
 
Werkgroep Stadsvogels 

De werkgroep houdt zich zeer actief bezig met 
het creëren van nestgelegenheid voor 
stadsvogels. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met de gemeente en Salland 
Wonen. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw 
worden  bijvoorbeeld nestkasten voor de 
gierzwaluw en vogelvides meegenomen. 

 
 

Werkgroep Vogels  
De werkgroep verzamelt vogelwaarnemingen, 
die door IVN leden en anderen in de  
gemeente gedaan worden en maakt deze 
bekend o.a. in “de Grutto” .  
Er wordt meegedaan aan nationale vogel-
tellingen.  De werkgroep plaatst  nestkasten 
voor zangvogels en volgt  de ontwikkeling  
van de broedsels.  De verkregen gegevens 
worden opgenomen in de nationale  
databank. 

 
 

Werkgroep Weidevogelbescherming 
Door het markeren van nesten en het  
plaatsen van nestbeschermers , in 
samenwerking met de boeren wordt 
geprobeerd de weidevogelstand te  
verbeteren. 

 
 

Werkgroep Boeiende Bermen 
De werkgroep zet zich in voor het behoud en 
herstel van de karakteristieke plantengroei  
van bermen en dijken in onze gemeente. 

 

 

 



 
Werkgroep Excursies en Lezingen 

Regelmatig worden excursies  in de  
omgeving van Olst en Wijhe georganiseerd, 
onder leiding van ervaren natuurgidsen.  
Enkele thema’s zijn: vogels langs de IJssel, 
paddenstoelen, bloeiende bermen. 

 
 

Werkgroep Natuur-en Milieubeleid 
Deze werkgroep volgt kritisch de plannen 
en acties van overheden  zoals de  
gemeente, het Waterschap.  
Samenwerking is het uitgangspunt.  
Het IVN is o.a. de laatste jaren betrokken 
bij het bomen- en bermenbeleid van de 
gemeente. 

 
 

Werkgroep IJsselnatuurkids 
Voor de jeugd organiseert het  IVN vanuit  
het Infocentrum Den Nul iedere  
1e woensdagmiddag van de maand  
spannende en leerzame activiteiten, in 
samenwerking met Staatsbosbeheer. 

 
 

Heemtuin of Veermans Hof IJsselflora 
De heemtuin is sinds 1991 in beheer bij IVN-
afdeling de Grutto. Werkzaamheden bestaan  
uit beheer en onderhoud van de tuin en het 
verzorgen van rondleidingen.  

 

Meer informatie over de werkgroepen  is te 
vinden op onze website. Wil je actief  
meedoen? Stuur dan via de website een mail  
naar de contactpersoon van de betreffende 
werkgroep. 

 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVN “De Grutto” Olst-Wijhe is opgericht in  1965 als 
“Vereniging voor Natuur en Milieu Wijhe” en is 
sinds 1996 een afdeling van het landelijke IVN. Onze 
afdeling telt ca 170 leden. 
 
 
 



 
Lidmaatschap 

Bent u enthousiast geworden? Nieuwe leden 
zijn van harte welkom.  
Stuur een e-mail naar 

penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl 
met uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer en e-mail adres. Of meldt u 
aan via onze website:  
www.ivn.nl/afdeling/de grutto-wijhe-olst.nl 

 
 
 

 
Als lid ontvangt u viermaal per jaar ons 
verenigingsblad “De Grutto”. Ook ontvangt u 
viermaal per jaar het landelijk IVN-blad “Mens en 
Natuur”. 

 
 

 
 

 
 
Wilt u geen actief lid worden maar onze 
vereniging met haar doelstellingen steunen: 
wordt donateur, voor een minimale bijdrage  
van €  9,50 per jaar. U ontvangt dan viermaal  
per jaar ons verenigingsblad “De Grutto”. 
 

 
 

 

 

 
De contributie voor gewone leden bedraagt  
€ 16,00 per jaar. Huisgenoten van gewone  
leden kunnen huisgenootlid worden voor € 3,00 
per jaar.  
Deze tarieven gelden per 1 januari 2014. 
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Waar staat het IVN voor?                             
Het IVN wil bijdragen aan een duurzame 
samenleving door mensen te betrekken bij 
natuur, milieu en landschap in eigen omgeving.  
 
Genieten van natuur en landschap:  dat kan  
een rij knotwilgen zijn  of de wespendief die  
weer teruggekeerd is op zijn nest, bermen die 
weer prachtig bloeien met veldsalie, cichorei 
en wilde peen, of de gierzwaluw die zich weer 
laat horen... 
 
Handen uit de mouwen steken, door een paar 
uur mee te werken in de heemtuin of in de 
wintermaanden wilgen te knotten of padden 
over te zetten in het voorjaar. Er is veel te  
doen en te beleven… 
 
Jaarlijks heeft het IVN een overleg met de 
gemeente  en er wordt  samengewerkt met 
andere natuurbeschermingsorganisaties om  
ons heen. 
 
 
Beleef de natuur door deel te nemen aan bv. 
een paddenstoelenexcursie, onder leiding  
van een deskundige gids die veel kan vertellen 
over de kenmerken, soorten etc. 
Op de website staat  informatie over de 
activiteiten die gepland zijn en andere 
wetenswaardigheden: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
 
 
 
Werkgroepen 
Er zijn veel verschillende werkgroepen actief. 
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Werkgroep Landschapsonderhoud 

Van oktober  tot en met maart  wordt eens  
per maand beheerswerk verricht aan 
knotwilgen en (meidoorn)hagen bij 
particulieren en boeren in de directe  
omgeving om deze kenmerkende elementen 
voor het Sallandse landschap in stand te 
houden. Dit gebeurt op zaterdagochtend.  
Koffie , soep en een broodje wordt verzorgd 
door de eigenaar.  
 

 
Werkgroep Padden  

Op 3 locaties zijn vrijwilligers actief om  
padden veilig over te zetten. In het vroege 
voorjaar worden schermen en emmers 
geplaatst. Tijdens de paddentrek worden  
de padden overgezet vanuit de emmers  
naar het water.  

 
 
Werkgroep Uilen 

De werkgroep plaatst  en controleert  
nestkasten van steenuilen en kerkuilen. En 
wanneer er jongen zijn, worden de uilskuikens 
geringd. Inmiddels zijn er al veel kasten 
geplaatst. 

 
 
Werkgroep Roofvogels 

De werkgroep lokaliseert broedende roofvogels 
en volgt de ontwikkeling van de broedsels. De 
verkregen gegevens worden opgenomen in de 
nationale data bank. De werkgroep plaatst 
nestkasten voor torenvalken. Zo mogelijk 
worden de jongen geringd. 

 

 


