agenda. Gewoon om te luisteren naar elkaar 
en te horen waar elke vereniging mee bezig is. Als organisatie hebben we allemaal een eigen gezicht. We doen niet 
allemaal hetzelfde. Natuurlijk is er veel overlap, maar verschillen zijn er ook. Alle drie hebben we  sterke punten 
waarmee we ons profileren. Een paar voorbeelden. Voor Zuidwolde zijn dat inventarisaties op gebieden van flora en 
fauna, IJhorst-Staphorst is erg goed bezig met jeugd en de natuurwerkgroep heeft een ijzersterke werkgroep land-
schapsbeheer. Er is ook veel dat ons bindt. Eenheid in verscheidenheid! Bijvoorbeeld de bescherming van de biodiver-
siteit in het Reestdal. We spreken af elkaar weer regelmatig te ontmoeten. We kunnen veel voor elkaar beteke-
nen. Samen zijn we sterker. De volgende bijeenkomst staat gepland voor november. 

De Drie 

Bonte vliegen-
vanger 

Boomklevers  
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Zaterdag 14 april 2018:  Op excursie door de Om-
merschans 
We zijn met z’n tienen, een mooi aantal voor een 
rondleiding. Op een aantal mooie plekken geeft 
gids Henk boeiende informatie. Deze rondleiding 
is een mooi vervolg op de dialezing van 22 maart 
2018.  
Herstel schans  
De Ommerschans is een prachtige locatie voor een 
korte wandeling. De vereniging is in de afgelopen 
jaren druk geweest met het herstellen van onder-
delen van de verdedigingsschans. Delen van de 
gracht zijn weer open en aarden wallen zijn opge-
worpen. Je krijgt zo wel een beetje een idee hoe in 
de 80 jarige oorlog (1568-1648) een verdedigings-
werk er uit heeft gezien.. 
Kolonie of concentratiekamp?  
We horen over de periode waarin de locatie een 
andere functie krijgt. Op de plek van de Ommer-
schans wordt een kolonie gesticht voor paupers uit 
de grote steden.  In 1818 wordt de Maatschappij 
van Weldadigheid opgericht. Grote inspirator is 
Johannes van den Bosch. Hij wil arme kansloze 
lieden opvoeden en een beetje beschaving bijbren-
gen. Dat moet dan gebeuren in koloniën. Veenhui-
zen is erg bekend. De Ommerschans wordt erg 
berucht. Er worden gebouwen neergezet en het 
duurt niet lang of de kolonisten worden vreselijk 
uitgebuit. Veel bewoners sterven door ziekte, on-

Zaterdagmorgen 28 april 2018: vogelexcur-
sie door de Duursche Waarden 
De opklaringen zijn aan het verdwijnen, de 
lucht betrekt langzaam. We zijn met z´n 
zestienen. Na de koffie vertelt Johan over 
het ontstaan van dit mooie gebied, ge-
noemd naar het dorpje Duur vlak in de 
buurt: De Duursche Waarden. In de jaren 
’80 dacht men er al aan de rivieren meer 
ruimte te geven.  De rivieren, zoals de IJs-
sel, moesten hun dynamiek weer terug krij-
gen. Meer ruimte voor het water, meer na-
tuur in de uiterwaarden. Ooibossen en 
moerassen weer terug en grote grazers in 
het gebied om het open te houden. We zijn 
nu dertig jaar verder en we mogen rustig stellen dat dit proefgebied zich erg mooi heeft ontwikkeld.  
De rode wouw  
De rondwandeling is ongeveer 5 kilometer. Eerst een bezoekje aan de vogelkijkhut. Hier en daar een fuut, een paar 
krakeenden en een overvliegend visdiefje. Verder heerst hier de grote leegte. De natuur is hier echter fantas-
tisch. Sfeervol moerasbos, stokoude wilgen die zo in een sprookje passen en smalle verrassende paadjes. We duiken 
de IJsseldelta in en komen bij een voetveer waarbij je jezelf naar de overkant moet trekken. Even later ligt de prach-
tige IJssel voor ons. Maar dan…. boven de rivier hoog boven ons! Daar cirkelt een rode wouw! Zijn gevorkte staart is 
goed te zien.  Voor een groot deel van de groep een bijzondere waarneming. Als we dichter bij de schoorsteen van de 
steenfabriek komen wacht ons de tweede verrassing. Boven in de pijp heeft een paartje slechtvalken een nest.  
Informatiecentrum  
Uiteindelijk komen we na bijna drie uur genieten in het informatiecentrum Den Nul aan. We kijken nog even terug 
op deze vogeltocht. Het aantal soorten dat we hebben gezien mag dan niet bijster hoog zijn, we hebben wel door een 
fantastisch stukje IJsselnatuur gelopen. 

Excursies/wandelingen 
We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal.  Het volledige verslag staat op de website. 

dervoeding en uitputting. We vinden de fundering van het voor-
malige ziekenhuis.  En we lopen over het kerkhof waar zich een 
massagraf van meer dan 5000 mensen bevindt. We worden er 
allemaal stil van.  
Flora en fauna 
Als we door de schans lopen bloeien de bosanemonen en het 
speenkruid. We vinden ook daslook, dat nog niet bloeit.  Het bos 
is rijk aan vogels.  We hebben geluk als een zwarte specht zich 
goed laat zien. Een groot deel van de grote bomen die de sfeer 
op de schans bepalen zijn essen. Een aantal is ziek en moet wor-
den gekapt.  
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Zondag 6 mei 2018: Langeafstandswandeling:  
Kuieren door het dal van de Hunze 
Strakblauwe lucht, lekkere temperatuur en een ver-
koelend briesje. Prima condities voor een mooie 
wandeling van 17 kilometer. Twintig wandelaars 
hebben zich opgegeven voor een ontdekkingstocht 
door een voor ons onbekend stukje Drenthe. De 
veenkoloniën, wie gaat daar nou wandelen? Wij dus. 
Aanleiding? Al die prachtige reportages in de kwar-
taalbladen van Het Drentse Landschap over na-
tuurontwikkeling langs de Hunze. En het verschij-
nen van het boek “Hunzedal”.  Een saaie gekanali-
seerde beek die in de afgelopen jaren op meerdere 
locaties weer is gaan meanderen gecombineerd met 
veel herstelde natuur in aangrenzende landen. Dat 
willen we wel eens zien. 
Het Annermoeras  
Vanuit Spijkerboor lopen we over de dam die het 
natte waterbergingsgebied Annermoeras scheidt 
van het aangrenzende boerenland. In dit 45 ha gro-
te terrein mag de Hunze weer meanderen en voelen 
veel vogelsoorten zich er thuis. In natte winters 
staat het helemaal blank. Vanaf de hoge kade heb-
ben we een prachtig uitzicht over het gebied.   
Annerveenschekanaal  
Een schouwpad brengt ons in Oud-Annerveen en 
vervolgens in een prachtig dorpje: Annerveenschka-
naal. Het veenkoloniale dorp plaatst je als wande-
laar terug in de tijd. Langs het prachtige kanaal 
liggen mooie boerderijen en over het water vind je 
mooie oude bruggetjes. “Annerveenschkanaal is 
het beste medicijn dat Drenthe voorhanden heeft 
tegen vooroordelen over veenkoloniën.”  
Duunsche Landen  
Een fietspad van drie kilometer dwars door het 
veenkoloniale landschap brengt ons naar Nieuw-
Annerveen.  Daar ligt de prachtige monumentale 
boerderij Egberts Lent. Een klein infocentrum 
vertelt over de aanwezigheid van bevers in de 
Hunze. We lopen door een tweede juweeltje van 
het Hunzedal: de Duunsche Landen. Rivierduinen 
bepalen hier het landschap. De sloten staan hier 
tot de rand toe vol met kwelwater, afkomstig van 
de Hondsrug. De plantenwereld kent hier een 
grote variatie. De route maakt een lus door dit 
reservaat en via een graspad komen we weer uit 
bij de parkeerplaats buiten Spijkerboor. Wat heb-
ben we genoten van dit landschap!  

Woensdagavond 23 mei 2018: Excursie door de hooi-
landen 
Met z´n allen - 20 deelnemers - banjeren we door het 
hoge witbolgrasland. Achter Jacob aan, onze gids. Ja-
cob van der Weele is ecoloog bij Landschap Overijssel 
en heeft afgelopen winter op een goed bezochte avond 
een presentatie gehouden over hooilandbeheer in het 
Reestdal. Deze excursie is hier een vervolg op. 
Naar De Hoogenkamp 
Het is een prachtige zomeravond in het voorjaar. De 
natuur is fris, de vogels zingen, wat wil je nog meer? 
De wandeling start op de parkeerplaats van boerderij 
´t Ende. Op Drentse bodem dus. Maar dat duurt niet 
lang. Al gauw komen we bij het bruggetje over de 
Reest en wordt de tocht voortgezet op Overijsselse 
grond. We mogen dit keer langs de Reest lopen rich-

ting de hooilanden van De Hoogenkamp. We zien het ver-
schil in vegetatie als we in een lager gelegen vochtig gras-
landje met veel kwelwater allerlei zeggensoorten aantref-
fen en kwelminnende soorten als holpijp, moerasspirea, 
moeraswalstro, moerasvergeetmeniet, zeegroene muur en 
brunel. De meeste hooilanden worden nog steeds gedomi-
neerd door witbol en vossenstaart. 
Kenmerken van een beekdal 
Via een klein maar sfeervol bosje, grenzend aan de Reest, 
komen we in de hooilanden van De Hoogenkamp. We zien 
een landschap met karakteristieke beekdalkenmerken. 
Natuurlijk een slingerende beek, maar ook een open vlak-
te met hooiland. Een prachtige eswal zorgt voor de grens 
tussen beekdal en de zandrug waarop winterrogge wordt 
verbouwd.  
Verondiepte greppel  
In de hooilanden van De Hoogenkamp lagen om de 40 
meter diepe greppels die overtollig water naar de Reest 
afvoerden. Die greppels zijn allemaal verondiept. Veron-
diepen is wat anders dan gewoon maar dichtgooien. Er 
komt veel meer bij kijken. Het vergt nogal wat ingrepen 
om een greppel wel overtollig regenwater af te laten voe-
ren om vervolgens kwelwater in de wortelzone van plan-
ten te houden. Jacob laat ons de eerste resultaten zien. 
Witbol en vossenstaart zijn nagenoeg verdwenen, het 
grasland is hier ook lager en bij nader onderzoek zien we 
al een aantal zeggensoorten en de aanwezigheid van 
kwelindicator holpijp vertelt ons dat het met het hooi-
landbeheer de goede kant op gaat. 
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Scholierenproject 2017-2018  
In de wintermaanden werken we met scholieren in het 
landschap. Dat doen we omdat we dat belangrijk vinden. 
Jonge mensen die in de natuur aan het werk gaan en in 
aanraking komen met een wereld die ze niet kennen. We 
doen dit in samenwerking met het Vechtdal College in De-
demsvaart. 
Snuffelen  
We gaan met jonge mensen het Reestdal in en doen on-
derhoudsklussen in het mooie en oude cultuurlandschap 
rond de Reest.  Waarom doen we dit? Omdat er voor leer-
lingen ook een school buiten de hekken is, een echte prak-
tijk gerichte leerschool waar je kunt snuffelen aan beroe-
pen in de groene sector bijvoorbeeld. Welke 13 jarige heeft 
ervaring met een takkenschaar of beugelzaag? En wat 
doe je daar in het landschap mee? Waarom lopen er scha-
pen en Schotse Hooglanders in de hei? Wat is een hout-
wal? In het veld valt veel te leren. Samenwerken bijvoor-
beeld bij het omzagen van een boom. Of het lef hebben om 
tijdens een klus zelf met een oplossing te komen als de 
begeleiding net bij iemand anders is. Initiatief nemen 
noemen we dat. Zijn we trouwens dol op, op jongelui die 
al na een paar keer zelfstandig hun verantwoordelijkheid 
nemen. 
Klussen in Drenthe 
Het werkseizoen 2017/18 begon in december en eindigde 
in maart 2018. We klusten met de jongelui in reservaats-
gebieden van Het Drents Landschap. In de bossen van 
Rabbinge werden langs een wandelroute twee kleine hei-
develdjes weer vrij gemaakt van opslag. Op het Rabbin-
gerveld werden boompjes uitgestoken of weggeknipt en 
tussen Rabbinge en Den Kaat werd een deel van een bos-
wal gesnoeid. De begeleiding was in handen van Mieke en 
Chris Bisseling en Jan Dijkema. Op het Vechtdal College 

Project oude landbouwgewassen en natuurakkers in 2018  
Ondanks de droge en bloedhete zomer kijken we met een tevreden gevoel terug op dit project. Niet alles ging goed, 
maar een heleboel wel. Even voor de duidelijkheid: samen met Landschap Overijssel zaaien we langs een wandelrou-
te zes landbouwgewassen in, maar ook een natuurakker en een bloemrijke akkerrand. Het Landschap levert de loca-
tie en een groot deel van het zaaigoed en bewerkt de grond. De natuurwerkgroep zaait in, maakt en plaatst info-
paneeltjes en verzorgt de publiciteit. We doen dit omdat we dit zinvol vinden. We vinden het belangrijk dat je kunt 
zien wat de basis van je voedsel is en het is natuurlijk altijd leuk om de ont-
wikkeling van zes gewassen te volgen. Hoeveel mensen herkennen nog gra-
nen als rogge, tarwe en gerst? En dan hebben we het nog niet over spelt, ha-
ver en boekweit. Al deze gewassen waren afgelopen voorjaar en zomer langs 
het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis te 
bewonderen. En dat deden erg veel wandelaars. Naar hartenlust werd er ge-
fotografeerd en ook onze nieuwe infopaneeltjes bewezen hun nut. Op onze 
Facebook-pagina brachten we de ontwikkeling van de granen en akkerbloe-
men regelmatig in beeld. Het proces werd door honderden belangstellenden 
gevolgd en gedeeld. Het leverde leuke reacties op.  
 
Overzicht van het project  
 
Landbouwgewassen  
Locatie: langs graspad tussen begraafplaats Oud-Avereest en Den Wester-
huis.  
Zes lange stroken van 8x70 meter naast elkaar. Spelt is een wintergraan en 
werd op 24 oktober 2017 ingezaaid. In dezelfde maand deed Landschap Over-
ijssel dat met winterrogge. Uit ervaring weten we nu dat je spelt niet te laat 

Diverse 

werden de zaken geregeld door biologie docente Frede-
rique Reemer. We kijken met voldoening op de vijf 
werkmiddagen terug. Jammer dat het weer niet altijd 
meewerkte, anders waren we vaker aan het werk ge-
gaan. Het project werd in een gezellige sfeer afgeslo-
ten in de boomgaard achter De Wheem. Na een wel-
kom door Jan ontvingen Rosemarijn, Jolien, Berend, 
Sander, Jade, Lieke en Liselotte van Chris het certifi-
caat Werken in het landschap en een fotoalbum met 
daarin een overzicht van de vijf werkmiddagen. Ze 
waren er zichtbaar blij mee. Jammer dat Thijs en 
Marnick waren verhinderd.  
Seizoen 2018-2019  
In de periode oktober tot en met februari gaan we met 
eerste en tweedejaars leerlingen aan het werk. De 
opzet is anders dan in de afgelopen twee jaar. Het 
Vechtdal College heeft gekozen voor het werken in 
zogenaamde academies. Binnen vijf thema´s, waaron-
der kunst&cultuur, wetenschap&techniek en duur-
zaamheid kunnen leerlingen kiezen uit allerlei onder-
werpen waarin ze zich op zes middagen kunnen ver-
diepen. Ons project ´Scholieren doen groen´ valt bin-
nen het thema duurzaamheid. 



Zondag 28 oktober 2018: langeafstandswandeling rondom 
Echten  
Deze 16 km lange wandeling door de Gijsselter Koelen en 
het Echtenerzand is in de herfst een aanrader. Vanuit het 
dorp Echten lopen we langs bosranden en door boerenland 
richting Gijsselte. In de bossen overheerst juist in deze tijd 
de gouden gloed van de talloze lariksbomen. Een prachtig 
gezicht! Meer herfst kun je niet krijgen. De route is erg 
afwisselend: lanen, stuifzand, heide, vennetjes, monumen-
tale boerderijen, alles zit er in. Heb je zin om mee te lopen, 
geef je dan op. En wacht niet te lang, want de vorige wan-
delingen waren vrij snel volgeboekt. Opgave via de mail bij 
Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com Je krijgt dan meer 
info over deze wandeling.  

Zaterdag 03 november 2018: Nationale Natuurwerkdag  
We doen ook dit jaar weer mee en voor de afwisseling gaan 
we naar de Lemelerberg. Als je mee wilt doen kun je je op-
geven op de website van de Nationale Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl. Voor gereedschap, werkhand-
schoenen en soep wordt gezorgd. 

Zaterdag 13 oktober 2018: werken in het landschap  
Op de tweede werkmorgen van dit seizoen zoeken we 
de grote vlakte van het Drentse Rabbingerveld weer 
op. Nou ja, vlakte? Dat bepalen we zelf, want als we 
hier geen opslag verwijderen is de vlakte in een paar 
jaar veranderd in een dennen- en berkenbos. De grote 
grazers hebben weer ondersteuning nodig. Met be-
heerder Harald de Graaff van het Drents Landschap 
hebben we een werkplan voor de komende jaren uit-
gestippeld. 08.45 verzamelen in De Wheem in Oud 
Avereest. We werken tot 12.00. Wil je een keertje 
meedoen om te kijken of dit werk iets voor je is? Meld 
je dan aan via de email van onze vereniging. We ne-
men dan contact met je op.  
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Agenda 

in het najaar moet zaaien. Het blijft een moeilijk gewas. Op ad-
vies zaaiden we een deel van de strook ook in met klaver. Klaver 
maakt de bodem stikstofrijker. Resultaat was beter dan vorige 
jaren, maar vergeleken met de andere granen bleef spelt toch 
achter. Op 4 april 2018 zaaiden we zomertarwe, zomergerst en 
haver in. Omdat boekweit nogal 
vorstgevoelig is, werd dit gewas pas 
op 8 mei 2018 ingezaaid. In het 
voorjaar en zomer kon iedereen ge-
nieten van de groei en ontwikkeling 
van zes landbouwgewassen op een 
rij. Het was een prachtig gezicht.  
Natuurakker 
Locatie: de Zuidberg 
Net als vorig jaar hebben we deze 
es, je vindt de akker langs het ker-
kenpad achter de Reestkerk van Oud-Avereest, op 23 april 2018 
ingezaaid met een mengsel van akkerkruiden gecombineerd met 
granen en boekweit. De droogte deed de ontwikkeling van zaden 
niet erg goed. Langs het wandelpad en de bosrand bloeiden wel 
o.a. gele ganzenbloem en bolderik, maar al gauw werd de vegeta-
tie gedomineerd door bladrammenas. De bloei hiervan trok hon-
derden koolwitjes. Dit gewas is hier ooit ingezaaid als groenbe-
mester en komt steeds weer terug.  
Bloemrijke akkerrand  
Locatie: langs verharde weg tegenover OBS Oud-Avereest 
Op 23 april 2018 ingezaaid met een mengsel van 15 eenjarige 
akkerbloemen. De regen die nodig was om de zaden te laten ont-

kiemen bleef uit. Het resultaat viel erg tegen. 
De droge en hete zomer deed de rest. Jammer, 
volgend jaar beter.  
Akker met boekweit 
Locatie: Molen De Star in Balkbrug. 
We zaaiden hier op 23 april boekweit in. De 
akker, ongeveer een halve hectare groot, ligt 
langs een veelbelopen wandelroute bij het Mo-
lenbos. Begin juni stond de boekweit massaal in 
bloei. Een plaatje. Het infopaneeltje dat we 
plaatsten deed zijn werk: veel mensen kenden 
het gewas niet.  
Braakliggende es 
Locatie: es langs verharde pad tussen Den Kaat 
en Rabbinge 
De es met winterrogge heeft een cyclus van zes 
jaar. In het laatste jaar wordt de bodem met 
rust gelaten en ingezaaid met gras en rode kla-
ver. De akker ligt dan braak. We plaatsten hier 
een paneeltje met info over het nut van braak-
ligging. 
Paneeltjes 
In de afgelopen wintermaanden ontwikkelden 
we negen nieuwe infopanelen. Foto´s en teksten 
werden geactualiseerd. Een hele klus. We kon-
den dit doen door de toezegging van 1500 euro 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijs-
sel.  

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 er als volgt uit:  

Landkaartje  
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Zaterdag 10 november 2018: werken in het landschap  
De laatste keer dat we op deze plek geklust hebben 
was januari 2016. Een lange en brede houtwal langs de 
Schapenstreek bij Den Huizen is toen voor de helft af-
gezet. We zijn nu bijna drie jaar verder en de houtwal 
ziet er al weer erg mooi uit. Nu is de andere helft aan 
de beurt. Dat wordt dus zagen en slepen. Het afzetten 
van een houtwal is nodig om de natuurwaarden in 
stand te houden. Verzamelen in De Wheem om 08.45.  
 
Dinsdag 20 november 2018: diapresentatie  

Wel eens gehoord van het Vlinderommetje? En ken je 
de vlindertuin in Zuidwolde? Joop Verburg, voorzitter 
van natuurvereniging Zuidwolde, is één van de gedre-
ven natuurliefhebbers achter deze twee mooie pro-
jecten. Het Vlinderommetje is een wandelroute van 7,5 
km rond het dorp Zuidwolde. Onderweg passeer je ver-
schillende landschapstypen met een bijzondere flora en 
fauna. De wandeling is vooral gericht op het zien en 
ontdekken van vlinders en bijen, maar je komt ook de 
mooiste planten tegen. In de presentatie laat Joop zien 
hoe verrassend mooi deze route is. De vlindertuin is 
i.s.m. de volkstuinvereniging in 1998 opgericht en is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een paradijsje voor 
vlinders en andere insecten. Joop Verburg is een groot 
vlinderkenner en hij kan er prachtig over vertellen. Na 
de pauze duiken we het natuurreservaat Takkenhoogte 
in. De natuurvereniging Zuidwolde inventariseert hier 
al jaren en in de presentatie horen en zien we hoe de 
biodiversiteit in dit gebied een uniek karakter kreeg. 
Het belooft een prachtige avond te worden over de na-
tuur vlak bij huis. Jij komt toch ook? De avond begint 
om 20.00 en wordt gehouden in de ontmoetingsruimte 
van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedems-
vaart. De toegang is gratis, ook voor niet leden. Na af-
loop vragen we wel een vrijwillige bijdrage 
 
Zaterdag 8 december 2018: werken in het landschap  
Landschap Overijssel beheert bij De Stapel een aantal 
hakhoutbosjes. Vlak langs de randen loopt de wandel-
route vanuit boerderij ´t Ende. Het bos groeit steeds 
verder, waardoor het wandelpad steeds verder de natte 
hooilanden in gaat, en dat mag niet. Op deze morgen 
gaan we de rand snoeien. Het gaat hier vaak om ber-
kenbomen en dat zachte hout zaagt wel lekker. Om 
08.45 verzamelen in De Wheem.  

Zaterdag 12 januari 2019: werken in het landschap  
Het is weer zover. In de driejarige cyclus is het weer tijd 
om de wilgen op het Krok, tegenover de begraafplaats op 
De Mulderij, te knotten. Dit is altijd een mooie klus, ook 
omdat de locatie bijzonder is. Wilgenknotten is vrij 
zwaar werk. De twijgen kunnen al behoorlijk dik zijn, 
Met speciale zaagjes gaan we de knoestige bomen te lijf. 
De takken zijn erg geschikt als bonenstokken in de 
groentetuin of om te stekken. Oude knotwilgen zijn een 
ecosysteem op zich, vooral als in de boom holtes ont-
staan. We komen om 08.45 in De Wheem bij elkaar. 
Daarna rijden we naar De Mulderij.  
 
Zaterdagmorgen 26 januari 2019: vogelexcursie bij de 
Vreugderijkerwaard  
Even buiten Zwolle ligt de Vreugderijkerwaard. Het bij-
na 100 hectare grote gebied is onderdeel van het Natio-
nale Landschap IJsseldelta. Natuurmonumenten heeft 
hier in 2003 een nevengeul aangelegd. Het gebied veran-
derde en vogels wisten al snel van deze nieuwe natuur te 
profiteren. Een groot deel van het jaar is het een rust-

plaats voor trekkende vogels en in de winter verblijven 
er vaak duizenden eenden en ganzen. En bezoek aan 
deze delta levert altijd verrassingen op. Wil je op deze 
morgen mee om een paar uur van het landschap en de 
vogels te genieten? Geef je dan op bij Johan Tinholt: tin-
holtmaas@gmail.com. Je krijgt dan meer informatie.  
 
Zaterdag 9 februari 2019: werken in het landschap  
Op deze wintermorgen gaan we weer door met het knot-
ten van de wilgen aan het Krok. Verzamelen in De 
Wheem om 08.45. 

 
Zaterdag 9 maart 2019: werken in het landschap  
Werkplek nog niet bekend. 
 
Korte wandeling 
De datum is nog niet bekend, maar hij komt er!  Houd de 
website en de je mail in de gaten. 


