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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

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.

Voorkant: Besneeuwde infopaneel
bij de bloemrijke akkerrand
Den Westerhuis

Deze uitgave van De Reestinfo is
uniek. Er ontbreekt namelijk een
belangrijk deel. Dat is de agenda.
Die hebben we niet. Dat is nog
nooit gebeurd. De oorzaak is uiteraard de vrij uitzichtloze situatie
waarin we met z’n allen zitten. Zolang Koning Covid19 regeert kunnen we niets plannen. Geen
lezingen, geen excursies, geen wandelingen, geen vogelcursus,
geen ledenvergadering. De ellende begon half maart 2020. Alles
ging op slot. We zijn nu bijna een jaar verder. Het schemert wat
aan het eind van de tunnel, maar van licht kun je nauwelijks
spreken. Denk nu niet, dat we als natuurwerkgroep alleen
maar in quarantaine duimen hebben zitten draaien. Er is nog
best veel gebeurd. De vogelsectie en de werkgroepen landschapsbeheer hebben nog heel wat kunnen doen. In september
en oktober werd er nog “gewoon” op de hei gewerkt. In het voorjaar hebben we akkerranden, graanstroken en een natuurakker
ingezaaid. Op een druilerige decembermorgen ontvingen we een
megabedrag van het Prins Bernhard cultuurfonds. Dassenburchten zijn nagelopen en geïnventariseerd. We hebben twee
cameravallen gekocht en zijn nu aan het experimenteren. Allemaal buitenactiviteiten onder veilige omstandigheden. We houden de website en Facebookpagina actueel. Het is het allemaal
toch net niet. Deze Reestinfo is de eerste stap op weg naar een
vernieuwd contact. We willen met deze uitgave zeggen: we zijn
niet ingeslapen, we zijn er nog! En we verlangen, net als alle
andere organisaties naar een normaal verenigingsleven waarin
het elkaar ontmoeten (op gewone afstand) weer centraal staat.
Laten we hopen dat die samenleving weer snel terug komt.
We wensen u een gezond, virusvrij en mooi voorjaar toe.
Namens het bestuur,
Jan Dijkema, voorzitter

Contributie
Normaal is er in maart de jaarlijkse ledenvergadering. Vorig jaar ging die niet door, dit jaar waarschijnlijk ook niet. Het financieel jaarverslag staat
elders in deze Reestinfo.
Er geen uitnodigingen verstuurd voor de worden
vergadering, inclusief het verzoek tot betalen van
de contributie. Vandaar de oproep ditmaal op deze
manier. Hierboven staan de bankgegevens en de
minimale contributie.
Iedereen die deze al heeft overgemaakt “Hartelijk
dank”.
Chris Bisseling, penningmeester

Familie Grote Canadese Gans op het Spookmeertje
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Zaterdag 8 februari 2020: wilgen knotten
Als je na twee zaterdagmorgens werken 30 geknotte wilgen telt mag je niet klagen. Ging het op de tweede zaterdag van januari nogal moeizaam (dikke, zware wilgentenen), op deze zaterdagmorgen liep de happening (want
dat is het) op rolletjes. Prima gereedschap weer van
Landschap Overijssel, gecombineerd met een duidelijke
taakverdeling zorgde voor een succesvolle en gezellige
knotpartij. Veertien vrijwilligers doken met ladder, zaag
en takkenschaar het natte Reestdal in. Locatie: De Mulderij bij Dedemsvaart in de bovenloop van de Reest.
Landschap Overijssel bezit en beheert hier hooiland in
combinatie met kleine bosjes en houtsingels. Langs een
sloot, die op de Reest afwatert staan bijna 40 knotwilgen.
Ze worden om de 3 jaar door onze werkgroep landschapsbeheer geknot.
Veel belangstelling voor wilgentenen
De takken (we spreken van wilgentenen) mogen niet onder de bomen blijven liggen. Later worden ze opgehaald
en versnipperd. We gooien de takken over de sloot en
aan de andere kant worden ze op nette rillen gelegd. Het
zou zonde zijn om al dat wilgenhout in de versnipperaar
te gooien. Je kunt zoveel met die tenen doen: stekken, een wilgendome maken, speelmateriaal voor kinderen ontwerpen, een schutting of afrastering bouwen,
bonenstokken voor in de groentetuin, noem maar
op. Sinds vorige winter zoeken we dan ook via website en
sociale media liefhebbers voor wilgentenen. Met succes!
Stichting de Tuinen van Mien Ruys, ooievaarsstation De
Lokkerij, Stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg
en een aantal particulieren konden we blij maken met dit
prachtige natuurlijke materiaal.
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Zaterdag 12 september 2020: heide
vrij maken van opslag
We zijn deze morgen met 11 personen. Koffie drinken vooraf in De
Wheem is er vanwege corona niet bij.
Zo rond kwart over negen is iedereen
op locatie en kunnen we aan de slag.
De werkplek is prachtig, een heideveld op De Kievitshaar, met een paar
grote solitaire vliegdennen. De zagen
en takkenscharen die we bij ons hebben zijn bestemd voor het weghalen
van andere bomen en struiken. Op een aantal plekken
groeien vuilboom, berk en grove den. Die mogen allemaal weg. Als we stoppen om 12.00 en bij het lopen
even achterom kijken, zien we dat het goed is. Wat is
er veel gedaan!
Zaterdag 11 oktober 2020: heide vrijmaken van opslag
Tientallen grove dennetjes
staan op deze zaterdagmorgen fier in de hei. Nog
wel. Rond 09.00 staat onze
zaterdagwerkgroep, dit keer
9 man/vrouw sterk, klaar om
ze allemaal te lijf te gaan. De
lucht ziet er niet goed uit,
felle buien trekken over de
uitgestrektheid van het Westerhuizingerveld en ze slaan
ons niet over. Een regenpak
is dan ideaal. Eigenlijk worden alleen de werkhandschoenen kletsnat. Maar ook
dat went. Zo nu en dan komt
het zonnetje toch nog even
langs en zet het mooie stuk hei waar we werken in een
kleurrijke gloed.
De werkplek is weer een heideveld op de Kievitshaar.
Het terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer en onderdeel van het project Vipera-verbindt. Ooit zou er een
ecologische verbindingszone gerealiseerd worden tussen de boswachterij Staphorst en de Haardennen. De
crisis van 2008 en de kortzichtigheid van de toenmalige staatssecretaris Henk Bleeker deed de plannen in
de onderste lades van het bureau belanden. Sterker
nog, ze kwamen in de doos oud papier terecht. Toch
blijven we optimistisch en hopen we dat deze verbinding in de toekomst toch nog tot stand komt. Misschien
dat de corona-crisis nieuwe kansen biedt voor verbindingszones die er nooit zijn gekomen. Staatsbosbeheer
moet het onderste uit de kast halen om de bestaande
heide binnen het project open te houden en is dus erg
blij met onze hulp. Heidebeheer bestaat vooral uit keuzes maken. Niets doen is geen optie. Binnen tien jaar
ben je de heide kwijt en is het een jong bos geworden
met zaailingen van vuilboom, eik, berk en grove den.
Op deze morgen is de aanval vooral gericht op grove
dennetjes. Emotieloos zagen we de ene na de andere
den om en gooien de boompjes op grote bulten, die later
door de beheerder worden opgehaald.
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Plagplek
Werkgroep Rabbingerveld
De werkgroep bestaat uit acht vrijwilligers en in tegenstelling tot de
zaterdagwerkgroep en de doordeweekse groep liggen de werkgebieden aan de andere kant van de
Reest. In Drenthe dus. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor
Het Drentse Landschap. De belangrijkste werkterreinen zijn Takkenhoogte, Rabbingerveld en het mooie
kleine dalletje ten zuiden van het
Spookmeer. In 2020 werd dit laaggelegen heideterreintje vrij gemaakt
van opslag en dat was een hele klus.
De natuurwaarden van dit gebied
zijn best hoog. Drie soorten heide
groeien er en een paar groepjes jeneverbessen zorgen voor een intieme
sfeer. Het dalletje kreeg een behoorlijke update: de heide werd vrijgemaakt, jeneverbessen kregen weer
licht, op een aantal plekken werd
geplagd, takkenrillen werden aangelegd en broedstoven van gestapeld
hout werden gemaakt en steilrandjes
werden afgestoken.
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De Groene Opkikker is voor…Wilco !
Woensdagavond 4 maart 2020. Locatie: Restaurant Manchuria
in Dedemsvaart.
Aan een lange tafel wordt druk gekletst. Niet over een virus
dat steeds vaker opduikt. Niet belangrijk, zal wel weer overgaan. Negentien vrijwilligers van onze vereniging zijn ingegaan op onze uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Het hadden er makkelijk wat meer kunnen zijn, want we hebben vijf actieve geledingen binnen de vereniging: de vogelsectie, de zaterdagwerkgroep landschapsbeheer (tweede zaterdag
van de maand), de doordeweekse werkgroep landschapsbeheer
(dinsdag- en woensdagmorgen), de (pas opgerichte) werkgroep Rabbingerveld (een middag in de week) en de stuurgroep van onze fotoclub De
Reestkiekers. Het bestuur is blij met ze en organiseert ieder jaar een gezellige avond met een hapje en een drankje.

Nieuwe nestkasten
Groene Opkikker
Voor het derde achtereenvolgende jaar zetten we op deze avond een vrijwilliger in het zonnetje. De keuze is niet zo moeilijk. Voorzitter Jan Dijkema houdt de spanning er nog even in. “Het is een man. Hij is al heel lang
lid van de natuurwerkgroep. Hij is multifunctioneel. Doet erg veel voor onze
club. Op de voorgrond, daar houdt hij niet van, het is een mooi voorbeeld
van een stille kracht” Dan begint het de meesten wel te dagen en is het
tijd om Wilco Batterink te vragen om de Groene Opkikker in ontvangst te
nemen. Dit groene kikkertje stelt op zich natuurlijk niet zo veel voor (het
prijskaartje van 3,95 euro bleek er nog onder te zitten), het gaat hier natuurlijk puur om de waardering die er achter zit. En voor Wilco is die
groot.
Werkzaamheden
Om wat van zijn veelzijdige werkzaamheden te noemen: Wilco maakt onze
kleine en grote nestkasten (de weken ervoor nog 40 kleine kasten), hij
loopt ieder voorjaar een nestkastroute, is vrijwel altijd present in de zaterdagwerkgroep landschapsbeheer, heeft de drie prachtige eikenhouten banken gemaakt waar de wandelaar in het Reestdal gebruik van kan maken,
bouwde elf geraamtes voor de infopanelen van ons project Landbouwgewassen, en Natuurakkers, zorgt voor de soep als we in het landschap werken (met dank aan echtgenote José !!) en hij vindt het ook nog leuk om
een lange afstandswandeling te organiseren. Het bleef natuurlijk niet bij
een groen kikkertje. De natuurwerkgroep heeft een groot fotoarchief en
het was niet moeilijk om daar 36 foto’s uit te halen met Wilco als onderwerp. Dus bood het bestuur het Wilco Batterink Memory Spel aan. Erg
leuk om met de kleinkinderen te spelen.
Wilco, bedankt! We zijn blij met je en hopen dat je nog lang in gezondheid
actief blijft !
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Doordeweekse werkgroep
Langs de Schapenstreek is in meerdere jaren een houtwal afgezet. In maart 2020 was dat eindelijk klaar. De
groep heeft in 2 ochtenden (mbv van Piet Oosting) 21 m3
hout naar de Wheem getransporteerd zodat de koper het
daar kon weghalen. Voor de zomerstop is de Huizingerwijk nog opgeschoond en heide geschoond. Na de zomerstop waren eerst wat kleine projectjes aan de beurt:
sloot bij Klein Oever en rasters in de omgeving van OudAvereest en de Hoofdweg vrijmaken van boompjes, het
kerkepad is dit jaar gedaan door de Rabbingergroep.
Heideschonen is een eeuwig durend proces. Deze zomer
in de Haardennen bij de Poele en de Stapsteen langs de
Haar. Een paar dagen was het te warm om te werken.

In september is bij Molen de Star de sloot opgeschoond,
evenals de poel in het veld aan de ander kant van de
weg. Er is nog wat prikkeldraad weggehaald (is nu alles eindelijk weg?). De groep heeft nog 3 weken heide
kunnen schonen in de Boswachterij Staphorst voordat
corona de boel verstoorde.
In de zomer werd de groep versterkt door 2 stagiaires.
De 2 jongens hebben hard meegewerkt op de heide.

En toen kwam Covid 19 …..
Half maart 2020 begon Covid 19 ons leven te bepalen. Dat
had niet zo heel veel gevolgen voor het landschapsbeheer,
want het werkseizoen eindigt altijd op 15 maart. Het
meeste werk hadden we al gedaan. Wel jammer was, dat
de afsluiting van het seizoen 2019/2020 werd geannuleerd.
Voor onze vrijwilligers geen excursie en lunch. “Jammer,
volgend seizoen beter” zeggen we dan. Die wens kwam
maar ten dele uit. Twee keer aan het werk in september
en oktober. Dat was het wel.

Starten we weer in september 2021 ?
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, is het bijna
maart 2021 en is het virus ons nog steeds de baas.
Vanaf november 2020 laten we de spade, zaag en takkenschaar voor wat ze zijn. Landschap Overijssel laat
het werken in de reservaatgebieden niet toe. Ook niet
in tweetallen onder strenge corona-voorwaarden.
Jammer, maar wel begrijpelijk gezien de gemiddelde
(hoge) leeftijd van de vrijwilligers. Volgend jaar beter?
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Meedoen met Waarnemingen.nl, iets voor jou?
Wandel of fiets je graag in de omgeving van Dedemsvaart en
Balkbrug en vind je het leuk om de dingen die je onderweg tegenkomt vast te leggen? Dan is dit misschien iets voor je. Je
kunt op de website Waarneming.nl een account aanmaken en je
waarnemingen melden. Het leuke is, dat je met heel andere ogen
om je heen gaat kijken. Je natuurbeleving wordt veel bewuster
en je natuurkennis neemt toe. Moet je een geoefend vogelaar of
plantenkenner zijn? Of veel van insecten weten? Nee, hoor, je
kunt zelfs op een nulpunt beginnen en eerst hele algemene soorten vastleggen: pinksterbloem, koolmees, zwarte kraai, koolwitje, haas enz. Na een poosje ga je merken dat het steeds makkelijker gaat en neemt je nieuwsgierigheid naar nieuwe soorten alleen maar toe. Er zijn erg veel leuke apps die je bij het op naam
brengen helpen! Waarom zou je het niet gewoon eens proberen?

Reestinfo

Bij “Profiel” kun je zien wat je allemaal hebt
ingevoerd. Dit is van Mieke, sinds mei 2019.

Hoe werkt het?
Een zeepaddestoel in de Grevelingen
Ga naar Waarneming.nl
Maak een account aan:
rechtsboven “Log in of Registreer”.
Als je ingelogd ben, kun je
waarnemingen invoeren via
“Invoeren”.
Als je een foto hebt, voer die
dan in. Zorg dat je zo min
mogelijk omgeving heb. Mijn
ervaring is als de foto kleiner
is dan 1MB gaat het sneller.
De site geeft dan aan wat het
is. Als die het niet zeker
weet, krijg je 4 mogelijkheden, dan moet je zelf uitzoeken wat het meest waarschijnlijkst is. Klik op de naam en je krijgt meer info over de
soort. Als je het weet, klik je op accepteren. Bij twijfel staat er
een ?, Je krijgt dan naar verloop van tijd een reactie of de soort
klopt of toch iets anders is. Vaak wordt je dan gevraagd de gegevens aan te passen.
De meeste camera’s en telefoons hebben een datumvermelding
in de foto, die komt dan vanzelf. Als je GPS geactiveerd hebt,
gaat dat ook vanzelf, anders moet je op de kaart het gebied opHenri Timmer is onze vogelexpert. Hij voert
zoeken.
die voornamelijk in.
Zonder foto moet je zelf de gegevens als soort en datum invoeDit is een roodborsttapuit-man.
ren.
Onder “Toon alle opties” kun je meer details invoeren.
Let bij het invoeren van planten op dat het echt gaat om wilde
planten en geen tuinplanten die uitgezaaid zijn.
De website vermeldt: Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Observation
International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa
aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld
en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving.
Heel veel natuurbeheerders maken gebruik van deze site. Vaak
is dit de belangrijkste bron van info over voorkomende soorten in
hun gebied. Ook geeft het inzicht in verspreiding van dieren en
planten.
Doe je mee?
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Bijzondere gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel
Bij Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel vroegen we in
het voorjaar van 2020 een financiële ondersteuning aan bij de
aanschaf van twee cameravallen. De twee camera’s willen we
gaan gebruiken bij het monitoren van de dassenburchten in het
Reestdal. Bovendien kan deze apparatuur ook gebruikt worden
door de vogelsectie. De aanschaf van de camera’s kostte ongeveer 650 euro. Van het Cultuurfonds konden we rekenen op een
bijdrage van 350 euro. Daar waren we al heel erg blij mee.
Eind oktober kregen we het volgende mailtje:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een enkele keer een bijdrage toegekend aan de projecten van de Natuurwerkgroep de
Reest, laatstelijk voor cameravallen.
Wij hechten aan een goed contact met de organisaties die wij ondersteunen. Daarom brengen wij werkbezoeken door de hele pro-

vincie. Onze voorzitter, de Commissaris van de Koning Andires Heidema heeft in de week van maandag 30 november tot vrijdag 4 december tijd uitgetrokken voor een vijftal werkbezoeken.
Gezien zijn drukke agenda wordt hij mogelijk een of twee keer
vervangen door de vice-voorzitter Anneke Raven, burgemeester
van Hellendoorn. Zou het u schikken om ons met een kleine
delegatie te ontvangen en iets over uw werkzaamheden te vertellen op woensdag 2, donderdag 3, of vrijdag 4 december, bij
voorkeur in de middag?
Het bezoek zal natuurlijk coronaproof verlopen volgens de dan
geldende richtlijnen. Ik hoor graag van u, met vriendelijke
groet,
Dinand Webbink, bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel
Donderdagmorgen 3 december kregen we bezoek van een kleine delegatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit jaar
hadden we een aanvraag gedaan voor het aanschaffen van
twee cameravallen. Deze werd gehonoreerd en daar waren we
al heel blij mee, maar dat was nog niet het enige. We kregen
het bericht dat we één van de vijf organisaties in de provincie
waren die een verrassing mochten ontvangen om ons “in deze
moeilijke coronatijd een hart onder de riem te steken”. Wij
(voorzitter Jan Dijkema en penningmeester Chris Bisseling)
waren heel erg verrast door het prachtige bedrag dat we uit
handen van mevrouw Anneke Raven mochten ontvangen. 2500
euro !!!
Geweldig! Daar gaan we mooie en zinvolle dingen mee doen!

Geweldig bedrag RABO Club Support
Drie werkgroepen landschapsbeheer hebben
we. We werken in het mooie beekdal van de
Reest en onderhouden dit bijzondere landschap in reservaatgebieden van Landschap
Overijssel en Het Drentse Landschap. Soms
werken we ook voor Staatsbosbeheer in de
boswachterij Staphorst/IJhorst. We gebruiken
het gereedschap van Landschap Overijssel en
dat gaat prima. Echter, om veilig te kunnen
werken heb je goede laarzen en veilige werkkleding nodig. Bovendien zien we dat de belangstelling voor het werken in het landschap
toeneemt. Dus schreven we ons weer in als
deelnemende organisatie bij de RABO Club
Support van RABO Vaart en Vechtstreek in
de hoop weer een mooi bedrag binnen te krijgen. Onze leden werden benaderd via de mail.
Op onze website en Facebookpagina maakten
we duidelijk waarom we ons hadden aangemeld. Op 7 november 2020 kregen we de uitslag. Maar liefst 856,52 euro! Wat een geweldig bedrag! Alle leden van de RABO bank die
1 of 2 punten aan ons hebben gegeven, hartelijk dank! We zullen het goed besteden.
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Dassen in het Reestdal
Het gaat goed met de dassenpopulaties van het Vechtdal en
Reestdal. Dat weten we dankzij monitoring van dassenburchten door vrijwilligers van natuurbeschermingsvereniging
Staphorst/IJhorst en natuurwerkgroep de Reest.
De gegevens gaan naar Stichting Das&Vecht en naar de eigenaar van het gebied waarop de dassenburcht zich bevindt. De
meeste bewoonde dassenburchten liggen op gronden van
Landschap Overijssel. De burchten worden regelmatig bezocht en gecontroleerd op bewoning, activiteiten en verstoring. Belangrijk is de periode mei/juni waarin de jonge dassen de burcht verlaten om de wereld steeds verder te verkennen. Dat is de tijd waarin je het beste kunt waarnemen hoe
groot de Overijsselse dassenpopulatie is. Het is vaak erg
moeilijk om er achter te komen hoeveel jongen in een bepaalde burcht zijn geboren. Dat lukt ook niet altijd. Veel informatie over de aanwezigheid van jonge dassen wordt gehaald uit
sporen als pootafdrukken, wissels, graafwerk en speelbomen.
Met de aanschaf van twee cameravallen hopen we niet alleen
mooie beelden op te vangen, maar vooral om betrouwbare
informatie over de ontwikkeling van de populatie binnen te
krijgen. Dassen zijn en blijven schuwe dieren, het inventariseren van vlinders of het tellen van roekennesten is heel wat
eenvoudiger.
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Cameraval
Eind november kwamen de 2 cameravallen binnen.
De handleiding was alleen in het buitenlands, dus
ik (Mieke) moest dat eerst even vertalen. Op zich
is het niet moeilijk, maar Nederlands leest toch
makkelijker. Nu ik toch een camera had, kon ik die
zelf uittesten (en de handleiding aanpassen). De
camera kan filmen en foto’s maken, ook tegelijk. In
de praktijk maakt die eerst een (of meerdere) foto
en dan filmt die. Hij reageert op beweging, maar je
kunt hem ook regelmatig een foto laten nemen. ‘s
Avonds in het donker doet hij het ook, wel in
zwart-wit. Er zit een band bij om hem aan een
boom o.i.d. vast te maken en 2 punten om op een
statief te zetten.
De eerste poging overdag was simpel: richten op
een vogelvoederplaats, geen probleem. ‘s Avonds is
lastiger. Het is winter, dus wat is er nu actief en
waar? De composthoop biedt uitkomst. Regelmatig
zie ik dat er in gerommeld wordt. Schillen en koffiefilters liggen regelmatig elders in de tuin. Daar
de camera opgesteld. En ja hoor, de tweede avond
is het raak: een boommarter. Volgend probleem:
hoe komen die muizen toch binnen? Alles zit toch
dichtgestopt. Tuurlijk ze hebben maar een heel
kleine opening nodig. Op het plafond van de
dakoversteek de camera geplaatst. Regelmatig is
er een rosse woelmuis te zien, maar waar die binnenkomt… Op een avond een leuke verrassing: een
vleermuis kruipt over het plafond en vliegt dan
weg. Met een lamp zie ik hem hangen. Lekker met
rust laten!
Als het weer warmer wordt zijn de dassen aan de
beurt. In de zomer, als het lang droog is, kun je ze
bij daglicht wel zien. Maar voorlopig even met de
cameraval.
Op mijn youtube-kanaal, M Bonaire, kun je de
filmpjes zien.

Afnemend aantal zweefvliegen: code rood? Wat kunnen we zelf doen?
Minder vliegjes in je oog tijdens het fietsen. Minder insectenlijkjes op het nummerbord tijdens een zomerse autorit.
Maar ook: minder vlinders in de tuin, minder gonzende bijen… Het zijn voorbeelden die keer op keer terugkomen als
het over insectensterfte gaat. Onderzoek bij zweefvliegen bracht schokkende cijfers aan het licht….
Wat is een zweefvlieg?
Zweefvliegen zijn makkelijk te herkennen. In tegenstelling tot bijen en wespen hebben zweefvliegen niet vier, maar
slechts twee vleugels. In Nederland komen meer dan 300 soorten voor. Veel zweefvliegen lijken op bijen of wespen. In
de zomermaanden worden zweefvliegen ten onrechte doodgeslagen, omdat ze voor een bij of een wesp worden aangezien. Dat is jammer, ze hebben geen angel en kunnen dus niet steken. Tijdens hun vlucht blijven ze vaak een poosje
in de lucht hangen, vandaar de naam.
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Aantal soorten neemt af
Zweefvliegen zijn niet alleen mooi om te zien, het zijn erg nuttige insecten.
Het zijn enorm goede bestuivers en belangrijke bladluiseters. In de maand
januari 2021 verschenen in de media artikelen over de achteruitgang van
insecten. Uit een Nederlands-Duits onderzoek uit 2017 bleek al dat over
een periode van 25 jaar in bepaalde natuurgebieden de hoeveelheid vliegende insecten met 75 procent was afgenomen. Daar schrokken toen veel
mensen van. Het onderzoek was gericht op de biomassa, maar hoe zat dat
met het aantal soorten? Een vervolgonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen richtte zich op zweefvliegen en kwam tot de conclusie dat
in die periode het aantal soorten met 23 procent was afgenomen. We zijn
nu vier jaar later. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Wat horen we
straks? Dat de hele insectengemeenschap instort? Je moet er niet aan denken.
Snorzweefvlieg
Oorzaken
We weten al lang dat de afname van insecten te maken heeft met
het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. Dit zijn insecticiden die zich door heel de plant verspreiden. Ze worden gespoten, via
de grond toegediend of via het zaad om insecten te bestrijden. Indirect raakt het gebruik ook insectenetende boerenlandvogels als veldleeuwerik, ringmus, boerenzwaluw, spreeuw en nog een aantal soorten meer. Ook versnippering van leefgebieden, verdroging en luchtvervuiling spelen een rol. Het beheer van bermen en oevers door
gemeenten, provincies en waterschappen is ook vaak insectonvriendelijk. Lang niet alle bermen worden ecologisch beheerd.
Wat te denken van al die vierkante kilometers aan tegeltuinen in
ons land? Toch zijn er veel redenen om niet bij de pakken neer te
zitten, er zijn namelijk ontwikkelingen die hoopgevend zijn. Er
wordt op verschillende locaties geëxperimenteerd met natuurinclusieve bedrijfsvoering in de landbouw en daar doen veel boeren aan
mee. De oppervlakte aan ingezaaide bloemrijke akkerranden in het
buitengebied lijkt ieder jaar groter te worden. Het aantal bedrijven
dat biologisch wil boeren neemt toe, al gaat dat niet hard. Vooral de
overgang van reguliere naar biologische landbouw geeft veel financiële problemen. Dat werkt dan weer ontmoedigend.

Menuetzweefvlieg

Doodskopzweefvlieg

Hoe kun jij meehelpen aan een gezonde insectenstand?
Een paar tips, misschien spreken ze aan:
Koop biologische zuivelproducten. Op biologische boerderijen wordt
geen gif gebruikt. De koeien staan in kruidenrijke graslanden. Alle supermarkten bieden biologische melk, yoghurt e.d. aan. Je betaalt er iets
meer voor.
Gebruik thuis geen chemische bestrijdingsmiddelen. Een particulier
met een grote giftank op zijn rug is te zot voor woorden. Er zijn alternatieven zat!
Streef in je tuin naar inheemse planten. Kies niet voor zo’n pretpakket
met zaden van kleurrijke uitheemse soorten. Daar kunnen onze insecten niks mee.
Heb je een groot gazon, maai dan een stukje niet. Met de planten die er
gaan bloeien doe je veel insecten een plezier. Een mooi strak groen gazonnetje met alleen gras is eigenlijk een groene woestijn. Voor insecten
is hier niet veel te vinden. Laat andere kruiden ook hun gang gaan.

Project oude gewassen, akkerranden en natuurakkers.
Samen met Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap zaaien we stroken oude gewassen in. Tussen deze granen krijgen akkerbloemen alle tijd om te groeien, te bloeien en te zaaien. In het Reestdal zaaien we natuurakkers en
akkerranden in met eenjarige inheemse akkerkruiden, boekweit en granen. We willen het aantal bloemrijke akkerranden in de komende jaren uitbreiden. Afgelopen zomer hebben we ontdekt dat dit voor insecten een hele positieve
uitwerking heeft. (zie elders in deze Reestinfo)
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Vogelcursus
Op woensdagavond 22 februari 2020 is het gezellig vol in de gelagkamer van De Wheem. Het is de
eerste van de vier avonden van onze vogelcursus.
Zestien cursisten hebben we. Het hadden er veel
meer kunnen zijn, de aanmelding verliep geweldig. Mensen teleurstellen is verre van leuk, maar
een te grote groep werkt contraproductief. Dus
komt er een wachtlijst. We maken duidelijk dat
we bij grote belangstelling de cursus in het voorjaar van 2021 gaan herhalen. Wat is nou een jaartje wachten? Wisten wij veel, dat het allemaal anders zou lopen…….
We hebben een gevarieerd programma en we kunnen niet wachten om te beginnen. Elke cursusavond bestaat uit een drieluik: Acht vogels in
beeld en geluid, Verdieping en Randverschijnselen. We hebben prachtige lesbrieven gemaakt,
presentaties over allerlei onderwerpen als de biologie van de vogel, vogelkijkhutten, vogelrijke gebieden, vogelweetjes, gebruik van kijkers en telescopen, vogelfotografie en nog veel meer. De eerste
avond verloopt naar wens. Veel enthousiaste reacties na afloop. Aan het eind van de avond, bij het
verlaten van De Wheem: “Tot de volgende avond
woensdag 18 maart!”
Nee dus. Drie avonden en twee excursies moeten
we half maart afzeggen. De intelligente lockdown
dooft ons enthousiasme. Het is balen. Voor de cursisten en voor ons. We zijn nu een jaar verder. Die
cursus, die gaan we natuurlijk afmaken. Dat is
zeker. Misschien beginnen we gewoon weer opnieuw. Wanneer ? Tja…….
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Eurobirdwatch 3 oktober 2020 ging wel door
Zaterdagmorgen 3 oktober 2020, 08.00. We staan aan de start
van de Euro Birdwatch 2020. Als locatie heeft de natuurwerkgroep een mooie plek op de grens van Meeuwenveen en Takkenhoogte uitgekozen. Net als vorig jaar hebben we een mooi
uitzicht over de heide met braamstruweel. Voor en boven ons
kunnen we de vogels door de lucht volgen. Het is geheel bewolkt, maar niet echt koud. Jammer genoeg staat er wel redelijk veel wind: windkracht 3 uit oostelijke richting. Bij aanvang zien we meteen een Grote Zilverreiger. We tellen vandaag vooral veel Graspiepers en Spreeuwen. Een grote groep
Grauwe ganzen vliegt tussen de verschillende plassen heen
en weer. Rondom ons heen roept een aantal Geelgorzen elkaar toe. Boerenzwaluwen passeren onze telpost. Op een gegeven moment vliegen twee Watersnippen over. We horen en
zien even later een Zwarte Specht. Wel ver weg maar de vogel
is duidelijk te herkennen aan z’n manier van vliegen. Een
Torenvalk, die zo’n beetje de hele morgen ons gezelschap
houdt, vangt een prooi en gaat deze mooi in een boompje
zitten oppeuzelen. Vlak bij ons laat een roodborsttapuit zich
goed zien en fotograferen.
Spreeuwen

Ondanks het matige vogelweer mogen we niet klagen. In totaal zien we deze morgen 32 vogelsoorten en tellen we 1061
exemplaren. Al met al een geslaagde ochtend. Rond 12.00
gaan we met een tevreden gevoel naar huis. Aanwezig waren:
Rik, Jan, Bertha, Teo, Charles, Henny en Judith.
Waarom Birdwatch?
Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden
die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis.
Het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Het organiseren van een internationale teldag maakt mensen enthousiast voor vogels en hun bescherming. In
verschillende van de deelnemende landen
is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast
ook een uitstekende gelegenheid om het
belang van ons land voor trekvogels nog
eens in de media voor het voetlicht te
brengen. Dit jaar 2021 doen we zeer waarschijnlijk ook wel weer mee. Misschien dat
er dan ook wat meer leden langs komen
om samen naar vogels te kijken. De belangstelling vanuit de vereniging is nogal
teleurstellend.
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Werkgroep Steenuilen: 2020 was een goed steenuilenjaar
De Werkgroep Steenuilen kende een apart broedseizoen in 2020. Veel van de 32 nestkasten hangen in de
tuin of op het erf van particulieren en worden in normale omstandigheden regelmatig gecontroleerd. Succesvolle broedsels worden dan voor het uitvliegen geringd. Het covid-19 virus wist hier de boel behoorlijk te
verpesten, want van controleren, tellen en ringen
kwam helemaal niets. Gelukkig waren er vaak contacten tussen de werkgroep en de personen met een
steenuilenkast op het erf. Het uitvliegen van de jonge
uilen werd bijvoorbeeld telefonisch doorgegeven. Dat
leverde interessante gegevens op. In totaal waren 10
kasten bezet met 27 jongen, waarvan er 6 dood werden
gevonden. In 2 kasten zijn dit jaar geen eieren gelegd.
In 1 kast waren de eieren niet bevrucht. Al met al een
goed jaar voor de steenuil. Jammer natuurlijk dat die
21 jonge uilen niet werden geringd, hopelijk gebeurt
dat met de uilskuikens van 2021 wel. De overige kasten waren bewoond door spreeuwen.
De werkgroep bestaat uit vier leden en wordt
gecoördineerd door Henri Timmer. Voor meer
informatie kun je mailen naar: henritimmer@home.nl
Jammer
Steenuilen zijn behoorlijk kritisch als het om
hun woonomgeving gaat. Kleinschaligheid staat
hoog in het vaandel en er moet een goed voedselaanbod zijn (muizen, vogels, wormen, insecten e.d.). En wat ook belangrijk is: één of meerdere uitkijkposten. Jarenlang heeft een kast
gehangen op een verlaten erf aan de Sponturfwijk. Het oude vervallen bakhuisje stond er nog
en daar maakte de familie steenuil dankbaar
gebruik van. Een mooier uitzicht was er niet!
Als je er langs reed, keek je altijd even snel
naar het huisje. Zat ie er weer? Veel vogelaars
kenden het plekje. Wat is dat uiltje vaak gefotografeerd! En nu? Het rommelige verstilde erf
heeft plaats gemaakt voor een nieuw huis. Het
bakhuisje staat op instorten en wordt hopelijk
als cultureel erfgoed gerenoveerd. De steenuil is
weg.
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Biotoop (bron: www.steenuil.nl )
Steenuilen zijn zeer honkvaste dieren. Zij blijven het
hele jaar, en als het kan hun hele leven door in een
eenmaal gekozen leefgebiedje: hun territorium. De
partners zoeken regelmatig contact met elkaar, waarbij ze o.a. elkaars verenkleed verzorgen; ook hebben ze
voortdurend stemcontact. Zelfs als een der partners
komt te overlijden blijft de achterblijver zijn/haar territorium meestal trouw. Zeker in goed bezette gebieden wordt de vrijgekomen plaats weer snel ingenomen
door een nieuwkomer. Meestal is dat een jonge vogel
op zoek naar een eigen plek. Niet verwonderlijk, die
territoriumtrouw: de steenuilen kennen er uitstekend
de weg. Het biedt ze alles wat ze nodig hebben op het
gebied van voedsel, nestgelegenheid en beschutting;
een ideale omgeving. Een steenuilterritorium is gemiddeld ongeveer 12 hectaren groot.
Jonge steenuil, foto Henri Timmer
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Minimalisme, foto’s van Teo en Bianca
Fotoclub De Reestkiekers
Het afgelopen jaar begon voor de fotoclub zoals voorgaande jaren. Eind 2019 was het jaarprogramma rond en de
opdracht voor januari was bekend. Minimalisme. Er werden ook nog foto’s ingestuurd. In februari is de werkgroep
van de fotoclub nog bij elkaar geweest om de laatste puntjes op de “ï” te zetten. Toen werd het maart……………en
werd de toekomst onzeker.
Stil
Na een paar weken werd de situatie duidelijk. Eerst dachten wij er nog af te komen met het opschuiven van het
programma, maar al snel bleek dat wij alles maar over de
zomervakantie moesten tillen. Inmiddels had de natuurwerkgroep vanwege de coronaproblematiek alle activiteiten gestaakt. Geen gezamenlijke activiteiten meer. Dus
geen bijeenkomsten, fotobesprekingen en gezamenlijke
foto-opdrachten uitvoeren. Het lag helemaal stil.
Rooskleuriger
Onder de leden werd geïnventariseerd over hoe wij verder
zouden moeten gaan. Uiteindelijk was bijna iedereen van
mening dat de fotoclub maar op non actief gesteld moest
worden voor zolang het zou duren. En dat is nog steeds zo
het geval. Intussen beginnen de eerste vaccins hun werk
te doen en hopelijk wordt daar een beetje meer vaart achter gezet, zodat het toekomstplaatje er wat rooskleuriger
uit gaat zien. Voorlopig ziet het er nog niet naar uit maar
wij hopen in de 2e helft van dit jaar toch wel weer op te
kunnen
starten
met onze fotoclubbezigheden.
Namens de werkgroep van De
Reestkiekers,
Teo Schmidt

Adder

Donderdag 13 februari 2020: Dialezing De Adders van
het Hijkerveld
Veel mensen zijn bang voor adders. Veel van wat er in
de volksmond over deze slang beweerd wordt klopt niet.
We zijn blij met de komst van ecoloog Dick van Dorp.
Op het gebied van adderonderzoek is Dick een specialist. Tijdens deze lezing vertelt hij aan de dertig aanwezigen over het beheer van Hijkerveld. Dit natuurgebied
is in bezit van Het Drentse Landschap en is een van de
grootste heidevelden van Drenthe. Sinds 1995 inventariseert hij de reptielen- en amfibieënpopulatie. Meer
dan 10.000 adders heeft hij in zijn handen gehad. En
denk nu niet, dat ze allemaal op elkaar lijken, iedere
adder heeft zijn/haar eigen tekening. Liefst acht keer is
Dick door een adder gebeten. Soms was dat best heftig,
maar levensbedreigend was het nooit.
Het gaat redelijk goed met de adder in ons land. Postzegelnatuur, bestaande uit talloze heide-eilandjes is
funest voor adders in een te klein gebied. Door inteelt
sterft de populatie uit. Dick van Dorp is "Je kunt wel
voorzichtig zeggen dat het wat beter gaat met de adders
in Nederland. Hun leefgebied was erg afgenomen, maar
er worden nu natuurgebieden met elkaar verbonden en
dat is beter voor de populatie",
Dankzij het Project Heideblauwtje en de Natura 2000gebieden zijn de eilandjes weer meer met elkaar verbonden. De Vipera strook tussen de boswachterij en De
Haardennen is ook zo’n voorbeeld van een verbinding.
In het voorjaar komen de mannetjes eerst uit hun winterverblijf. Ze moeten in de zon liggen om hun zaad op
te warmen, anders kunnen ze geen vrouwtjes bevruchten. "De vrouwtjes komen later pas tevoorschijn. Na de
bevruchting gaan zij juist in de zon liggen, om de eieren
in hun lichaam warm te houden".
Wie een adder tegenkomt, hoeft volgens Van Dorp niet
bang te zijn: "Ze zijn giftig, maar adders zien ons als
een bedreiging en zullen zo snel mogelijk weggaan als ze
een wandelaar zien. Is er eentje nog niet warm genoeg
en blijft hij liggen, loop er dan gewoon met een boog omheen. Laat ze vooral lekker liggen."
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Door de corona lopen veel zaken anders dan normaal. De ledenvergadering waar we normaal gesproken een overzicht van de financiën van de vereniging presenteren ging niet door.
Zoals in deze Reestinfo is te lezen hebben we echter niet stil gezeten in 2020 en ook financieel is er het nodige gebeurt. Daarom geef
ik hier een overzicht van de financiële positie van de verenging.
Overzicht 2019, samenvatting
We begonnen 2019 met een saldo van 5499,65 de inkomsten bedroegen in totaal 3696,13 en de uitgaven bedroegen 3362,53.
Hierdoor kwamen we op een eindsaldo in 2019 van 5833,25.
Een positief jaar dus mede te danken aan donaties van de Rabobank ( 689,91) en een aanzienlijke houtopbrengst van de groep
landschapsbeheer ( 875).
De kascommissie bestaande uit Judith Schmidt en Tom Snijder
hebben als kascommissie de financiën over 2019 nog net voor de
pandemie goedgekeurd.
nestkastbeschermer

Overzicht 2020
Start 1-1-2020
Saldo Bank
Saldo Kas
Totaal saldo

Inkomsten
5.694,06
139,19
5.833,25

Situatie 31-12-2020
Saldo Bank
Saldo Kas
Totaal saldo

9.503,18
269,49

Totaal

Contributie
Hout
Donaties

Uitgaven
2.215,01
475,00
4.181,52

Totaal

Secties
Landschapsbeheer

-225,47

Vogelsectie

-265,50

Nestkasten

150,00

Dialezingen

-50,00

Declaraties

156,96

Excursies/wandelingen

-13,30

Totaal

9.772,67

7.178,49

Algemeen
Vrijwilligers

-417,93

Lidmaatschappen

-199,75

Reestinfo/website

-280,50

Onvoorzien

-35,00

Administratief
Administratiekosten

-194,00

Verzekeringen

-193,15

Bankkosten

-119,39

Projecten
Hoewel vele activiteiten vorig jaar niet konden doorgaan hebben we toch nog net een dialezing over de adder en zelfs een winterwandeling en de vrijwilligersavond kunnen houden.
Voor het project “oude gewassen” hebben we een aanzienlijk bedrag uitgegeven voor akkerrandbloemen. Dit
werd mogelijk door een donatie van de gemeente Hardenberg van 475 voor de aankoop van de zaden.
Voor het nieuwe project “dassen inventarisatie” hebben
we 2 cameravallen aangeschaft. Hiervoor ontvingen we
een donatie van het Prins Bernard Cultuur fonds van
350.
Daarnaast kregen we van het Prins Bernard Cultuur
fonds nog een extra gift van 2500.

Oude gewassen
Cursussen
Dasseninventarisatie
Totaal uit

-536,40
-72,68
- 636,00
-3.239,07

Later dit jaar zullen we met nadere plannen komen hoe we dit bedrag zo effectief kunnen inzetten
voor het behoud van de natuur in het Reestdal.
Van de Rabobank ontvingen we nog een donatie
van 856.
Al met al dus was 2020 wat betreft de financiën
geen slecht jaar voor de vereniging.
Chris Bisseling, penningmeester
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Natuurwerkgroep de Reest
en Landschap Overijssel
werken al sinds 2009 samen in een project waarin
oude landbouwgewassen
ingezaaid worden op mooi
gelegen essen in de omgeving van Oud-Avereest. De
bewerking van het land
wordt verzorgd door Landschap Overijssel. Inmiddels gaat het niet alleen
maar om ingezaaide gewassen, maar besteden we
steeds meer aandacht aan
de ontwikkeling van bloemrijke akkerranden en natuurakkers.
boekweit en korenbloemen
Doelstelling
Landschap Overijssel en de nwg de Reest hechten veel waarde aan
het geven van info over oude gewassen. Bezoekers zien de functie
van de essen in het Reestdal en komen in contact met de oorsprong
van het voedsel. Bovendien bieden de uitgebloeide gewassen in het
najaar en de winter dekking en voedsel aan de fauna in het gebied.
Door het inzaaien van een natuurakker en akkerranden willen we
de biodiversiteit in de akkers en randen meer kansen geven.
Vanuit de zaaikorf
Het zaaien gebeurt met de hand op de ouderwetse manier. Dit wordt
gedaan door vrijwilligers van nwg de Reest. Bij de ingezaaide stroken plaatst de natuurwerkgroep infopaneeltjes. De ingezaaide stroken, net als de natuurakkers en bloemrijke akkerranden, liggen
langs populaire wandelroutes.
Veel belangstelling
Uit ervaring weten we, dat er veel belangstelling bestaat voor dit
project. Wandelaars staan even stil om de info te lezen, er wordt

naar hartenlust gefotografeerd. Op onze
Facebook pagina en website houden we de
ontwikkelingen bij.
Financiële steun gemeente Hardenberg
We ontvingen in het afgelopen jaar 475 euro
van de gemeente Hardenberg uit de subsidiepot biodiversiteit. Met dit bedrag konden we
via Landschap Overijssel een akkermengsel
kopen waarmee de natuurakker in Balkbrug
en de bloemrijke akkerranden op Den Westerhuis zijn ingezaaid.
Terugblik op het groeiseizoen 2020
Weersomstandigheden
Water is voor dit project essentieel, zeker in
de periode dat de gewassen en kruiden worden gezaaid. In vergelijking met de zomers
van 2018 en 2019 viel er meer neerslag. De
hoeveelheid regen die afgelopen zomer viel
was een normaal gemiddelde, wel was er
sprake van grote regionale verschillen. Wij
mochten niet klagen. Pas eind april viel er
regen van betekenis, maar dat was op tijd.
Mei was weer droog, maar in de maanden
juni tot en met augustus viel er regelmatig
regen, zodat veel kruiden en gewassen goed
tot bloei kwamen. De hitte kwam pas in augustus toen de bloeiperiode bijna achter de
rug was.
Locaties:
Bloemrijke akkerrand langs het fietspad
Oud-Avereest
De in 2019 ingezaaide akkerrand langs het
fietspad mocht blijven liggen. Voor mensen
die van de kleur geel houden was deze rand
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Bloemrijke akkerrand locatie bank Den Westerhuis
Gelegen langs het druk belopen graspad tussen Den Westerhuis en De
Wildenberg. Nieuwe locatie in ons project. De es werd door LO ingezaaid met rogge, maar met de drie meter brede rand langs het wandelpad gebeurde dit niet. De rand werd geploegd en zaaiklaar gemaakt.
Dat inzaaien hebben wij gedaan op 1 mei 2020: een eenjarig akkermengsel 0489 van Cruydthoeck in combinatie met granen en boekweit.
De rand ligt in de schaduw van een rij grote eiken. Een nadeeltje,
maar uiteindelijk was het resultaat geweldig. Erg bloemrijk, vooral op
plekken waar de zon kwam, Veel insecten ook. In juli gezien: korenbloem, rijke bloei van gele ganzenbloem en bolderik, boekweit, korenbloem, duizendblad, kamille, haver, rogge, gerst.
Zes gewassen langs graspad locatie Den Westerhuis
Naast de bloemrijke akkerrand zaaiden we op 14 april 2020 drie stroken in met de gewassen haver, zomertarwe en zomergerst. Grenzend
aan deze stroken had LO de es ingezaaid met winterrogge. Boekweit
werd later ingezaaid, dat gebeurde op 27 mei 2020. Dit keer wat later
dan vorige jaren.
Aan de andere kant van het graspad was aan de rand van de es (langs
de houtsingel) een strook van 10 meter breed ingezaaid met spelt. Dat
gebeurde op 23 oktober 2019. Dit wintergraan deed het op deze plek
verrassend goed!
een plaatje. Talloze teunisbloemen zorgen
voor een prachtig effect. De hele zomer
bloeiden ze door in combinatie met kruiden
als grijskruid, korenbloem, kamille, e.d.
Natuurakker molen Balkbrug
De akker was in 2019 niet zo kleurrijk als
verwacht. De es kreeg dit jaar een herkansing. In het voorjaar werd de grond licht
bewerkt en op 1 mei 2020 zaaiden we de
akker in met een mengsel van kruiden en
granen. Gelukkig viel er soms een bui en
kon het zaaigoed zich beter ontwikkelen dan
vorig jaar.
Tijdens een inventarisatie op 10 juli 2020
werden de volgende kruiden en granen aangetroffen: klaproos, vergeet-me-niet, zuring,
duizendblad, boekweit, haver, gele ganzenbloem, tandzaad, korenbloem, bolderik, melde, rogge, jacobskruiskruid, kamille, slofhak
en dagkoekoeksbloem.
Bloemrijke akkerrand locatie granen Den
Westerhuis
Hier stond in 2019 spelt, maar dit gewas
kwam niet goed op. De strook verruigde. We
besloten om in 2020 verder niets te doen. De
zestien meter brede rand mocht zich ontwikkelen tot bloemrijke akkerrand. Dit pakte
goed uit. Op 10 juli werden bij een inventarisatie de volgende planten aangetroffen:
klaproos, duizendblad, kamille, teunisbloem, korenbloem, schapenzuring, akkerviooltje, slofhak, vergeet-me-niet, ooievaarsbek, fijnstraal, grasmuur, klein streepzaad
en wikke. Vooral in de maanden mei en juni
was deze akkerrand een prachtig gezicht.
Veel soorten insecten werden aangetroffen.

Bolderik. In de natuur
een zeldzame plant die
steeds vaker uitgezaaid
wordt.
De klaproos valt met
zijn rode kleur goed op.
Slangenkruid trekt ook
veel insecten.

Februari 2021

Biodiversiteit
Vaak wordt beweerd, dat bloemrijke akkerranden goed zijn voor
de biodiversiteit en dat de rijk
bloeiende (inheemse flora veel
insecten trekken. Een klein onderzoek in de zomermaanden van
2020 naar het voorkomen van insecten in de ingezaaide akkerranden is uitgevoerd door Mieke. De
soorten zijn ook gefotografeerd. Ze
nam de volgende soorten waar:
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kleine roodweekschild
koperkleurige kniptor
muisgrijze kniptor
rozentor
zestienstippelig lieveheersbeestje
zevenstippelig lieveheersbeestje
zwart soldaatje
zwartpoot soldaatje
WANTSEN
Zuidelijke schildwants

VLINDERS

gewone pendelvlieg
groene vleesvlieg
grote dansvlieg
grote kommazweefvlieg
grote langlijf
langlijfje
roodbaardroofvlieg
siphona (sluipvlieg)
snorzweefvlieg
terrasjeskommazweefvlieg
Tipula vernalis
Zophomyia temula
EN VERDER

Rups van de zeldzame kamillevlinder
bruin zandoogje
lieveling
citroenvlinder
variabele grasmot
dagpauwoog
wortelmot
gamma-uil
zwartsprietdikkopje
gewone grasmot
landkaartje
groot dikkopje
koolmotje
kamillevlinder
koevinkje
klein geaderd witje
kleine wortelhoutspanner
kleine vuurvlinder
TORREN

aardappelprachtblindwants
bessenschildwants
koolschildwants
zuidelijke schildwants
zuringrandwants

Chorthippus Biguttulus

BIJEN-HOMMELS-WESPEN
aardhommel
blinde bij
Duitse wesp
honingbij
pluimvoetbij
steenhommel
SPINNEN
moeraskrabspin
renspin
kruisspin
wespspin
VLIEGEN

Chorthippus Biguttulus
grote groene sabelsprinkhaan
grauwzwarte renmier
blauwe breedscheenjuffer
steenrode heidelibel
gewone barnsteenslak
zwartgerande tuinslak
Het lijkt ons zinvol om dit jaar deze
inventarisatie te herhalen. Zie het
als een soort ontdekkingstocht door
een onbekende boeiende wereld
waar we vaak onwetend aan voorbij lopen.
Heb je zin om mee te doen of wil je
meer informatie, stuur dan een
mailtje naar:
nwgdereest@gmail.com

Zwartpoot soldaatje

Gewone pendelvlieg
eikenbladrolkever
gewone distelboktor
groene distelsnuitkever
Hemicrepidius niger (kniptor)

bandzweefvlieg
dambordvlieg
Dexia rustica
gewone hooiwagen

Moeraskrabspin

