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Mededelingen uit het bestuur 

Misschien dat u zich afvraagt of de natuurwerkgroep de 
Reest nog een beetje actief is. Zou best kunnen, de laatste 
Reestinfo kwam een jaar geleden uit. Maar ….   als u onze 
website www.nwgdereest.nl en onze Facebookpagina volgt, 
weet u beter. Er gebeurt veel, maar achter de schermen was 
en is het veel drukker dan ervoor. Voorbeelden? De vogelsec-
tie was actief in het broedseizoen 2022, met nestkastcontro-
les en ringonderzoek. We organiseerden een vogelcursus 
(doen we weer). De dassenwerkgroep controleerde en inven-
tariseerde dassenburchten in het Overijsselse deel van het 
Reestdal. De werkgroep die zich bezighoudt met het project 
akkerranden en natuurakkers zaaide, maaide en inventari-
seerde planten en insecten. De fotowerkgroep gaat regelma-
tig op pad en maakt de mooiste (natuur)foto’s. Maar liefst 
drie werkgroepen landschapsbeheer hebben we. Twee groe-
pen klussen voor Landschap Overijssel, de derde werkt voor 
Het Drentse Landschap. Het aantal leden, dat actief is bin-
nen onze vereniging ligt rond de veertig personen. Dat is op 
een ledenbestand van 160 zo’n 25%. Prachtig! Dat kan niet 
iedere organisatie zeggen. Nog even over het aantal leden. 
Dat loopt gestaag terug. Overlijden, verhuizen, contributie 
niet betalen, bezuinigen, geen interesse meer, dit zijn wel de 
meest voorkomende redenen. We zien de komende jaren met 
zorg tegemoet. We worden allemaal ouder, het heilige vuur 
dooft weliswaar niet, maar de vlammen schieten niet meer 
zo hoog. We moeten op zoek naar fris bloed! De komende 
jaren gaan we door met de werkgroepen. We doen dit omdat 
we van ons landschap houden en het graag in alle schoon-
heid willen doorgeven aan de generatie na ons. Om de na-
tuurwerkgroep actief te houden gaan we leden vragen om 
met een aantal projecten mee te doen en/of activiteiten te 
organiseren. Zie deze volle Reestinfo Veel leesplezier !   
 
Namens het bestuur, 
Jan Dijkema, voorzitter  

Voorpagina: hondsroos 

Rabo ClubSupport 2022: 515,05 euro!  
De leden van de Rabobank hebben ons op die 
enorme lijst van verenigingen, stichtingen, 
werkgroepen en andere organisaties weer ge-
vonden. Waarvoor dank! We ontvingen een 
prachtig bedrag van meer dan 500 euro! Daar 
spreekt waardering uit. De besteding van dit 
jaar gaat naar een belangrijk doel: vergroting 
van de biodiversiteit. Dat doen we in het Reest-
dal door het inzaaien van akkerranden, stroken 
met oude gewassen en het realiseren van na-
tuurakkers. We zijn samen met Landschap 
Overijssel in 2009 begonnen met het inzaaien 
van vier stroken granen en boekweit op de 
Zuidberg, een mooie bolvormige es langs het 
kerkenpad achter de Reestkerk op Oud-
Avereest. Landschap Overijssel zorgde voor de 
granen en het bewerken van de grond, wij 
maakten vier infopaneeltjes. Dat was 12 jaar 
geleden. Inmiddels is het project aardig uit zijn 
jasje gegroeid. In het komende groeiseizoen 
zaaien we op 13 locaties akkerkruiden, boek-
weit, spelt, zomerrogge, zomertarwe, zomer-
gerst huttentut en haver Bewust op plekken 
langs wandelroutes in de buurt van Oud-
Avereest. De aanschaf van akkerkruidenmeng-
sels kost veel geld, het maken en vervangen 
van infomateriaal is ook niet goedkoop. We zijn 
dus erg blij met dit geld.  
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Landschapsbeheer 
Zaterdag 13 november 2021 
Midden in het particulier (maar wel toegankelijke) Landgoed Ka-
teger Bos ligt een klein geïsoleerd heideveldje: Katingerveld. Het 
terreintje is in beheer van Landschap Overijssel. Zo'n 15 jaar gele-
den lag dit natuurgebiedje nog open en bloot te midden van het 
boerenland, maar dat is niet meer zo. Rond 2005 werden de omrin-
gende landbouwpercelen beplant met allerlei inheemse bomen en 
struiken. Zo ontstond het landgoed Kategerbos. Een heideveld om-
ringd door bos is kwetsbaar. Het regent er zaailingen van omrin-
gende bomen en voor je het door hebt groeit het dicht. Om dat pro-
ces tegen te gaan heb je schapen of mensen nodig. Schapen in klei-
ne terreintjes is niet praktisch, het werken met vrijwilligers gaat 
veel makkelijker. Onze zaterdagwerkgroep is aardig bedreven in 
het verwijderen van heideopslag en op deze morgen konden de tien 
vrijwilligers hun energie weer ruimschoots kwijt. Er werd weer 
flink gespit, gezaagd en geknipt en takkenrillen werden aangelegd. 

Zaterdagmorgen 11 december 2021 
Weer naar het Katingerveld. Rond 09.00 
is het -4,  de zon komt op en het heideter-
reintje waar we aan het werk gaan is wit van 
de rijp. Het is een prachtig gezicht.  Werken 
in het landschap doe je vooral in het najaar 
en in de winter. Half maart houdt het werk-
seizoen al weer op. Het kan dus best een 
keertje pittig weer zijn. Op deze morgen 
knippen we  veel opslag uit de hei (tijdelijke 
oplossing) en zagen we de wat zwaardere 
berken om. De takken leggen we in rillen. 
Het maken van takkenrillen is voor flora en 
fauna erg nuttig. Het is niet alleen dat leuke 
egeltje dat veilig onder zo'n laag takken een 
plek voor zijn winterslaap vindt. Ook insec-
ten, vogels en zoogdieren en zelfs bepaalde 
plantensoorten hebben er voordeel van. 

Zaterdag 12 februari 2022  
Soms zit alles mee. Zoals op deze zaterdagmorgen. De ochtend begint met 
een berijpt landschap, de lucht is strakblauw, Het Krok ligt er prachtig bij, 
twaalf vrijwilligers die er veel zin in hebben, goed gereedschap, wat wil je 
dan nog meer? Langs de oprijlaan staan zes wilgen die al drie jaar niet van 
hun knot zijn verlost. Dat is een hele klus, want wilgentenen kunnen al be-
hoorlijk dik zijn.  Je merkt dat pas echt als zo’n tak uit de boom valt. Com-
plete bomen zijn het! Het kost gauw een paar uur knippen en zagen voordat 
zo’n knot zich gewonnen geeft. Verder in het terrein worden nog wat andere 
groepjes bomen geknot.  

Zaterdag 12 maart 2022  
De laatste werkdag van dit seizoen 
zit er op. Slechts 7 personen kwa-
men naar de Wheem. Want ja, dat 
kon weer! Even gezellig kletsen 
voordat we aan het werk gaan, dat 
hebben we gemist. Op het heideveld 
tussen de Nieuwe Dijk en de Hoofd-
weg hebben we al heel wat uurtjes 
gewerkt. De wal langs het akker-
land is al eens teruggezet, nu was 
de beurt aan een ander deel. Deze 
berken komen steeds verder de hei 
op. Ze geven heel veel schaduw, 
waardoor er meer gras dan hei 
groeit. Op zich is dat niet erg, want 
in graslanden leven weer andere 
beestjes. Je kunt wel zien dat het de 
laatste tijd erg nat was. En hoewel 
het al ruim een week zonnig is, is 
het water nog lang niet weggezakt. 
De bomen vielen dan ook op zeer 
natte plekken. 

Zaterdag 9 april 2022 
Werken in het landschap mag nog tot 15 maart. Dat 
is ook logisch, flora en fauna hebben rust nodig. Een 
goede gewoonte is om op de tweede zaterdag van april 
het seizoen af te sluiten met een excursie en een 
lunch. Samen met beheerder Landschap Overijssel 
doen we dit om onze waardering naar de vrijwilligers 
van de kleine groep en de zaterdaggroep uit te spre-
ken. Op deze morgen nam  terreinbeheerder Hans 
Dijkstra de groep van 15 werkgroepleden mee door 
het Reestdal. Op plekken waar in de afgelopen jaren 
hard is gewerkt vertelde Hans over het beheer dat LO 
op die locatie voert. Leuke, gezellige en leerzame och-
tend. 
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Zaterdag 10 september 2022  
Start van de zaterdaggroep landschapsbeheer. In 
september is het altijd spannend hoeveel mensen 
er komen. Vorig jaar, nog midden in de pandemie 
met z'n beperkingen, hadden we een grote op-
komst. Dit keer waren we maar met 5. Maar die 
werkten net zo hard. Een flink deel van de heide 
in Boswachterij Staphorst is weer ontdaan van 
opslag. Elke 2-3 jaar moeten we de hei weer over 
om al die boompjes en struiken weg te halen. Het 
resultaat is weer een mooi heideveld waar allerlei 
insecten te vinden zijn. Ook de levendbarende ha-
gedis is hier te vinden. 

Werkgroep Rabbingerveld  
Vijftien vogelbosjes op het Rabbingerveld 
Zaterdagmorgen 29 januari 2022, 10.00. Meer dan 
400 stuks bosplantsoen (o.a. vuilboom, Gelderse 
roos, hazelaar, meidoorn en wilde appel) liggen 
keurig gemengd over 15 bundels klaar om geplant 
te worden. Ook de plantgaten zijn klaar. Aan de 
rand van het Rabbingerveld (Reestdal) helpt de 
werkgroep Rabbingerveld van Het Drentse Land-
schap op deze winderige morgen tien dames van 
Soroptimist De Reestlanden bij de aanleg van 15 
“vogelbosjes”. Het enthousiasme is groot.  Soropti-
misten zetten zich in om de rechten, de positie én 
het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te 
verbeteren. Maar vandaag ook om Drenthe weer 
een stukje mooier en klimaatbestendiger te maken. 
Rond de middag staan alle kleine boompjes op hun 
plek en mag moeder natuur het overnemen. Na de 
lunch wordt het project afgesloten met het planten 
van twee grote lindes. Wat een prachtige morgen!  

Zaterdag 8 oktober en 12 november 2022  
Op 2 zaterdagmorgen een mooie, maar pittig klus. 
De rand van de heide aan De Poele staat vol met 
hele hoge berken, die zorgen voor veel schaduw en 
zaailingen. De overgang van heide naar bos moet 
geleidelijk verlopen. Dat is hier niet meer het ge-
val. Dus worden de berken gezaagd en mag de 
rand weer straks uitlopen. Deze activiteit leverde 
veel berkenhout op. Misschien niet het toppunt 
van duurzaamheid, maar de belangstelling voor 
dit (haard)hout is groot. 
Bellen of mailen hoeft niet, het hout wordt tegen 
een hele zachte prijs verdeeld onder de leden van 
de werkgroep en anderen uit onze ledenbak. Zo zie 
je maar, hoe voordelig het kan zijn om lid van on-
ze vereniging te zijn. En dat voor slechts 10 euro 
per jaar!  

Update: Na een vrij natte winter kwam een droog voorjaar en 
een nog drogere zomer. Moeder natuur laat het er bij zitten! 
Het lijkt erop dat veel boompjes het niet gered hebben. We 
zullen waarschijnlijk moeten bijplanten. 
 
Grote klus op Takkenhoogte  
De werkgroep heeft heel wat uurtjes op de open vlakte van 
Takkenhoogte doorgebracht. Het terrein wordt begraasd door 
een kudde van rond de 20 Schotse Hooglanders, maar die 
komt om in het werk. De heide dreigt dicht te groeien met 
berkenopslag. De grotere berken worden niet door de koeien 
gegeten. Die zijn dus voor de vrijwilligers. De bomen worden 
geknipt, gezaagd of uitgespit. Kleine boomgroepjes blijven 
staan en daar worden takkenrillen gemaakt. De vlakte van 

Takkenhoogte dankt zijn vogeldichtheid juist 
aan die aanwezigheid van (braam) struwelen, 
struiken en solitaire bomen als meidoorn. Vo-
gelsoorten als kneu, roodborsttapuit en grauwe 
klauwier profiteren hier van. Sinds augustus 
2022 graast een gescheperde kudde van 100 
Schoonbeekers structureel de heide af. De gro-
tere bomen echter laten ze staan…..  Op Tak-
kenhoogte blijft werk genoeg.  
 
Een andere mooie werkplek is het dalletje bij 
het Spookmeer. Zonder beheer groeit het ter-
reintje dicht. De talloze vuilbomen worden 
deels gesnoeid, opslag in de heide wordt verwij-

derd, steilranden worden aangelegd.  
 
Op Rabbinge wordt een bosrand tussen het zandpad en het 
beekdal opgesnoeid en 2 poelen vrijgemaakt van wilgenop-
slag.  
 
Half september 2022 wordt begonnen met een bijzonder pro-
ject op De Wildenberg. Het zandpad dat van de boerderij 
naar het veeraster richting de heide loopt, is bijna dichtge-
groeid met Amerikaanse Vogelkers. Het pad wordt flink op-
gesnoeid. Tussen het pad en de heide ligt een singel van 
krent, berk, lijsterbes, hulst, vuilboom e.d. Deze rand wordt 
voor een groot deel afgezet. Hulst en krent mogen blijven 
staan. Zo wordt een prachtig uitzicht op de heide van De Wil-
denberg gecreëerd. De rand mag weer uitlopen. Aan de west-
zijde van het pad lig een klein moerasje met veel wilgenop-
slag. Het natte terreintje is nauwelijks te zien. Hier worden 
de randen vrijgemaakt, zodat het wilgenbosje weer meer 
ruimte en licht krijgt. Voor de wandelaar valt op deze locatie 
meer te genieten. Ook belangrijk.  
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Kleine groep 
In november/december is de groep bezig geweest bij 
het Katingermeer. De rand begon weer dicht te 
groeien, waardoor het zicht op het water verdween. 
Dus moest er weer gesnoeid worden. Daarna was het 
pad achter de Molen de Star aan de beurt. De trek-
ker van Piet kon er niet meer door. Vervolgens werd 
de vijver weer zichtbaar gemaakt. Een illegaal cross-
pad werd met het snoeisel dichtgemaakt. In het voor-
jaar was de parkeerplaats achter de Wheem aan de 
beurt. Ook hier werden de bomen te groot en moes-
ten een kopje kleiner worden gemaakt.  
Na de zomerstop volgt een aantal kleine klussen. 
Handig, omdat niet iedereen van vakantie terug is 
en we soms maar met 2-3 personen zijn. 
Vanaf Oud-Avereest naar IJhorst bezit LO veel ge-
bieden. Open landschap als weide en akkers wisselen 
bospercelen af. Die kleine bosjes staan dicht langs de 
weg en de takken groeien naar het licht, de weg op. 
Dat levert gevaarlijke situaties op voor het verkeer. 
Er moest hier flink gesnoeid worden. Een niet onge-
vaarlijke klus. Dit keer oranje pionnen van LO ge-
kregen om het verkeer te waarschuwen dat er ge-
werkt wordt. En dat hielp! Er werd toch wel iets rus-
tiger gereden en als er al een boom op de weg viel en 
niet gelijk opgeruimd was, wachtte men geduldig. 

deelnemers is 16. De kosten bedragen 20 euro. Leden 
van de natuurwerkgroep betalen 15 euro (inclusief cur-
susmateriaal, koffie/thee e.d.). De twee avonden zijn 
opgebouwd als een tweeluik. Voor de pauze staan tien 
vogels centraal in beeld en geluid. Na de pauze is er 
aandacht voor verdieping (bijvoorbeeld de natuuront-
wikkeling, vogelweetjes e.d.) en randverschijnselen 
(bijvoorbeeld natte natuur in de regio).  
De cursusavonden houden we in informatiecentrum De 
Wheem op Oud-Avereest.  
Data en tijd  
De theorieavonden worden gehouden op een woensdag-
avond. De avonden beginnen om 19.30 en eindigen om 
22.00. Het gaat om de volgende data: 
Woensdag 8 maart 2023 
Woensdag 12 april  2023  
De dagexcursie naar de Lauwersmeerpolder houden we 
op zaterdag 27 mei of op zaterdag 3 juni 2023. 
Zin om mee doen? Geef je dan voor 17 februari 2023  via 
de mail op: nwgdereest@gmail.com. Je krijgt na aanmel-
ding meer informatie.   

Vogelcursus vogels van riet, moeras en struweel  
Vind je het leuk om naar vogels te kijken, maar wil je 
meer vogels leren kennen dan die in je tuin? Kom je wel 
eens in de natte natuur en wil je meer weten over de 
karakteristieke vogelwereld daar? Lijkt het je leuk om 
op zoek te gaan naar de blauwborst, de rietgors, de zee-
arend, de grutto, de rietzanger en nog meer van deze 
bijzondere soorten? Dan is deze cursus wat voor jou! In 
de maanden maart tot en met juni 2023 tot organiseert 
de natuurwerkgroep de Reest een gevarieerde vogelcur-
sus waarin 20 vogelsoorten van riet, moeras en struweel  
centraal staan. Deze soorten komen allemaal in voorjaar 
en zomer in natte gebieden voor.  
Opzet  
De cursus bestaat uit twee theorieavonden en een dag-
excursie naar de Lauwersmeerpolder. Cursusleiders zijn 
Judith Schmidt en Jan Dijkema. Het maximaal aantal 

Het lijkt kaal, maar volgend jaar lopen de stobben mooi uit. 

Rietzanger 

Vogelcursus 



Pagina 6 Reestinfo 

Broedseizoen steenuilen 202 
De steenuilenwerkgroep kijkt met een goed gevoel terug op 
het broedseizoen 2022. Zes kasten waren bezet. Jammer 
was, dat er maar drie kasten succesvol zijn uitgekomen. In 
totaal vlogen 12  jongen uit. (gemiddeld vier per broedsel). 
In de overige drie kasten liep het allemaal anders dan de 
werkgroep zich had voorgesteld: 
Kast 4: zes eieren en twee steenuiltjes aan het broeden. 
Bleken twee vrouwtjes, eieren waren niet bevrucht.  
Kast 5: vier eieren bij een controle, maar veertien dagen 
later alles weg….  
Kast 6: vier jongen van 2 à 3 dagen oud bij een controle. 
Twaalf dagen later, lege kast….  
Kast 7: in een schuur bij een hobbyboer. Onder de dakpla-
ten bracht een paartje steenuil drie jongen groot.  
De rest van de kasten was bezet door spreeuwen of er zat 
helemaal niets in. 
 
De steenuil is het kleinste uiltje in ons land. De meeste leg-
sels bestaan uit 3 à 5 eieren. De broedtijd is 25 tot 30 da-
gen. Na 30 dagen vliegen de jongen meestal uit. Het voedsel 
van de steenuil bestaat uit muizen, jonge vogels, kikkers, 
larven, kevers, regenwormen en rupsen. 
 
Henri Timmer, coördinator werkgroep Steenuilen  

Vogelsectie 

Kleine nestkasten 2022 
Het was dit jaar weer een jaar met grote tegenstellingen. 
De nestkasten in 6 van de 12 routes waren redelijk tot 
goed bezet de overige 6 routes hadden grote verstoring. 
Daar zijn geen of nauwelijks jonge vogels groot gewor-
den. Van de 345 nestkasten zijn er van 201 gegevens, 
deze kasten hangen op de routes met weinig of geen ver-
storing. 
Van de 201 waren er 136 bezet. 
 
De resultaten van deze 136 nestkasten zijn: 

Vogelsoort Eieren Uitgevlogen jongen 

Bonte Vliegenvanger 171 138 

Boomklever 14 14 

Koolmees 519 414 

Pimpelmees 382 296 
Totaal 1086 862 

Een aantal van deze vogels is geringd voor weten-
schappelijk onderzoek. 
Sinds dit voorjaar loopt een jonge man mee bij het 
ringwerk van onder andere de kleine nestkastvogels. 
Zijn naam is Danny Katerbarg woonachtig in Em-
men. Hij zal de komende twee jaar een enkele keer 
meekomen om het ringwerk voor een deel te doen. 
Afgelopen jaar is hij twee keer mee geweest om zijn 
licht op te doen bij het ringwerk, om te zien of het 
was voor hem is. Inmiddels is hij officieel in oplei-
ding bij mij en heeft hij een aspirant vergunning.  
 
De resultaten van het ringen: 

Vogelsoort Adult Jongen 

Bonte Vliegenvanger 2 92 

Boomklever 1 14 

Koolmees 12 52 

Pimpelmees 8 61 
Totaal 23 219 

Terug 

2 

 

2 

3 
7 

De nestkasten op routes waar dit jaar grote 
verstoring was worden ook voorzien van mar-
terkorfjes. 
November  2022  

Steenuil 

Jonge pimpelmezen 
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Euro Birdwatch 2022  
Vogels houden niet van wind  
De week voorafgaand aan zaterdagmorgen 1 okto-
ber 2022 was heel aardig, maar juist voor de dag 
van de jaarlijkse Euro Birdwatch werd herfst voor-
speld. De regen viel gelukkig vooral 's nachts, maar 
de wind was nog wel een dingetje. Die kwam uit het 
zuidwesten en was bij vlagen duidelijk aanwezig. 
Voor zuidwaarts trekkende vogels niet gunstig. Dat 
hebben we ervaren. Op de grens tussen de Meeu-
wenplas en Takkenhoogte keken we van 08.00 tot 
12.00 naar alles wat over ons heen vloog. Wat aan-
tallen betreft mochten we niet klagen, wat het aan-
tal soorten betreft hebben we wel betere Birdwatch-
dagen gehad.  
We zagen 32 soorten en telden 907 exemplaren. 
Hele bijzondere waarnemingen waren er niet,  
maar kijken naar vogels is altijd leuk. Op zo’n tel-
dag kijk je vooral naar de lucht en alles wat in het 
gebied zelf voorkomt neem je dan gewoon mee. Bij 
winderig weer zie je meestal geen roofvogels, toch 
zagen we deze morgen een rode wouw, buizerd, 
sperwer en torenvalk. Roofvogels zijn altijd mooi 
om te zien. Op deze morgen waren we met ons ze-
venen. 
 
Waarom de Euro 
Birdwatch? 
Vanuit het noorden en 
oosten van Europa ko-
men miljoenen vogels 
in beweging, allemaal 
op weg naar hun wintergebieden. Ons land ligt pre-
cies op de route van veel van deze trekvogels. De 
Euro Birdwatch is een prachtige kans om hier iets 
van mee te krijgen. Dit internationale evenement 
wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van 
oktober. Het is een megatrekvogeltelling, waarbij 
verspreid over heel Europa door tienduizenden vo-
gelaars overtrekkende vogels worden geteld. Na-
tuurlijk gaat het niet alleen om het tellen. Deze dag 
is er ook om aandacht te schenken aan vogels en 
hun leefgebieden. Vaak zijn het gebieden die onder 
druk staan. Hoe meer draagvlak om hier wat aan te 
doen, hoe beter. Daarnaast is het ook heel erg leuk 
om samen met anderen naar vogels te kijken.  

Wat we doen met onze  
ooievaarspaalnesten 
De storm Eunice van 18 februari 2022 smeet 
met haar krachten en dat hebben we gewe-
ten. Vier doden in ons land, veel schade aan 
gebouwen en huizen, talloze bomen, waaron-
der een aantal monumentale exemplaren, 
legden het loodje. Erg jammer was het verlies 
van een monumentale beuk aan De Stapel. 
Het was waarschijnlijk de oudste boom in het 
Reestdal. Gelukkig ontsprong onze regio min 
of meer de dans. Een tochtje door het bos liet 
enorm veel waaihout (veel dode takken) zien 
en hier en daar wat scheefgewaaide bomen, maar daar bleef 
het wel bij. Of toch niet ?  
 
Omgewaaid  
Achter de boerderijen op Den Kaat, in de hooilanden van 
Landschap Overijssel, klopte iets niet. Net alsof er iets ont-
brak. Iets wat er altijd was geweest. Al gauw kwamen we er 
achter. Het ooievaarsnest! Het paalnest dat jarenlang zo be-
palend was voor dit mooie stukje Reestdal. Omgewaaid! De 
(telefoon)paal bleek nog in redelijke staat, maar tegen wind-
stoten met een kracht van meer dan 100 km per uur bleek 
het houtwerk niet bestand. Wat een geluk, dat het nog febru-
ari was. Wel zo nu en dan belangstelling van een ooievaar, 
maar nog geen vaste bezetting en nog geen broedsel. Aan dit 
paalnest zit een bijzonder verhaal vast.  
 
De 10.000ste!  
Op zaterdag 5 juni 2010 werd in dit nest de 10.000ste jonge 
ooievaar geringd, sinds het begin van het ooievaarsproject in 
1969. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Na-
tuurwerkgroep de Reest (wij als eigenaar van het ooievaars-
nest) en van ooievaarstation De Lokkerij, kregen twee jonge 
ooievaars een ring van Annemieke Enters en Wim van Nee 
van de stichting Stork. Ze bleken vier weken oud en wogen 
2600 en 3100 gram. Er lagen overigens ook nog twee eieren in 
het nest. Dat was een historische gebeurtenis.  

We gaan ze niet vervangen 
Van de 8 paalnesten die we ooit in beheer hadden zijn er nog 4 
in goede staat. Die zingen het nog wel een paar jaartjes uit. 
Hiervan zijn in ieder geval de palen nog in goede staat. Op den 
duur houden we geen van onze paalnesten meer over. Ze zijn 
in het verleden neergezet toen de ooievaarspopulatie in het 
Reestdal nog klein was. Inmiddels gaat het goed met de ooie-
vaars en hebben ze onze nesten niet meer nodig.  
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Terugblik vogelcursus 32 broedvogels in de regio  
Voorjaar 2022 
We kijken met veel plezier terug op vier theorieavonden en twee 
excursies die we organiseerden voor de 16 (beginnende) vogelaars 
die zich hadden aangemeld. De planning was februari tot en met 
mei 2020, maar dat liep even anders. Na de eerste avond in de 
gelagkamer van De Wheem kwamen strenge coronamaatregelen 
en moesten we stoppen.  
Pas in maart en april van dit jaar 2022 startten we de cursus 
weer op. De eerste theorieavond deden we weer opnieuw. Een 
aantal cursisten haakten om allerlei begrijpelijke redenen af. Het 
aantal liep terug naar tien. We hadden ook een wachtlijst, deze 
mensen wilden wel, maar konden niet. Met dank aan Corona!  Zo 
zie je maar weer, vallen de structuren weg, dan komt de klad er 
in.  
De cursus zette 32 vogels centraal. Allemaal soorten die we in het 
voorjaar in de tuin en in de omgeving tegen konden komen. In 
vier lesbrieven werden ze voorgesteld. Denk aan groenling, geel-
gors, raaf, krakeend, boompieper, dodaars enz. Naast de vogels 
was er ook aandacht voor vogel-apps, vogelgidsen, aanleg vogel-
vriendelijke tuin, vogelkijkhutten, waarneming.nl, ringonderzoek 
vogelfotografie, verrekijkers e.d.  
De twee excursies gingen naar Takkenhoogte en het Dwingelder-
veld.  
De cursus werd geleid door Judith Schmidt en Jan Dijkema aan-
gevuld met specialisten Teo Schmidt (verrekijkers en telescopen) 
en vogelfotografie (Harrie Siegers). 

Dodaars met jong 

Excursie Dwingelderveld 

Putter 
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Vogelexcursies Vreugderijker-
waard, 26 februari 2022  
Twee keer moesten wij deze 
excursie afblazen. Een keer 
door de corona maatregelen en 
een keer door de storm en re-
gen van Eunice. Op zaterdag-
morgen 26 februari 2022 wa-
ren gelukkig 15 personen op 
de carpoolplaats Katingerveld 
aanwezig, en allemaal vol goe-
de moed. Dat moest ook wel, 
want op het moment van ver-
zamelen was het nog koud (rond het vriespunt ) maar voor-
al ook erg mistig. Onderweg naar Zwolle werd het zo moge-
lijk nog mistiger....!! Maar, toen we aankwamen bij de 
Vreugderijkerwaard, was de zon er net doorgebroken, blau-
we lucht, dus een TOP morgen om te vogelen. 
We hebben volop genoten, lopend over het fietspad op de 
dijk. Vandaaruit heb je een fantastisch overzicht over het 
gehele gebied, en dan met blauwe lucht en volop zon, is al-
les uitstekend te zien. Door de vele regenval van de laatste 
weken was de waterstand erg hoog in de IJssel, dus minder 
eilandjes te zien. Daardoor waren er minder steltlopers te 
zien. Maar gelukkig waren veel watervogels wel aanwe-
zig. Toch konden we ook nog enkele kleinere vogels waarne-
men, en daarvan waren de Rietgors, de Putter en de Gras-
pieper de mooiste. Door het mooie weer met volop zon was 
ook het gezang van enkele vogels al te horen. Een groep 
Kolganzen kwam nog overvliegen en het geluid van de Gro-
te Canadese Gans was bijna niet van de lucht. Onze groot-
ste wens was natuurlijk om de Zeearend te zien, maar he-
laas ging die wens niet in vervulling. Dus we moeten nog-
maals naar deze bijzondere vogelspot. Tot slot hebben we 
bij de Vreugdehoeve samen van koffie met appeltaart geno-
ten, dus het was een perfect evenement van onze vereni-
ging.  

Mepper Hooilanden, zaterdagmorgen 16 april 2022  
Natuurlijk zijn alle 15 deelnemers om 08.15 op tijd. 
Vogelaars zijn vroege mensen en je kunt zien, dat 
ze er allemaal zin in hebben. Het natuurgebied bij 
Meppen staat voor vanmorgen op het programma. 
Het weer is fantastisch, volop zon, wel een koude 
oostelijke wind. Gelukkig is het zicht voortreffelijk. 
Als we de auto parkeren, lopen enkele meters ver-
derop 4 Gele Kwikstaarten. En prachtig begin. We 
lopen richting de grote plas, en boven ons zingt de 
Veldleeuwerik zijn hoogste lied. Ook de Graspieper 
laat zich horen, en bovenop een Eikenboom zit een 
Roodborsttapuit man. Een Haas maakt zich snel 
uit de voeten, en ook een Ree kiest het hazenpad. 
Als we bijna bij de grote plas zijn, slaat de paniek 
bij de vogelaars in!!!! We zien een Zeearend!!! vlie-
gend vlak boven het water. Maar dan..... zien we 
twee Zeearenden!!! Wat wil een vogelaar tijdens 
een excursie nog meer??? 
De telescopen en verrekijkers, maar ook de fototoe-
stellen worden gericht, en natuurlijk wordt er door 
de vogelaars van alles geroepen. De Zeearenden 
vallen met z'n beide een Nijlgans aan. Het is alsof 
we op safari zijn. 
Keer op keer proberen de Zeearenden de Nijlgans 
te bemachtigen, maar gelukkig voor de gans, dat 
lukt niet. De Nijlgans duikt onder water, bij een 
volgende aanval slaat hij in paniek met zijn vleu-
gels. Na twaalf aanvallen laten de Zeearenden het 
voor gezien, en gaan rusten in een oude dode boom. 
Een prachtige gelegenheid om mooie foto's te ma-
ken. 
Wij moeten er ook van op adem komen, zo specta-
culair krijg je het bijna nooit meer.  
Op het water zien we veel Slobeenden, Zomertalin-
gen, Pijlstaarten en Wintertalingen, maar natuur-
lijk ook wel Grauwe Ganzen. 
Wandelend naar de auto’s zien en horen we dan 
ook weer de Veldleeuwerik. Maar ook de Grote 
Bonte Specht vliegt voorbij. Hoog in de lucht draait 
een Slechtvalk zijn rondjes. Tot slot genieten we 
van een mooie groep van 15 Gele Kwikstaarten, die 
lopen heel dicht bij de Schotse Hooglanders. Je 
houdt bijna je adem in, zo dicht rond de poten van 
de koeien zoeken ze naar vliegjes. Wat een mooie 
morgen!  
Lijst van waargenomen vogels te zien op 
www,nwgdereest.nl  
Johan Tinholt 

Zeearenden 
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Voorjaar en zomer 2022: warm en vooral droog  
De maanden maart/april en mei 2022 waren droog. 
Weken achtereen scheen de zon en hield hogedruk 
boven West-Europa depressies met de nodige bui-
en tegen. In week 20 (2e helft van mei) viel in twee 

dagen bijna 40 mm regen. Op 8 juni kwam er nog 
eens bijna 20 mm naar beneden, in week 25  (2e 
helft juni) bijna 25 mm in de regenmeter, maar juli 
en augustus waren vooral erg droog en warm. Het 
KNMI telde 81 warme 20+ dagen. Dat hebben we 
geweten. De granen en boekweit deden het prima 
onder deze omstandigheden, maar de akkerranden 
bleven door het neerslagtekort achter in ontwikke-
ling.  
 
Vergrassende randen  
Voor het eerst in dit project hebben we bestaande 
(drie) akkerranden gemaaid en het maaisel afge-
voerd. Voor meerjarige randen is maaien noodzake-
lijk om ruimte te behouden voor bloeiende kruiden 
en eenjarige bloemen. Na het maaien en afvoeren 
van het maaisel zou er ruimte moeten ontstaan voor 
verdere ontwikkeling van bloeiende kruiden. We 
zagen echter dat de randen uit 2021 veranderden in 
grasland. Kweekgras voerde de boventoon. Nu moe-
ten akkerranden wel ruig de winter ingaan, om be-
schutting en voedsel voor insecten, vogels en kleine 
zoogdieren te bieden, maar randen met alleen maar 
gras willen we niet. In het komende jaar 2023 gaan 

we het beheer van een aantal randen aanpassen. 
Akkerrandbeheer is best lastig. Veel boeren, parti-
culieren en natuurbeschermers hebben dit al erva-
ren. Gelukkig komen we met adviezen uit de prak-
tijk een heel eind. 
 
De granen en boekweit deden het prima  
De strokenteelt op de es langs het graspad richting 
Den Westerhuis ging weer prima. Zelfs de spelt 
(wintergaan, ingezaaid op 1 november 2021) kwam 
goed tot ontwikkeling. Spelt staat bekend als mak-
kelijk gewas, maar jaar in jaar uit kwam het graan 
in ons project nauwelijks tot bloei. Dat was dit jaar 
anders. Veel volgroeide aren! De zomergranen zo-
mertarwe, zomergerst en haver werden op 28 april 
2022 ingezaaid. Gecombineerd met de bloei van al-
lerlei akkerkruiden viel hier veel te genieten. Nu 
nog steeds, want de stroken laten we allemaal 
staan tot na de winter. Als je er nu langs wandelt 

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 bewer-
king van het land wordt verzorgd door Landschap Overijssel, 

dat ook zorgt voor de zaden van de granen. De natuurwerk-
groep de Reest plaatst infopaneeltjes, levert de zaadmengsels 
voor de akkerranden en natuurakkers en zaait deze 
ook in. 
 
Onderzoek  
Er is veel onderzoek gedaan naar het nut van akker-
randen. Daaruit is gebleken dat bloeiende akkerran-
den een positieve invloed hebben op de biologische 
bestrijding van ziekten en plagen, de vergroting van 
de biodiversiteit, overwintering mogelijkheden voor 
kleine zoogdieren en insecten én natuurlijk op de 
landschappelijke en recreatieve waarden van ons 
landschap. Vooral dat laatste aspect wordt duidelijk 
als je in de zomermaanden vanaf de begraafplaats 
van Oud-Avereest over het graspad naar Den Wes-
terhuis loopt. Wuivende granen, kleurrijke akkerranden en 
bloeiende stroken met ingezaaide boekweit. Een prachtig ge-
zicht.  
 
Vanuit de zaaikorf 
Het zaaien gebeurt vanuit de zaaikorf op de ouderwetse ma-
nier. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van de natuurwerk-
groep. Bij de graanstroken en de bloemrijke akkerranden, die 
allemaal langs wandelroutes liggen, plaatsen we infopaneel-
tjes.  
 
Financiële steun gemeente Hardenberg  
We zijn dit jaar 2022 weer blij met financiële steun van de 
gemeente Hardenberg. We ontvingen 500 euro uit de pot bio-
diversiteit. Met dit bedrag konden we akkermengsels kopen 
waarmee bloemrijke akkerranden op Den Westerhuis en Oud-
Avereest zijn ingezaaid. Zaaigoed voor biologische en inheem-
se akkerkruiden zijn erg kostbaar. Dit jaar bestelden we ver-
schillende mengsels bij Medigran in Hoorn en hoopten op een 
groeizame zomer. Dat liep anders……  

Project granen, akkerranden en 
natuurakkers 2022 
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weet je waarom. Grote groepen vinken, groenlingen en geelgor-
zen hebben dit voedselparadijsje gevonden. Boekweit is erg 
gevoelig voor nachtvorst. We zaaiden twee stroken pas op 17 
mei 2022 in. Het gewas trekt altijd veel insecten en bloeit we-
ken achter elkaar. Zelf in de winter is het nog een mooi gewas.  
 
De akkerranden  
Het project telt zeven akkerranden, allemaal in de buurt van 
De Wheem op Oud-Avereest. Ze liggen op plekken waar veel 
gefietst en gewandeld wordt, bijvoorbeeld langs het fietspad 
naast de Meppelerweg, tegenover de OBS Oud-Avereest of op 
Den Westerhuis. De breedte varieert van 3 tot 10 meter. De 
randen werden op 17 mei 2022 ingezaaid met verschillende 
soorten mengsels in combinatie met zomergranen en boekweit. 
In de maanden juli en augustus kwam de grote droogte en 
droogde een aantal randen uit. September en oktober waren 
weer natter en dat had positieve gevolgen. Vooral gele ganzen-
bloem kwam weer massaal in bloei. 
In de winter zijn akkerranden belangrijke plekken voor insec-
ten, kleine zoogdieren en zaadetende vogels. In juli zijn de ran-
den geïnventariseerd op bloeiende akkerkruiden. De meest 
voorkomende planten waren:   
Korenbloem 
Gele ganzenbloem 
Klaproos  
Schapenzuring 
Veldzuring 
Kamille 
Koekruid 
Gewone spurrie  
Klein streepzaad 
Duizendblad 
Middelste teunisbloem 
Smalle weegbree 
Grijskruid 
Schapenzuring  
Gewone hennepnetel 
Beklierde duizendknoop 
Wikke 
Akkerleeuwenbek  
Perzikkruid  
Pekbloem 
Slofhak 
Bolderik 
 
Monitoring insecten 
Dat bloeiende akkerranden met 
een inheemse flora belangrijk zijn 
voor insecten en spinnen wordt 
vaak beweerd, maar hoe groot is 
die biodiversiteit in zo’n rand ei-
genlijk? Om een antwoord op deze 
vraag te geven zijn in drie randen 
zoveel mogelijk insecten en spin-
nen gefotografeerd en gemeld op 
waarneming.nl. Deze monitoring 
vond vooral plaats gedurende de 
zomermaanden. Meer info over 
deze inventarisatie vind je op onze 
website nwgdereest.nl. Op waar-
neming.nl vind je alle soorten die 
we hebben gezien als je zoekt op 
”Reestdal-Overijsselse kant”. 

Grote langlijf op grijskruid 

Koekruid  
Volgend jaar  
In het komende jaar breiden we 
het project met twee akkerran-
den uit. Op veertien locaties 
groeien en bloeien dan vijf soor-
ten granen, boekweit, huttentut 
(waarschijnlijk) en allerlei eenja-
rige en tweejarige akkerkruiden.  
 
Wil je meer informatie over ak-
kerrandbeheer of dit project? 
Neem dan via de mail contact op 
met Huub Derks:  
nwgdereest@gmail.com. 
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Creativiteit 
In augustus met het fotograferen op een creatieve 
manier. Deze manier laat je op een andere manier 
kijken naar bepaalde situaties. Of je zet bepaalde 
situaties in scene die eigenlijk niet kunnen. 
 
 

Landgoed Den Berg 
Eind augustus zijn een aantal leden naar Havezate 
Den Berg bij Dalfsen aan de wandel geweest en heb-
ben ook daar weer op verschillende manieren hun 
indrukken vastgelegd. Een leuke omgeving met ge-
bouwen, oudere paden, waterpartijen en vergezich-
ten. 
 

Herfst  
In september zijn een aantal herfsttaferelen op ver-
schillende wijze vastgelegd. Doordat veel fotografen 
een eigen inzicht of manier van bekijken hebben, 
krijg je bijna altijd een heel gevarieerd aantal foto’s. 
 
Avondfotografie in Kampen 
Op 27 oktober met 7 fotografen van de Reestkiekers 
naar Kampen om daar het oude gedeelte op de ge-
heugenkaarten vast te leggen. Droog weer met wei-
nig wind: de camera’s bleven behoorlijk stabiel op de 
statieven staan. Want die hadden wij nodigvoor de-
behoorlijk langere sluitertijden ivm het weinige licht. 
Er werden opnames gemaakt van o.a. de verlichte 
brug, de oude stadspoorten en andere gebouwen. Ook 
werden opnames gemaakt van voorbijrijdend verkeer 
met verlichting. Daar hield je daar wel de rode en 
witte strepen op de foto van over terwijl de auto zelf 
niet zichtbaar was. Voorbij rijdende fietsers lieten 
dezelfde soorten strepen achter op de foto doch wa-
ren zelf niet zichtbaar. Een leuke waren ook de ver-
keerslichten op kruisingen. Dan kreeg je door die 
langere sluitertijd rood, oranje en groen in één beeld. 
Namens de fotoclub, 
Teo Schmidt 
 
Wil je meer info? Stuur een mailtje naar  
nwgdereest@gmail.com Je hoort dan van ons.  

Activiteiten 2022 van Fotowerkgroep: De Reestkiekers 
Omstreeks maart 2022 waren wij al een poosje op de achter-
grond bezig (i.v.m. de coronaperikelen) met het opstarten 
van de natuurwerkgroep en dus ook met fotoclub De Reest-
kiekers. Dat resulteerde uiteindelijk in een eerste bijeen-
komst op 14 april. Onderling was er besloten dat elk lid 2 
foto’s in kon sturen met een vrije keuze. Dat resulteerde in 
een gezellige avond waarbij veel tijd werd besteed om bij te 
praten. 
 
De elf leden komen één keer in de maand bij elkaar waarbij 
de ingezonden foto’s van een vooraf bepaald onderwerp on-
derling besproken worden. Ook wordt er dan aandacht be-
steed aan technische informatie waarvan weer gebruik ge-
maakt kan worden bij een volgend onderwerp. Deze info 
wordt door een paar leden zelf georganiseerd. Er wordt zo-
veel mogelijk in de natuur gefotografeerd doch de leden zijn 
ook vrij om bij veel onderwerpen een eigen interpretatie toe 
te passen. 
 
Enkele activiteiten van 2022: 
 
Bokeh  
In mei stond het onderwerp “BOKEH” op het programma. 
Dat wordt dan door de fotograaf op een bepaalde manier 
vastgelegd zodat er ook veel onscherpte op een rustige ach-
tergrond ontstaat op de foto, maar dat het onderwerp duide-

lijk er uitspringt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duursche Waarden  
In juni zijn een aantal leden naar de Duursche Waarden 
gegaan om daar één en ander op de geheugenkaart vast te 
leggen. Mooie afwisselende omgeving waar je ook een paar 
leuke wandelingen kunt maken. 
 
Insecten  
In juli zijn de leden bezig geweest met het fotograferen van 
insecten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Harry 

Dirk 

Hennie 

Roel 

Reestkiekers 
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Net als vorig jaar houden we alle bij ons bekende dassen-
burchten jaarrond in de gaten. Dat doen we zonder ver-
storing. De natuurwerkgroep bezit nu vier prima werken-

de cameravallen (wildcamera’s) en de resultaten die we 
daar mee boeken zijn erg positief. Ons werkgebied is het 
Reestdal 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 dassenwerk-
groep Zuid-Drenthe van het IVN in Hoogeveen. Door 
tips weten nu ook over de aanwezigheid van een paar 
burchten buiten het werkgebied.  
 
Waarom doen we dit?   
De dassenwerkgroep, die uit vijf personen bestaat, pro-
beert 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 liggen 
voor het grootste deel in reservaatgebieden van Land-
schap Overijssel, een klein aantal ook op particulier ter-
rein. De maanden mei en juni zijn erg geschikt om soms 
bij een burcht te posten, maar dit is niet altijd succesvol. 
De das is een schuw nachtdier, het dier heeft een matig 
zicht, maar een hele scherpe neus, wachten bij een das-
senburcht moet je tot een minimum beperken. Het kan 
verstoring opleveren en dat willen we niet. De oplossing 
is de cameraval. Die hang je overdag op, laat de camera 
drie, vier nachten hangen en thuis controleer je alle opna-

mes. De camera rea-
geert op beweging. 
Veel wind en bewe-
gende takken worden 
dus ook gefilmd. Het 
zijn lang niet altijd 
dassen die op camera 
staan.  
 
Met rust laten  
We gaan niet vertel-
len hoeveel burchten 
we in de gaten hou-
den en ook niet hoe-

veel dassen we aantreffen. Die gegevens delen we met 
de beheerders van het gebied. Dassen zijn beschermde 
dieren, de plekken waar ze verblijven moeten we met 
rust laten. Afgelopen jaar hebben we geen bewuste 
verstoring bij de burchten aangetroffen. Op camera 
zien we soms wel dat mensen over een burcht lopen of 
wat rond kijken, maar de meeste acteurs op de video’s 
van 20 zijn toch spelende jonge dassen, poepende das-
sen, krabbende en vlooiende dassen, met gras slepen-
de dassen, slapende dassen, maar tot nu nog geen 
gravende dassen, terwijl ze toch enorme hoeveelheden 
zand verplaatsen. Het zijn schitterende dieren en 
juist door de rust van de camera’s ben je getuige van 
allerlei gedragingen. Boeiend!   
 
Droge zomer 2022 
Ook de afgelopen zomer was weer heet en droog. Voor 
dassen is dat een probleem. Het zijn opportunisten, 
die alles wat eetbaar is naar binnen werken. Het gaat 
allemaal op geur. Veel voedsel is vaak gemakkelijk te 
vinden in de strooisellaag van het bos of in de boven-
laag in grasland: wormen (hoofdvoedsel), slakken, 
eieren, jonge muizen, kevers, bessen valfruit, egels, 
kadavers enz. In droge periodes verhardt de boven-

laag, kruipen de wormen verder de grond in en zoeken 
veel dieren dieper gelegen vochtige ruimtes. Dassen 
moeten dan meer energie steken in het zoeken naar 
voedsel. Op beelden zagen we echter vooral dassen die 
goed in hun vet zaten, dus viel de schade alleszins 
mee. Toch ging er hier en daar in de regio nog wel een 
gazon naar de gallemiezen.  
 
Verkeer  
Ook dit jaar werden dassen doodgereden, o.a. op de 
Meppelerweg. Ondanks de aanwezigheid van rasters 
en dassentunnels komen dassen om in het verkeer. 
Het is bekend dat 20% van de totale dassenpopulatie 
in ons land dood gereden wordt. Dat is 1 op de 5. Das-
sen kunnen 14 jaar oud worden, maar 90 % sterft voor 
het 7e levensjaar. De auto is de grote dassendoder. 
We hebben met cameravallen gezien, dat dassen ge-
bruik maken van de dassentunnels onder de N48. 
Maar de rasters langs de weg houden een keer 
op…….. 
 
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 
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Vacatures  
We zoeken enthousiaste natuurliefhebbers die onze werkgroepen willen versterken. 
Het gaat om de volgende werkzaamheden:  

Werkgroep akkerranden 1 
Persoon/personen met enige kennis en interesse in planten. 
Taak: het op naam brengen van de flora die we aantreffen in onze akkerranden, na-
tuurakkers en graanstroken. Eventueel met foto invoeren op waarneming.nl. 

Werkgroep akkerranden 2 
Nadat randen zijn gemaaid helpen met afvoeren van maaisel, het losmaken van de 
bodem, inzaaien van granen, plaatsen van infopaneeltjes en na het seizoen het weg-
halen ervan.  
We zoeken een of twee leden die hieraan mee willen doen. 

Werkgroep akkerranden 3: 
Als de akkerranden en natuurakkers in bloei staan proberen we een beeld te krij-
gen van de biodiversiteit onder de insecten en spinnen. We maken foto’s en voeren 
ze in op waarneming.nl. Er gaat een adembenemende wereld voor je open. Doe 
mee. 
Wie? 

Organiseren wandeling 
Ben je een wandelaar en natuurliefhebber en vind je het leuk om je hobby met an-
deren te delen? We zoeken een of twee leden die het leuk en uitdagend vinden om 
voor een groep(je) liefhebbers een mooie wandeling in de regio te organiseren. Mag 
een langeafstandswandeling of korte tocht zijn. Iets voor jou?   

Landschapsbeheer zaterdagwerkgroep  
Van de drie werkgroepen landschapsbeheer die we hebben zijn er twee vol, maar 
op de tweede zaterdagmorgen van de maand werken we van 09.00 tot 1200 in het 
Reestdal. Vaak op de mooiste plekken! In deze groep is er nog plaats voor een paar 
enthousiaste klussers. In december en januari gaan we wilgen knotten!  
Belangstelling?  

Belangstelling voor een vacature? Of wil je meer weten over wat de 
“baan” inhoudt, stuur dan een mailtje naar nwgdereest@gmail.com. 
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Agenda 
Zaterdag 10 december 2022: landschapsbeheer  
Op Het Krok, bij de Mulderij in de bovenloop van de Reest 
gaan we een aantal wilgen knotten. Mooie klus op een prach-
tige plek. Verzamelen in De Wheem rond 08.45. Na de koffie 
naar de werkplek. We werken tot 12.00. Lijkt het je leuk om 
(een keer) mee te doen? Meld je dan aan via de mail:  
nwgdereest@gmail.com. Je hoort dan meer van ons.  
 
Zaterdag 14 januari 2023: landschapsbeheer  
De kans is groot, dat we nog niet klaar zijn met het knotten 
van al die wilgen bij de Mulderij. We gaan vandaag dus lek-
ker door met deze winterklus. Verzamelen in De Wheem 
rond 08.45. Na de koffie naar de werkplek. We werken tot 
12.00. Lijkt het je leuk om (een keer) mee te doen, maar kon 
je de vorige keer niet? Aanmelding via de mail:  
nwgdereest@gmail.com. Je hoort dan meer van ons.  
 
Zaterdag 11 februari 2023: landschapsbeheer  
Wat we op deze morgen gaan doen is nog niet duidelijk, 
maar in de reservaten van Landschap Overijssel is altijd 
werk. Vanuit de Wheem op Oud-Avereest gaat de groep weer 
naar de werkplek.  
 
Donderdag 16 februari 2023: ledenvergadering 
Eindelijk weer een ledenvergadering! Na twee jaar Corona-
stilte nodigen we alle leden uit om naar de Wheem op Oud-
Avereest te komen. De vergadering begint om 20.00. Een 
paar weken van te voren ontvangt ieder een uitnodiging en 
agenda. 
 
Donderdag 2 maart 2023: dialezing Aaldrik Pot  

Dat is wel even geleden dat we een diapresentatie organi-
seerden. Een betere gast kunnen we op deze avond niet heb-
ben, want Aaldrik Pot is landelijk bekend als expert dierspo-
ren, schrijver/blogger, boswachter, dassenkenner en ontzet-
tend breed georiënteerd. Kijk eens op zijn website 
www.aaldrikpot.nl en je weet wat we bedoelen. De avond 
wordt gehouden in de Baron in Dedemsvaart. Aanvang 
20.00. Toegang vrij, ook voor niet leden.  
 
Woensdagavond 08 maart 2023 : Vogelcursus theorieavond 1   
Startavond van de vogelcursus over 20 soorten van riet, moe-
ras en struweel. Tien vogels van de natte natuur in beeld en 
geluid en aandacht voor andere vogelzaken. 

Zaterdag 11 maart 2023: landschapsbeheer 
Op de valreep nog een keertje aan het werk Vanaf 
15 maart werken we niet meer in het landschap. 
Het voorjaar is in aantocht, de natuur ontwaakt, 
dus wegwezen! Wat we gaan doen is nog niet be-
kend. Verzamelen in De Wheem om 08.45.  
 
Zaterdag 8 april 2023: afsluiting landschapsbeheer  
We gaan dit werkseizoen weer traditioneel afslui-
ten met een excursie en een lunch voor alle vrijwil-
ligers van onze twee groepen die in het Overijsselse 
deel van het Reestdal hebben gewerkt.   
 
Zaterdagmorgen 28 januari 2023:  
wintervogelexcursie op het Dwingelderveld 

Onder leiding van Johan Tinholt maken we deze 
morgen een tocht over het Drentse Dwingelderveld. 
Rondom het natte Holtveen hopen we leuke winter-
gasten te ontdekken. We weten dat de klapekster 
er zit en dat de zeearend vaak overvliegt. En welke 
eenden-en ganzensoorten gaan we zien? In de bos-
randen misschien veel vinkachtigen op zoek naar 
voedsel. Het is altijd maar afwachten wat je tegen-
komt. Wil je op deze morgen mee om een paar uur 
van het landschap en de vogels te genieten ? Geef je 
dan op bij Johan Tinholt: tinholtmaas@gmail.com. 
Je krijgt dan meer informatie 
 
Zondagmorgen 2 april 2023: kort wandeling over de 
Sprengenberg  
We gaan wandelen op de Sprengenberg bij Haarle. 
Hier geniet je van bossen, heide, vergezichten, een 
landgoed met statige lanen, rododendrons en na-
tuurlijk valt de witte Pakthetoren op. Na de wande-
ling van 6 kilometer gaan we een kopje koffie drin-
ken bij herberg Erve de Pas. 
Kosten bedragen 2 euro per persoon. Niet leden 
betalen 3 euro. Wil je mee?  
Opgave via aukevandermeulen@xs4all.nl. Je krijgt 
dan meer info.  
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Woensdagavond 12 april 2023: vogelcursus theorie-
avond 2  
De overige tien vogels van riet, moeras en struweel in 
beeld en geluid. Ook achtergrondinformatie over ande-
re zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdagmorgen 15 april 2023: voorjaarsvogelexcursie 
naar de Duursche Waarden 
De Duursche Waarden tussen Wijhe en Olst bestaan 
uit rivierarmen, moerassen en stukken bos in de uiter-
waarden van de IJssel. Met Johan Tinholt struinen we 
door dit vogelrijke gebied en de kans is groot dat we 
heel veel vogelsoorten zullen zien. In deze tijd zijn de 
meeste zomergasten namelijk weer terug en staan de 
meeste bomen en struiken nog niet vol in blad. Wil je 
mee? Meld je dan via de mail aan bij Johan: tinholt-
maas@gmail.com. Je krijgt dan meer info.  
 
Zaterdag 27 mei of zaterdag 3 juni 2023: excursie vo-
gelcursus 
Na de kennismaking met 20 soorten van de natte na-
tuur gaan de cursisten op dagexcursie naar een van de 
mooiste vogelgebieden van ons land: de Lauwersmeer-
polder. Dat wordt genieten! 
 
Mei 2023: kikkerpoelen wandeling over het Dwingel-
derveld 

Met Jan Hopster maken we een tocht van ongeveer 15 
km door het natte en grootste heidegebied van West-
Europa: het Dwingelderveld. We gaan genieten van 

prachtige vergezichten en veel natte kikkerpoelen, waar 
je kunt genieten van de mooiste kwaakconcerten Op een 
dijkje naast een wandelpad kan men adders spotten die 
liggen te zonnen. Onderweg valt er natuurlijk nog meer 
te zien. De start zal zijn bij het Posthuus Anholt. 
Datum wordt nader bekend gemaakt. Opgave noodzake-
lijk. 
 
Mei/juni 2023: excursie naar de rand van De Wildenberg  

Bijna nergens meer in Nederland vind je nog een over-
gang van heide naar hooiland. Op De Wildenberg is die 
er nog. Beekdalen werden vroeger vaak begrensd door 
uitgestrekte heidevelden. Deze woeste gronden werden 
vrijwel allemaal in cultuur gebracht en kregen een agra-
rische bestemming. De heide van De Wildenberg liet 
men (gelukkig) ongemoeid en dus kunnen we nog steeds 
de unieke overgang (met karakteristiek reliëf)  bewonde-
ren. In de buurt van randen en overgangen vind je vaak 
een bijzondere vegetatie. Daar gaat deze excursie over. 
We zijn blij dat Uko Vegter (hoofd natuur en landschap 
bij Het Drentse Landschap) ons wil rondleiden door dit 
unieke stukje Reestdal. Uko vertelt over het ontstaan 
van het gebied, het beheer en met hem ontdekken we de 
bijzondere flora in het terrein.  
Datum wordt later bekend gemaakt. Opgave noodzake-
lijk.  
 
 
Opmerking: Het is goed mogelijk, dat we in de periode 
tot juni 2023 nog wat meer activiteiten organiseren. 
Denk bijvoorbeeld aan (kleine) excursies. Alle email-
leden ontvangen dan een aankondiging.  
We hebben uw email nog niet? Stuur dan even een mail-
tje naar nwgdereest@gmail.com.  


