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Voorpagina: Viervlek bij het Spookmeertje

Zo langzamerhand krijgen de klimaatontkenners het steeds lastiger. Weer een droge en vaak hete zomer. Net als vorig jaar
beleefden we weinig plezier aan onze ingezaaide akkerrand en
natuurakker. Juist in de periode van ontkieming bleef de regen
weg. Gevolg: we zagen te weinig van de zes ingezaaide akkerbloemen terug. Natuurlijk gaan we samen met Landschap Overijssel door met dit project. Misschien breiden we het nog wel wat
uit. Het zal toch niet elke zomer zo extreem droog zijn? Of toch
wel? Voor kwetsbare natuurgebieden als hoogvenen en beekdalen ziet de toekomst er dan niet goed uit. Neem als voorbeeld de
natte hooilanden in het Reestdal. Als die uitdrogen raakt het
hele ecosysteem gefrustreerd. Een voorbeeld. Ergens in het
Reestdal komt de zeldzame vlinder zilveren maan voor. Eitjes
worden gelegd op moerasviooltjes. De aanwezigheid van deze
plant is voor de vlinder essentieel. Net als kattenstaart en kale
jonker. Planten die van vochtige graslanden houden. Droogte
kan de relatie tussen plant en vlinder kapot maken. Weg moerasviooltje, dus ook weg zilveren maan. Dagblad Trouw publiceerde deze zomer een serie verhalen over de droogte in de Achterhoek. Daar werd je als natuurliefhebber niet vrolijk van. Was
het daarom, dat we in augustus allemaal zo blij waren met die
bloeiende heide? Eindelijk, dankzij de regen die viel, een mentale opsteker met prachtige sfeervolle foto’s en video’s van de
paarse pracht! Nu ik dit schrijf valt de regen even met bakken
uit de lucht. De donkerrode vlekken op Buienradar zijn nog
nooit zo populair geweest, ook al hebben ze steeds de neiging om
onze regio te omzeilen. Wat die buien betreft is de saamhorigheid tussen boeren, waterschap en natuurbeheerders nog nooit
zo groot geweest. Ze verlangen allemaal naar het zelfde: WATER!! Ik hoop op een hele natte winter, met een Reestdal dat
weer eens ouderwets blank komt te staan. Of nog mooier, knijpstuwen bij Den Kaat en Rabbinge, die gebruikt moeten worden.
Laat al dat water dat we nog van de regengoden te goed hebben

Zilveren maan
maar vallen! Oh ja, we hebben weer een leuk
programma samengesteld. Zie agenda. En verder
laat de inhoud van deze Reestinfo zien wat we
als vereniging in het afgelopen jaar hebben gedaan. Dat is best veel.
Vriendelijke groet, ook namens de andere bestuursleden,
Jan Dijkema
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De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit twee deelgroepen: de kleine en de grote groep. De kleine groep werkt 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.
Informatie over beide werkgroepen kun je krijgen bij Chris Bisseling, coördinator landschapsbeheer:
chris.bisseling@planet.nl
Zaterdag 9 februari 2019: wilgen knotten deel 2
Eindelijk werkte het weer mee. Nu eens geen koude
snijdende wind of een vies miezerig motregentje, nee het
leek wel voorjaar. En dat op de tweede zaterdag van
februari. Prachtige wolkenlucht en dat je soms door de
harde wind bijna de knotwilg werd uitgeblazen, ach we
namen het gewoon op de koop toe. Wat kan werken in
het landschap mooi zijn! Met zijn twaalven waren we
deze morgen. De laatste van de dertig wilgen moesten
geknot. Iedereen die ervaring met wilgen knotten heeft,
weet ook dat het niet alleen mooi, maar vooral ook best
pittig werk is. De wilgen die we bewerkten waren vier
jaar geleden voor het laatst geknot. Dat gaat ons dus
niet weer overkomen. Nou ja, volgende winter nog een
keer. De meer dan twintig wilgen die verderop in de
hooilanden staan zijn volgende jaar ook weer vier jaar
lang niet geknot. Maar daarna, dan hebben we alles
weer onder controle. Misschien nemen we ze dan wel om
de twee jaar onder handen. Van wilgentenen kon je nu
vaak niet meer spreken, er werden complete bomen uit
de knot gezaagd, zo zwaar en dik waren de takken.

Zaterdag 13 april 2019: afsluiting werkseizoen
Vanaf 15 maart werken we niet meer in het landschap. Het
zou te veel verstoring opleveren, dus laten we de flora en
fauna een paar maanden met rust. April is de maand waarin het bestuur van de natuurwerkgroep samen met Landschap Overijssel de vrijwilligers van beide werkgroepen
een excursie en een lunch aanbieden. Op deze zaterdagmorgen ging de groep met Hans Dijkstra de Lemelerberg
op. Hans vertelde over de houtkap die het landschap een
totaal andere aanblik zal geven. Bossen wijken voor heide.
Een proces dat voor meer variatie in de biodiversiteit zal
zorgen. Voor de zaterdagmorgengroep begint het seizoen
weer in september.

Zaterdag 9 maart 2019: afzetten houtwal
Lekker pittig weer. Wind, wolken, zonnetje, typisch
maarts sfeertje. Het is de laatste seizoenklus voor de
zaterdagwerkgroep landschapsbeheer van dit werkseizoen. Na twee zaterdagen wilgen knotten duiken de vrijwilligers nu een houtwal in. Deze strook ligt haaks op
het fietspad Balkbrug-Oud Avereest tegenover Den Huizen. In februari 2015 is hier begonnen met het stapsgewijs afzetten van bomen en struiken. Nu is het laatste
deel van de houtwal aan de beurt. Op deze locatie is erg
goed te zien, hoe een houtwal zich herstelt nadat deze is
afgezet. Bomen en struiken lopen met veel stammetjes
uit, voor veel dieren geeft de vegetatie dan meer voedsel
en beschutting dan een wal of singel met hoge opgaande
bomen. Vlinders kunnen zich aan de zuidzijde opwarmen in de zon. De dichtere begroeiing en de opgeworpen
takkenrillen bieden zangvogels als winterkoning, heggenmus en roodborst nestgelegenheden. Het regelmatig
afzetten van houtwallen en houtsingels, vroeger werd
dit door de boeren gedaan, is gunstig voor de biodiversiteit in het landschap. Wij werken hier graag aan mee.
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Doordeweekse groep
Half juli begonnen de doordeweekse groep met het jaarlijkse onderhoud aan het kerkenpad en de Huizingerwijk. 2 weken lang was het
te warm om te werken: zomerpauze. Daarna is er (prikkel)draad weggehaald in het Reestdal. In het Heuveltjesbos zijn dode bomen langs
wandelpaden weggehaald. Daarna is de Haardennen aan de beurt. De
brandweer kon er weer eens niet door: bomen groeien nou eenmaal.
Dus de brandgang is weer opgesnoeid. Een brandweerwagen heeft
een corridor nodig van 4 bij 4 meter, en dat is best veel. Hopelijk hoeven ze er nooit echt gebruik van te maken. En nu is de heide weer aan
de beurt. Het is al weer 2 jaar geleden dat we hier intensief bezig zijn
geweest. Toen is er heel veel uitgespit. Helaas, de dennen en berken
zaaien zich weer uit. Maar we hebben wel profijt van de vorige keer:
er is veel minder opslag en het is er makkelijk uit te trekken. De
schop en takkenschaar blijven wel nodig. Het gaat nu een stuk sneller.

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
Een greep uit de activiteiten van onze fotoclub:
Zaterdag 2 maart 2019: portretfotografie
Edward Boer van Fototaalkennis gaf deze
morgen een workshop over portretfotografie. Negen leden van de fotoclub deden hier
aan mee. Eerst werd het theorie gedeelte
gedaan. Uitleg over wat een portret is en
wat heb je nodig hebt.. Bij portretfotografie
zet je iemands leven heel even stil. Dit wil
jij zo voordelig mogelijk doen voor diegene
die jij portretteert. Lens en instelling van
camera. Dus de techniek is belangrijk. Je
andere accessoires zoals, softbox en lampen en achterschermen zijn belangrijk. Een
model is ook belangrijk. Met deze maak jij
duidelijke afspraken. Wat wil jij als fotograaf, wat wordt verwacht. Maar wat verwacht jij van het model? Ook jouw omgang
en sturing naar het model is belangrijk.
Door goed uitleg te geven wat jij verwacht
en gaat doen kan de fotoshoot ook veel soepeler verlopen en ontspannener gaan. Dan
kan het karakter van de model ook beter
belicht worden en te zien zijn in de foto.
Toen kwam de praktijk. Ja, hoe was het
ook al weer. Maar eenmaal aan het oefenen
werd iedereen enthousiaster. Leden van de
fotoclub waren zelf model in deze workshop. Eén schaap over de dam………….was
hier wel van toepassing. Aan het eind van
deze workshop werden de leukste en grappigste portretfoto’s gemaakt. Ieder ging
tevreden en weer met een ervaring rijker
naar huis. Nu thuis maar alle familieleden
op foto zetten.

Zaterdag 1 juni 2019: met de fluisterboot door De Wieden
Dit keer moesten de fotografen vroeg op. Ze zijn bij Sint Jansklooster aan het varen geweest. Mooie stille boot met gids van
Natuurmonumenten. De tocht ging 2 uur door De Wieden en
over de Beulakerwijde. Het was een zeer mooi begin van de
dag, zon, windstil, ook nog geen enkele andere bezoekers op
het water. Iedereen had wat te fotograferen. Water, vogels,
bloemen en riet. Er werd onder ander de zwarte stern gefotografeerd. De vogel heeft een voorkeur voor moerasachtige gebieden met ondiep water. Oorspronkelijk deden ze dat op drijvende waterplanten zoals krabbenscheer. Toen deze plant
steeds zeldzamer werd, liep de populatie zwarte sterns ook
sterk terug. Natuurmonumenten probeert deze bijzondere
soort te behouden door het uitleggen van alternatieve broedplekken. Een groep vrijwilligers maken broedvlotjes, leggen ze
uit in het water en monitoren de broedende zwarte sterns. Zo
worden er elk jaar bijna 200 broedparen van de zwarte stern
geholpen! Waar wij met zijn allen weer van kunnen genieten.
Deze morgen mochten wij ook aantal op de gevoelige plaat
vastleggen. Iedereen heeft genoten van deze morgen. Het is
voor herhaling vatbaar.

Foto: José Batterink
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Zaterdag 29 juni 2019: Vreugderijkerwaard
Met 7 leden van De Reestkiekers naar de Vreugderijkerwaard
gereden om dit mooie natuurgebied naast Zwolle te bekijken en
om leuke foto’s te maken. Het was mooi weer, iets teveel zon,
maar in ieder geval lekker droog. De auto’s geparkeerd op een parkeerplaats op loopafstand van de Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20 te Zwolle. De Vreugdehoeve is een biologische schapenmelkerij. Naast de parkeerplaats ligt een pad naar de dijk.
Van daaruit heb je een prachtig overzicht over een groot deel van
het terrein. Je kunt fietsend en lopend het terrein gedeeltelijk in.
Voor ons als fotografen lag een mooi gebied voor ons met een scala
aan fotografeer onderwerpen. Veel in bloei staande vegetatie, heel
veel kleinere insecten, vlinders, vogels en uiteraard mooie vergezichten. Een nieuwe watergeul, die veel watervogels aantrekt.
Veel struikgewas met daartussen hoge en lage beplanting.

Putter door Jan Tempelman

De nwg organiseert in het donkere seizoen drie dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. Uitgebreide verslagen van de lezingen staan op onze website.

Donderdag 14 februari 2019: dassen in Vecht-en Reestdal
Met Gerco van den Akker van Stichting Das &Vecht hebben we deze avond een enthousiaste en deskundige dassenkenner in huis. Bijna 50 bezoekers horen allerlei bijzonderheden over de grootste marterachtige van ons land.
Das&Vecht is met ongeveer 30 vrijwilligers actief op het
gebied van bescherming van dassen en boommarters en
totters, vooral in het Vechtdal. Gerco begint met een beschrijving van de bouw van het dier. De das moet het niet
van zijn ogen hebben, want die zijn slecht. De neus moet
het doen. De omgeving wordt vooral op geur afgetast. Elke
dassenfamilie heeft zijn eigen geur. Als een stofzuiger snuffelend en ruikend komt de das in en op de grond van alles
tegen. Hij is dol op wormen, kevers, emelten en slakken. Bij
een dassenburcht kun je zien of de burcht bewoond is: let op
dassenhaar aan prikkeldraad, krabplekken op een boom,
zandputjes met daarin dassenkeutels, enz. De pootafdruk
heeft duidelijk vijf tenen met lange nagels. De das is een
familiedier. Burchten worden gegraven in hooggelegen
landschap, zoals wallen en dekzandruggen. Het ondergrondse gangenstelsel kan een heel groot oppervlakte hebben. Een familie bestaat uit 2-12 dieren. Dit aantal staat in
relatie met het voedselaanbod in de omgeving van de
burcht. Veel voedsel, grotere families. De grootste vijand
van de das is de auto en de mens. In de begin jaren ’80, was
de situatie voor dassen in ons land beroerd. Rond de 1200
dassen in Nederland en hooguit 2 in het Vechtdal. In 1984
werd een ‘Dassenplan’ gestart. Op 26 locaties in ons land
werden ongeveer 200 dassen uitgezet. Dat gebeurde ook in
het Vechtdal en Reestdal. Met veel succes.

Dinsdag 19 maart 2019: roofvogels van Bialowieza.
De zaal was met bijna 60 bezoekers goed gevuld.
Gastspreker is Willem van Maanen, werkend voor
Sovon en een boeiend verteller. Twee jaar deed hij
roofvogelonderzoek in de bossen van het Poolse Bialowieza. De lezing begint met oude kaarten van onze
omgeving. Vanaf eind 19e eeuw tot nu zien we hoe de
omgeving van Dedemsvaart en Balkbrug in een snel
tempo verandert. Als je roofvogels wilt bestuderen in
een landschap waar ze al eeuwen voorkomen moet je
niet in Nederland zijn, maar in een omgeving die niet
is veranderd. Dus naar Polen. Het oerbos van Bialowieza is zo’n 5000 ha groot. In de herfst trekken veel
vogels weg. Klapeksters, pestvogels en notenkrakers
zoeken andere voedselgebieden op.
Willem zoekt contact met plaatselijke biologen. Nestkastonderzoek kennen ze niet, jonge vogels worden

uit natuurlijk holtes gehaald. Om roofvogels te bestuderen moet je natuurlijk kijken naar het gedrag, maar
nog belangrijker is het broedresultaat. De meeste
roofvogels bouwen hun nesten in hoge bomen: veel
klimwerk. Gedegen onderzoek doe je als je nesten
meerdere malen bezoekt. “Ik vind in bomen klimmen
erg leuk om te doen, dus vaak omhoog de boom in is
voor mij geen probleem.’ Willem klimt naar nesten op
hoogtes van meer dan 30 meer. Nesten van o.a. wespendief, sperwer, havik, schreeuwarend en boomvalk
worden gemonitord en in kaart gebracht.
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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 coördinatoren terecht.

Broedseizoen 2019

Boomklever

Kleine nestkasten en geringde vogels
Het was een jaar met twee gezichten. De Ommerschans, Canadabos,
Molenbos, Katingermeertje, Jan Plas en de tuinen van Mien Ruys
hadden een vrij normaal broedseizoen. Niet een bijzonder goed jaar
maar een redelijk jaar. De meeste Bonte vliegenvangers werden geringd in het Molenbos en het Canadabos.
Helaas maar twee broedsels van Boomklevers op onze routes.
Slechts 1 in het Katingerbos en 1 in het Canadabos. Gelukkig weer
een broedsel van een Glanskop in het Canadabos. Vaak broedt deze
vogel een aantal jaar achter elkaar in hetzelfde kastje, we kijken
voor de Glanskop dus uit naar volgend jaar.
Nu de andere kant van het verhaal. Enorm veel verstoring op de routes De Poele, Hulsingbosje en de Haardennen.
Kasten werden van de boom gerukt en leeg geplunderd, Nestmateriaal, door het vlieggat of via het losgerukte deksel
naar buiten gerukt. Eieren en jonge vogels werden opgegeten. Maar ook volwassen vogels werden gepakt. Het was
soms een compleet slagveld. Er zijn daardoor ook maar weinig broedsels groot geworden. Dit is al het 2de seizoen dat
dit gaande is. De dader is hoogstwaarschijnlijk de Boommarter die met zijn familie in de Haardennen huist. Volgend
seizoen proberen we maatregelen te nemen op dit te voorkomen.
De resultaten van de kleine nestkastvogels die geringd zijn.
Vogelsoort

Adult

Juveniel

Terug vangst

Bonte Viegenvanger

5

205

1

Boomklever

15

Glanskop

9

Grauwe Vliegenvanger

4

Koolmees

3

30

Pimpelmees

1

9

Roodborst
Totaal

1

2
9

274

2

Kleine kasten, ringonderzoek kleine zangvogels: Judith Schmidt,
coördinator vogelsectie algemeen: tjvogelaars2@outlook.com
Rabobank Clubkas Campagne 2019
Ook dit jaar deden we weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne. In de enorme lijst van verenigingen, stichtingen en ander organisaties wisten de leden van de Rabobank ons wel te vinden. We mochten maar liefst 689,91 ontvangen. Bedankt, iedereen die op ons gestemd heeft! Het geld gaan we besteden aan de vogelsectie. Een groot
deel van het bedrag zal worden besteed aan metalen korfjes die op
kleine nestkasten worden gemonteerd om predatie van eieren en jongen te voorkomen. Afgelopen broedseizoen hadden we op een aantal
routes erg veel last van verstoring van broedsels. Hoofdverdachten
zijn de steenmarter en boommarter. Van deze dieren is bekend, dat ze
in staat zijn om via het vlieggat eitjes en/of jonge vogels weg te halen.
Volgend broedseizoen 2020 is een groot deel van ons nestkastenbestand “marterproof” gemaakt. Het geld wordt dus goed besteed.

Grauwe vliegenvangers broeden niet in
een kast, maar “open en bloot”. Dus
extra kwetsbaar voor rovers. Misschien
hielp de stenen vogel?
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Steenuilen
Maar liefst 30 uilenkasten controleert de werkgroep die door Henri Timmer wordt gecoördineerd. In het broedseizoen 2019 waren vijf kasten bezet. De werkgroep kon van drie kasten
12 jongen ringen. Henri vertelt: “Eén kast kon
ik niet bij komen, de zes jongen maar niet geringd. Er was ook een kast met 5 eieren. Die
waren niet bevrucht. De steenuiltjes hebben
lang zitten broeden maar hebben het na een
aantal weken toch opgegeven. Ik heb toen de
eieren stuk gemaakt. Er was geen 1 ei bevrucht
(helaas). En er zat dit jaar weer een nest in een
schuur waar ik niet bij kan. We hebben er wel
een kast hangen maar daar gaat alleen het
mannetje in om te slapen. Wij hebben 4 jongen
gezien.” In totaal werden 32 eieren geteld . Samenvattend: Er vlogen 22 jongen uit, daarvan
konden er 10 niet worden geringd. Negen eieren kwamen niet uit. Veel kasten met spreeuwen.
Steenuilen: Henri Timmer,
henri-timmer@home.nl

Kerkuilen
Het was een broedjaar met grote legsels. Alle gecontroleerde
bezette kasten hadden 5 jongen en 1 kast zelfs 6 jongen! De
grote aantallen jongen valt niet alleen op maar ook dat alle
kasten zoveel jongen hebben. Met andere woorden door voldoende voedsel aanbod in het gehele ringgebied zijn er grote
legsels. Totaal zijn er 44 jongen geteld en daarvan zijn er 34
geringd. Dit verschil heeft te maken met dat sommige jongen
te jong waren op het moment dat wij er waren om te ringen.
Ook waren we bij een paar nesten te laat. Aangezien Kerkuilen
het hele jaar door kunnen broeden loop je wel eens een broedsel mis. Dit jaar geen last gehad van Steenmarters! Bij 3 kasten verdeeld over het gebied is nog gekeken naar een tweede
broedsel. Aangezien er voldoende voedsel was had dit goed gekund. Helaas niets aangetroffen. Verder hebben we twee hoge
kasten verwijderd en wat lager nieuwe kasten opgehangen
i.v.m. de veiligheid. Afwachten tot het nieuwe seizoen of de
uilen deze verandering accepteren.
Kerkuilen: Rik van der Kolk,
rikvanderkolk@heeringvastgoed.nl

Vogelcursus voorjaar 2020
We gaan in het vroege voorjaar van 2020 een vogelcursus organiseren. In grote lijnen staat het programma al vast. We presenteren vogels die we in onze regio kunnen tegenkomen, maar er is
meer. We gaan kritisch kijken naar het landschap om ons heen,
kijken naar de vogelvriendelijke tuin, vertellen over de vogeltrek,
over zang en andere manier van communicatie. We geven tips
over gebieden waar je van vogels kunt genieten. Ook vragen we
ons af wat een vogel eigenlijk is en hoe dit vliegende wonder gebouwd is. En nog veel meer. De cursus bestaat uit ongeveer vier
avonden en een excursie in april/mei naar een vogelrijk gebied in
de regio. In de Reestinfo van februari volgt meer info.

Jonge witte kwikstaart
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We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal. Het volledige verslag staat op de website.
Zaterdag 16 februari 2019: vogelexcursie Vreugderijkerwaard
Twee weken geleden moesten we de vogelexcursie naar de
Vreugderijkerwaard annuleren wegens slecht weer. 16 februari gaan we dan toch. Met z’n zestienen. De omstandigheden
zijn nu wel heel erg anders. Vanaf de IIsseldijk hebben we een
prachtig uitzicht op de Vreugderijkerwaard. De IJssel heeft
hier mee ruimte gekregen. De dijk is namelijk meer landinwaarts verplaatst en de ruimte die ontstond bestaat nu uit
meerdere ondiepe geulen. Door de natuurlijke afzet van zand
en verstuiving zijn rivierduintjes ontstaan. Onder leiding van
gids Johan Tinholt overzien we eerst het gebied vanaf de hoge
dijk. Verrekijkers zijn hier geen luxe, want de meeste vogels
zijn ver weg. Gelukkig heeft een aantal van ons een telescoopkijker op statief. We zien al wat leuke soorten: grutto, slobeend, krakeend en smient, de fluitende eend. In de lucht ook
druk vliegverkeer: overvliegende grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen. We lopen richting de vogelkijkhut. Twee
baltsende futen, altijd een prachtige show. En een paartje
nonnetje, ook al zijn ze gauw weer gevlogen. Ach hier is altijd
wel wat te zien.

Zaterdag 20 april 2019: vogelexcursie Engbertsdijksvenen
Vogels kijken is een leuke hobby. Je weet nooit wat je gaat
zien. Voorspellingen en verwachtingen kunnen vaak zo de
prullenmand in, maar als je nergens meer op rekent zie je
vaak de mooiste dingen. Soms vallen alle goede dingen samen
en kan het eigenlijk niet meer mis gaan. Zoals op deze zaterdagmorgen. Zonovergoten landschap, weinig wind, kraakheldere lucht. Tijdstip? Periode dat vrijwel alle vogels bezig zijn
met hun territorium of nestbouw. Dus veel zang en onrustig
gedoe. Locatie? Het noordelijke deel van de Engbertsdijksvenen, één van de mooiste hoogveengebieden van ons land en
rijk aan vogels. We horen de zwartkop, de tjiftjaf en zien een
boompieper. Een aantal van ons vertelt nog nooit een blauwborst te hebben gezien. Gelukkig hebben we twee ervaren vogelaars mee. Johan, gewapend met telescoop en een ontzettend
scherpe waarnemer en Henri, die alle soorten die ons land
voorkomen kent. Henri houdt vanmorgen ook de administratie
bij. Het duurt niet lang of we hebben beet. Blauwborstpaartje
vlak langs het pad! In het struweel zien we rietgorzen druk in
de weer. Op een afstandje ontdekken we ook onze eerste roodborsttapuit. Op en rondom het water is er veel activiteit. Dodaars, wintertaling, tureluur, wilde eend en overvliegende grauwe ganzen. Als we later doorlopen zien we een veldleeuwerik,
die het heel druk heeft met het zoeken naar nestmateriaal. De
show van een boompieper blijft leuk om te zien. We brengen
drie uur door in dit schitterende natuurgebied. De rust verrast
ons een beetje, want het kan hier best wel druk zijn.

Zondag 28 april 2019: 22 km rondje Dwingelderveld
Het weer is goed, ideale temperatuur van rond de
12 graden. Een pittige wandeling van bijna 22 kilometer. We lopen langs de randen van het immens
grote heidegebied. Het is een van de grootste natte
heideterreinen van West-Europa en het wemelt
van de kleine gebiedjes die allemaal een eigen
naam dragen. Op onze route passeren we o.a Holtveen, Benderse, Anserdennen, Davidsplassen en
Moordenaarsveen. Er vliegen twee kraanvogels
over en we zien een boompieper als een parachute
naar beneden komen. De prachtige plek bij de vernieuwde schaapskooi van Ruinen is een ideale plek
voor een koffiestop. In de verte dwaalt de herder
met zijn kudde. Verder is het vooral de stilte die
opvalt.
Kuieren met een groep heeft voor- en nadelen. Om
met het nadeel te beginnen. Je kijkt minder om je
heen. Al gauw loop je met iemand te praten en dat
is vaak heel erg gezellig, maar de kans dat mooie
dingen aan je voorbij gaan is groot. Het voordeel is,
dat je in een groep veel makkelijker loopt. Na 4 uur
en 15 minuten komen we bij de Boslounge aan. De
koffie/chocolademelk gaat er goed in! Als we bij de
auto´s aankomen begint het te regenen. Perfecte
planning!
Zondag 26 mei 2019: 8 km Vlinderommetje bij
Zuidwolde
Afgelopen zondag 26 mei organiseerden we een
korte wandeling van ongeveer 8 km door het prachtige Zuidwolde. Er hadden zich 19 leden aangemeld. De wandelaars startten bij de Carpoolplaats
bij de rotonde in Zuidwolde. Het vlinderommetje is
een bijzondere wandelroute die bekend staat om de
vlinders, libellen maar ook insecten. Langs de route zagen we wilde planten (zelfs orchideeën), maar
nog weinig vlinders. Halverwege de route koffie bij
camping de Entekoele. Daarna langs de begraafplaats richting de volkstuinen en de mooie vlindertuin. Het was een prachtige zondagochtend. We
mochten genieten van een heerlijke wandeling.
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Woensdagavond 29 mei 2019: rondleiding door de Archemermaten
Met Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, mochten we met een groep van 20 belangstellenden de prachtige hooilanden van de Archemermaten
in. Dit gebied ligt langs de Regge, vlak bij de stuw van
Archem. Het is kwetsbare natuur, dus niet toegankelijk. Jacob vertelde over de geschiedenis van het terrein, over het beheer van nu en over de ontwikkeling
van de natuur in de komende jaren. Voor het gebied is
de gegraven geul erg belangrijk. Als in de komende tijd
een nieuwe stuw in de Regge is gerealiseerd, zal deze
laagte op de Regge worden aangesloten. Dat betekent
dat er dan altijd water door een geul stroomt. Als in de
winter het water hoog staat, zal dit gebied overstromen. Dat is heel wenselijk, want dan krijg je natuur,
zoals dat in Europa langs beken en rivieren voor komt.
Flora en fauna krijgen zo nieuwe kansen. Kleinschalig
maaibeheer en een kudde grote grazers zorgen voor
een grotere biodiversiteit. Het gebied is aan het verruigen. Vroeger lagen de hooilanden achter een hoge kade
van de Regge. Nu is die dijk weg en kan dit 30 ha grote
gebied zich als een waardevol reservaat in het Reggedal ontwikkelen.
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Donderdag 13 juni 2019: rondleiding door Drogteropslagen
Net als de vorige was ook deze excursie volgeboekt. Onder
dreigende onweersluchten wandelden 22 personen door een
nieuw natuurgebied in de bovenloop van de Reest. De excursie werd geleid door Harald de Graaff, districtsbeheerder bij Het Drentse Landschap. Harald vertelde over de
natuurontwikkeling van het gebied. De komende jaren zal
hier een broekbosje ontstaan, gaat het landschap verruigen
en zullen de graslanden kruidenrijker worden. Vanuit het
dorpshuis in Drogteropslagen kun je hier een leuk ommetje
langs de Reest maken. Er is een vogelkijkscherm gerealiseerd. Volledig terecht, want het 13 ha grote gebied is inmiddels door de vogelwereld ontdekt. Er zijn al heel wat
bijzondere soorten gezien. De Reest heeft hier weer een
deel van haar meanders terug gekregen en het gebied kan
veel water opslaan als dat nodig is. Jammer, dat het alleen
aan de Drentse kant gelukt is om het beekdal weer natuurlijker te maken. De graslanden aan de Overijsselse overkant worden intensief beheerd. Toch heeft het gebied de
potentie om uit te groeien tot een mooi gebied met een interessante biodiversiteit. De toekomst zal het uitwijzen.

Vrijwilligersavond 2019: de Groene Opkikker voor Klaas en Thom
Ieder jaar organiseren we voor onze actieve vrijwilligers een gezellige avond met een hapje en een drankje. Zo ook op
donderdagavond 28 februari 2019, dit keer in restaurant Schnitzel en More in Dedemsvaart. Sinds vorig jaar wordt
op deze avond iemand in het zonnetje gezet. Hij/zij krijgt dan een toespraak, een ‘Groene Opkikker´ en nog een andere attentie. We doen dat omdat we blij zijn met het vele werk gedaan door al die bijna veertig leden van de werkgroepen landschapsbeheer, vogelwerkgroep en de werkgroep van de fotoclub. Zij laten het hart van onze vereniging kloppen. Immers, een organisatie zonder actieve leden is zo goed als klinisch dood.
Gedreven en ervaren
De kleine werkgroep landschapsbeheer werkt vol enthousiasme op
dinsdag- en woensdagmorgen. Ze zijn niet allemaal de jongste meer,
maar leeftijd speelt in dit groepje van rond de acht personen geen grote
rol. Met veel passie werken ze onder leiding van coördinator Chris Bisseling op de mooiste plekken in het Reestdal. Thom en Klaas doen al
jaren mee. Deze 70-plussers zijn ervaren mannen in landschapsonderhoud. Er is op dit terrein nauwelijks iets te bedenken, dat ze niet gedaan hebben. Wilgen knotten, sloten uitbaggeren, hakhout afzetten, bosranden opsnoeien, opslag uit de heide verwijderen, boompjes
planten, het is maar een kleine greep uit hun werkzaamheden. De
hoogste tijd om deze twee gedreven mannen eens goed de waardering
te geven die ze verdienen.
Fotoabum
Na een toespraakje van Chris ontvingen beide mannen naast een hartelijk applaus de Groene Opkikker en een prachtig fotoalbum. Daar
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Reestinfo

Over Landbouwgewassen, een bloemrijke
akkerrand, een natuurakker en de droogte: een terugblik
Net als de zomer van 2018 was dit jaar
ook weer droog en vaak erg warm. Regen
van betekenis viel pas in de eerste helft
van augustus, voor de ontwikkeling van
de gezaaide akkerbloemen was dat natuurlijk veel te laat. De graanstroken deden het goed, de akkerrand en de natuurakker duidelijk minder. Een overzicht van
ons project.
Bloemrijke akkerrand
Langs het fietspad vlak bij de Reestkerk
grenzend aan een es met winterrogge
zaaiden we op 29 april 2019 een drie meter brede rand in met een mengsel van
akkerkruiden (bolderik, korenbloem, gele
ganzenbloem, echte kamille, bleke klaproos, reukloze kamille en grote klaproos), boekweit en drie zomergranen (haver, zomergerst en zomertarwe). Het begin was veelbelovend. Met enige regelmaat viel er wat regen, zodat de zaden konden ontkiemen. Boekweit overheerste in combinatie met korenbloemen. Daarna kwam de droogte. De felle zon deed later de rest. Bloemen als gele ganzenbloem en bolderik kregen het moeilijk. Ze stonden er wel, maar helaas mondjesmaat. Kamille en klaproos zijn
nauwelijks opgekomen. Al met al een beetje teleurstellend deze akkerrand. Je ziet in het boerenland ook vaak randen
die ingezaaid zijn met phacelia, bladrammenas, kaasjeskruid en gele mosterd. Landschap Overijssel kiest echter samen met ons voor inheemse akkerbloemen. Daar past een mooie plant als phacelia niet in. Misschien moeten we overwegen om het toch eens te proberen.
Natuurakker
Deze akker ligt bij molen De Star bij Balkbrug. Een mooie plek voor deze functie. Net als de akkerrand ingezaaid in
april met hetzelfde mengsel van drie granen en boekweit en dezelfde akkerbloemen als in de akkerrand. De granen
en de boekweit deden het erg goed, op een aantal plekken bloeide de gele ganzenbloem massaal in combinatie met
korenbloem, maar ook hier lieten de andere akkerbloemen het behoorlijk afweten. Jammer, want een akker vol met
klaproos, korenbloem en bolderik is een prachtig gezicht! Duizendblad stond er genoeg, net als vorig jaar. Dit is een
meerjarige plant, die zich ondergronds via wortelstokken verspreidt. Bovendien kan duizendblad erg goed tegen
droogte. Het is een mooie plant om in een natuurakker te hebben, maar ingezaaid hebben we deze dus niet. Ook hier
heeft de droogte en de verzengende hitte veel kleine zaailingen de das om gedaan.
Zes landbouwgewassen op een rij
Tussen de begraafplaats van Oud/Avereest en Den
Westerhuis loop je over een mooi graspad tussen twee
essen door. Op deze plek vind je de locatie van ons project `Oude landbouwgewassen in het Reestdal`. Samen
met Landschap Overijssel zaaien we hier ieder jaar zes
gewassen in. Aan de westzijde van het pad liggen vijf
16 meter brede stroken met spelt, haver, boekweit, zomertarwe en zomergerst. Aan de oostzijde van het pad
is een grote akker ingezaaid met winterrogge. We hebben bij elke strook een infopaneeltje neergezet. Nu, aan
het eind van de zomer blijven de stroken liggen. De
overheersende kleur is nu bruin. Geoogst wordt er niet,
de uitgebloeide gewassen zitten vol met zaden en daar
profiteren nu, maar straks ook in de winter, heel veel
vogels van. Je zier er nu al regelmatig geelgorzen en
putters opvliegen. Spelt is slecht opgekomen. Het is een
wintergraan, we hebben de strook in oktober 2018 ingezaaid. In het voorjaar lag de strook er nog goed bij,
maar gedurende de zomer was er van de spelt niet veel meer te ontdekken. De strook stond wel vol met korenbloem
en kamille. Ook prima. Het hele terrein was in de afgelopen maanden een lust voor het oog. Aan de gangetjes en open
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Inventarisatie Dassenburchten
Het Reestdal heeft een gezonde en levensvatbare dassenpopulatie. Om een idee te krijgen van de omvang van deze
groep marterachtigen worden jaarlijks alle burchten nagelopen en gecontroleerd op bewoning en eventuele aanwezigheid van jongen. Dit monitoren gebeurt in de maanden
mei/juni. De kans op het zien van dassen is overdag niet
erg groot, maar bepaalde sporen als mestputjes, krabbomen, dassenhaar, graafwerk e.d. vertellen veel over de
aanwezigheid van dassen in een burcht. De inventarisatie
werd door drie vrijwilligers gedaan. In het werkgebied
van de nwg, in grote lijnen de voormalige gemeente Avereest, werden zo’n 20 burchten bezocht. Die waren niet
allemaal bewoond. Sommigen bleken verlaten en in vervallen staat, andere burchten bleken wel belopen, maar
was het niet duidelijk of ze ook permanent bewoond waren. Van acht burchten kon met zekerheid worden vastgesteld dat ze bewoond waren en bij een aantal hiervan werden ook sporen van jonge dassen gezien. De gegevens
gaan o.a. naar Stichting Das&Vecht.
Contactpersoon voor de dassenburchten in het Reestdal:
Harm Bloemhof: HarmBloemhof@planet.nl
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Wat je zoal met wilgentenen kunt doen
Afgelopen winter werd door ons een hele rij wilgen
geknot en in de komende wintermaanden gaan we
daar mee door. Bij het knotten worden de takken boven de knot afgezaagd. Dat levert een hele hoop snoeiafval op. Met wilgentenen kun je erg veel leuke dingen
doen. Zonde om ze weg te gooien! Het hout is zacht en
buigzaam en geschikt voor allerlei toepassingen: een
rij wilgen stekken, voor kinderen een hut bouwen,
afrasteringen, bonenstokken voor in je groentetuin,
een midwinterhoorn maken, noem maar op. Ooievaarsstation De Lokkerij haalde een aanhanger wilgentenen op. Medewerkers van de tuinen van Mien
Ruys kwamen langs voor takken om te gebruiken in
het kinderbos. Twee particulieren belangstellenden
haalden staken op om thuis een rij wilgen te planten.
Wil jij ook wilgentenen ophalen? In de komende winter gaan we weer een hele serie wilgen knotten. De
natuurwerkgroep biedt de gelegenheid om wilgentenen gratis op te halen. Belangstelling voor wilgentenen? Of kom je een keer helpen? Stuur een mailtje en
je krijgt meer info: nwgdereest@gmail.com.

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 14 september 2019: werken in het landschap
Meestal starten we het werkseizoen met een morgen heide schonen. In het Overijsselse deel van het Reestdal beheert Landschap Overijssel meerdere kleine heideterreinen. Vaak zijn de veldjes omgeven door bos of struweel.
Vanuit de randen groeit heide dan snel dicht. Het zijn
vaak berken en dennen die de heide willen veroveren. Wij
halen deze opslag uit de heide. Dit werk is niet zwaar,
wel nuttig. Doen we niks, dan verdwijnt de heide en
wordt het bos. Zin om mee te doen? Stuur een mailtje
naar Chris Bisseling: chris.bisseling@planet.nl of kom om
08.45 naar De Wheem in Oud-Avereest. Na de koffie vertrekken we naar de werkplek. We werken tot 12.00.
Zaterdag 5 oktober 2019: Euro Bird Watch
We doen mee met de jaarlijkse
Euro Bird Watch. We gaan op
Meeuwenveen/Takkenhoogte
vogels tellen. In deze tijd van
het jaar is de vogeltrek van
noord naar zuid in volle gang.
Omdat dit natuurgebied erg gevarieerd is (bos, heide, water en
veel struweel) is de hoeveelheid
soorten die we op zo’n morgen
zien vaak erg groot. Bird Watch
is een internationaal evenement
dat jaarlijks georganiseerd
wordt om de aandacht op het
fenomeen vogeltrek te vestigen, maar ook om mensen
enthousiast te maken voor vogels en te wijzen op het belang van de bescherming van hun vaak kwetsbare leefge-

bieden. Heb je zin om mee te doen of wil je gewoon een
poosje langs komen om ook naar de lucht te kijken? Of
wil je meer informatie? Neem dan contact op met Johan Tinholt. Dat kan via een mailtje:
tinholtmaas@gmail.com.
We gaan tellen van 08.00 tot 12.00.
Zaterdag 12 oktober 2019: werken in het landschap
Het Rabbingerveld is een groot open gebied met nieuwe natuur. Het wordt beheerd door Het Drentse Landschap. In het oostelijke deel mag de natuur zich sinds
2005 ontwikkelen tot een gevarieerd heideveld met
natte laagtes, struweel, bos en heide. Ondanks de aanwezigheid van vijf Schotse Hooglanders en een kudde
schapen groeit het terrein op een aantal plekken dicht
met opslag van vooral berk. Die boompjes moeten eruit. We gaan deze morgen een deel van dit mooie gebied opschonen. Verzamelen om 08.45 in de Wheem.
Daarna naar de werklocatie. We werken tot 12.00.
Zaterdag 9 november 2019: werken in het landschap
Er ligt nog een behoorlijk stuk houtwal aan De Schapenstreek dat nog moet worden afgezet. In 2014 is
begonnen met het gefaseerd afzetten van deze brede
strook. Inmiddels lopen veel bomen weer prachtig uit.
Nu de laatste meters. Vroeger was het beheer van
houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes een vast
onderdeel van de boerenbedrijfsvoering. Het leverde
hout op, dat voor meerdere doeleinden werd gebruikt.
Dat is al lang verleden tijd. De werkgroep komt om
08.45 in De Wheem bij elkaar. We werken tot 12.00.
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Zondag 10 november 2019: lange afstandswandeling
Uelsen
Deze 17 km lange gevarieerde wandeling kunnen we
de wandelaars onder ons aanbevelen. Alles zit er in:
bos, heide, kleinschalig open landschap, mooie uitzichten en gezellige horeca. Het idee om eens in dit heuvelachtige grensgebied te gaan wandelen komt van Wilco
Batterink. Wilco heeft deze mooie route ook uitgezet.
Onderweg veel natuur, cultuur en historie. Als je mee
wilt moet je je wel aanmelden. Dat kan tot 8 november
bij Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com Je krijgt dan
meer info. De deelname aan deze wandeling is gratis.
Woensdag 13 november 2019: vier presentaties: Natuurfotografie is mijn passie
IJsvogel door
Harry Siegers

De komst van de digitale fotografie heeft gezorgd voor
een enorme opleving van de hobbyfotografie. We bedoelen niet het snel vastleggen van momenten met de telefoon, maar het bewust zoeken naar de ultieme opname
waarin alles samenvalt, zoals sfeer en compositie. Erg
populair is natuur- en landschapsfotografie. Een beetje
zoeken op internet en je komt de mooiste foto’s tegen.
Het verschil tussen professional en amateur lijkt
steeds verder te vervagen. Op deze avond geven we
vier natuurfotografen uit Dedemsvaart/Balkbrug het
podium. Alle vier hebben ze dezelfde hobby en passie:
mooie foto’s maken van natuur en landschap om ons
heen. Ze doen dat op alle vier op hun eigen manier.
Sigrid Westerbaan, Harry Siegers, Ralph Hamberg en
Jan Tempelman laten je hun mooiste foto’s zien en vertellen over wat hen raakt. De avond wordt gehouden in
de ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermanswijk 1, 7701 AW Dedemsvaart. Aanvang 20.00.
Dit wordt een bijzondere avond! Toegang gratis voor
leden en niet leden. Vrije gift na afloop.
Zondag 24 november: korte wandeling bij Stegeren
De korte wandeling is aangeslagen! Het tempo ligt lager dan bij de langeafstandswandeling en je bent tegen
de middag weer thuis. Dit trekt toch een andere groep
wandelaars. Vandaag een wandeling dicht bij huis:
Vanaf de Kleine Wolf kun je mooi wandelen. De afwisselende tocht is circa 6-7 km. Opgeven bij Auke: aukevandermeulen@xs4all.nl. Je krijgt van hem meer
info.
Zaterdag 14 december 2019: werken in het landschap
We gaan deze morgen nog door met het afzetten van de
houtwal. Als deze klus klaar is, kan de natuur het

werk verder afmaken. Afgezette bomen zullen weer uitlopen, de vegetatie wordt dichter, veel dieren zullen hier
van profiteren. De werkgroep komt om 08.45 bij elkaar
in de Wheem.
11 januari 2020: werken
in het landschap
In de afgelopen winter
zijn we begonnen met het
knotten van de wilgen op
het Krok, tegenover de
begraafplaats op De Mulderij. Nu is het tweede
deel aan de beurt. De
meer dan dertig knotbomen, die wat verder in de
natte hooilanden staan
moeten er nu aan geloven.
Het 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. Met afgezaagde
wilgentenen kun je veel leuke dingen doen. Elders in
deze Reestinfo lees je er meer over. Oude knotwilgen zijn
een ecosysteem op zich, vooral als in de boom holtes ontstaan. We komen om 08.45 in De Wheem bij elkaar.
Daarna rijden we naar De Mulderij.
25 januari 2020: Vogelexcursie Duursche Waarden
De klok is rond. Vier prachtige vogelgebieden hebben we
de afgelopen twee jaar bezocht: Vreugderijkerwaard,
Mepper Hooilanden, Engbertsdijksvenen en de Duursche Waarden. En nu beginnen we weer opnieuw, maar
dan wel met dit verschil, dat we het gekozen gebied in
een ander seizoen opzoeken. Zo genoten we in april 2018
van de vogelrijkdom van de Duursche Waarden tussen
Wijhe en Olst. Nu bezoeken we deze IJsselvallei in winterse omstandigheden. De rivier krijgt hier vrij spel. Dat
levert een dynamische natuur op met in de winter een
enorme variatie
aan wintergasten. We zullen op
deze morgen vele
soorten eenden,
ganzen en zwanen zien. Maar
de kans op een
zeearend of een
groepje putters is
ook groot. Zin om
mee te gaan?
Geef je op bij excursieleider Johan Tinholt. Dat kan via
een mailtje: tinholtmaas@gmail.com. Je krijgt dan meer
info.
8 februari 2020: werken in het landschap
De knotklus is nog lang niet klaar. Dus weer naar Het
Krok om de laatste serie wilgen te ontpruiken. Hopelijk
doen we dat deze morgen onder prachtige winterse omstandigheden. Lekker aan het werk in een prachtig
landschap, Wat kan werken in de natuur mooi zijn! Om
08.45 komen de vrijwilligers bij elkaar in De Wheem.

