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Het Reestdal is een oud cultuurlandschap van bos,

Fauna

heide, hooilanden, akkers, houtwallen en oude

Het Reestdal is, naast het Vechtdal, een van de

boerderijen. Het gebied dankt zijn naam aan het

weinige plekken in de gemeente Hardenberg waar

meanderende riviertje de Reest, dat de natuurlijke

de das voorkomt. Er zijn een aantal bewoonde

grens vormt tussen de gemeente Hardenberg

burchten in dit gebied. Bijzondere zoogdieren

en de provincie Drenthe. In het gebied liggen

van het Reestdal zijn verder de steenmarter, de

twee natuurreservaten: het Meeuwenveen en De

bunzing, de waterspitsmuis en verschillende soorten

Wildenberg-Rabbinge. De variatie in flora en fauna is

vleermuizen.

groot. Prominente soorten zijn de das, de bunzing en

In het gebied komen ook reeën voor, dus met

de steenmarter, de kerkuil en de ooievaar. Het gebied

een beetje geluk kruist er één uw pad tijdens een

wordt beschermd door Het Drents Landschap en

wandeling. Bijzondere vogels die in het Reestdal

Landschap Overijssel.

broeden zijn kerkuil, torenvalk en ooievaar. Het
aantal weidevogelsoorten is beperkt, het zijn vooral

Landschap en cultuurhistorie

de wulp en de grutto die de graslanden bevolken.

Rond 1850 bestond het Reestdal uit zogenaamde
‘woeste veen- en heidegebieden’. Met de aanleg van

Flora

de Dedemsvaart, die zorgde voor de ontwatering van

Het afwisselende beekdallandschap en de

het veengebied, werd het gebied toegankelijker en

natuurreservaten het Meeuwenveen en De

konden boeren er een redelijk bestaan opbouwen.

Wildenberg-Rabbinge zorgen voor een grote

Zij hebben door hun manier van boeren gezorgd

diversiteit aan planten. In de gras- en hooilanden

voor een prachtig afwisselend, kleinschalig

komen door een continue aanvoer van kwelwater

beekdallandschap van hooilanden, bolvormige

vele soorten zegges voor; de blauwe zegge, de

essen, houtwallen en heide. Door de ligging

zwarte zegge, de dwergzegge en de sterzegge.

op de grens van Drenthe en Overijssel, is dit

In het voorjaar worden de oevers van de Reest

gebied gespaard gebleven voor ruilverkaveling

bont gekleurd met wolken fluitekruid, echte

en is de Reest nagenoeg nog in oorspronkelijke

koekoeksbloem, kale jonker, zenegroen, valeriaan en

staat. In het Reestdal bevinden zich bovendien

grote ratelaar.

de natuurreservaten het Meeuwenveen en De
Wildenberg-Rabbinge.

Recreatie
In Oud Avereest ligt een karakteristieke boerderij
uit 1750. In het verleden was dit een herberg.
Tegenwoordig vindt u hier Informatiecentrum
De Wheem van Landschap Overijssel. Vanuit het
informatiecentrum kunt u twee gemarkeerde
wandelroutes lopen: Rabbingeroute (geel) en
Haardennenroute (rood).
Het Reestdal kunt u ook wandelend verkennen door
de gemarkeerde wandelroute Reestpad Balkbrug. De
Wheem is beperkt open. In de zomermaanden zijn de
openingstijden verruimd.

www.dekoppel.com

dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Europese Unie, Programma LEADER+, provincie Overijssel en gemeente Hardenberg. Foto: Geert de Lange.
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