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Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest
Het bestuur van de natuurwerkgroep bestaat uit:
J. Dijkema, voorzitter
0523-614201
C. Bisseling, penningmeester 0523-649261
H. Derks, secretaris
0523-610321
A. v.d. Meulen, bestuurslid 0523-620360
T. Schmidt, bestuurslid
0523-616098
Redactie:
C. & M. Bisseling
0523-649261
J. Dijkema
0523-614201
Redactieadres:
De Maat 17
7707 RM Balkbrug
0523-649261
Email: nwgdereest@gmail.com
Aan de fotoclub werd gevraagd om foto’s aan te leveren voor
de voorpagina met als thema “winter”. En dan krijg je natuurlijk sneeuwplaatjes, alsof het zo vaak sneeuwt in Nederland. Maar ze zijn wel mooi! Deze is van Roel Kouwen.

De agenda voor de komende zes maanden zou ik maar goed in
de gaten houden. Twee interessante lezingen, twee vogelexcursies, een rondleiding door een prachtig gebied langs de Regge,
een korte en een hele lange wandeling, je mag nog twee keer
mee komen helpen in het landschap en nog wel wat andere dingen. Onze activiteiten lopen bepaald niet parallel aan de gestage
terugloop van ons ledenbestand. Dat zou immers betekenen, dat
we elk jaar steeds minder organiseren. Dat doen we niet. We
gaan gewoon door en vinden het altijd hartstikke leuk om lezingen, excursies e.d voor jou te organiseren. Dit alles kost tijd en
vaak ook geld, maar met een goede respons blijven we enthousiast. Grappig is dat we binnen ons ledenbestand een aantal
deelverzamelingen kennen. Dat is fijn, want je bent dan altijd
zeker van een goede aanmelding. Zo hebben we een min of meer
vaste groep wandelaars onder ons, maar ook vogelaars die graag
mee gaan naar een vogelrijk gebied in de regio. Op onze dialezingen zien we ook een vast kern, net als bij klussen van de
werkgroepen landschapsbeheer. Zoals elke vereniging bestaat
een groot deel van de leden uit mensen die we nooit zien, maar
die ons wel steunen. De energie die zij in onze vereniging steken
is het overmaken van de jaarlijkse contributie. Daar is niks mis
mee. Ook deze groep is voor ons van groot belang. Toch zou ik
deze ´stille´ leden willen vragen om toch een keertje mee te
doen. We hebben vaak hele mooie lezingen! En met een ecoloog
of een vogelkenner meegaan een prachtig natuurgebied in, moet
je ook gewoon eens ervaren! Je bent van harte welkom! Van heel
veel leden hebben we inmiddels een emailadres. We kunnen veel
mensen snel bereiken en daar maken we dankbaar gebruik van.
Is ook erg praktisch. Bij het niet doorgaan van een excursie,
slecht weer voorspeld bijvoorbeeld, kunnen we iedereen de
avond van te voren bereiken. Dat dit werkt weten we inmiddels.
De vogelexcursie van zaterdag 26 januari kon niet door gaan en
iedereen konden we dit op tijd laten weten. Hebben we jouw
emailadres nog niet ? Stuur even een mailtje met de boodschap
´Hier ben ik dan´ naar

Contactadres natuurwerkgroep De Reest:
De Hazelaar 4
7701 WD Dedemsvaart
0523-610321
nwgdereest@gmail.com
Contributie: 10,00 per jaar
Bank: NL44 RABO 0301 5456 85
Homepage: www.nwgdereest.nl
Ook op Facebook te vinden.
Deze van Biljana Plasschaert en
Dirk vd
Weetering
zijn ook erg
mooi. Maar je
moet een keuze maken.

nwgdereest@gmail.com en het is klaar.
Namens het bestuur,
Jan Dijkema. voorzitter

Van de penningmeester, Chris Bisseling:
Contributie
Met de uitnodiging voor de ledenvergadering
krijgt u ook weer het verzoek om de contributie
te betalen. Eerder mag natuurlijk ook.
Rabobank clubkasactie
Ja, die komt er ook weer aan. De vogelsectie wil
graag een cameraval, dat wordt dus dit jaar onze
inzet. U stemt toch weer op de natuurwerkgroep?
Wet AVG
Wij ontkomen er ook niet aan: medelen over hoe
wij omgaan met uw gegevens. Op onze website
staat het uitvoering vermeld. Rechtsbovenin onder privacy.
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De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit twee deelgroepen: de kleine en de grote groep. De kleine groep werkt op twee
vaste morgens: de dinsdag en de woensdag. De grote groep komt op de tweede zaterdagmorgen van september tot en
met april bij elkaar. We werken voor Landschap Overijssel, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer.
Zaterdag 13 oktober 2018: Rabbingerveld
Op het Rabbingerveld loopt sinds het hele terrein is opgeleverd, dat gebeurde in 2016, een kleine kudde schapen en
een kleine familie Schotse Hooglanders. Ze zijn in dienst
van Het Drentse Landschap en hebben de opdracht om de
nieuwe natuur van het Rabbingerveld open te houden.
Dat lukt niet helemaal. Overal komen zaailingen van berken en dennetjes uit de grond. We zien dat boompjes aan
de bovenkant worden aangevreten, maar verdwijnen uit
de hei doen ze niet. Gelukkig is er nog een andere methode om de heide open te houden: een kudde vrijwilligers.
En die doen het veel beter. Met de spade onder de arm
doken 13 leden van onze zaterdaggroep de grote vlakte
van het Rabbingerveld in. Opdracht van Chris: ´Steek de
boompjes er zoveel mogelijk uit. Dan komen ze niet meer
terug.´ Zo werd op deze mooie oktobermorgen weer een
behoorlijke oppervlakte aan heide vrijgemaakt van opslag. Om elf uur maakt Wilco de gamel met heerlijke goulashsoep open. En daarna werken we nog een kleine drie
kwartier. Als om 12 uur we in de verte de fluit van de
kaasfabriek in Balkbrug horen, stoppen we en gaan met
een voldaan gevoel naar huis. Voldaan? Hebben jullie het
hele gebied dan al onder controle? Nee, maar daar gaat
het niet om. We komen hier nog wel weer terug. En dan
gaan we weer vrolijk door. Werken in het landschap is
namelijk goed voor lijf en leden en als je het Nederlandse
cultuurlandschap in stand wilt houden nog zinvol ook.

Zaterdag 10 november 2018: Vipera strook Staatsboswachterij Staphorst
Honderden boompjes
Op deze morgen konden we onze energie weer kwijt.
Het bos zag er fantastisch uit. Het leek wel in de
brand te staan. Oorzaak? De herfstkleuren van de
talloze lariksen, groot en klein. Vlak voordat deze
naaldboom zijn naalden laat vallen krijgen deze een
goudgele kleur. Ook in de heide stonden ze. Op grote afstand al te herkennen. Helaas, ze moesten eruit.
Net als de dennetjes, de berken, de eiken en de lijsterbessen. Alleen de brem mocht blijven. Pure discriminatie op uiterlijk natuurlijk. Aan het eind van de
morgen, we waren slechts met z´n zevenen, bleek
een enorm slagveld aangericht. Honderden gesneuvelde boompjes en struiken in kleine hoopjes was het
resultaat. Weer een stuk heide gered.

In december regende het zo erg, dat we maar niet gewerkt hebben. Na de koffie ging iedereen naar huis.
Zaterdag 12 januari 2019: Wilgen knotten Mulderij
Wilgen knotten is een typische winteractiviteit. Langs een oprijlaan haaks op De Mulderij bij Dedemsvaart staat een
lange rij knotwilgen. Vier jaar geleden zijn ze voor het laatst van hun tenen ontdaan. Nu zijn ze weer aan de beurt.
Het weer werkt op deze zaterdagmorgen niet echt mee. Al gauw is het druilerig. Koud is het niet. Met z’n veertienen
gaan we aan de slag. Chris heeft de taken goed verdeeld. De grootste groep bestaat uit knotters, de rest doet niets
anders dan slepen. De afgezaagde en afgeknipte takken, in de wereld van de wilg spreken we over tenen, mogen niet
op de oprijlaan blijven liggen. Ze worden aan de rand van het hooiland neergelegd. Van wilgentenen kun je soms
niet meer spreken, ze zijn zo
dik en lang, complete bomen
worden uit de knot weggezaagd. Onze oproep in de media om gratis wilgentenen op te
halen om er leuke dingen mee
te doen, heeft een beetje respons gekregen. Twee ‘klanten’
kunnen we blij maken. Allebei
willen ze wilgen langs de slootranden stekken. Dat gaat vast
wel lukken, want een wilgentak
in de grond stelt niet zo heel
erg veel eisen. We houden iets
eerder op met deze klus. Het
regent te hard. De soep eten we
dit keer in De Wheem.
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Doordeweekse groep
17 ochtenden zijn ze bezig geweest om de bosrand van bijna 500 m
langs Grootoever terug te zetten. Het bos kwam steeds verder het pad
op waardoor de trekker van het Landschap de natte hooilanden zou
moeten. Voor de wandelaars is er nu ook weer ruimte genoeg. Verder
zijn er nog diverse kleine klussen gedaan zoals wilgen opslag lans de
Reestoevers weghalen, bomen kappen zodat Molen de Star meer wind
vangt, de ooievaarsnesten zijn weer schoongemaakt enz. Nu wordt er
hard gewerkt op Katingerveld. Nu de buurman een bos heeft aangeplant, wil Landschap Overijssel op hun aangrenzende stuk graag weer
ruimte voor hei
en gras, wat
voor de adder
en levenbarende
hagedis
weer goed is.

Naast de sauna
in IJhorst is veel
opslag weggehaald zodat de
vennen meer
licht hebben.

Herman maakte de ooievaarsnesten

De ongeveer 15 leden komen eens per maand bij elkaar. Regelmatig wordt op een mooie locatie in de regio gefotografeerd. Als de groep ’s avonds bijeen is worden de gemaakte foto’s bekeken en er wordt een thema uit de wereld van de
fotografie behandeld. Doel van de fotoclub is genieten van het maken van foto’s en proberen de techniek te verbeteren.
Voor meer info: dereestkiekers@gmail.com
In november 2018
zijn diverse leden
individueel op pad
geweest om mossen
en korstmossen te
fotograferen.
Dat
was ook de maandopdracht en op de
clubavond in december zijn de ingezonden foto’s getoond en
besproken. Op dezelfde avond in december is ook de maandopdracht
voor januari 2019 uitgelegd en dat was “Oud & Nieuw”. De interpretatie was vrij voor een ieder en dat bleek bij de bespreking van de ingezonden foto’s in januari wel. Een scala aan verschillende foto’s passeerden de revue.
Een paar techneuten onder de leden hebben ook een presentatie gegeven betreffende “De camera in de winter”. Daarbij kwamen onderwerpen zoals: kleur instellingen van de camera, sneeuw en ijs fotograferen, de batterijen op peil houden en camerabescherming tegen de winterse omstandigheden, aan bod.
Voor de verkiezing van de foto van het jaar 2018 konden de leden 2
foto’s insturen. De leden zelf konden daarna via een punten systeem
elkaars foto’s beoordelen en waarderen. Op deze manier ontstond er
een lijstje met een uiteindelijke winnaar.
De volgende maandopdrachten, vanaf februari, komen dit jaar nog
aan bod: winter, geel, voorjaar, nieuw leven, het Reestdal, kleine
beestjes, ambachten, het luchtruim, natuur op z’n retour, tegenstellingen in het algemeen en blauw.
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De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal 3 dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van het
Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. Uitgebreide verslagen staan op onze website.
Donderdag 20 november 2018: Diapresentatie
Joop Verburg
Joop Verburg is voorzitter van de natuurvereniging Zuidwolde en naast een gedreven verteller
ook een groot kenner van de natuur om ons
heen. De bijna vijftig bezoekers genieten van zijn
verhaal.
Vlinderommetje en vlindertuin
Met de wandeling ´het Vlinderommetje´ en een
bezoek aan de vlindertuin als leidraad ontmoeten
we een natuur die je rondom het mooie dorp Zuidwolde niet zou verwachten. Het mag dan niet zo
goed gaan met onze vlinders, vooral de boerenlandvlinders hebben het heel zwaar, in de presentatie spat de schoonheid van de vlinderwereld van
het scherm. De vlindertuin is ook voor veel andere
insecten aangelegd, zoals zweefvliegen of bijen.
Takkenhoogte
Joop vertelt kort over het ontstaan van de nieuwe
natuur van Takkenhoogte. Eerst boerenland met
aardappels, mais en gras, nu al zo´n twintig jaar
natuur op hele schone grond. De flora die zich hier
ontwikkeld heeft is heel bijzonder. ´ Er komen
planten voor waar je op Takkenhoogte over struikelt, zo veel staan er, terwijl ze in Nederland zeldzaam zijn.´ Takkenhoogte is/wordt een paradijs

voor plantenliefhebbers. Er staan honderden soorten paddenstoelen. In de winter kun je de klapekster en grauwe klauwier
tegen komen.
Aan het eind van de lezing is het stil in de zaal. Allemaal zijn
we onder de indruk van de kleine macrowereld waar we vaak
veel te snel aan voorbij gaan. Vanaf nu kijken we niet alleen
om ons heen, maar ook vaker naar de grond. Bedankt Joop,
voor de mooie leerzame avond!

Onze
Facebook
pagina heeft al
425 volgers! Op
dit
dynamisch
medium plaatsen
we heel veel korte
berichtjes en foto’s. Niet alleen
van ons zelf: soms
krijgen we leuke
foto’s of berichtjes
van onze volgers.
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De vogelsectie van de natuurwerkgroep bestaat uit ongeveer vijftien vrijwilligers. De werkgroep bezit, onderhoudt en
controleert kleine nestkasten, maar ook grotere kasten van kerkuil, steenuil en torenvalk. De natuurwerkgroep bezit ook
acht paalnesten voor ooievaars. Deze staan allemaal in het Reestdal. De kleine nestkasten hangen voor een groot deel in
De Haardennen en ander reservaatgebieden van Landschap Overijssel. Veel uilenkasten hangen op particulier terrein,
in schuren, bomen e.d. In het broedseizoen worden erg veel vogels geringd. Binnen de sectie is veel kennis aanwezig.
Voor informatie kun je altijd bij de volgende vogelaars terecht:
Kleine kasten, ringonderzoek kleine zangvogels: Judith Schmidt, coördinator vogelsectie algemeen: tjvogelaars2@outlook.com
Steenuilen: Henri Timmer, henri-timmer@home.nl
Kerkuilen: Rik van der Kolk, rikvanderkolk@heeringvastgoed.nl
Kerkuil
De vogelsectie bezit en beheert 35 kerkuilenkasten. De
meeste hangen in schuren bij particulieren. In 2018
waren 10 kasten bezet. In totaal konden er 25 jonge
uilen geringd worden. In twee kasten waren de jongen
te groot om te ringen. Er vlogen dus meer dan 25 jongen
uit. Opvallend was het gemiddeld aantal jongen per
nest, dat was namelijk drie. In een kast werden wel vijf
jongen aangetroffen, maar die bleken graatmager. In
de afgelopen broedperiode was het voedselaanbod
slecht. De droogte zorgde voor een matig muizenjaar.
Vogelwerkgroepen in de regio hadden dezelfde ervaringen. In deze wintermaanden gaat de werkgroep kasten
opschonen, worden oude kasten vervangen of op een
andere plek opgehangen. Dat laatste heeft vaak te maken met de bereikbaarheid. Sommige kasten zijn in het
verleden op hoogtes opgehangen die nu moeilijk bereikbaar zijn. Veiligheid is erg belangrijk!
Steenuil
De werkgroep steenuilen is niet ontevreden over de
broedresultaten van 2018. Er hangen ongeveer 30 kasten
in de regio en deze worden in het voorjaar allemaal gecontroleerd. Als dan blijkt dat er jonge steenuilen inzitten, wordt de kast nog eens vier keer bezocht. Vijf kasten
waren bezet. In drie kasten zaten 5 jongen, in twee kasten waren dat er 4. In totaal vlogen er dus 23 jonge uilen
uit. Dat uitvliegen is in het leven van een steenuil een
gevaarlijk moment. Ze zijn onervaren en erg kwetsbaar.
Ook dit jaar waren er jongen die bij het uitvliegen sneuvelden.
Jonge steenuilen worden door Henri Timmer geringd. In
drie kasten gebeurde dit. Bij twee kasten was het niet
mogelijk de jongen te pakken te krijgen. In september
werden nieuwe kasten opgehangen en bestaande kasten
werden schoongemaakt. Er kwamen ook weer meldingen
binnen van nieuwe steenuilen, maar het is nog onduidelijk of deze zich dan definitief op een locatie vestigen. De
werkgroep bestaat uit vier vrijwilligers. Voor de regio
Dedemsvaart zijn dat Bert Berkenbosch en Theo Overmars. Voor Balkbrug en omgeving zijn dat Albert Zantinge en Henri Timmer. De coördinatie van de werkgroep is
in handen van Henri Timmer.
Henri vertelt over een steenuilenpaar dat niet in onze
kasten wil broeden:
´Bij familie Z. zit al een paar jaar een steenuilenpaar
maar ze willen niet in de kast. Het mannetje slaapt er wel
in maar het vrouwtje niet. Vorig jaar zat het nest in de
schuur. Er vlogen vier jongen uit. Dit jaar weer geen

steenuil in de kast. We konden het nest niet vinden.
Maar er moesten nieuwe platen op het dak van de stal
(asbest). In overleg met de familie werd afgesproken dat
als ze wat vonden zouden ze mij bellen. Toen de platen
er afgehaald waren vonden ze het nest met 4 jongen. Het
werk stil leggen wilden we niet. Te veel gedoe. Ik heb de
jongen nog wel even snel op de foto kunnen zetten. In
overleg met de aannemer hebben we er toen tijdelijk
weer een paar platen (voor de nacht) opgemaakt. Het
regende namelijk. De volgende dag is het dak weer dicht
gemaakt. De jongen zijn later alle vier uitgevlogen. Met
een beetje samen werking kun je veel bereiken. En daar
had iedereen baat bij. Ook de steenuiltjes.´
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Vogelringstation De Smidse
Naast het coördineren van onze vogelsectie en het ringen van onze nestkastvogels heeft Judith Schmidt nog
een andere passie: een eigen vogelringstation. In de tuin
wordt regelmatig een mistnet gespannen. Het net is voor
vogels nagenoeg onzichtbaar. Zitten ze eenmaal in het
net, dan worden ze er door Judith voorzichtig uitgehaald, geregistreerd en geringd. Niet iedereen kan zo
maar in de tuin vogels vangen. Daar moet je een vergunning voor hebben. Voor het ringen overigens ook.
Bij het Vogeltrekstation zijn in ons land tientallen ringstations aangesloten. Het station van Judith heet De
Smidse. Op de website www.trektellen.nl kun je alle
gegevens van dit station lezen. Het is het enige station
in het Reestdal.

Goudhaan

Draaihals
Het is altijd maar afwachten wat er in het net vliegt, maar
een draaihals is wel een heel bijzondere vogel. En een mooie vogel
ook. Het is een soort specht. Het hoofdvoedsel bestaat uit mieren. Er
broeden maar weinig draaihalzen in ons land. De grootste kans om een
draaihals te zien heb je tijdens de trek. Veel draaihalzen vliegen in de
nazomer vanuit Scandinavië naar Afrika. De vogel die Judith ringde
was misschien ook op weg naar het warme zuiden.
Op het vogelringstation van Judith zijn tussen 2010 en 2019 meer dan
7500 vogels geringd! Bijzondere soorten ook, zoals goudvink, grauwe
vliegenvanger, sperwer, keep en kleine bonte specht. Maar liefst 50
soorten tot nu toe!
Het vogelringstation valt weliswaar buiten het werk van de natuurwerkgroep, maar het geeft wel inzicht in de soorten die in onze regio
voorkomen of die in de trektijd ons passeren.

De uitkijkheuvel op Takkenhoogte
Een aantal vogelaars uit onze natuurwerkgroep gaat er regelmatig op uit om lekker buiten naar vogels te kijken, of
om ze te fotograferen. Vanaf de uitkijkbult op Takkenhoogte heb je een prachtig uitzicht over het gebied en met een
beetje geluk kun je vanaf de bult of in de buurt ervan veel soorten waarnemen. Op de website www.vogelkijkhut.nl
vind je een overzicht van alle hutten, schermen en uitkijkpunten in Nederland. Van elke locatie kun je vinden welke
soorten er zijn waargenomen en door wie. Je zult je verbazen welke soorten er allemaal op Takkenhoogte rondvliegen.
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We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal. Het volledige verslag staat op de website.
Zondagmorgen 28 oktober 2018: Langeafstandswandeling Ruinen
Lekker wandelweer. We lopen met z´n
zestienen route 5 uit het boekje ´Dwalen
door Drenthe´ van Rob Wolfs.
De tocht begint in het dorpje Echten en
gaat dan door de boswachterij Ruinen.
Lopend langs de Gijsselter Koelen zien we
een groot heideveld. Een kleine kudde
schapen moet het gebied openhouden. Dat
lijkt aardig goed te lukken, want veel opslag in de heide zien we niet. Ook opvallend zijn de vennetjes die we passeren. Ze
liggen allemaal droog. Dwars door het bos
loopt een prachtige beukenlaan. We schatten de leeftijd van de beuken op meer dan
100 jaar. Op de kaart lijkt de route wat
saai, maar de realiteit is anders. Het aantal biotopen dat we passeren is namelijk
verrassend groot. We lopen door bossen,
lanen, over heideveldjes, we passeren oude boerderijen, en nog veel meer. Aan het
eind van de morgen hebben we bijna 17
kilometer op de stappenteller.
Zondag 25 november 2018
Er werd af en toe gevraagd om een korte wandeling,
maar het bestuur zag het niet zitten. Bang dat er te
weinig belangstelling zou zijn. Op 25 november
werd toch een poging gewaagd. En ja, er was ruim
belangstelling. Van de 18 aanmeldingen bleven er
12 over. De locatie was Holtingerveld bij Havelte.
Om 9.00 werd er bij het theehuis gestart. De dag
was grijs, maar niet te koud en het bleef droog. De
(blauwe) route was ruim 6 km en ging eerst langs 2
hunebedden en voerde daarna via bos, hei en stuifzand langs wat oorlogsoverblijfselen terug naar het
theehuis. Iedereen genoot van de mooie uitzichten.
Onderweg kwam de schaapskudde nog langs. Dik
opeen gepakt liepen de schapen over het pad, in het
gareel gehouden door de schaapshonden. Tegen
10.45 terug bij het theehuis voor een kopje koffie.
Het gebied was niet erg bekend bij de (ervaren)
wandelaars. Maar iedereen was enthousiast. Ook
over de lengte van de wandeling. Voor herhaling
vatbaar!
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In de periode oktober 2018 tot en met februari 2019
hebben we twee keer met eerste en tweedejaars
leerlingen van het Vechtdal College Dedemsvaart in
het landschap gewerkt .De opzet was anders dan in
de afgelopen twee jaar. Het Vechtdal College heeft
gekozen voor het werken in zogenaamde academies.
Binnen vijf thema´s, waaronder kunst&cultuur,
wetenschap&techniek en duurzaamheid kunnen
leerlingen kiezen uit allerlei onderwerpen waarin ze
zich op zes middagen kunnen verdiepen. Ons project
´Scholieren doen groen´ viel binnen het thema duurzaamheid.
Project 1
In de periode van 4 oktober tot en met 8 november
2018 zijn we met veertien scholieren iedere donderdagmiddag actief geweest in het Reestdal. Onder
begeleiding klusten ze voor Het Drentse Landschap.
Op twee middagen werd heideopslag verwijderd bij
het Spookmeertje, twee middagen waren ze bezig in
de oeverzone van twee poelen op Rabbinge. De vennetjes kregen niet veel licht meer en de opslag van
wilg en els werd weggehaald. De kikkers en salamanders zullen er blij mee zijn. Op de vijfde middag
werd een deel van een houtsingel bij Den Huizen
afgezet. Op donderdag 8 november 2018 kregen de
eerste- en tweedejaarsleerlingen van ons een certificaat. In De Wheem werd het project in een gezellige
sfeer afgesloten.

Project 2
In de periode van 15 januari tot en met 12 februari 2019
bestaat de groep uit 13 kinderen. Ook dit is een gemengde
groep, met dit verschil dat ze allemaal wat groter en sterker lijken dan de kinderen van project 1. Op de eerste
twee werkmiddagen (nu op dinsdag) mochten ze wilgen
knotten en dat gebeurde met veel fanatisme en werkplezier. Op dinsdag 22 januari was het op de werkplek erg
koud en zijn we iets eerder gestopt. Toch waren we tevreden over het resultaat. Na een kleine anderhalf uur lag er
een enorme oogst aan wilgentenen. Nog lang niet alle wilgen langs de oprijlaan waren klaar. Op 29 januari werden
boompjes gezaagd op Rabbingerveld. Als het project is
afgerond ontvangen ook deze kinderen van ons een certificaat.
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Reestinfo

Overijssel ingezaaid met winterrogge. Het paneeltje staat er
ook al.
Project Landbouwgewassen seizoen 2018-2019: Wat
gaan we doen?

Locatie molen De Star Balkbrug
De akker, in april 2018 ingezaaid met boekweit, wordt nu
een natuurakker. Dit is een prachtige plek, waar erg veel
wandelaars (met of zonder hond) langs komen.
Locatie Oud Avereest
Langs het fietspad tussen Oud Avereest en De Wheem zaaien
we een drie meter brede akkerrand in met eenjarige akkerbloemen. Het paneeltje plaatsen we langs het fietspad, vlak
bij de pastorie.

Spelt
In het afgelopen jaar hebben veel wandelaars genoten van ons project Landbouwgewassen in het
Reestdal. Misschien moet we dit project eens een
andere benaming geven, want het gaat inmiddels
over meer dan spelt, winterrogge, boekweit e.d. Vorig jaar zaaiden we ook een natuurakker en een akkerrand in. Hier staan niet de gewassen, maar de
akkerbloemen centraal. Het nieuwe seizoen staat
voor de deur. De start was op 29 oktober 2018. Toen
werd door ons op Den Westerhuis spelt ingezaaid.
Het project doen we samen met Landschap Overijssel. Het Landschap stelt de locaties beschikbaar,
bewerkt de grond en levert een groot deel van het
zaaigoed. De natuurwerkgroep zaait op ambachtelijke wijze de percelen in, plaats infopaneeltjes, houdt
de ontwikkeling van de gewassen bij en verzorgt de
pr op website en Facebook pagina. We hebben er
weer veel zin in! Nu maar hopen op een mooie, warme en niet te droge zomerperiode.
Locatie de Zuidberg
De Zuidberg langs het kerkenpad achter De Reestkerk wordt dit jaar niet ingezaaid. We hebben een
aantal jaren behoorlijk ´last´ van bladrammenas.
Ingezaaid akkermengsel krijgt te weinig kansen. De
vegetatie wordt komende voorjaar en zomer maandelijks gebloot. Hierbij worden planten steeds afgemaaid voordat ze in bloei komen. Door deze maatregel krijgt bladrammenas geen kans meer uit te zaaien. We plaatsten hier geen paneeltje.
Locatie Den Westerhuis
Deze vindt je langs het graspad tussen de begraafplaats van Oud Avereest en Den Westerhuis. Elke
strook krijgt een breedte van 16 meter. Spelt is ingezaaid in oktober 2018. Het infopaneeltje hebben we
toen ook neergezet. De gewassen zomertarwe, haver
en zomergerst zaaien we in april 2019. Boekweit is
gevoelig voor nachtvorst, dit mooie gewas wordt in
mei gezaaid. We plaatsen vijf paneeltjes. Grenzend
aan de stroken met gewassen ligt een deel van de es
braak. Veel mensen hebben geen idee wat dit is en
waarom braakligging noodzakelijk is. We hebben
hier al een paneeltje geplaatst. De andere kant van
het graspad is in oktober 2018 door Landschap

Project op website en Facebook
We gaan de groei en ontwikkeling van de gewassen en akkerkruiden volgen op onze website www.nwgdereest.nl. Onze
Facebookpagina gebruiken we vooral voor het plaatsen van
foto´s van dit project. Landbouwgewassen en akkerflora zijn
geliefde objecten voor fotografen. In de afgelopen zomer kon

je aan de looppaadjes en platgedrukte plekken in de gewassen wel zien dat er veel gefotografeerd werd. We vinden dat
prima. Dit project heeft vooral een educatief doel: ontdekken
waar je voedsel vandaan komt, maar ook duidelijk maken
hoe belangrijk biodiversiteit in een ecosysteem is. En natuurlijk gewoon genieten van bloeiende oude gewassen en akkerbloemen in een prachtig oud en goed bewaard gebleven cultuurlandschap.

Februari 2019
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Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, wandelingen,
dialezingen, werken in het landschap en nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk. Bij dialezingen
vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De diapresentaties worden gehouden in het Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
Zaterdag 09 februari 2019: Werken in het landschap
De klus met de knotwilgen aan De Mulderij is nog
niet klaar. Dat moet op deze zaterdagmorgen gebeuren. Hopelijk werkt het weer een keertje mee. Dit
seizoen hebben we al twee keer een werkmorgen moeten afzeggen. Dat het regent is prima voor de verdroogde natuur, maar die bakken water op zaterdagmorgen zien we liever op een andere dag vallen. Verzamelen in De Wheem om 08.45. Daarna naar de
werkplek.
Donderdag 14 februari 2019: Dialezing over dassen in
het Vecht- en Reestdal
Op donderdag
14
februari
komt Gerko
van den Akker met een
lezing
over
een boeiend
en vaak onzichtbaar
zoogdier: de
das. Het is
bekend
dat
het Reestdal een mooie dassenpopulatie kent, maar
dit prachtige dier zit niet alleen bij ons. Ook in het
oude cultuurlandschap langs de Vecht voelt de das
zich thuis. De Stichting Das & Vecht is erg actief bezig met het beschermen en monitoren van dassen in
onze regio en dat is maar goed ook. Gerko vertelt er
graag over. De Stichting houdt zich ook bezig met de
bescherming van visotter en boommarter. In de lezing
staat vooral de das centraal. Wat maakt het Vechtdal
en Reestdal zo aantrekkelijk voor dassen? En hoe herken je sporen van ze in het landschap? Dit en nog veel
meer staat garant voor een boeiende avond! Jij komt
toch ook?
De toegang is gratis, ook voor niet leden. Na afloop
vragen we wel een vrijwillige bijdrage.
Zaterdagmorgen 16 februari 2019: vogelexcursie bij
de Vreugderijkerwaard
Deze excursie werd op zaterdag 26 januari afgelast
vanwege het weer. Nu proberen we het weer. Even
buiten Zwolle ligt de Vreugderijkerwaard. Het bijna
100 hectare grote gebied is onderdeel van het Nationale Landschap IJsseldelta. Een groot deel van het
jaar is het een rustplaats 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? We
hebben al behoorlijk wat aanmeldingen, maar er kunnen nog wel wat mensen mee. Wacht dus niet te lang.

Geef je op bij Johan Tinholt: tinholtmaas@gmail.com. Je
krijgt dan meer informatie.
Donderdag 28 februari 2019: Vrijwilligersavond
Gezellige avond met de vrijwilligers van de werkgroep
landschapsbeheer en de vogelsectie. Deze twee groepen,
onze meeste actieve leden, ontvangen een uitnodiging van
het bestuur.
Zaterdag 09 maart 2019: Werken in het landschap
De laatste werkmorgen van dit winterseizoen. De werkplek
is deze morgen de houtwal vlak bij Den Huizen. Iets meer
dan de helft hebben we een paar jaar geleden afgezet. Met
succes, want de bomen en struiken zijn al weer behoorlijk
uitgelopen en de vegetatie wordt al weer dichter. Op deze
morgen nemen we weer een flink deel van de oude opslag
onder handen. Verzamelen in De Wheem om 08.45. Daarna
naar de werkplek.
Dinsdag 19 maart 2019: Dialezing over (roof)vogelleven in
het laatste oerbos van Europa
Bialowieza aan de Pools-Wit-Russische grens is een van de
weinige overgebleven laaglandoerbossen van enig formaat
in Europa. Met dit soort bossen moet Europa ooit vrijwel
geheel bedekt zijn geweest en veel vogelsoorten in Bialowieza leven dus in een omgeving waarin ze zijn geëvolueerd en duizenden jaren hebben geleefd. Van de andere
kant leven veel vogels in Nederland in een landschap dat
behoorlijk nieuw voor ze is en bovendien voortdurend en in
snel tempo verandert. Sinds 1978 onderzoekt Willem van
Manen roofvogels in Nederland en in 2002
heeft hij de kans
gehad om er een
jaar vrij rond te
lopen in het anders niet toegankelijke oerbos om daar de
roofvogels
te
onderzoeken en
om er achter te
komen of er verschillen bestaan tussen hun leven daar en hun leven hier.
De uitkomsten waren verrassend, maar vertelt Willem: ´Ik
was vooral onder indruk van het bos met zijn eeuwenoude
bomen, prachtige voorjaarsflora en de prachtig op elkaar
ingrijpende mechanismen van het ecosysteem´. In 2017
stond het Bialowieza National Park in het nieuws omdat
de Poolse regering van plan zou zijn om grote delen van het
oude bos te kappen.
De avond begint om 20.00. De toegang is gratis, ook voor
niet leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige bijdrage.
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Donderdag 28 maart 2019: Ledenvergadering
We houden onze jaarvergadering altijd in De Wheem
in Oud-Avereest. Aanvang 20.00. Leden van onze vereniging ontvangen van te voren een uitnodiging voor
deze avond, samen met het verzoek om de contributie
van 2019 over te maken. Alles wordt duurder, maar
een lidmaatschap van de natuurwerkgroep de Reest
niet. Voor een minimumbijdrage van 10 euro steunt u
ons werk en activiteiten. Het jaaroverzicht 2018 maakt
op deze avond wel duidelijk, dat we ook echt een werkgroep zijn. We waarderen uw komst!
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Zondag 26 mei 219: Korte wandeling: Vlinderommetje
Zuidwolde 7 kilometer
In november 2018 vertelde Joop Verburg, voorzitter van
de natuurvereniging Zuidwolde, in zijn diapresentatie
over het ontstaan van het Vlinderommetje. Deze wandelroute begint bij de Vlindertuin aan de rand van Zuidwolde en gaat via een ecologisch beheerd landschapspark
naar kleinschalig weide- en bosgebied. Vervolgens door

Zaterdag 13 april 2019: Afsluiting werkseizoen werkgroepen landschapsbeheer
De vrijwilligers van de beide groepen landschapsbeheer krijgen van Landschap Overijssel en de natuurwerkgroep een excursie en een lunch aangeboden. Voor
de vrijwilligers volgt meer info.
Zaterdagmorgen 20 april 2019: Vogelexcursie naar de
Engbertsdijksvenen
In dit voorjaar bezoeken we weer een vogelrijk gebied
in de regio. Wat dacht je van de Enbertsdijksvenen?
Dit gebied ligt ten oosten van Westerhaar en is een
internationaal wetland en bovendien één van de grootste hoogveengebieden van West- Europa. Voor vogelliefhebbers is een zeer interessante locatie. Als de berken hun frisgroene kleur beginnen te krijgen is het tijd
voor boompieper, blauwborst en roodborsttapuit. Vorig
jaar broedden twee paartjes kraanvogels in het gebied!
De talloze veengaten vormen het biotoop voor geoorde
fuut,dodaars, zomertaling, waterral, watersnip en nog
veel meer. Wel eens een grauwe klauwier gezien ? Of
een jagende grote zilverreiger ? We beloven natuurlijk
niks, maar de kans op een prachtige vogelmorgen is
natuurlijk heel groot. Pak je verrekijker en ga mee. Je
moet je dan wel even aanmelden. Dat kan via de mail
bij Johan Tinholt: tinholtmaas@gmail.com
Je krijgt dan meer info.
Zondagmorgen 28 april: Langeafstandswandeling rondje van 21 km Dwingelderveld
Dit is een superwandeling door één van de mooiste natuurgebieden van ons land. De route gaat vooral langs
de randen van het immens Dwingelderveld. Vanuit
Spier lopen we via het natte Holtveen richting de
Kraloërheide. In deze tijd van het jaar barst het hier
van het vogelleven. Adders liggen te zonnen in de randen van de heide. We houden steeds een prachtig uitzicht op de heide aan onze rechterhand. Een zandpad
brengt ons bij de heide van Benderse. Hier komen we
aan bij de schaapskooi, uitkijktoren en een klein infocentrum. We hebben dan ongeveer 10 km gelopen. Tijd
voor een stop. Zwervend langs de randen van de Anserdennen komen we in de buurt van de Davidsplassen.
Ook hier weer een magnifiek uitzicht op de vlakte die
hier Dwingelose heide heet. We passeren de vogelkijkhut en lopen richting de radiotelescoop. Na een korte
pauze volgen we de oude verbindingsweg en passeren
het Noorderveld waar boerderij Schoongelegen moest
wijken voor nieuwe natuur. Heb je zin om mee te gaan?
Meld je dan aan via de mail bij Jan Dijkema:
jan.dijkema@gmail.com
Je krijgt dan meer informatie

het historische essenlandschap van Steenbergen naar
het Faliebergbos en weer terug naar de vlindertuin.
Juist in deze tijd zul je je verbazen over de rijkdom aan
planten en vlinders langs de route. Je moet je wel aanmelden als je mee wilt. Dan kan via de mail van de natuurwerkgroep: nwgdereest@gmail.com. Je krijgt dan
meer informatie.
Juni 2019: Excursie Regge en Archemermaten
Datum later op de website en via de mail.

Met Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, duiken we de Archemermaten in. Een paar jaar gelden is de Regge ´verbouwd´ tot een dynamische rivier die
weer meanderend door het landschap stroomt. Op veel
locaties heeft de rivier veel meer ruimte gekregen, zijn
locaties gecreëerd voor waterberging en is het landschap
voor flora en fauna aantrekkelijker geworden. De Archemermaten is eigendom van Landschap Overijssel en niet
toegankelijk. Maar tijdens deze avondexcursie mogen
wij rond kijken. Jacob vertelt over de grote variatie aan
natuur in het gebied. Oude Regge-armen, rivierduinen,
dotterbloemhooilanden, meidoornstruweel, het is er
prachtig. Dit wordt een prachtige avond. Als je mee wilt
moet je je opgeven. Dat kan bij Jan Dijkema:
jan.dijkema@gmail.com. Je krijgt dan meer info. Het
gebied ligt vlak bij de stuw van Archem.

