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Tips onderweg
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Voor de derde 
jubileumwandeling van 
Landschap Overijssel 
gidst ecoloog Jacob van 
der Weele ons door het 
Reestdal. Een tocht van 
11 kilometer door drie 
natuurreservaten. „Na 
een paar dagen regen 
moet je al laarzen aan.”

Rob Wissink
Balkbrug

J
acob van der Weele wacht 
ons op bij bezoekerscen-
trum De Wheem in be-
schermd dorpsgezicht 
Oud Avereest, even buiten 

Balkbrug. De geboren Zeeuw werkt 
al meer dan 20 jaar voor Stichting 
Landschap Overijssel. Hij is een van 
de drie ecologen in vaste dienst. Sa-
men met zijn collega’s bewaakt hij 
het wankele evenwicht tussen plan-
ten, dieren en mensen in de gebieden 
die Landschap Overijssel beheert. De 
grootste uitdagingen op dit moment 
zijn volgens Jacob de droogte en de 
stikstofuitstoot.

„Op het eerste gezicht is alles mooi 
groen, maar in het van nature natte 
Reestdal staat het grondwater nu 
twee meter lager dan eigenlijk zou 
moeten. Droogte en stikstof hebben 
grote gevolgen voor de biodiversiteit. 
Hier merk je dat onder andere aan de 
vogelstand, de insecten en de over-
heersende grassen die alles wegdruk-
ken.”

We zijn nog maar net onderweg of 
we stuiten op het Bruggetje van 
Bartje (zie tips) over de Reest. De ri-
vier markeert hier de provinciegrens 
tussen Overijssel en Drenthe. Jacob 
legt uit dat Landschap Overijssel en 
Het Drentse Landschap samen meer 
dan 1500 hectare 
natuurgebied be-
zitten en beheren 
in het Reestdal.
Op het bruggetje 
krijg je een goede 
indruk van het 
landschap, ge-
vormd door ijs, 
water en wind. „Authentiek oerland-
schap”, benadrukt Jacob, „het is nooit 
ten prooi gevallen aan ruilverkave-
ling en intensivering van de land-
bouw.”

Dotterbloemen
De Reest is de afwateringsrivier van 
het hoogveengebied ten zuiden van 
het Drents Plateau. Ze stroomt door 
een dal van ongeveer 30 kilometer 
nat hooiland tussen Dedemsvaart en 
Meppel. Vaak geel van de dotterbloe-
men en ongeschikt voor veeteelt of 
akkerbouw. Ongeveer drie keer per 
jaar treedt de rivier buiten haar oe-
vers. „Als het een paar dagen heeft 
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De Wheem
Bezoekerscentrum de Wheem van land-
schap Overijssel is een goed vertrekpunt 
voor een middagje reestdal. in deze fraaie 
boerderij is van alles te beleven. Behalve 
exposities, vind je er een winkel en kun je 
er terecht voor koffie met reestdalkoek.

Bruggetje van Bartje
dit bruggetje over de reest wordt ook wel 
het ‘Bruggetje van Bartje’ genoemd. in de 
televisieserie Bartje probeerde het ondeu-
gende jongetje hier een eigenwijze bok de 
brug over te laten steken. Het was de 
slotscene van de serie. 

Wildenberg
Natuurreservaat aan de rand van Het 
reestdal met heidevelden en stuifduinen. 
Hier grazen Schoonebeker heideschapen 
en Schotse hooglanders. Honden mogen 
hier niet komen, ook niet aangelijnd. er is 
een hondvriendelijk doorsteekje gemaakt.

Drentse koffiekast
Heerlijk plekje om onderweg even te pau-
zeren. ervaar de gastvrijheid in het land 
van Bartje bij deze drentse koffiekast met 
onder andere koffie, thee en limonade 
(zelfbediening). Het hele jaar geopend van 
zonsopgang tot zonsondergang.

Oeroud beekdal trakteert de 
wandelaars op natje en droogje

  WANDELROUTE 3: BALKBRUG, PRACHTIG REESTDAL

 e Ecoloog Jacob van der Weele 
van Landschap Overijssel in na-
tuurreservaat Wildenberg in het 
Reestdal.  FOTO ROB WISSINK

geregend, moet je laarzen aan voor 
deze wandeling.”

„Tussen deze hooilanden vind je 
dekzandkoppen. Verhogingen in het 
landschap waarop je bos, heide en 
akkertjes aantreft. In het verleden 
broedden hier veel weidevogels, 
maar die zijn langzamerhand ver-
dwenen. Weidevogels houden van 
licht bemeste weiden. Hooilanden 
zijn schraler. Daardoor zie je hier wel 

meer bijzondere 
soorten bloemen 
en grassen, zoals 
Noordse zegge.”
Het natte hooi-
land gaat in na-
tuurreservaat 
Wildenberg 
abrupt over in 

droge zandgrond. Hier grazen 
Schoonebeker heideschapen en 
Schotse hooglanders het gras tussen 
de heide weg. Er groeien drie soor-
ten: struikhei, dophei en kraaihei. 
„Die laatste soort is groener en groeit 
op vochtige plekken, specifiek voor 

het Reestdal”, doceert Jacob. Onder-
tussen wijst hij ons op de het gezang 
van de boomleeuwerik, kleine bonte 
specht en roodborsttapuit.

Het is heel rustig
We zijn anderhalf uur onderweg en 
nog niemand tegengekomen. „Het 
Reestdal is rustig, qua drukte niet te 
vergelijken met bijvoorbeeld de Sal-
landse Heuvelrug. Er zijn ook geen 
fiets- of wandelpaden direct langs de 
Reest.”

Jacob gidst ons door de Takken-
hoogte en het Meeuwenveen. Afwis-
selend landschap dat hem aan Est-
land doet denken. We pauzeren op 
een bankje bij de Meeuwenplas.

Op de vraag of de natuur er hier in 
de afgelopen twintig jaar op achter-
uit of vooruit is gegaan, antwoordt de 
ecoloog genuanceerd. „Allebei. Som-
mige soorten gaan beter of keren te-
rug. Ooievaars bijvoorbeeld. Maar in 
het algemeen is de biodiversiteit erop 
achteruit gegaan. Veel minder soor-
ten.”

Een onomkeerbaar proces is het 
volgens Jacob niet. „Door goed 
grondwater- en maaibeheer, het her-
stellen van de hakhoutcultuur en de 
aanleg van singels kun je ervoor zor-
gen dat verdwenen planten en dieren 
terugkeren.” 

 a Wandelroute Balkbrug: prachtig  
reestdal, 11 kilometer. raadpleeg de 
wandelapp 'Wandelen in Overijssel’.  
deze app geeft de wandelaar extra  
informatie onderweg.  
info: landschapoverijssel.nl

l 
Sommige soorten gaan 
beter of keren terug, 
ooievaars bijvoorbeeld
 – Jacob van der Weele, 
ecoloog Landschap Overijssel


