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De natuurwerkgroep wordt steeds meer een echte werk-
groep. Een ontwikkeling waar we blij mee zijn. We zijn al 
jaren actief in het landschapsbeheer. Met drie werkgroepen 
maar liefst. Ook op terrein van de vogelbescherming zijn we 
al heel lang goed bezig. Maar er is meer. De dassenwerk-
groep heeft met behulp van twee cameravallen veel info we-
ten te verzamelen over de dassenpopulatie in ons deel van 
het Reestdal. We kijken met veel plezier terug op ons project 
“Granen, akkerranden en natuurakkers”. Binnen dit project 
zijn we nu twee jaar bezig met het inventariseren van insec-
ten. We gaan meedoen met het monitoren van visotters in de 
Reest. Allemaal prachtige “buitendingen”. Gelukkig hebben 
we ook weer een agenda! Zoveel mogelijk Coronaproof, want 
het zijn vooral buitenactiviteiten die we organiseren: werken 
in het landschap, wandelingen en excursies. Met dialezingen 
wachten we nog even. Wat ons wel zorgen baart is het da-
lend aantal leden. Nieuwe mensen melden zich nog wel eens 
aan (gelukkig vaak doeners), maar we missen vooral jongere 
aanwas. Natuurlijk kunnen we nog wel een aantal jaren 
vooruit, maar de vergrijzing is/wordt onze grote vijand. We 
horen om ons heen meer verhalen van verenigingen die lang-
zaam uitdoven. Zelf grote organisaties (FNV) zitten met dit 
probleem. Kunnen we dit proces stoppen? We hebben nieuw 
bloed nodig! We willen geen mensen overhalen om toch voor-
al lid te worden. Liever hebben we dat mensen (bijvoorbeeld 
60-minners, maar aan de andere kant van de 60 ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom!) zich spontaan melden om 
actief mee te doen met het beschermen van onze kostbare 
natuur. Veel mensen volgen ons. Meer dan 500 op onze Face-
bookpagina en zo’n 20.000 bezoekers per jaar op onze websi-
te. Dan moeten er toch genoeg natuurliefhebbers zijn, die 
met ons mee willen doen? Waar zijn ze?  
 
Namens het bestuur, 
Jan Dijkema, voorzitter  

Citroenpendelvlieg en Puntbijvlieg 

PDF-document op te vragen via onze email 
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Kleine groep 
20 juli konden we eindelijk weer aan het werk. Dit keer geen 
tropenrooster, gewoon aan het werk. De eerste weken een 
boel kleine klusjes. Hier en daar wat paden en bosranden 
opsnoeien, het amfibiescherm langs de Hoofdweg weer eens 
vrijgemaakt en een hoop Amerikaanse vogelkers wegge-
haald. De Huizingerwijk liep weer eens niet goed door. Het 
begin hebben we weer schoongemaakt, maar de verstopping 
zit verderop. Dat moet LO zelf opknappen. Na al die klei-
ne/grotere klussen terug naar nog zo’n eindeloze klus: de 
stapsteen ontdoen van ongewenste begroeiing. Niet iedereen 
is met de term stapsteen vertrouwd. In het kader van Vipe-
ra-verbindt, waarbij de heidevelden van de Haardennen 
moeten aansluiten op die van de Boswachterij Staphorst is 
er halverwege (tussen de Nieuwe Dijk en Westerhuizinger-
weg) een eilandje die als stapsteen fungeert tussen die 2 
gebieden. Dit voormalige landbouwgebied is bij LO in be-
heer. Er zijn 2 poelen gegraven, maar in natte periodes zijn 
er meer natte stukken. Omdat het zolang landbouwgebied 
was, zat er geen heidezaad meer in de grond. Dat is toen 
aangevoerd. Helaas zat er ook heel veel zaad in van o.a. 
wilg. Berk en populier doen het ook goed, ook dennen steken 
regelmatig boven de hei uit. We zijn hier al jaren bezig om 
die bomen en struikjes uit de hei te halen. Koeien en pony's 
hebben hun best gedaan, zonder veel succes. Een deel wordt 
nu gemaaid. In 4 weken tijd hebben we heel wat weggehaald 
en nu ziet het er weer mooi uit. Ongetwijfeld zie we volgend 
jaar wat we vergeten hebben.  

Werken in het landschap zaterdag 11 september 2021  
Gelukkig weten we nog hoe we met een spade moeten werken, 
passen de werkhandschoenen nog en smaakt de soep van Wilco 
en José als vanouds. Op deze morgen mogen we weer als groep 
het landschap in en we genieten er van! Anderhalf jaar Corona-
perikelen hielden ons in het Overijssels deel van het Reestdal 
aan de kant. Om weer wat te wennen heeft Chris een makkelijk, 
maar leuk klusje voor de acht vrijwilligers op het programma. De 
heideveldjes in de Haardennen liggen er prachtig bij, maar op 
een aantal plekken komen kleine dennetjes met hun koppen bo-
ven het maaiveld uit. Daar houden we niet zo van. Dennen en 
berken willen steeds maar weer het roer overnemen en de heide 
veranderen in een bos. Dat laten we niet toe. De dennetjes zijn 
nog redelijk klein, je trekt ze er met de hand uit. Berken zien we 
weinig. Vuilboompjes laten we staan. Een vuilboom bloeit maan-
denlang en trekt erg veel insecten. De bessen worden door vogels 
gegeten. Het is heerlijk weer om buiten te zijn, een klein beetje 
motregen deert ons niet. Om 12.00 uur hebben we een grote op-
pervlakte aan struik-, dop- en kraaiheide bevrijd van opslag. 

Werken in het landschap zaterdag 9 oktober 2021  
Met z'n elven een bijna tweehonderd meter lange 
wilgensingel afzetten mag je rustig een hele klus 
noemen. Landschap Overijssel bezit naast de af-
rit van de N48 bij de carpoolplaats van Balkbrug 
grasland en houtsingels. Deze sluiten mooi aan 
op het Landgoed Kategerbos.  
Gunstig voor veel dieren 
Vlak bij de carpoolplaats kun je door een groot en 
zwaar klaphek. Het smalle pad brengt de wande-
laar uiteindelijk op Den Kaat. De werkplek op 
deze prachtige oktobermorgen ligt aan de oostzij-
de van het met gras en brandnetels overwoekerde 
wandelpaadje. Het is een smalle strook wilgen 
met een lengte van zo'n 200 meter. Landschap 
Overijssel wil de singel afzetten. De vrij komende 
twijgen mogen op rillen gegooid. Braamstruweel 
mag blijven staan. Eiken ook. Het beheer bestaat 
uit het om de vijf jaar afzetten van deze wilgen. 
Het hout loopt straks weer snel uit. Hierdoor 
wordt de singel dichter en kan meer betekenen 
voor insecten, vogels en andere fauna.  We voeren 
deze opdracht met veel plezier uit. Uitgerust met 
takkenschaar, kleine zaag en beugelzaag voor het 
dikkere hout duiken de elf vrijwilligers op veilige 
afstand van elkaar (niet vanwege corona, maar 
voor het gevaar van vallende bomen) de wilgen 
in. Al heel gauw ontstaan de eerste open plekken. 
Takkenrillen maken  
Het zagen van jonge wilgen is geen zwaar werk. 

Het hout is namelijk zacht, de zaag vliegt er 
door heen. De meeste tijd gaat in het aanleg-
gen van takkenrillen. De takken (soms halve 
bomen) worden in één richting op elkaar ge-
legd. Warrig hout en uitstekende takken moe-
ten worden geknipt. Uiteindelijk ontstaat een 
lange, vrij regelmatige muur van takken. 
Takkenrillen geven veel dieren bescherming 
en onderdak.  Symbolisch was misschien wel 
de pad, die schrok van al die herrie en zo snel 
mogelijk onder de berg takken verdween. 
Rond twaalf uur was de klus zo goed als 
klaar. 
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Vrijwilligersuitje voor werkgroep Rabbingerveld   
Op maandag 1 november 2021 kregen acht vrij-
willigers van onze werkgroep Rabbingerveld een 
boeiende rondleiding over landgoed Oldengaerde 
bij Dwingeloo. De werkgroep is actief aan de ande-
re kant van de Reest in reservaatgebieden van 
Het Drentse Landschap (zoals Rabbingerveld en 
Takkenhoogte). Stichting Het Drentse Landschap 
organiseerde het vrijwilligersuitje dit jaar op een 
kleinschalige manier. Vrijwilligers konden kiezen 
uit allerlei excursies verspreid over de hele pro-
vincie. Onze werkgroep koos voor Oldengaerde, 
een havezate vlak bij Dwingeloo. Het landgoed 
bestaat uit meerdere gebouwen, tuinen en bos. 
Een prachtige havezate vormt het hart van het 
landgoed. In 2013 werd het bezit overgedragen 
aan Het Drentse Landschap met het doel het 
landgoed voor de toekomst veilig te stellen en 
nieuw leven in te blazen. Inmiddels is de restau-
ratie afgerond en het resultaat is prachtig.  

Werkgroep Rabbingerveld  
De open vlaktes op Takkenhoogte 
en de aangrenzende Meeuwen-
plas zijn begroeid met (struik) 
heide. Daar genieten veel mensen 
van en dat moet zo blijven. Zou-
den die wandelaars zich wel eens 
realiseren hoeveel moeite het 
kost om het open karakter van 
deze prachtige heidevelden vast 
te houden? Zouden al die passan-
ten, weten wat successie is? Dat 
is dat boeiende proces in de na-
tuur waarbij de ene vegetatie 
wordt overgenomen door de vol-
gende, net zo lang tot het eind-
stadium BOS is bereikt.  
Dit proces zie in je tuin, de vijver, 
de groentetuin, de duinen, een weiland, noem al die biotopen 
maar op. Zonder ingrijpen groeit alles dicht. Echter.... we wil-
len dit niet, dus doen we in de tuin, in het gras, in de sloot e.d. 
al het mogelijke om de successie voor te zijn. We maaien en we 
snoeien wat af in ons land. Ook heide groeit zonder beheer 
dicht. Op Takkenhoogte loopt een stevige kudde Schotse Hoog-
landers. Die is ingehuurd om het terrein open te houden. Dat 
lukt heel aardig, maar niet overal. Vanaf de Nieuwe Dijk is 
het goed te zien. In de heide staat veel brem en braam, maar 
de berk is dominant. Op erg veel plekken groeien zaailingen 
uit tot boompjes die de heide aardig beginnen te domineren. 
Niks doen betekent het ontstaan van een loofbos. Dat wil be-
heerder Het Drentse Landschap niet. In ieder geval niet hier. 
Berken moeten eruit  
Gelukkig hebben we binnen onze werkgroep landschapsbeheer 
ook vrijwilligers die aan de Drentse kant werken. Dat is werk-
groep Rabbingerveld, twee jaar geleden opgericht. De groep 
bestaat uit negen leden. Eén maal per week wordt geklust in 
reservaat gebieden van Het Drentse Landschap. In september 
en oktober was Takkenhoogte het werkterrein. De meeste ber-
ken werden uitgespit, braamstruweel en andere boomsoorten 
(lariks bijvoorbeeld) mochten vaak blijven staan. De werk-
groep is hier nog lang niet klaar. In november wordt er geklust 
op het Rabbingerveld. 

Pauze 

Invasie van heideblauwtjes op  
Meeuwenveen/Takkenhoogte 
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Ecologisch bermbeheer   
Goed nieuws. De gemeente Hardenberg heeft een ad-
viesbureau (ATKB) de opdracht gegeven om een ecolo-
gisch bermbeheerplan op te stellen. Op dinsdag 26 
oktober 2021 werd dit plan gepresenteerd en daar 
mochten wij als natuurwerkgroep de Reest bij zijn, net 
als IVN Hardenberg, Stichting Natuurbehoud Noord-
oost Overijssel, LTO en Waterschap Vechtstromen. 
Ecologisch bermbeheer is niet “laat alles maar groeien 
tot het een grote rotzooi wordt”, zoals wel eens wordt 
gedacht. Het is een behoorlijk arbeidsintensieve ma-
nier van bermen beheren. Er wordt wel minder ge-
maaid, maar het maaisel wordt afgevoerd. Dat laatste 
is erg belangrijk. Als bermen worden geklepeld en het 
versnipperde maaisel blijft liggen, verrijkt dat de bo-
dem en krijg je een uitbundige groei en bloei van stik-
stofplanten, zoals grassen, bramen, brandnetels en 
ridderzuring. Fluitenkruid is een mooie plant, maar 
ook een indicator voor stikstofrijke bodems.  

Alles draait om verschraling  
Begin je de bermen te verschralen, door na het maaien 
(bijvoorbeeld aan het eind van de zomer) het maaisel 
af te voeren, dan zul je zien dat de vegetatie in de ber-
men gaat veranderen. Het aantal soorten kruiden 
gaat toenemen, speciale soorten zullen verschijnen. 
Na een aantal jaren ontstaat een prachtige bonte 
berm. Bloeiende bermen met een hoge biodiversiteit 
zijn niet alleen erg mooi om te zien, maar kunnen ook 
functioneren als verbindingswegen voor flora en fau-
na. De grote winnaars worden de insecten. Die zullen 
veel meer nectar- en waardplanten in de berm tegen-
komen. De natuurwerkgroep hoopt van harte dat dit 
beheerplan door de lokale politiek wordt omarmd.  
Wil je meer weten over ecologisch bermbeheer, lees 
dan de info op onze website www.nwgdereest.nl. Je 
vindt daar dan ook allerlei informatieve links.  

Een ruige akkerrand als schuilplaats  

Deze brede akkerrand vind je vlak bij De Wheem op Oud-
Avereest, langs het graspad tussen de begraafplaats van 
Oud-Avereest en Den Westerhuis. De rand is twee jaar 
geleden ingezaaid en sinds die tijd niet meer bewerkt. An-
ders gezegd, de natuur mag hier haar gang gaan. De kleur 
is er nu (najaar 2021) wel een beetje uit, grassen hebben de 
overhand. Wordt het nu niet eens tijd om er met de maai-
balk over heen te gaan? Het is toch geen gezicht, die ruige 
troep? Je ziet het sommige wandelaars denken. De rand 
blijft echter gewoon liggen. Ook in het komende groeisei-
zoen van 2022. We zouden in ons land veel meer met ak-
kerranden moeten doen. Een onderzoek van een paar jaar 
geleden maakte de noodzaak ervan duidelijk. 
 
Predatoren  
In 2017 maakte een onderzoek in Brabant  duidelijk wat 
veel biologen al vermoedden:  een akkerrand in de winter 
is een schuilplaats voor predatoren als loopkevers, kort-
schildkevers en spinnen. Laat dat nu net de jagers zijn op 
plaaginsecten als luizen. Voor de landbouw was dit natuur-
lijk een geweldig bericht. Akkerranden als schuilplaatsen 
voor rovers die het hebben voorzien op plaaginsecten die 
een oogst kunnen vernielen. Je zou zeggen, meer ruige ran-
den langs de akkers, betekent veel minder spuiten. 
 
Van patrijzenrand naar keverbank  
Even terug naar het Groot Brittannië van de jaren ’80. 
Britten jagen graag, maar waar ze niet zo blij mee waren, 
was de achteruitgang van de patrijs. Om de terugval te 
stoppen werden op veel plekken (ruige) akkerranden aan-
gelegd. Randen rijk aan onkruiden, zaden en insecten die 
als voer dienden voor akkervogels en hun kuikens. Tijdens 
inventarisaties vielen de grote populaties van allerlei ke-
vers en spinnen op. Daar bleef het niet bij. Men ontdekte 
ook dat in de buurt van die akkerranden veel minder blad-
luisplagen voorkwamen dan in kale akkers. Zo werd het 
idee van de “beetle bank” geboren: een smalle verhoogde 
strook ingezaaid met grassen en kruiden als rand naast of 
tussen de akkers. In Nederland kennen we inmiddels het 
woord “keverbank”. De boeren, die ze hebben aangelegd 
zijn er enthousiast over.  
 
Rijk aan insecten  
De akkerrand op de foto is geen keverbank, maar wel erg 
rijk aan insecten. Vrijwilligers van de natuurwerkgroep 
hebben afgelopen zomer meerdere malen de rand op insec-
tenleven geïnventariseerd. Dat leverde een bijzondere vari-
atie aan leven op. Maar daarover later meer.  
 Otiorhynchus aurifer, 

een snuitkever 
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Broedseizoen steenuilen 2021 
Het broedseizoen voor de steenuilen in onze re-
gio begon erg goed. Maar liefst tien kasten ble-
ken in het voorjaar bezet. Maar daarna…… in 
zes kasten mislukte het broedsel, eieren bleken 
niet bevrucht, steenuil dood in de kast, andere 
kast na verloop van tijd verlaten en nog meer 
van dit soort narigheid. De werkgroep telde 32 
eieren. In totaal vlogen 16 jongen uit. Wat ook 
opvallend was, was de afwezigheid van spreeu-
wen. Vaak wordt een lege kast door spreeuwen 
bevolkt, maar waar waren ze? Bijzondere 
vondst: een hele gevangen voorraad aan meike-
vers in een kast. Zie foto.  
Dan nog al die mislukte broedsels, zou het ko-
men van het natte en koude voorjaar?  

 

Henri Timmer, coördinator steenuilenwerkgroep 
henri-timmer@home.nl  
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verstoring van voorgaande jaren werkt nog steeds door. Er wer-
den veel oudervogels ’s nachts gedood in de nestkasten. Omdat 
er bijna geen jonge vogels groot geworden zijn gedurende 2 tot 3 
jaar is er ook geen aanvulling in de populatie gekomen. Dit jaar 
zijn er gelukkig wel jonge vogels groot geworden, mede dankzij 
de marterkorfjes. De verstoring is dit jaar minimaal geweest bij 
de voorgaande jaren vergeleken, maar de marterkorfjes kunnen 
helaas niet volledig beschermen. Soms worden de kasten door de 
Boommarter van de boom gehaald en dakjes van de kast gerukt. 
 
Soms hoge bezetting  
Andere nestkastroutes deden het goed met een hoge bezetting, 
bijvoorbeeld het Molenbos, waar maar liefst 28 van de 33 kasten 
waren bezet. Koolmezen hebben er 51 eieren gelegd, daarvan 
zijn 46 jonge vogels uitgevlogen. Pimpelmezen waren goed voor 
55 eieren en 50 jongen zijn uitgevlogen en van de Bonte Vliegen-
vangers zijn van de 60 eieren er 51 jongen uitgevlogen. Ook de 
Poele, waar voorheen ook verstoring was, waren van de 30 nest-
kasten 25 bezet. Koolmezen legden 163 eieren en daarvan zijn er 
132 jonge vogels van uitgevlogen. De Pimpelmezen legden 41 
eieren en alle 41 jonge vogels zijn uitgevlogen. Bonte Vliegen-
vangers legden 40 eieren en 35 jonge vogels zijn ervan uitgevlo-
gen.  
 
Cijfers  
Er hangen 375 nestkasten van de NWG de Reest rond Balkbrug, 
Vinkenbuurt en een aantal in Dedemsvaart. 
Van 304 nestkasten heb ik de gegevens van binnen gekregen, 
daarvan waren er 234 nestkasten bezet. 

Kleine nestkasten 2021 
Het jaar 2021 was matig voor de kleine nest-
kastvogels. In april hadden we een koude perio-
de waardoor vooral de mezen een slechte start 
hadden. Eieren werden er wel gelegd, maar een 
aantal Pimpel- en Koolmezen kwam niet tot 
broeden. De vogels die wel jongen hadden onder-
vonden veel last van de koude periode. Door de 
kou was de rupsenpiek laat. De oudervogels 
moeten dan een keuze maken tussen de jongen 
warm houden of voedsel zoeken. Het gevolg is 
dan, lekker warm maar honger. Of wel een volle 
buik, maar heel koud. Beide scenario’s leiden 
over het algemeen tot de dood. Een aantal me-
zen is opnieuw begonnen met eieren leggen en 
broeden en dat is over het algemeen wel goed 
gegaan. 
 
Bonte vliegenvangers  
De Bonte Vliegenvangers deden het beter, deze 
zomergast komt rond 15 april terug uit Afrika. 
Het mannetje zoekt bij aankomst een nestkast, 
meestal in dezelfde omgeving waar hij het jaar 
ervoor ook een broedsel gehad heeft. Het vrouw-
tje begint vervolgens eind april de eieren te leg-
gen en midden mei komen de jongen uit het ei.  
De routes in de Haardennen en Hulsingbosje 
lijken het meest geleden te hebben van de kou, 
maar daar is ook zeker een populatiedip. De 

Broedseizoen kerkuilen 2021  
 
Niet elk jaar is een goed kerkuilenjaar. Dat heeft vooral te ma-
ken met het voedselaanbod. Weinig voedsel (muizen) betekent 
minder eieren en jongen. In het afgelopen broedseizoen 2021 
troffen de werkgroepleden veel kasten leeg aan. Het ging hier 
vaak om uilenkasten die vrijwel elk jaar bezet waren. Kasten 
waar wel jongen werden aangetroffen bleken kleine broedsels te 
hebben, bijvoorbeeld een bezetting van slechts drie jongen of 
slechts één jong. Van alle uilskuikens konden tien jongen wor-
den geringd. Er vlogen dus ook ongeringde jongen uit.  
 
Rik van der Kolk, coördinator werkgroep kerkuilen   
rikvanderkolk@heeringvastgoed.nl 

Koolmezen 
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Euro Birdwatch 2021 
Toch wel fijn als de weersverwachting een keer niet helemaal 
uitkomt. Het zou vrijwel de hele dag bewolkt zijn, met in de 
morgen van deze zaterdag 2 oktober 2021 kans op een klein 
beetje zon. Rond 08.00 is het grijs en bewolkt, met zo nu en dan 
een spatje regen. Koud is het niet. We settelen ons met z'n vij-
ven in de struweelrand tussen de Meeuwenplas en Takken-
hoogte. Vanuit deze open plek heb je een geweldig zicht op de 
oostelijke en westelijke hemel. En met de zon in de rug is het 
prima vogelen. Na een poosje breekt de bewolking en verschij-
nen de eerste opklaringen. Het feest kan beginnen!  
Spektakel in de lucht  
We zijn er op deze morgen helemaal klaar voor. Rob heeft zijn 
telescoopkijker klaar staan en gewapend met een "simpele"  
kijker struinen Bert, Johan, Judith en Jan het luchtruim af. 
Veel spreeuwengroepjes vliegen over, net als boerenzwaluwen 
graspiepers, staartmezen en grote lijsters. Grauwe ganzen na-
tuurlijk ook, die voelen zich in de vennetjes op Takkenhoogte 
thuis. Al gauw laat de eerste buizerd zich zien. Door de tele-
scoopkijker laat ie zich lang bewonderen. We zien er maar liefst 
13 langskomen. Door de zon, die zich steeds vaker laat zien, 
warmt de lucht wat op en dat maakt roofvogels actiever, die 
houden van thermiek! We zien ook torenvalk, sperwer en ha-
vik. Het absolute hoogtepunt is de rode wouw die de heide van 
Takkenhoogte en De Wildenberg afstruint naar prooi. Water-
snippen, ook altijd mooi! De morgen wordt afgesloten met een 
waar luchtspektakel. Honderden toendrarietganzen komen 
vanuit het noorden aanvliegen. We hebben ze mooi in beeld en 
kunnen ze goed tellen. Wat zijn ze mooi! We zagen deze morgen 
maar liefst 35 soorten!  
Waarom deze dag? 
De Birdwatch 
vestigt de aan-
dacht op trek-
vogels en de 
gebieden die ze 
in Europa nodig 
hebben om bij 
te tanken voor 
hun reis. En 
het evenement 
maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor 
draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen en-
thousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschil-
lende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard 
nodig.  

Vogels in de tuinen van Mien Ruys  
Johan Tinholt inventariseert al 12 jaar het aantal 
vogelsoorten in de Tuinen van Mien Ruys. Hij 
vierde dit voorjaar een opmerkelijk jubileum. Jo-
han nam namelijk de zestigste soort waar.   
Hoe het allemaal begon? Johan vertelt: “In 2009 
werd een verzoek bij de Natuurwerkgroep de Reest 
gedaan, waar ik lid van ben, om de vogelsoorten te 
inventariseren. Precies een karweitje voor mij. Ik 
hou van de natuur in het algemeen en van vogels 
in het bijzonder. Bovendien woon ik dichtbij het 
Tuinencomplex. Het is er heerlijk om te kijken 
naar de prachtige planten, bomen en struiken, 
maar ook om er te luisteren naar het gezang van 
de vele verschillende vogels”. 
Bijzondere soorten 
Inmiddels heeft hij in de 
loop der jaren al zestig 
verschillende vogelsoorten 
in De Tuinen waargeno-
men, waaronder veel Me-
rels en Heggenmussen, 
maar ook bijzondere soor-
ten, zoals de Kerk- en 
Ransuil. “Ook de Grote 
Bonte Specht en de Groene 
Specht kun je volop in De 
Tuinen horen en zien. De 
Bosuil, die er rond 2017 
veelvuldig te zien was, is er de laatste jaren helaas 
niet, maar wellicht komt deze nog terug. Ik ben blij 
met alle soorten, maar zou het helemaal fantas-
tisch vinden als ik er ooit nog eens een Nachtegaal 
of Wielewaal zou aantreffen. Dat is nog niet ge-
lukt, maar wat niet is kan komen”.  
Waarneming.nl 
Johan geeft alle vogels, die hij ziet door aan het 
landelijke Platform Waarneming.nl. Hij noemt 
Dedemsvaart geen bijzonder vogelgebied en een 
vrij witte vlek op het gebied van waarnemingen, 
omdat niet heel veel mensen hier gegevens door-
geven. Tinholt doet het echter met liefde. Voor 
zichzelf, maar ook voor De Tuinen, waar hij de 
komende jaren nog veel meer vogelsoorten hoopt 
aan te treffen.  
  

Vogelsoort Eieren Uitgevlogen jongen 

Bonte Vliegenvanger 355 293 

Boomklever 34 33 

Glanskop 7 - 

Koolmees 922 680 

Pimpelmees 672 454 
Roodborst 7 - 
Totaal 1997 1460 

Meer weten over het werk van onze vogelsectie ? 
Stuur een mailtje naar tjvogelaars2@outlook.com  
Judith Schmidt  

De resultaten: 

Boomklever 
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In memoriam: Klaas Krol  
Op vrijdag 23 juli 2021 overleed Klaas Krol. Klaas 
was binnen onze vereniging actief op meerdere ter-
reinen. Eind jaren '90 maakten we kennis met hem 
toen hij zich aanmeldde bij de zaterdagwerkgroep 
landschapsbeheer. Met veel passie voor natuur en 
landschap deed hij mee met het grote project in de 
Veentjes (Haardennnen). Hij voelde zich snel bij ons 
"thuis". Op zo'n zaterdag, aan het eind van de mor-
gen, leerden we ook Henny kennen. Henny had heer-
lijke snert gemaakt en we sloten op een gezellige ma-
nier de werkmorgen af. Dat was eigenlijk het begin 
van de relatie tussen Klaas en Henny met de natuur-
werkgroep. Die band werd steeds hechter. In januari 
2000 kwam Klaas in het bestuur en ging de activitei-
ten landschapsbeheer van de zaterdagwerkgroep en 
de "kleine" groep coördineren. Dat deed ie fantas-
tisch, want Klaas beschikte over een paar eigen-
schappen die bij dit werk goed van pas kwa-
men: betrouwbaar, integer en erg plichtsgetrouw.  
We hadden Klaas natuurlijk ook al een beetje leren 
kennen en we wisten, dat als hij een taak op zich 
nam, dan ging Klaas er voor. Voor de volle honderd 
procent! Zijn interesse in de natuur was heel di-
vers. Of het nou om die ene klokjesgentiaan in de 
Veentjes ging, de bezetting van de dassenburchten in 
het Reestdal, de vogels in de kleine nestkasten of de 
bosuil thuis in de tuin, hij genoot ervan.  In 2012 
vond hij dat het tijd was om iets anders te gaan doen. 
Heideopslag verwijderen met vrijwilligers is leuk, 
maar om met een kudde schapen hetzelfde te doen 
leek hem ook wel wat. Klaas werd schaapherder bij 
Landschap Overijssel. Op een zaterdag in april 2012 
boden we Klaas en Henny bij hun afscheid een dege-
lijke eikenhouten bank aan. Dat werd daar achter De 
Wheem een bijzonder feestje! Na verloop van tijd 
werden de contacten natuurlijk minder. We zijn ge-
schrokken van het plotselinge overlijden van Klaas, 
maar hebben veel mooie herinneringen aan hem! 
Klaas werd 78 jaar. We wensen Henny erg veel 
sterkte. 
Namens het bestuur,  
Jan Dijkema 

Bijzonder bankje op het Rabbingerveld 

Sinds een paar weken staat langs het graspad over het Rab-
bingerveld (tussen Rabbinge en de Nieuwe Dijk) een heel 
bijzonder bankje. Vier personen kunnen hier genieten van 
een prachtig uitzicht. Maar niet tegelijk. Twee personen 
kijken namelijk over de heide van het Rabbingerveld in wes-
telijke richting, de andere twee mogen hun blik oostwaarts 
richten en genieten van een laagte in het landschap, in de 
wintermaanden  kletsnat, ’s zomers vaak droog.  
 
De bank is gemaakt door Wilco Batterink. Wilco haalde zijn 
inspiratie uit een wandeling die hij maakte bij Aalden. Daar 
werd een paar jaar geleden de 15 km lange wandelroute De 
Rode Draad geopend. Langs de route staan bankjes, ontwor-
pen door beeldend kunstenares Joke Holwerda. In een inter-
view met het Dagblad van het Noorden zegt ze hierover: “Op 
een gewoon bankje kijk je één kant op: maar hier is het vaak 
dat alle kanten mooi zijn, dus hoe zet je dat neer? Ik ont-
wierp een tweezijdige versie, zo kun je naar meerdere kanten 
én je gezelschap kijken.” Een wandelaar die het even uitpro-
beerde constateerde verbaasd: “Het lijkt Spartaans maar zit 
heel comfortabel, hier blijf je wel lekker zitten.’’ 
 
Voor het Drentse Landschap  
Op 3 december 2020 ontving de natuurwerkgroep de Reest 
een bijzondere gift van 2500 euro van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Daar waren we natuurlijk heel erg blij mee. 
Een bestemming werd al gauw gevonden: de aanschaf van 
twee cameravallen. Het bestuur besloot om een deel van het 
bedrag ook te besteden aan het “maatschappelijk belang”. 
Dat werd dus deze bank. Het is overigens de vierde bank in 
het Reestdal door onze vereniging geplaatst. De andere drie 
staan in het Overijssels deel van het beekdal. We kozen voor 
het Rabbingerveld om verschillende redenen. De laatste 
jaren zijn we met landschapbeheer ook actief in de reserva-
ten van Het Drentse landschap. Bovendien staan er weinig 
bankjes in dit deel van het Reestdal. Het Rabbingerveld is 
een mooi open gebied dat zich nog volop aan het ontwikke-
len is. Een prachtige plek om even te relaxen! 
  
Binnenkort gaan we deze bank officieel aanbieden aan ray-
onbeheerder Harald de Graaff van Het Drentse Landschap. 
Dan wordt er op dat stille Rabbingerveld een klein feestje 
gevierd….  
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Over granen, akkerranden en natuurakkers: seizoen 2021  
Natuurwerkgroep de Reest en Landschap Overijssel werken 
sinds 2009 samen in een project waarin oude landbouwgewas-
sen, akkerranden en natuurakkers ingezaaid worden op mooi 
gelegen essen in de omgeving van Oud-Avereest. De bewerking 
van het land wordt verzorgd door Landschap Overijssel, dat ook 
zorgt voor de zaden van de granen. Natuurwerkgroep de Reest 
levert de zaadmengsels voor akkerkruiden, zaait graanstroken 
en akkerranden in en plaatst infopaneeltjes.  
 
Waarom doen we dit? 
Kort samengevat komt het hier op neer: bevorderen biodiversi-
teit (bijvoorbeeld insecten), natuurbeleving (bloeiende akkerran-
den zijn prachtig om te zien), info geven over de basis van het 
voedsel (paneeltjes bij de verschillende soorten granen) en meer 
voedsel creëren voor kleine zoogdieren en vogels in de winter 
(uitgebloeide stroken en randen blijven staan). 
 
Financiële steun gemeente Hardenberg  
We waren dit jaar 2021 weer blij met 
financiële steun van de gemeente Hardenberg. We ontvingen 
475 euro uit de pot biodiversiteit. Met dit bedrag konden we ak-
kermengsels kopen waarmee de natuurakker in Balkbrug en de 
bloemrijke akkerranden op Den Westerhuis zijn ingezaaid.  
 
Acht locaties  
Op maar liefst acht verschillende plekken werden graanstroken, 
akkerranden en natuurakkers ingezaaid. De kern van het pro-
ject ligt op een dekzandrug tussen de begraafplaats van Oud-
Avereest en Den Westerhuis. Daar, langs het graspad passeerde 
je als wandelaar drie bloeiende akkerranden en zes graanstro-
ken met gewassen als boekweit, emmertarwe, zomergerst, zo-
mertarwe, haver en winterrogge. De belangstelling voor 
de granen en akkerkruiden was groot. Vaak zag je men-
sen staan bij de infopaneeltjes (“Ik wist niet dat boekweit 
er zo uit zag”), of de massaal bloeiende korenbloemen en 
knalgele ganzenbloemen fotograferen.  
 
Het weer werkte mee 
Als je voor meer dan 400 euro aan zaaigoed aan de grond 
toevertrouwt (met twee hele droge zomers in het achter-
hoofd) ga je heel anders naar het weerbericht kijken. De 
doelgroep van de gemiddelde Nederlandse weer-
vrouw/weerman is de vakantieganger of terrasbezoeker. 
Regen wordt gezien als de grote verpester van de vrije-
tijdsbesteding. Wij stonden er wel wat anders in. Elke bui 
was in april (granen) en mei (boekweit en akkerkruiden) 
welkom! Gelukkig kregen we een gewone, misschien wat 
te koude, Hollandse zomer. Zon en regen op tijd. De gra-

nen kwamen prima op, de 
ingezaaide akkerranden 
bij de molen in Balkbrug, 
de boekweit op de Zuid-
berg en de nieuwe akker-
randen op Den Wester-
huis, wat waren ze mooi! 
 
Insecten inventariseren  
We weten inmiddels hoe 
slecht het met de insecten 
gaat. De achteruitgang 
bedreigt het totale ecosys-
teem van onze planeet. 

Wij weten dat onderzoek bij strokenteelt aan-
toonde (WUR Wageningen) dat de aanleg van 
bloemrijke en verruigde akkerranden in combi-
natie met wisselteelt een bijdrage kan leveren 
aan het herstel van insectenpopulaties. We 
zaaien al jaren in stroken en randen, dus zijn 
we in 2020 begonnen met het monitoren van 
insecten in de akkerranden op Den Westerhuis. 
Dit jaar hebben we vier randen geïnventari-
seerd. De insecten die we aantroffen werden 
gefotografeerd en gemeld bij Waarneming.nl. 
We hopen zo over een periode van vier, vijf jaar 
een goed overzicht te hebben van het insecten-
leven in de randen. Het aantal soorten dat we 
aantreffen is trouwens best verrassend (meer 
info hierover op onze website). 
 
Volgend jaar 2022  
In het komende groeiseizoen 2022 breiden we 
weer uit. Er komen twee nieuwe akkerranden 
bij. De graanstroken op Den Westerhuis wor-
den breder. Spelt komt weer terug( was vorig 
jaar niet leverbaar). Winteremmer verdwijnt 
(nu niet leverbaar). We gaan meer boekweit 
zaaien.  
 
Meer weten over dit project? 
Vraag dan via de mail het PDF document Over 
granen, akkerranden en natuurakkers: seizoen 
2021/2022 aan:  
nwgdereest@gmail.com  
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maar wel bijna. Ze doen dan allemaal twee dingen 
het eerst. Neus omhoog en controleren of de kust 
veilig is. En dan al heel gauw toilet maken. Omdat 
de vacht onder het zand zit (en ongedierte) gaan ze 
op hun kont zitten en uitgebreid bijten en krabben 
om al die ongerechtigheden uit hun jas te halen. 
Het zijn dan net panda’s. Bij één burcht staat een 
eikenboom, met een uitholling tussen drie stam-
men. Daar ligt vaak water in. We zien op beelden 
dat een das daar regelmatig naar toe gaat om er te 
drinken. Ook altijd leuk om te zien: het verslepen 
van vers nestmateriaal (gras of bladeren) naar de 
burcht. Of het verplaatsen van zand voor de ingang 
van de pijp. Maar het mooist van alles is het speelse 
gedrag van de jongen. Jonge dassen komen in mei 
voor het eerst boven de grond. Vaak zijn ze met z’n 
drieën, soms zelfs met vier. Ze rennen in kringetjes 
om een (speel)boom, buitelen over elkaar heen en 
letten nergens op. In de loop van de zomer zie je ze 
groter en bedachtzamer worden. 
 
Jaarrond   
De belangrijkste periode voor het monitoren van 
dassen is de (vroeg) zomer. De familie is dan com-
pleet en komt vaak al voor zonsondergang naar bo-
ven. Je krijgt dan een goede indruk van een totale 
populatie in een gebied. In het najaar worden  de 

b ur c ht e n 
weer nage-
lopen. In 
het vroege 
v o o r j a a r 
doen we 
dat nog 
een keer. 
In uitzon-
d e r l i j k e 
o m s t a n -
digheden, 
b i j v o o r -
beeld in 
een winter 

met veel sneeuwval, bezoeken we de burchten ook. 
Toen we dit jaar in februari te maken kregen met 
vorst en sneeuw zijn we alle burchten langs gegaan 
om te kijken of de dassen er dan ook uitkomen. Ja 
dus. Bij vrijwel alle burchten zagen we loop- en 
graafsporen. Een das doet geen winterslaap, eerder 
een soort winterrust. Het dier moet wel met een 
dikke vetlaag de koude maanden in. En eten moet 
ie in de winter ook.  
 
Wil je meer weten of heb je zelf een leuke/niet leuke 
ervaring met dassen, stuur dan een mailtje naar 
nwgdereest@gmail.com. 

 

Dassen in het Reestdal  

Het gaat goed met de dassen in het Reestdal. In ieder geval in 
het gebied waar onze werkgroep dassen (bestaat uit vijf perso-
nen) actief is. Dat is het beekdal in de voormalige gemeente 
Avereest, zeg maar van Dedemsvaart tot Groot Oever. In de 
rest van het Overijsselse deel van het Reestdal, vanaf Groot 
Oever tot Meppel,  worden de burchten gecontroleerd door de 
natuurbeschermingsvereniging Staphorst/IJhorst. Aan de 
Drentse kant wordt dat gedaan door de dassenwerkgroep 
Zuid-Drenthe van het IVN in Hoogeveen. 
Monitoring 
De werkgroep dassen probeert een overzicht te krijgen van 
het aantal aanwezige bewoonde dassenburchten. Daarnaast 
wil de werkgroep ook weten hoe groot de dassenfamilie is en 
of er jongen zijn geboren. De burchten die worden bezocht lig-
gen voor het grootste deel in reservaatgebieden, een klein 
aantal ook op particulier terrein. Het posten bij dassenburch-
ten (om bijvoorbeeld te zien of er jongen zijn geboren) is lang 
niet altijd succesvol. Een zuchtje wind richting de burcht is 
vaak genoeg om de hele avond voor niets lek gestoken te wor-
den. De das is een schuw nachtdier, het dier heeft een matig 
zicht, maar een hele scherpe neus. Het posten bij een dassen-
burcht moet je tot een minimum beperken, want het kan ver-
storend werken. De oplossing is de cameraval. De natuur-
werkgroep heeft twee exemplaren aangeschaft en dat leverde 
in de afgelopen zomermaanden erg veel informatie op. 
Niet alleen dassen  
We gaan niet vertellen hoeveel burchten we in de gaten hou-
den en ook niet hoeveel dassen we aantreffen. Die gegevens 
delen we met de beheerders van het gebied. Veel leuker is om 
te vertellen wat we op de cameravallen zien. De aanwezigheid 
van een camera stoort in het geheel niet. Dieren vertonen hun 
normale gedrag. Om maar met de onverwachte passanten te 
beginnen: reegeit met kalf, reebok, vos met jongen, boommar-
ter, appelvink, haas, loslopende honden, twee paar damesbe-
nen met rijlaarzen, bunzing, bosmuis en nog veel meer. Geen 
wolf!  
Dassengedrag   
Het doel van het ophangen van de cameravallen is dus gericht 
op de Meles Meles, de das. Als een camera vijf dagen en vier 
nachten bij een burcht hangt levert dat natuurlijk een hele-
boel beelden op van typisch dassengedrag. Om een paar voor-
beelden te noemen: Heel vaak komen dassen op hetzelfde tijd-
stip boven de grond. Niet dat je de klok erop kunt afstellen, 

Pootafdruk 
das 

18 april: de eerste jonge das 
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Werken met een cameraval 
In november kwamen de 2 cameravallen bij de 
nwg binnen. Probleem 1: te weinig batterijen, 
er gaan er 6 in en er maar 8 besteld, dus bijbe-
stellen. Probleem 2: handleiding in Engels, die 
moest dus eerst vertaald worden. Daar werd 
(ik) Mieke mee opgezadeld. Dat was niet echt 
moeilijk. Daarna konden de camera’s ingesteld 
worden en de eerste proefopnamen gemaakt. Ik 
had een nachtelijke bezoeker bij de compost-
hoop. Regelmatig lag buiten de bak etensresten 
en zelfs koffiefilters. Wie doet dat toch? De 
steenmarter! Maar waarom die met koffiefil-
ters sleept is mij nog steeds een raadsel.  
 
De camera kan foto’s en/of video’s maken. Hij 
reageert op beweging, maar er zit wel een vertraging in, zoals 
bij elke digitale camera. Foto’s gaat sneller, video iets langza-
mer. Daardoor zie je vaak “plotseling” een dier in beeld zonder 
dat je weet waar die vandaan kwam. Met bewegende beelden 
krijg je beter inzicht over het aantal dieren en wat ze doen. 
Foto’s zijn wat dat betreft wat statischer. Nadeel is wel dat 
filmen veel power vraagt. Bij weinig licht schakelt de camera 
over op zwart/wit en bij nog minder gaat de infrarood-led aan. 
De filmlengte is dan nog maximaal 15 seconden. Op sommige 

avonden is het druk op de dassenburcht en niet alleen met das-
sen. Rosse woelmuizen kunnen er ook wat van. Die rennen con-

stant heen en weer en met een 
beetje pech heb je 150 muizen 
foto’s en minutenlang muizen. 
En dan heb je plotseling hele 
korte filmpjes, een paar secon-
den maar. Camera nu al stuk? 
Na wat testen (handig met 2 
camera’s) blijkt het aan de batte-
rijen te liggen. Ze raken 
leeg en dat gaat die op 
energiebesparing-modus. 
Wel aardig, je ziet nog 
steeds wat. 
Omdat de camera’s enige 
dagen onbeheerd ergens 
hangen, zijn 2 kabels aan-
geschaft om ze vast te 

maken aan een boom o.i.d. Met een hangslot is dat toch 
iets veiliger. Zelf heb ik ook wel eens een camera zien 
staan die ik zo mee had kunnen nemen. En af en toe zie 
je ook mensen in beeld die de camera zien. Wat die lui 

midden in het bos, ver van een wandelpad 
doen… 
Natuurlijk zijn de terreinbeheerders wel op de 
hoogte en hebben we toestemming om op een 
dassenburcht rond te mogen lopen. Een boa 
zou anders onze camera meenemen. 
In het begin hingen we de camera’s laag. De 
dassen en reeën hadden die vaak in de gaten 
en komen dan even kijken. De das reageert 
soms schrikachtig op de camera. Als de came-
ra op schouderhoogte hangt, merken ze hem 
niet op.  

Een steenmarter op de composthoop 

Een gaai neemt een kijkje bij een dassenburcht 

Eekhoorn, haas en vos 

De foto’s geven ook info over temperatuur, bij 
filmpjes zie je dat niet. 
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We weten niet wat voor Corona-ellende ons nog weer 
te wachten staat, dus organiseren we in de komende 
maanden vooral buitenactiviteiten. Dus geen dialezin-
gen, wel wandelingen en excursies. Ook leuk ! Land-
schapsbeheer gaat gewoon door. De agenda voor de 
komende maanden ziet er als volgt uit:  
 
Zaterdag 13 november 2021 Werken in het landschap 
De zaterdagwerkgroep gaat aan de rand van het Ka-
tingerveld aan het werk. Een heideperceel moet wor-
den geschoond van opslag en een singel van wilgen 
wordt nog verder afgezet. 
Verzamelen om 08.45 in De Wheem.  
 
Zaterdag 11 december 2021 Werken in het landschap  
Verzamelen in De Wheem om 08.45.  
 
Zaterdag 08 januari 2022 Werken in het landschap  
Verzamelen in De Wheem om 08.45.  
 
Zondag 16 januari 2022 Langeafstandswandeling Le-
melerberg 
De Lemelerberg is een stuwwal die zo’n 150.000 jaar 
geleden is ontstaan toen gletsjers zand en grind voor 
zich uit duwden. Ze lieten een bult met een hoogte van 
78 meter achter in een verder vlakke omgeving. Geluk-
kig ligt die bult er nog steeds en is het nu een fantas-
tisch wandelgebied. De route is ongeveer 15 kilometer 
lang en erg gevarieerd. De afgelopen jaren heeft het 
terrein een heel andere sfeer gekregen, het is nu net 
als vroeger veel opener en je kunt er genieten van 
prachtige vergezichten. Na de wandeling bieden we je 
koffie met wat lekkers aan. 
De kosten bedragen 2 euro per persoon. Aanmelden bij: 
jan.dijkema@gmail.com. Je krijgt dan meer info.  
 
Zaterdag 22 januari 2022 Wintervogelexcursie naar de 
Vreugderijkerwaard   
Even buiten Zwolle ligt 
de Vreugderijkerwaard. 
Het bijna 100 hectare 
grote gebied is onder-
deel van het Nationale 
Landschap IJsseldelta. 
Natuurmonumenten 
heeft hier in 2003 een 
nevengeul aangelegd. 
Het gebied veranderde 
en vogels wisten al snel 
van deze nieuwe natuur 
te profiteren. Een groot deel van het jaar is het een 
rustplaats voor trekkende vogels en in de winter ver-
blijven er vaak duizenden eenden en ganzen. Een be-
zoek aan deze delta levert altijd verrassingen op. Wil je 
op deze morgen mee om een paar uur van het land-
schap en de vogels te genieten? Aanmelden bij Johan 
Tinholt: tinholtmaas@gmail.com Je krijgt dan meer 
informatie.  
 
Zaterdag 12 februari 2022 Werken in het landschap  
Verzamelen om 08.45 in De Wheem.  

Zondag 13 februari 2022 Korte ochtendwandeling  
Op zondagochtend 13 feb 2022 gaan we wandelen bij het 
mooie Havelte. De route gaat over het Holtingerveld en 
is ongeveer 7 kilometer lang. Het is een gevarieerd Na-
tura 2000 gebied vol sporen uit de geschiedenis. De ijs-
tijd heeft de bodem een keiharde leemlaag gegeven waar 
water nauwelijks doorheen zakt, hierdoor kunnen er 
bijzondere planten groeien. Door de schuivende ijsmas-
sa’s lang geleden zijn stuwwallen ontstaan, die zorgen 
voor flink wat hoogteverschil in het gebied. Na de wan-
deling bieden we je koffie met wat lekkers aan. 
De kosten bedragen 2 euro per persoon. Aanmelden bij 
aukevandermeulen@xs4all.nl. Dan krijg je meer info. 
Honden zijn helaas niet toegestaan. 
 
Zaterdag 12 maart 2022 Werken in het landschap  
Verzamelen om 08.45 in De Wheem.  
 
Zaterdag 09 april 2022 Werken in het landschap  
Landschap Overijssel en natuurwerkgroep de Reest bie-
den de vrijwilligers van de zaterdagwerkgroep en de 
doordeweekse groep een excursie en een lunch aan.   
 
Zaterdag 16 april 2022 Voorjaarsvogelexcursie naar de 
Mepper Hooilanden 
Onder leiding van Johan Tinholt maken we een wande-
ling rond de natte Mepper Hooilanden. Het open gebied 
dient als waterberging en ligt tussen Gees en Meppen in 
de bovenloop van het beekdal van de Geeserstroom. Het 
gebied is erg rijk aan vogels. Rond deze tijd zijn de eer-
ste zomergasten weer terug. Neem je laarzen en verre-
kijker mee en geniet! Je hoeft helemaal geen kenner te 
zijn om mee te gaan. We zoeken gewoon enthousiaste 
mensen die het leuk vinden om op een zaterdagmorgen 
op een hele mooie plek in Drenthe naar vogels te kijken. 
Wie weet wat je daar nog tegenkomt!  
Aanmelden voor 15 april bij: tinholtmaas@gmail.com. Je 
krijgt dan meer info.  
 
Zondag 24 april 2022 Lange voorjaarswandeling door het 
beekdal van de Elperstroom 
Vlak buiten het Drentse dorp Elp ligt natuurgebied Hart 
van Drenthe, waar het beekdal van de Elperstroom deel 
van uitmaakt. Het is een oud, gevarieerd landschap met 
een meanderende beek, houtwallen, hooilandjes en bos-
jes aan de voet van een 
Drents esdorp. Het 
beekdal is niet groot, 
maar wel heel erg mooi, 
vooral als in het voor-
jaar de natte schrale 
hooilandjes weer vol 
staan met dotters, pink-
sterbloemen, kale jon-
kers en nog veel meer. 
De wandeling is onge-
veer 15 kilometer lang. 
Je gaat honderd jaar 
terug in de tijd! De kos-
ten bedragen 2 euro per 
persoon. Aanmelden bij: 
jan.dijkema@gmail.com. 
Je krijgt dan meer info. 
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