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Voorpagina: winter in het Reestdal. Foto: Teo Schmidt

Het nieuwe landschap
Het is druk op de expositie “Barbizon van het noorden” (Drents
Museum). Naast de aanwezige “boomers” vooral ook veel jongeren. Even voor de duidelijkheid: de expositie laat het Drenthe
van 1850-1950 zien. Lopend langs de schilderijen ontdek je allerlei bijzondere plekken in Drenthe: heidevelden, akkers, schilderachtige dorpen, slingerende beekjes, veel woeste natuur en
stille verlaten landschappen. Het had net zo goed Overijssel van
100 jaar terug kunnen zijn. Of het Reestdal. Vanwaar die grote
belangstelling? Is het weemoed, een verlangen naar een woest
en ledig landschap dat niet meer bestaat Is het ook de onvrede
over het Nederlandse landschap van nu? Of van straks? Ecologische woestijnen met intensieve landbouw, de aanleg van tientallen oerlelijke zonne- en windmolenparken. Wie heeft ooit bedacht om hier het woord ‘park’ te gebruiken? Grote processen
houd je niet tegen. Nederland heeft gekozen voor een grote energietransitie. Naast landschapstypen als duinlandschap, polderlandschap en het rivierenlandschap krijgen we nu ook te maken
met het energielandschap. Windmolenpark De Veenwieken ten
zuiden van Dedemsvaart is er een voorbeeld van. Natuurlijk, de
stroom is groen, CO2 komt er niet bij vrij. Onze energiebehoefte
neemt eerder toe dan af. Welk landschap laten we onze kinderen
en kleinkinderen na? Ik maak me daar zorgen over.
Gelukkig valt er buiten nog veel te genieten. Het voorjaar komt
er weer aan. Lekker werken in de tuin, de vogels worden weer
actief, het plantenleven komt tot leven, er valt zoveel te zien.
Kijk vooral naar onze agenda. Daar staat een boeiend programma in. De twee dialezingen kan ik aanbevelen!
Vriendelijke groet,
Jan Dijkema, voorzitter

Bericht van de penningmeester
Binnenkort krijgt iedereen weer een uitnodiging voor de ledenvergadering en het verzoek
om de contributie te betalen. Sommige mensen
hebben dit geautomatiseerd. Mijn dank!
De Rabobank heeft de clubkascampagne samengevoegd met de andere campagne en
wordt nu landelijk. Natuurlijk doen wij weer
mee en hopen op uw steun. In de zomermaanden kan er worden gestemd. Rabobankleden
krijgen vanzelf een uitnodiging.
Vriendelijke groet,
Chris Bisseling

Februari 2020

Pagina 3

De werkgroep landschapsbeheer bestaat sinds september 2019 niet meer uit twee, maar uit drie deelgroepen: de kleine
groep, de zaterdaggroep en de werkgroep Rabbingerveld. De kleine groep werkt op twee vaste morgens: dinsdag en
woensdag. De zaterdaggroep komt op de tweede zaterdagmorgen van september tot en met april bij elkaar. De werkgroep Rabbingerveld is een middag in de week actief, meestal op de woensdag- of donderdag. Gewerkt wordt in natuurterreinen van Landschap Overijssel, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. Informatie over de werkgroepen
kun je krijgen bij coördinator Chris Bisseling: chris.bisseling@planet.nl
Zaterdag 14 september 2019: de Stapsteen tussen de boswachterij Staphorst en de Haardennen
Het heideveld de “Stapsteen”, onderdeel van het Vipera project is vorig jaar door landschap Overijssel deels machinaal
gemaaid. De opslag aan wilgen was te hoog geworden voor
de werkgroep om dat nog de baas te kunnen. Gelukkig hebben wij in de afgelopen jaren wel een behoorlijk stuk heide
vrij van opslag gehouden dus hoefde niet alles te worden
gemaaid en bleef er nog een flink stuk mooie heide over. Dit
stuk werd op deze ochtend weer onder handen genomen.
Acht vrijwilligers maakten een behoorlijk stuk heide weer
vrij van opslag van wilg, eik en den. Het was een prachtige
zon overgoten ochtend net niet te warm om te werken.

Zaterdag 9 november en 14 december 2019: afzetten houtwal Schapenstreek
In februari 2015 begon onze werkgroep landschapsbeheer
met het gefaseerd afzetten van een 200 meter lange en 20
meter brede houtwal in de buurt van Den Huizen. In de
afgelopen vier jaar is de houtwal prachtig uitgelopen en
veel dichter geworden. Nu is het de beurt aan de laatste
meters. We zijn met z’n elven, het weer is goed, het gereedschap scherp, dus aan de slag! Dode bomen laten we
staan. De takken gooien we op rillen (takkenhopen). De
houtwal wordt niet alleen maar waardevoller als je het
hout bij de grond afzet, nee er is meer. Dode stronken zitten vol insecten en daar profiteren veel vogels van. De takkenbulten zullen langzaam vergaan en de humuslaag van
het bos rijker maken, roodborst, heggenmus en winterkoning doe je er een groot plezier mee, net als veel kleine
zoogdieren. Dood hout speelt een belangrijke rol in de
kringloop van het bos en moet dus onderdeel van het ecosysteem blijven.
In december zijn we maar met z’n zevenen. Veel afmeldingen dit keer. Jammer, maar met een kleine groep kun je
ook veel doen. De weersvooruitzichten zijn niet denderend.
Ze blijken ook erg goed te kloppen, want we zijn nog geen
half uur aan het werk of de regen valt met bakken uit de
lucht. Gelukkig is het een korte bui. Toch valt het uiteindelijk best mee en komen we deze morgen een heel eind.

Zaterdag 12 oktober 2019: dennetjes verwijderen uit
het Rabbingerveld
Nee, koud is het niet op deze dag. Wel nat, al moet
worden gezegd, dat de regen in hele kleine hoeveelheden naar beneden komt. En soms ook helemaal
niet. De animo onder de vrijwilligers is vandaag niet
heel erg hoog, we zijn met z’n zevenen. De klus van
deze werkmorgen bestaat uit het weghalen van zoveel
mogelijk (kleine) dennetjes uit een heideveldje in het
zuidelijke deel van het Rabbingerveld. Om 12.00 liggen
overal bultjes met uitgestoken dennenboompjes in het
veld. Het lijkt wel alsof er een grote dennenslacht heeft
plaatsgevonden. Jammer van die boompjes, maar als
we dit niet doen is de heide straks een dennenbos. En
dat moet niet.
Zaterdag 11 januari
2020: wilgen knotten
Meer dan dertig wilgen
staan er. In een mooi
stukje Reestdal vlak bij
Dedemsvaart. In de
door Landschap Overijssel beheerde natte
hooilanden gaan we
met 12 vrijwilligers aan
de slag. Het werk is
pittig, de knotten bestaan uit talloze dikke
takken, maar aan het
eind van de morgen zijn
er twaalf klaar. We
kunnen
midwinterhoornblazers
helpen
aan dikke ietwat gebogen takken, ooievaarsstation De
Lokkerij haalt dunne wilgentenen op en een familie is
erg blij met wilgentenen voor het maken van een wilgendome. De soep smaakt weer erg goed. Alles bij elkaar: zoveel actieve en aardige mensen. Wat een
prachtige morgen!
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Doordeweekse groep
Na het heideschonen werd op 2
plekken de randen van heidevelden verbreed. Op Katingerveld en
bij de Vrieschedijk heeft de hei nu
meer licht. Er is veel openhaardhout uit vrij gekomen: de vrijwilligersavond is weer betaald! In
december is weer een stuk Vipera-verbindt project van SBB van
opslag ontdaan. In het nieuwe
jaar is de houtwal aan de Schapenstreek verder afgemaakt. De
zaterdaggroep kreeg het niet af.

Reestinfo

Werkgroep Rabbingerveld
Onze sectie landschapsbeheer is sinds afgelopen oktober een derde werkgroep
rijk: de werkgroep Rabbingerveld. De naam zegt het al: de groep is actief op
het Rabbingerveld. Dit nieuwe natuurgebied is in beheer bij de stichting Het
Drentse Landschap. Het reservaat ligt tussen Rabbinge en de Nieuwe Dijk, is
meer dan 40 ha groot en vormt min of meer een ecologische eenheid met het
heideterreinen van De Wildenberg en Meeuwenveen/Takkenhoogte. In 2005
werd voormalig landbouwgebied omgezet in nieuwe natuur en in 2015 volgde
het tweede deel. De voedingsrijke bouwvoor werd afgegraven tot op het schrale dekzand. Historische laagtes in het terrein werden weer hersteld. Het gebied krijgt zo kansen om in de komende jaren uit te groeien tot een waardevol
en gevarieerd reservaat met droge en natte heide, struweel en bosjes.
Kleinschalig heidebeheer
De werkgroep bestaat uit zes personen en is wekelijks in het gebied aan het
werk. In overleg met Harald de Graaff, rayonbeheerder van Het Drentse
Landschap, worden verschillende vormen van beheer uitgevoerd: opslag van
den en berk uit de heide verwijderen, open zandplekken in de heide maken,
steilrandjes aanleggen, takkenrillen neerleggen, bosjes uitdunnen en nog veel
meer. Doel van dit alles: vergroten van de biodiversiteit. Het gereedschap
komt uit het depot van Landschap Overijssel.

Vipera Verbindt-project
Al twee jaar zijn we bezig in Boswachterij Staphorst om de heide te schonen van het Vipera-Verbindt project. De
strook hier is 1,5 km lang, met hier en daar een uitstulping. Dit deel ligt in de gemeente Hardenberg en vrijwilligers
uit Staphorst zul je hier niet zien. Zij gaan de gemeentegrens niet over. Gelukkig werkt de nwg wel grensoverschrijdend! We zijn regelmatig in IJhorst aan het werk geweest en als blauwe/vliegende brigade zelfs helemaal in Twente!
Ruim 10 jaar geleden werd deze verbindingszone tussen de Haardennen en SBB aangelegd met een flinke subsidiepot. Alleen over onderhoud was niet echt nagedacht. Men dacht dat dat met de Landelijk Natuurwerkdag wel zou
kunnen. Dat bleek dus niet te werken. Kaal houden met schapen of geiten is ook niet haalbaar. Een keer was er wat
geld en is een hoveniersbedrijf bezig geweest. Helaas kwam de
opslag snel weer terug.
2 jaar geleden besloot de sectie Landschapsbeheer dat het zo
niet langer kon en begonnen ze aan deze immense klus. De
zaterdaggroep en de doordeweekse groep zijn al een paar keer
hier bezig geweest. Maar het merendeel is toch door mij
(Mieke) (en af en toe met hulp van Chris) gedaan. Dat is het
voordeel van dichtbij wonen: als het weer even meezit met takkenschaar en zaag eropuit. Lekker bezig in de natuur. En de
mannen van SBB blij. Ze halen zelfs de hopen boompjes langs
het pad weg.
Afgelopen zomer zaten er heel veel libellen, vlinders e.a. insecten, kikkers en padden te genieten van de nieuwe natuur. Iemand van de vlinderstichting kwam zelfs ook inventariseren.
Intussen heeft SBB besloten dat de ze hiermee niet verder
gaan. We maken het af tot aan het volgende zijpad. Daarna
mag het weer bos worden. Er is gewoon te weinig mankracht
om de strook van ruim 5 km helemaal schoon te krijgen en te onderhouden. Wat tot nu toe gedaan is blijven we onderhouden. Een deel van de heide is gemaaid, zodat de hei kan verjongen. Dat moet eens in de 20-30 jaar gebeuren.
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De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal drie dialezingen. De avonden worden gehouden in het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. Uitgebreide verslagen van de lezingen staan op onze website.

Foto: Sigrid Westerbaan
Woensdag 13 november 2019: Natuurfotografie is mijn passie!
Met iets meer dan veertig bezoekers is de ontmoetingsruimte van het Vechtdal College Dedemsvaart goed gevuld. Op
het grote scherm draait als voorprogramma van deze avond een presentatie gemaakt door leden van onze fotoclub De
Reestkiekers.
Het hoofdprogramma bestaat uit vier onderdelen. Drie diapresentaties en een klankbeeld. Vier natuurfotografen uit
onze regio vinden het leuk om hun mooiste foto´s met anderen te delen. Dat kan natuurlijk via de sociale media,
maar het is veel boeiender om dat in een zaal met echte lijfelijk aanwezige mensen te doen. Interactie met anderen is
veel warmer dan een ´leuk´ reactie op Facebook. Spontaan reageren op sociale media is sowieso erg makkelijk als je
vanuit je luie stoel je betrokkenheid en interesse laat zien. Zo bereikten we via onze Facebookpagina meer dan 1800 mensen, werd de
aankondiging 6 keer gedeeld, vonden 25 mensen het leuk of geweldig. Het persbericht op
de website van hardenberg.nu werd ook veel
gelezen. Dan mag je misschien toch een beetje
teleurgesteld zijn over de opkomst. De thuisblijvers hebben in ieder geval veel gemist,
want Jan Tempelman, Ralph Hamberg, Harrie Siegers en Sigrid Westerbaan maken er
samen een hele mooie avond van. Vier korte
presentaties van grote kwaliteit door enthousiaste fotografen die vertellen over hun passie,
de technieken die ze hanteren, de verhalen
achter de foto´s, de liefde voor de natuur en
nog veel meer. Het is de hele avond genieten.
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Spreeuwenwolken
Overdag struinen spreeuwen graslanden af op zoek
naar insectenlarven, zoals emelten en dan aan het eind
van de dag..... dan gebeurt het. In meerdere groepen
naar een slaapbosje (vaak zijn het ook rietkragen) en
voordat de snaveltjes toe gaan, verzamelen in een grote
veilige wolken. Je kon er weken lang van genieten in de
buurt van het Katingermeertje. Vanaf Den Kaat had je
er een prachtig gezicht op.

Klapekstertelling 2019/2020
Elk jaar overwintert een beperkt aantal klapeksters in
Nederland. Als we willen weten hoeveel dat precies zijn
is een simultaantelling de beste methode. Daarom zijn
er deze winter twee weekenden waarin vrijwilligers in
het hele land hun waarnemingen kunnen doorgeven op
de website waarneming.nl. In het weekend van 28 tot
en met 30 december bezochten we de biotopen in de
buurt waar de klapekster zich thuis voelt: het Nolderveld, de Wildenberg, Takkenhoogte en de Meeuwenplas. Dat leverde één waarneming op: een klapekster op
Takkenhoogte.
Doordat er al een aantal jaren geteld wordt, weten we
dat het aantal overwinteraars in ons land behoorlijk
kan fluctueren. Gemiddeld brengen tussen de 250 en
300 klapeksters hier de winter door. Gebieden waar je
een kans hebt om een klapekster te zien zijn: heide en
hoogveengebieden, duinen, maar alleen als het terrein
ook voedsel biedt (loopkevers, muizen, zangvogels). De
tweede telling is in het weekend van 14 tot en met 18
februari 2020.

Zaterdagmorgen 5 oktober 2019: Euro Bird Watch
Op zaterdagmorgen 5 oktober 2019 deden we mee met de
jaarlijkse Euro Bird Watch. De verwachtingen vooraf
waren niet bijster hoog. Grijze regenachtige dagen en
rond onze telplek was er dagenlang nauwelijks een vogel
te zien. Maar wat gebeurde er? Tussen twee donkere dagen in maakten we een zaterdagmorgen mee om niet
gauw te vergeten!
Speciale vogelteldag
Euro Bird Watch is een speciale vogelteldag in heel Europa. Dit jaar deden vrijwilligers uit 44 landen mee. Wij
hebben geteld in het gebied Takkenhoogte / Meeuwenveen, aan de Nieuwe Dijk. Het weer was ook nog eens
fantastisch. Bij zonsopkomst was het behoorlijk koud,
slechts 4 graden, maar prachtig met laaghangende bewolking. Door de zon werd de mist al snel weggebrand en
volgde een stralende morgen met blauwe lucht. Ook veel
trekvogels vonden het een goed moment om met de trek
te beginnen. We telden in een morgen 637 overvliegende
Kolganzen, maar ook 2 Bruine Kiekendieven, 2 Haviken,
6 Buizerds, 5 Watersnippen en 2 Grote Zilverreigers. Ook
de eerste Koperwieken en Kramsvogels kwamen die morgen al voorbij. Al met al een uitstekende morgen met in
totaal 39 vogelsoorten, samen goed voor 1056 vogels. We
vonden het een zeer geslaagde morgen, die volgend jaar
zeker een vervolg gaat krijgen.
Andere locatie

Klapekster. Foto: Henri Timmer

We hebben vaak meegedaan met de Euro Bird Watch en
als telpost kozen we toen steeds voor de uitkijkbult van
Takkenhoogte. Een prachtige plek, met een mooi uitzicht
over het gebied en erg veel lucht om je heen. Dit jaar kozen we voor een andere locatie: de rand tussen de Meeuwenplas en Takkenhoogte. Een strook met veel bomen,
struiken en laag struweel, maar ook een plek met veel
ruimte en lucht om je heen. We kregen er geen spijt van.
De tellers van deze morgen waren Johan Tinholt, Jan
Dijkema, Bertha Compagner, Henk Groen, Hennie den
Besten en Coos Tinholt. De coördinatie was in handen
van Johan. Alle gegevens zijn doorgegeven aan de website www.trektellen.nl.
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Een korfje aan nestkastjes
In 2018 werden behoorlijk veel nestkasten verstoord. Op diverse routes rondom Balkbrug werden vele tientallen woningen van Koolmezen, Pimpelmezen, Bonte Vliegenvangers, Boomklevers en een Gekraagde Roodstaart geplunderd door hongerige medebewoners.
In 2019 werd er nog een schepje bovenop gedaan met als resultaat dat er nog meer
woningen leeggehaald werden. Op een paar routes waren zelfs geen uitgevlogen jongen geteld. Alles was leeggehaald. Dakjes waren er afgehaald, soms was de hele nestkast van de boom getrokken of afgewaaid maar bij veel kastjes zagen de controlerende
vrijwilligers dat de inhoud van de kastjes door de vliegopening naar buiten was getrokken. Op deze manier kwamen met het nestmateriaal ook de eieren en/of jongen
mee naar buiten. Natuurlijk zijn er altijd dieren die op elkaar jagen. Ook vogels maken deel uit van de voedselketen, maar op deze manier hapklare brokken aan te leveren aan de hongerlappen is niet de bedoeling. Door onderzoek is al bekend dat veel
jonge vogels door verschillende oorzaken het eerste jaar niet overleven. Als ze pas in
de grote wereld zijn vormen ze een makkelijke prooi voor jagende medebewoners. Ook zijn er veel verkeersslachtoffers, of vliegen ze tegen ramen. En uiteindelijk is de winter ook nog een soort scherprechter. Wie niet eet en oppast
haalt het voorjaar niet.
Door waarnemingen en verder onderzoek komt een aantal predatoren in zicht. Eekhoorns, marterachtigen en katten
komen hiervoor zeker in aanmerking.
Als beheerders van de nestkasten hebben wij gemeend hier iets aan te moeten doen. Wij hebben onze voelhorens uitgestoken en via via kwamen wij er achter dat anderen diverse obstakels aan de kastjes hadden gemonteerd om het
binnengaan te bemoeilijken. Uiteindelijk hebben wij voor de oplossing gekozen door zgn. “marterkorfjes” te monteren
voor de vliegopening. Hopelijk hebben de vogels hier voldoende aan om in ieder geval een redelijke start te hebben.
Teo Schmidt.

De roze pelikaan
Begin december 2019 streek een grote logge
roze vogel neer in de natte Reesthooilanden
langs de Lankhorsterweg. Een ongeringde roze
pelikaan. In een mum van tijd stond het langs
de weg vol met telescopen en telelenzen. De
berichtgeving gaat erg snel tegenwoordig. De
pelikaan bleek één van de ijdele soort, want
hij/zij liet zich goed fotograferen. Talloze opnames verschenen op sociale media. Deze foto
van Harry Siegers was er één van de buitencategorie. Een dans met een ooievaar. Tijdens de
ooievaarswintertelling van 18/19 januari 2020
(zie ooievaars.eu) was ie er nog steeds.

vloeivelden De Krim
Bezoek eens een vogelkijkhut
Honderden staan er in ons land. Vogelkijkhutten,
uitzichtheuvels, kijkschermen en vaak op de mooiste plekken in een vogelrijk gebied. De vogelmaanden april, mei en juni komen er weer aan,
dus pak je verrekijker of camera en zoek op de
website vogelkijkhut.nl een mooie locatie. Je ziet
vaak de mooiste dingen! Mooie locaties in de regio
zijn Takkenhoogte, de vloeivelden van De Krim,
Dwingelderveld, Junner Koeland en Engbertsdijksvenen. Verder weg vind je ‘toppers’ als de
Duursche Waarden en de Auken (Wieden), Lauwersmeer en Diependal bij Oranje.
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Vind je het leuk om naar vogels te kijken, maar wil je
meer vogels leren kennen dan die in je tuin? Heb je
het idee dat vogels boeiender worden als je leert hoe
je soorten kunt herkennen, leuke tips krijgt over
websites, apps, vogelgidsen, vogelvriendelijke tuin,
vogelkijkhutten, de biologie van de vogel en nog veel
meer ? In de maanden februari tot en met mei 2020
organiseert de natuurwerkgroep de Reest een gevarieerde vogelcursus waarin 32 vogelsoorten centraal
staan. Deze soorten komen allemaal in het voorjaar
en de zomer in onze omgeving voor.
Opzet
De cursus bestaat uit vier theorieavonden en twee excursies en wordt gegeven door Judith Schmidt en Jan Dijkema. Het maximaal aantal deelnemers is 16. De kosten bedragen 25 euro. Leden van de natuurwerkgroep betalen 20 euro (inclusief cursusmateriaal,
koffie/thee e.d.). De avonden zijn opgebouwd als een drieluik. Voor de pauze staan acht
vogels centraal in beeld en geluid. De twee onderdelen na de pauze gaan over verdieping (bijvoorbeeld de biologie, vogelweetjes of achteruitgang biodiversiteit) en randverschijnselen (bijvoorbeeld websites, vogelkijkhutten en vogelrijke gebieden in de regio).
De beide excursies gaan naar Takkenhoogte/Meeuwenveen en het Dwingelderveld. De
cursusavonden houden we in informatiecentrum De Wheem op Oud-Avereest.
Data en tijd
De theorieavonden worden gehouden op een woensdagavond. De avonden beginnen om
19.30 en eindigen om 22.00 . Het gaat om de volgende data:
Woensdag 26 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Woensdag 01 april 2020
Woensdag 08 april 2020
De excursies vinden op een zaterdagmorgen plaats van 07.00 tot het eind van de morgen. Een verrekijker is wel nodig. De twee data zijn:
Zaterdagmorgen 23 mei naar Takkenhoogte/Meeuwenveen
Zaterdagmorgen 30 mei naar het Dwingelderveld.
Zin om mee doen? Geef je dan via de mail voor vrijdag 21 februari op:
nwgdereest@gmail.com.
Je krijgt na aanmelding meer informatie.

We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal. Het volledige verslag staat op de website.
Zondag 10 november 2019: Langeafstandswandeling omgeving Uelsen
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Op deze zondag zit alles mee. De maand november doet op deze
dag nu niet wat voor deze elfde maand zo karakteristiek is: regen, wind, mist, grijze wolkenlucht,
kort gezegd: pokkenweer. Nee verre van dat! Het is
de zon, die de baas is. Als dan ook de wind het helemaal laat afweten en de temperatuur er een pittig
dagje van maakt, tja wat wil je als wandelaar dan
nog meer?
Afwisselend landschap
De start was vlak bij het Duitse dorp Uelsen. Wilco,
die de mooie route heeft uitgezet, leidde de troepen
door kleurrijke bossen, kleinschalig boerenland,
langs oude sfeervolle plekjes, klaterende beekjes,
een watermolen en over ‘bergen’ met prachtige uitzichten. Zeventien kilometers wandelplezier, waar
de twintig deelnemers zichtbaar van genieten. De
tocht werd afgesloten met Kaffee mit Kuchen.
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Excursie: vogelparadijs De Duursche Waarden
Om nu te zeggen, dat het perfect weer is voor een vogelexcursie, nee niet echt. De Duursche Waarden liggen
er op zaterdagmorgen 25 januari 2020 kleurloos en
troosteloos bij, het is koud en grijs en de vraag is natuurlijk: wat vinden de vogels hier van? We maken dus
maar een geintje : “Tussen 11.10 en 11.20 hebben we
de zeearend besteld”. Die komt natuurlijk niet, maar
dat we later op de morgen nog toch een visarend zien
vliegen, weten we dan natuurlijk ook niet. We zijn met
z’n elven. Na de koffie en de koek, geserveerd vanaf
Johans inmiddels vermaarde witte uitklaptafel, lopen
we door de dikke grijze rivierklei naar de vogelkijkhut.

Korte wandeling door mooi Vechtal bij Stegeren
De belangstelling is groot. Op zondagmorgen 26 januari 2020 staan 22 wandelaars klaar om onder
leiding van gidsen Auke en Chris het afwisselende
landschap rond buurtschap Stegeren te verkennen.
De route gaat door prachtige stukjes Vechtdal. De
Vecht zelf zien we niet, maar dat wordt ruimschoots
goedgemaakt door heide, struwelen van jeneverbes,
hooilanden, slootjes, bos en akkerland. Vaak lopen
we over hele smalle paadjes en zien we het landschap voortdurend veranderen. Onderweg wordt er
natuurlijk veel gepraat (en daardoor misschien wat
te weinig van het landschap gezien), maar dat is
kenmerkend voor wandelen in een groep. Gezelligheid en contacten met anderen zijn ook erg leuk en
dan ook nog tijdens een tocht door een prachtige
stukje Vechtdal. Na bijna twee uur kuieren smaakt
de koffie in restaurant De Bootsman prima. Een
perfecte afsluiting van een mooie wandelmorgen.

Veel bezocht
Een aardige vogelaar in de vogelkijkhut vertelt nog
niet veel bijzonders gezien te hebben. In de verte staat
een vijftal grote zilverreigers wakker te worden en op
het water, ver weg, zwemt een groep nonnetjes. En
natuurlijk aalscholvers en futen. Die zie je op deze
plek altijd. Na een klein halfuurtje geloven we het wel
en lopen langs de oevers naar het trekpontje.
Langs de IJssel
Het kleine voetveer brengt ons bij de IJsseloever. In de
verte zien we de pijp van de oude steenfabriek. Een
paar kilometer kuieren met rechts die prachtige traag
stromende IJssel en links veel meidoornstruweel. Wat
een prachtig landschap. De Duursche (uiter)Waarden
mogen niet dicht groeien. Een kudde Schotse Hooglanders en een grote groep kleine IJslandse pony’s zijn
hier verantwoordelijk voor. In de bosjes rond de fabriek is weer wat beweging, maar verder dan wat mezen en een paar merels komen we niet. Een paar van
ons ziet hoog in de lucht een roofvogel aankomen. Het
blijkt een visarend. Maar net zo snel als ie is gekomen,
vliegt de vogel ook weer weg.
Oernatuur
Het fietspad voert ons langs
de sfeervol en totaal verruigde ooibossen. Het veel weg
van oernatuur. Waar zie je
dat nog in ons aangeharkte
landje? Het moet hier een
paradijs zijn voor ijsvogels en
bevers. Na een blubbertocht
van een paar honderd meter
komen we weer terug op de
plek waar we begonnen zijn.
Vijf kilometer natuurgenot
en 26 vogelsoorten op de lijst.
Wat een prachtige morgen!
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Reestinfo

Landbouwgewassen, akkerranden en natuurakker seizoen 2019- 2020
Wat gaan we doen ?
Op vijf locaties in de buurt van Oud-Avereest en Balkbrug kun je straks weer
genieten van opkomende granen, velden vol met korenbloemen, klaprozen en andere akkerbloemen die het landschap sieren. Samen met Landschap Overijssel
proberen we met dit project de biodiversiteit in dit stukje Reestdal te vergroten.
We doen dit nu voor het 10de jaar. Een jubileum dus. Landschap Overijssel zorgt
voor het meeste zaaigoed, ploegt en egt de akkers. Wij zaaien de gewassen in en
plaatsen onze infopaneeltjes. En we houden de ontwikkelingen bij op onze website en Facebook-pagina.
De locaties zijn:
Bloemrijke akkerrand langs het fietspad Oud-Avereest
De drie meter brede akkerrand langs het fietspad blijft daar staan. Is in 2019
ingezaaid. In het voorjaar wordt de grond bewerkt en zaaien we nog wat bij.
Bloemrijke akkerrand locatie Den Westerhuis
De strook waar in 2019 spelt nauwelijks opkwam, maar waar wel veel akkerkruiden bloeiden, wordt niet meer ingezaaid. Hier mogen akkerkruiden hun gang
gaan. Zo ontstaat een mooie 16 meter brede bloemrijke akkerrand.
Bloemrijke akkerrand locatie bank Den Westerhuis
De es links van het zandpad richting brug wordt door LO ingezaaid met rogge, maar de 4 meter brede rand langs het
wandelpad wordt niet ingezaaid, wel geploegd. Hier krijgen akkerbloemen als korenbloem, klaproos en kamille de
ruimte om zich te ontwikkelen. Misschien zaaien we nog wat boekweit bij.
Zes gewassen langs graspad locatie Den Westerhuis
Onze trots en inmiddels bij veel wandelaars bekend. Naast de bloemrijke akkerrand worden in het voorjaar vier stroken ingezaaid met de gewassen haver, boekweit, zomertarwe en zomergerst. Grenzend aan deze stroken heeft LO een
es ingezaaid met winterrogge. Aan de andere kant van het graspad is aan de rand van de es een strook van 10 meter
breed ingezaaid met spelt. Dat gebeurde al in oktober 2019.
Natuurakker bij molen De Star Balkbrug
De natuurakker wordt in het voorjaar bewerkt en we zaaien wat boekweit en granen bij. Gewoon kijken hoe de akker
zich ontwikkelt. Ingezaaid in het voorjaar van 2019. Nu vooral mogelijkheden voor zaailingen en tweejarigen. We laten ons verrassen.
Braakliggende es langs het fietspad Oud-Avereest
In 2020 komt de es langs het fietspad braak te liggen. Het is de es met de ingezaaide bloemrijke akkerrand. We plaatsen hier het infopaneeltje over braakligging.
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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 8 februari 2020: werken in het landschap
In januari zijn we aan dit megaproject begonnen en
nu maken we het af: het knotten van 34 wilgen aan
het Krok bij Dedemsvaart. We verzamelen om 08.45
in De Wheem. Na de koffie vertrekken we naar de
werkplek.
Donderdag 13 februari 2020: Diapresentatie De adders van het Hijkerveld

Woensdag 26 februari 2020: Vogelcursus 1e avond
De startavond van onze vogelcursus. Om met deze activiteit mee te doen moet u zich wel opgeven. Elders in deze
Reestinfo staat meer informatie over de cursus.
Woensdag 4 maart 2020: Vrijwilligersavond
Gezellige avond met de
vrijwilligers van de werkgroepen landschapsbeheer en de vogelsectie.
Deze groepen, onze meest
actieve leden, ontvangen
een uitnodiging van het
bestuur. Voor de derde
keer reiken we de Groene
Opkikker uit aan een vrijwilliger, die door ons
(terecht) in het zonnetje
wordt gezet.
Zaterdag 14 maart 2020: werken in het landschap
De laatste werkmorgen van dit winterseizoen. Vanaf de
tweede helft van maart wordt er niet meer in het landschap gewerkt. Verzamelen we rond 08.45 in De Wheem.
Daarna zoeken we weer een mooie werkplek ergens in het
Reestdal op.

Ecoloog Dick van Dorp vertelt tijdens deze lezing over
het Hijkerveld en zijn inventarisatie van de reptielenen amfibieënpopulatie in dat gebied. Sinds 1995
houdt hij zich hiermee bezig. Meer dan 10.000 adders
heeft hij in zijn handen gehad. En denk nu niet, dat
ze allemaal op elkaar lijken, dat maakt de lezing wel
duidelijk. Hopelijk neemt Dick op deze avond ook een
aantal aannames en vooroordelen over deze
‘gevaarlijke’ slang weg. Als er één persoon is die dat
kan is hij dat wel, want maar liefst acht keer is Dick
door een adder gebeten. Soms was dat best heftig,
maar levensbedreigend was het nooit. Het gaat behoorlijk goed met de adder in ons land. Dat komt
doordat veel natuurgebieden met elkaar zijn verbonden. Postzegelnatuur, bestaande uit talloze heideeilandjes is funest voor adders in een te klein gebied.
Door inteelt sterft de populatie uit. Een mooi voorbeeld van het verbinden van natuurgebieden is het
Vipera-project. De opzet is niet helemaal gelukt,
maar in de boswachterij Staphorst en De Haardennen
is het biotoop voor de adder sterk verbeterd. Wil je
meer weten over de adder en andere flora en fauna
van het Hijkerveld, kom dan naar deze boeiende lezing. De avond begint om 20.00 en wordt gehouden in
de ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Dedemsvaart. De toegang is voor leden en niet leden
gratis. We vragen bij de uitgang wel om een vrije gift.

Dinsdag 17 maart 2020: Ledenvergadering
We houden onze jaarvergadering altijd in de gelagkamer
van De Wheem. Een sfeervolle plek om op het jaar 2019
terug te kijken. We doen ons best om de avond zo aantrekkelijk mogelijk te maken met visuele presentaties van alle
activiteiten van het afgelopen jaar. De werkgroepen landschapsbeheer, de vogelsectie, de fotoclub en nog veel meer,
we laten het u allemaal zien. Alle leden ontvangen een
paar weken voor deze vergadering een uitnodiging met
daarin de agenda en een verzoek van de penningmeester
om de contributie van 2020 over te maken. Voor een minimumbijdrage van 10 euro steunt u ons werk en activiteiten. Onze terugblik op 2019 maakt duidelijk, dat we ook
echt een werkgroep zijn. We waarderen uw komst!
Woensdag 18 maart 2020: vogelcursus 2e avond
Woensdag 25 maart 2020: diapresentatie “Terug naar Rottumerplaat”
We zijn heel erg blij met deze bijzondere lezing! Aaldrik
Pot en Nicolette Branderhost stonden vorig jaar volop in de
belangstelling met hun bijzonder project “Terug naar Rottumerplaat”. Dit eiland is een van de negen onbewoonde
eilanden of zandplaten in de Waddenzee. Het is niet toegankelijk voor publiek en wordt in het broedseizoen bewaakt door twee vogelwachters. In 2019 waren Aaldrik Pot
en Nicolette Branderhorst de gelukkigen. Voor hen ging
met het vier maanden durend verblijf op Rottumerplaat
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een langgekoesterde wens in vervulling. Aaldrik en
Nicolette geven in hun vogelwachtersdagboek Terug
naar Rottumerplaat in woord en beeld een intieme blik
op het dagelijkse leven op een onbewoond eiland. Hun
dagelijkse werk bestaat vooral uit het inventariseren
van de flora en fauna met speciale aandacht voor de
scholeksters. Daarnaast ‘bewaken’ ze het eiland tegen
ongewenst bezoek, brengen ze verstoring door vliegtuigen in kaart en proberen ze steeds opnieuw het vuil op
te ruimen dat aanspoelt op het eiland. Maar ze vertellen ook over hun streven naar een eenvoudiger bestaan
en de grote dynamiek van zand, zee en wind. Over de
soms ontelbare hoeveelheid vogels, de bijzondere zoutplanten en opvallende strandvondsten. Ook de worstelingen komen langs, zoals de verstoring op de vogels
die hun aanwezigheid met zich meebrengt. Maar bovenal beschrijven ze hoe ze van dit natuurleven genieten en van de nieuwe vragen die opmerkelijke waarnemingen steeds weer oproepen.
De avond begint om 20.00 en wordt gehouden in de
ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Dedemsvaart. De toegang is voor leden en niet leden gratis. We
vragen bij de uitgang wel om een vrije gift.
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Deze wandelroute loopt langs de mooiste rivier van Nederland. Een tocht met veel natuur en prachtige vergezichten. We starten aan de achterzijde van het station in
Zwolle en het eindpunt is het station van Kampen. Dan
met de trein weer terug. De IJssel heeft in de afgelopen
jaren meer ruimte gekregen. Op een aantal plekken zijn
nevengeulen gegraven en krijgt naast het water ook de
natuur alle ruimte. Vreugderijkerwaard en Scherenwelle bijvoorbeeld zijn natuurpareltjes met een rijke flora
en fauna. Met een beetje geluk bloeien de kievitsbloemen! Of zien we de zeearend vliegen. We passeren oude
plekjes in Zwolle en de dorpen ’s Heerenbroek en Wilsum. En natuurlijk koffie en gebak bij het theehuis
Zalkerveer! Dit wordt een bijzondere tocht! Je moet je
wel aanmelden, want het aantal deelnemers heeft een
maximum. Doe dat via de mail bij Jan Dijkema:
jan.dijkema@gmail.com en je krijgt meer informatie.
Zaterdagmorgen 25 april 2020: Vogelexcursie Mepper
Hooilanden
Op zaterdag 25 april gaan we het rijke vogelleven van de
Mepper Hooilanden bekijken. We bezochten het waterrijke gebied al eens in winterse omstandigheden ( januari 2018), nu doen we dat in het voorjaar. Dat betekent
dat we heel andere soorten zullen zien. Op de website
waarneming.nl staat het aantal soorten dat in de afgelopen jaren in de bovenloop van de Geeserstroom is waargenomen: rond de 190! Zo rond april/mei kunnen we genieten van soorten als wulp, rietgors, roodborsttapuit,
geelgors, rietzanger, kiekendief en nog veel meer. Het
open landschap zorgt hier vaak voor verrassingen! De
Mepper Hooilanden zijn in beheer bij Staatsbosbeheer
en liggen tussen het Drentse Gees en Meppen. Als je
mee wilt, moet je je wel even via de mail aanmelden. Dat
kan bij Johan Tinholt: tinholtmaas@gmail.com Je krijgt
dan meer informatie.
Zaterdag 23 mei 2020: excursie
vogelcursus naar Takkenhoogte

Woensdag 1 april 2020: Vogelcursus 3e avond
Woensdag 8 april 2020: Vogelcursus 4e avond
Zaterdag 11 april 2020: afsluiting landschapsbeheer
De vrijwilligers landschapsbeheer krijgen van Landschap Overijssel en het bestuur van de natuurwerkgroep een excursie en een lunch aangeboden.
Zondag 19 april 2020: Lange afstandswandeling Zwolle-Kampen 21 km

Zaterdag 30 mei 2020: excursie
vogelcursus naar het Dwingelderveld
Korte voorjaarswandeling
In het voorjaar organiseren we
ook een wat kortere wandeling.
We doen dat in een mooi natuurgebied niet te ver uit de
buurt. De datum plannen we
nog niet, die maken we bekend
via de mail en op de website.
Mei of juni: Excursie over de Lemelerberg
Met Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, maken we een wandeling over de Archemer- en Lemelerberg. Jacob vertelt over de boskap, heidebeheer,
begrazing en hoe je door bepaalde maatregelen de biodiversiteit in een gebied kunt vergroten.( bijvoorbeeld door
steilranden te maken). En natuurlijk gaan we genieten
van dat prachtige landschap met zijn uitzichten en karakteristieke flora en fauna. Een datum hebben we nog
niet, die maken we bekend via de mail en op de website.

