
DE REEST
Jan van Dalen

Oe Reest is met de Drentse A het enige
riviertje in Drente, dat nog nagenoeg

geheel in zijn oorspronkelijke staat verkeert.
De Reest vindt zijn oorsprong ten noordoos-
ten van Dedemsvaart en vormt bij Meppel
de grens tussen Drente en Overijssel, waar-
na hij uitmondt in het Meppelerdiep. Het
stroomgebied is gelegen in de gemeenten
Zuidwolde, De Wijk en Meppel in Drente
en Avereest en Staphorst in Overijssel. De
middenloop van de beek heeft twee kleine
zijdalen. Het gaat hier om een ongeveer
1500 meter lang en tot 200 meter breed dal
dat bij Oud Avereest in de Reest uitkomt
en zich uitstrekt tussen de Haardennen en
Oud Avereest en het gebied van de Vledders
en Leijer hooilanden bij Uhorst. De totale
oppervlakte van het gehele stroomdalland-
schap van de Reest is ongeveer 2800 ha, ter-.

wijl het stroomgebied ongeveer 6000 ha om-
vat. De Reest is van oorsprong een hoog-
veenbeek, die werd gevoed door water uit
het hoogveengebied dat zich ver uitstrekte
ten noorden en oosten van Dedemsvaart.
Thans is het hoogveen ontgonnen en ont-
vangt de Reest, middels technische voorzie-
ningen, een belangrijk deel van zijn water
uit de Drentse wijk, de Koekoeksloop en
via de koppelleiding bij Nolde uit de Reest-
vervangende leiding.
Het stroomdal van de Reest heeft een leng-
te van ca. 30 km. De oorsprong van de beek
bevindt zich op een hoogte van ±6 m +NAP
de uitmonding in het Meppelerdiep op on-
geveer 0,8 m + NAP. Het verval is dus ge-
ring en bedraagt 1 m op 6 km. De Reest is
een typische laaglandbeek met een meestal
vrij langzame stroming. De breedte van het

stroomdal varieert van ininimaai 100 a 150 m
tot maximaal 400 & 600 m. De begrenzing
van het Reestdal is in de midden- en bene-
denloop gemarkeerd door een flauwe helling,
die op korte afstanden (binnen 50 a 100 m)
een hoogteverschil tot 1 m, soms tot 2 m
geeft met de dalbodem.
Het landschap van de Reest wordt geken-
merkt door een bonte afwisseling van hoge
en lage gronden. De hoge gronden bestaan
ten dele uit essen (kampen) en zijn voor een
geringer deel als (hakhout) bos in gebruik.
De lage gronden worden vrijwel geheel in-
genomen door graslanden.
Langs de perceelsgrenzen van de hoge bouw-
landen komen plaatselijk nog houtwallen
voor, terwijl de verspreid gelegen hoeven
vaak omgeven zijn door zware eiken.
Omdat de vochtige oeverlanden van de Reest
een geringe draagkracht hebben worden ze
als hooiland gebruikt. Afrasteringen ont-
braken vanouds dan ook nagenoeg geheel.
Door verschillende oorzaken is beweiding
thans vrij algemeen en daarmede zijn ook
de afrasteringen algemener geworden.

Invloed ijstijden
De Reest ligt aan de noordzijde van

het oerstroomdal van de Vecht. In een late
fase van de voorlaatste ijstijd, het Saalien,
was Noord-Nederland met ijs bedekt en de
zuidgrens van dit ijs kwam overeen met de
lijn Steenwijk-Meppel-Coevorden. De Duit-
se rivieren Elbe, Ems en Weser stroomden
voor dit ijs langs naar het westen en schuur-
den een ca. 15 km breed dal uit: het oer-
stroomdal van de Vecht. Nog tijdens het
Saalien Werd dit dal gedeeltelijk opgevuld
met smeltwatérafzetting. De opvulling met
verschuilende materialen is doorgegaan tot
de laatste ijstijd, het Weichselien.
Tijdens deze ijstijd heeft op grote schaal
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De Reest ten oosten van Meppel

verstuiving van zand plaatsgevonden. Dit
dekzand vertoont soms reliëfverschillen tot
2 m.In het dal van de Reest is aan de op-
pervlakte veen aanwezig. Onder dit veen
komen reliëf rijke zandige beekafzettingen
voor, waarvan de hogere delen boven het
veen uitsteken.

Veenvorming in het Holoceen
In het Holoceen werden door stijging

van de zeespiegel en toename van de neer-
slag de omstandigheden voor veenvorming
gunstiger. Gezien het voorkomen van hout-
resten in de onderste lagen van het veen
moet het eerste veen onder relatief voedsel-
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rijke omstandigheden gevormd zijn. Het
veen dat later in het beekdal gevormd werd
is het matig voedselrijke zeggerietveen en
rietzeggeveen. Later breidde het veen zich
ook buiten het beekdal uit. De omstandig-
heden waaronder deze veengroei plaatsvond
waren mineraalarmer dan die in het beek-
dal. Het veenmosveen dat zich ontwikkelde
is vooral aan de oostzijde van het Reestdal-
gebied aanwezig geweest, maar is nu gro-
tendeels afgegraven. Dit gebied met veen-
mosveen heeft in zuidoost Drente en noor-
oost Overijssel een aanzienlijke verbreiding
gehad.

Waterhuishouding
Oorspronkelijk behoorde het grote hoog-

veengebied van zuidoost Drente en noord-
oost Overijssel tot het stroomgebied van de
Reest. De oppervlakte van dit stroomgebied
kan 40.000 ha hebben bedragen en fungeer-
de als een spons waarin grote hoeveelheden
water konden worden geborgen en waaruit
een regelmatige afvoer van water plaats-
vond. Deze afvoer vormde de belangrijkste
bron van de Reest. Om het hoogveen af te
kunnen graven werden de Hoogeveense
vaart en de Dedemsvaart aangelegd. Deze
vaarten hebben het stroomgebied van de
Reest aanzienlijk verkleind. Door de aan-
wezigheid van veen was er gedurende lange
tijd van het jaar een regelmatige watertoe-
voer. De groenlanden langs de Reest over-
stroomden toen in het winterhalfjaar.
Door het afgraven van veen, dat in de tweede
helft van de 19e eeuw een grote omvang
aannam, werd de afvoer veel minder geleide-
lijk. Daardoor ging door overstroming de
hooioogst regelmatig verloren. Dit gebeur-
de voor het laatst in 1972. Vooral na de twee-
de wereldoorlog is deze situatie veranderd
door het tot stand komen van afleidingen
naar de Hoogeveense Vaart en het Ommer-
kanaal. Via het Ommerkanaal kan de Reest
nu ook met water uit de Vecht worden ge-
voed.

In de afgelopen jaren was het beheer zo,
dat winterinundaties nauwelijks meer voor-
komen. In de zomer komen nu soms zeer
lage waterstanden voor. In de droge zomer
van 1976 stonden grote delen van de Reest
droog.

Veengronden zijn zeer kwetsbaar voor
lage waterstanden in de zomer. Uitdroging
vari het veen en een omzetting van het veen
door bodemorganismen kunnen de eigen-
schappen van het veen veranderen waardoor
de karakteristieke vegetatie en fauna ver-
dwijnen.
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Geschiedenis
De stichting van het voormalige kloos-

ter te Dickninge is van grote invloed ge-
weest op de ontwikkeling van het landschap
van de Reest. Deze invloed strekte zich uit
vanaf het punt waar vroeger de Reest in de
Aa uitmondde, ten zuiden van Meppel, tot
aan Balkbrug in de gemeente Avereest.
Het klooster aan de Reest is ontstaan door
overplaatsing van 't Cistercienserklooster uit
het Drentse Ruinen naar de hoeve Dicknin-
ge in De Wijk in 1325. Deze hoeve stond
bekend als centrum van ontginning: "steeds
meer vruchtbaar land dook hier op uit wa-
ter en moeras". Dat de monniken aan de
Reest niet alleen werkten aan het vergroten
van hun bezittingen maar ook ander en
nuttig werk verrichten moge blijken uit het
feit dat ze bij Dickninge molens bouwden
en zelfs een verlaat (stuw) in de rivier zelf.
In een resolutie uit 1616 wordt hiervan ver-
meld dat ieder turf schip dat "Dickninge
Meulenverlaat" passeerde zes stuivers moest
betalen. Hieruit mogen we ook konklude-
ren dat de Reest in die jaren bevaarbaar
is geweest voor niet al te grote schepen.
Dat de Reest ook als visleverancier in die
dagen zeer belangrijk was kunnen we na-
gaan uit de vele geschillen die hierover ge-
weest zijn tussen het klooster en andere be-
langhebbenden.
Op grond van veel gegevens kan de konklu-
sie getrokken worden, dat veel, zo niet al-
les langs de Reest in eigendom was, dan
wel onder grote invloed stond, van de mon-
niken uit Dickninge.

Zanglijster

Blauwe reiger

Buizerd

Niet alleen in het veen zijn gronden dienst-
baar gemaakt aan de landbouw, ook direkt
langs de Reest is dit gebeurd en wel door
ontbossing.
Uit een verslag van twee reizigers op hun
tocht door een gedeelte van Drente in 1732
komt de grote afwisseling van beplanting in
het Reestdal duidelijk naar voren. Ze be-
schreven het landschap langs de Reest rond
Dickninge als zijnde "seer vermakelijk, met
veel houtgewas en seer goede koornland".
Het landschap moet er toen uitgezien heb-
ben als een hoevenlandschap. In optima
forma heeft dit landschap langs de Reest
bestaan tussen het tegenwoordige landgoed
Havixhorst in De Wijk en de weg Balkbrug-
Hoogeveen.
Het overige Reestgebied is tot de 19e eeuw
ingesloten geweest door hoge heidegronden.
Langs de benedenloop vanaf Schiphorst in
de gemeente De Wijk en Lankhorst in Stap-
horst bestond het aangrenzende gebied uit
laagveen. Voor de grote ontginningen grensde
de heide op meerdere plaatsen direkt aan
het Reestdal. Dat die gronden ten opzichte
van het dal inderdaad hooggelegen waren
blijkt uit namen als Wildenberg, Bloemberg
en Groot en Klein Oever (oude naam Hoog-
oever).
De enige plaats waar we nu nog heidegron-
den vinden is ten noorden van de Wilden-
berg aan de Drentse kant van de beek.
Nog tot in het begin van de 19e eeuw wer-
den de heidevelden gebruikt als zgn. meen-
tegronden waar hoofdzakelijk schapen wer-
den geweid en plaggen werden gestoken. '
Deze meentegronden lagen in Overijssel tus-
sen Groot en Klein Oever, De Westerhuizen
en Kievitshaar.

Gaaf en zeldzaam
Het Reestdal moet als zeer gaaf wor-
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den beschouwd. De beek is vrijwel nergens
genormaliseerd. De rond de beek gelegen
veengronden en dekzanden zijn in hun oor-
spronkelijke vorm aanwezig. Ondanks het
gave karakter van het Reestdal in zijn to-
taliteit zijn er enkele aantastingen te noe-
men: het aanbrengen van een zanddek, voor-
namelijk in het oostelijke gedeelte van de
Reest en het plaatselijk vergraven van de
beekduinen

Het Reestdal moet als zeer zeldzaam wor-
den gekwalificeerd door:
1 De gaafheid van het dal.
2 Het karakter van het dal. Door het har-

monieus samen gaan van natuur en kui-
tuur is er in de loop der eeuw een klein-

schalig landschap ontstaan met een af-
wisseling van graslanden op veen, akkers
op de essen en bos, gedeeltelijk op beek-
duinen en gedeeltelijk op dekzandvlaktes
en stuifzanden.

3 De Reest is één van de weinige overge-
bleven hoogveenbeken in Nederland.

Flora en vegetatie
Door vestiging van de mens aan de rand

van het beekdal werden de groenlanden in
het dal als hooi- of weiland in gebruik ge-
nomen. Het daarop volgende eeuwenlange
beheer heeft voor het ontstaan van specifie-
ke en halfnatuurlijke landschappen gezorgd.
Dit tezamen met de aanleg van bosjes en
houtwallen leidde tot het karakteristieke

kleinschalige Reestdallandschap.
Vanaf 't Bergje tot aan Meppel is de sterk
meanderende beek nog intakt. Hoewel door
waterverontreiniging de soortensamenstelling
veranderd en verarmd is, groeit oa. nog-
naaldwaterbies op ondiepe plaatsen in de
Reest.
Afhankelijk van het beheer zijn de drassige
hooilanden schraal tot matig bemest. De
toegevoerde hoeveelheid (kunst)mest wisselt
per perceel. Op veel plaatsen komen soor-
ten voor die vooral kenmerkend zijn voor
schrale, natte hooilanden, zoals: zompzeg-
ge, gewone zegge, blauwe zegge, wateraard-
bei en waterdrieblad.

Houtwallen
In de groenlanden van het Reestland

ontbreken dwars- en oeverwallen nagenoeg
volledig. Hier bestond tot op heden geen
behoefte aan houtwallen als veekering daar
de dalgronden voornamelijk als hooilanden
in gebruik waren.
Op de topografische kaarten van rond 1900
staan wel dwarswallen aangegeven voor een
deel van het Reestdal langs de Reeststouw
tussen de Lankhorst en Meppel. Dit sluit
aan op het slagenlandschap van Staphorst.
Op de overgang van beekdalgroenlanden
naar hoger gelegen gronden werden wel op
verschillende plaatsen grenswallen aangetrof-
fen. Op de hogere gronden zelf komen hier
en daar ook houtwallen op perceelsschei-
dingen voor.

Deelgebieden
Het stroomdal van de Reest van bo-

venloop tot uitmonding is duidelijk onder
te verdelen in een aantal eenheden:
- De bovenloop van 't Bergje tot Den Oos-

terhuis is niet duidelijk begrensd door 'stei-
le oevers'. Door het ontbreken van bosjes



en houtwallen heeft dit deel een open gras-
land karakter. Ten gevolge van bemesting
en ontwatering liggen hier voornamelijk
kultuurgraslanden. Uitzonderingen zijn de
drassige hooilandkomplexeri bij de Kiefte
en Schrapveen en de Rietlanden bij Va-
derserf.
Van Den Oosterhuis tot bij Havixhorst heeft
het Reestdal een meer besloten karakter
door de duidelijke dalwanden en de talrij-
ke droge bosjes op zandopduikingen, klei-
ne essen en andere hoge gronden. Hier-
tussen liggen hooiweilanden. Hiervan zijn
vele door bemesting en ontwatering over-
gegaan in soortenarme kultuurgraslanden.
Daarentegen worden op enkele percelen
bij Oud Avereest en vanaf de Eshorster

brug in westelijke richting soortenrijkere
hooiweilanden gevonden, waarin de vege-
tatiekundigé verbonden (vnl. dotterverbond)
beter ontwikkeld aanwezig zijn.

- De Benedenloop vanaf ongeveer Havix-
horst tot Meppel heeft wel duidelijke dal-
wanden maar hier ontbreken bosjes. Het
half natuurlijke karakter van de hooiwei-
landen is hier het best bewaard gebleven
en kenmerkt zich door aanwezigheid van
talrijke soorten uit het dotterbloemver-
bond, verbond der grote zeggen en vér-
bond van zompzegge en gewone zegge.

Een apart deel van het Reestland vor-
men de Vledders eri de Leijerhooilanden.
De laaggelegen graslanden in het midden

van de kom lopen geleidelijk over in de
omringende slechts iets hoger gelegen zand-
gronden. Hierop liggen de noordelijke 'uit-
lopers' van de Boswachterij Staphorst met
enige uitgeveende hoogveenslenken.
De Vledders en de Leijerhooilanden hadden
botanisch een grote overeenkomst met het
gebied aan de bovenloop van de Reest zo-
als het er vroeger uitgezien moet hebben.
Behoudens enkele percelen, met dit oorspron-
kelijke karakter, is ook hier veel ontwaterd
en bemest.

Zoogdieren
Van de zoogdieren zijn weinig gedetail-

leerde gegevens bekend. Er komt in het
Reestdal tenminste één bewoonde dassen-
burcht voor. Verder vormen de oeverlanden
een zeer belangrijk foerageergebied voor de
grote dassenpopulatie van de boswachterij
"Staphorst". Otter en boommarter komen
niet meer voor. Wel worden geregeld aan-
getroffen: vos, hermelijn, wezel, bunzing,
haas, ree, konijn, bruine rat, woelrat, veld-
muis, aardmuis, huismuis, mol, egel, bos-
spitsmuis en enkele soorten vleermuizen.

Vogels "
De slikranden van de beek zijn belang-

rijk als foerageergebied voor steltlopers als
tureluur en watersnip. De begroeide oevers
bieden nestgelegenheid aan waterwild oa.
de zomertaling, de onbegroeide steilere ran-
den aan oa. de ijsvogel. Het wat diepere
water biedt in alle jaargetijden voedsel en
rustgelegenheid aan eend- en fuutachtigen.
Ook uit verder wég gelegen gebieden afkom-
stige (broed)vogelsoorten, als de blauwe rei-
ger, vinden hun voedsel in en bij de beek.
De groenlanden zijn vooral van belang voor
de weidevogels. In optimale toestand ko-
men deze voor op de hooilanden van de
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drassige onbezande veengronden, zoals de
kwartelkoningen, kritische soorten als zo-
mertaling en slobeend. Naarmate de gras-
landen droger van karakter zijn en inten-
siever beheerd worden, nemen soortenrijk-
dom en aantallen af. Riet- en zeggemoe-
rassen en greppels herbergen zangvogels als
rietzanger en paapje. Diverse uilesoorten,
blauwe reigers en roeken komen hier foe-
rageren.

De parkbossen herbergen de meest kri-
tische soorten als buizerd, sperwer, kleine
bonte specht en fluiter. Voor de bouwlan-
den, met name de essen zijn kwartel en pa-
trijs en, als er enige beplanting voorkomt,
de geelgors kenmerkend. De steilranden van
de essen en hogere zandgronden bieden soms'.
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broedgelegenheid aan de oeverzwaluw.
De oude boerenhoeven met goed ontwik-
kelde erfbeplantingen zijn belangrijk als
broedplaats voor de kerkuil. De houtwallen
en struwelen herbergen een aantal zangvo-
gelsoorten waarvan de grasmus en voor
vochtige gedeelten bosrietzanger kenmerkend
zijn. Ook 's winters biedt dit gebied rust
en dekking aan doortrekkende en overwin-
terende soorten als buizerd, sperwer, lijster-
en vinkachtigen. Op de armere zandgron-
den komen weidevogelsoorten voor, die zich
nog net in het relatief droge milieu kunnen
handhaven.

Behoud en versterking van de waarden van
het Reestdai

De grote landschappelijke-, kultuurhis-
torische- en natuurwetenschappelijke waarde
van het Reestdai rechtvaardigt, dat het ge- .'
bied op een adekwate manier beschermd cq.
beheerd wordt. Al vanaf 1976 is dit on-
derwerp van gesprek tussen de provinciale
besturen van Overijssel en Drente, de ge-
meentebesturen, waterschappen, boerenstands-
organisaties en de natuurbescherming.
Uitgangspunten van die besprekingen vorm-
den in feite een civieltechnisch plan om de
waterhuishouding te 'verbeteren' en de Reest
over een grote lengte te voorzien van onder-
houdspaden. Werken die gericht zijn om de
agrarische struktuur van het gebied te ver-
beteren. Een en ander zou in een konvenant
worden vastgelegd.
Op dit moment is de situatie zo, dat er een
plan ter tafel ligt waarin het gebied in drie
delen is opgesplitst: het reservaatsgebied (de
lage delen), beheersgebied (de hoge delen) en
het overgangsgebied (gebied van hoog naar
laag). Het gehele gebied gaat vallen onder
de Relatienota. De indeling van het gebied
is tot stand gekomen aan de hand van ge-
gevens van een objektief rapport, waarin
de zaak zowel vanuit landbouwkundig- als
natuurbeschermingsoogpunt is bekeken. De
diskussie spitst zich in feite toe op het over-
gangsgebied. Hiervan vindt de landbouw,
dat het beheersgebied moet worden en de
natuurbescherming, dat er zowel beheers-
als reservaatsgebieden onder deze kategorie
vallen. Het wachten is nu - al jaren - op
het doorhakken van de bestuurlijke knopen,
waarbij de twee betrokken provinciale be-
sturen de belangrijkste rol spelen.
Zoals de kaarten nu liggen, gaat het er op
lijken, dat de zaken op departementsnivo
worden afgewikkeld tussen Landbouw en
CRM. CRM zal dan wel weer aan het kort-
ste eind trekken.



Bedreigingen
Uit een vergelijking van de onderzoeks-

resultaten van het ISP 1976 met RIVON 1966
is een indikatie te verkrijgen over de veran-
dering van het milieu in 10 jaar van de
Reest. Hieruit blijkt dat de oppervlakte van
de goed ontwikkelde halfnatuurlijke gras-
landen 10 jaar geleden ruim 40% groter
was. Deze natuurwetenschappelijk meest
kenmerkende en waardevolle elementen van
het Reestdal zijn avifaunistisch verarmd. In
het RIVON-rapport staat vermeld dat er
van de kwartelkoning 7 waarnemingsplaat-
sen bekend zijn. Anno 1976 resteert hier-
van slechts één. De kemphaan in 1966 al
vrij schaars, is niet meer gesignaleerd.

Zaken die een rol spelen bij de achter-
uitgang zijn de waterhuishouding, landbouw,
infrastruktuur, bebouwing en rekreatie.
Het water is vervuild.
De veranderingen van de waterhuishouding
leiden tot een intensiever agrarisch beheer,
dat verdere ingrijpende gevolgen voor het
ekosysteem heeft.
Voor het Reestdal vormt woningbouw, aan-
leg van industrieterrein en wegen
-in of aan de rand van het dal - een ern-
stig bedreiging, zoals het ziekenhuiskomplex
aan de oostzijde van Meppel. Niet alleen
worden bodem, vegetatie en vogelstand aan-
tast, maar tevens geldt dat bebouwingsker-
nen en wegen blijvende bronnen van ver-
storing zijn. Uit onderzoekingen is geble-
ken dat bij weidevogels de storingsbron tot
op een afstand van een kilometer aantoon-
baar is. De nieuwe rijksweg 37 (Meppel-
Hoogeveen) ligt in een van de meest kwets-
bare delen van het dal.
Vormen van rekreatie zijn: toerrijden met
auto en fiets, paardrijden op wegen die het
dal begeleiden, wandelen hoofdzakelijk rond
Oud-Avereest, hengelsport en watersport

langs de benedenloop. Het belangrijkste ge-
volg van deze aktiviteiten is rustverstoring.

Het beheer
Het beheer van het reestdal moet ge-

richt zijn op het waarborgen van de ver-
scheidenheid en samenhang van natuur en
landschap. Dat betekent:
1 Het in stand houden van plaatselijk her-

ontwikkelen van de voor het Reestgebied
kenmerkende milieu-omstandigheden.
Hiertoe behoren het beekdal met steil-
randen, glooiende hellingen, oeverwal-
len en beekoevers, voedselarme bodems,
een meanderende beek en de daarmee
samenhangende waterhuishouding, waar-
bij vooral de regelmatig terugkerende ho-
ge waterstanden een belangrijk gegeven

• vormen.
2 Het in stand houden en weer ontwikke-

len van kenmerkende levensgemeenschap-
pen, zoals plantengemeenschappen en
diersoorten, die gebonden zijn aan stro-
mend water, beekdalgraslanden, houtwallen,
bosjes, heidevelden en vennen alsmede
akkers en kultuurgraslanden.

3 Het in stand houden van kenmerkende
geologische en bodemkundige processen;
vooral een zodanige waterbeheersing van
de Reest, dat deze vrij meanderende beek
haar landschapsvormende invloed kan blij-
ven uitoefenen.

4 Het behoud en zonodig herstellen van kul-
tuurhistorisch waardevolle elementen en
patronen, waaronder ook te verstaan de
archeologische waarden.
In dit oude agrarische kultuurlandschap
is het van wezenlijk belang, dat de oor-
spronkelijke verdeling van vormen van
grondgebruik en de ruimtelijke opbouw
van het gebied met al zijn karakteristieke
elementen behouden blijft.

5 Het in stand houden of herstellen van de
landschappelijke verschijningsvorm van
het gebied.
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