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Redactie Marth van Roy        redactie@ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 13,50) en donatie (€ 7,-) op bankrekening 
nummer 3730 24 037 t.n.v. IVN de Grutto, Herxen 89, 8131 PE  Wijhe. 
In verband met de afdracht aan het IVN dient u het lidmaatschap voor 
het volgende kalenderjaar vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij 
de heer Jaap Gerkes, Steenuil 9, 8121 JG Olst.  
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Van de redactie 
Het is weer een heel dik nummer geworden deze keer. Vooral dankzij 
alle werkgroepen. Zij hebben namelijk het verslag over de activiteiten 
van het afgelopen jaar gestuurd. Mijn hartelijke dank daarvoor!  
Dus voor u valt er weer heel wat te lezen. En daarmee kunt u ook zelf 
constateren wat voor een actieve IVN-afdeling wij zijn. 
Toch zijn er hier en daar nog open plekken. Bijvoorbeeld bij de 
werkgroep Jeugd is er nog geen opvolging gevonden voor de in het 
najaar van 2010 afgezwaaide jeugdcommissie. Bedankt Annet van der 
Veen en Geke Kosse voor jullie inzet de afgelopen jaren! 
Verder worden er ook nog een coördinator voor de paddentrek, nieuwe 
bestuursleden en vrijwilligers voor de heemtuin gezocht. Kortom er valt 
nog veel meer werk te verzetten. Of gaat u zich alsnog aanmelden voor 
een van deze werkzaamheden? Ik hoop het van harte. 
En komt u ook naar de algemene ledenvergadering op 24 maart? Het 
bestuur nodigt u van harte uit. U kunt dan meepraten over allerlei 
afdelingszaken én meestémmen over een nieuwe voorzitter. 
Wellicht tot dan! 
En verder in ieder geval, veel kijk- en leesplezier ! En tot ziens op een 
van onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 
Activiteiten 
Over alle onderstaande activiteiten van IVN-afdeling De Grutto 
Wijhe-Olst, staat een week van tevoren nadere informatie in de 
plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en nu ook op 
www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat voor de laatste keer deze 
winter nog aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten op zaterdag  
12 maart. We verzamelen om 8.30 uur op het parkeerplein voor de 
Albert Heijn in Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek. We 
werken dan tot ongeveer 12.30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt door de boer of grondeigenaar gezorgd. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin 
om in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. 
Voor goed gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) 
wordt gezorgd en ook op de veiligheid wordt goed gelet. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Graag een week van tevoren opgeven als u mee wilt doen, dan weten 
we hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie www.ivn-wijhe-olst.nl, bel naar Ferry Kuyk,  
tel. 0529-497349 of mail naar landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl. 
  
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kunt u weer een ommetje maken door heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora. De heemtuin is elke dag geopend. De 
toegang is vrij, maar een gift in de gleuf van het schuurtje wordt zeer op 
prijs gesteld. De eerste naambordjes zullen er al weer staan. Vanaf 
deze tijd komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. Het 
Lenteklokje, Voorjaarshelmbloem en de Wilde Narcis fleuren de tuin 
dan al weer helemaal op. Ook de Vroegeling, het Maarts Viooltje, het 
Speenkruid en de Holwortel zijn al weer in bloei te vinden. U kunt er vrij 
rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin. Vergeet u niet 
uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Ledenvergadering en lezing 
Op donderdag 24 maart 2011 is de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Deze begint om 19.30 uur in zaal Ripperda, 
Rijksstraatweg, Den Nul. Na de ALV, houdt Robert Pater van de 
beverwerkgroep Overijssel een lezing over bevers!. Deze begint om 
20.45 uur. Bij de lezing is iedereen van harte welkom, ook niet-leden. 
 
Wandeling op landgoed de Haere   
Zaterdag 21 mei zal er onder leiding van Gerben Visser, 
landschapsbeheerder IJssellandschap een excursie op het landgoed 
de Haere gehouden worden. Na de restauratie van het kasteel in 1999, 
is ook het park in oude glorie hersteld. Een van de 
bezienswaardigheden in het park is een folly. In het weekend is het 
kasteel open en na afloop kunnen we daar wat drinken. We starten om 
14.00 uur bij het kasteel. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 
Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor deze excursie via 
excursies@ivn-wijhe-olst.nl met vermelding van: naam, hoeveel 
personen en telefoonnummer of bel naar Anniek Appelman tel. 0570-
523622 of Hanny v.d. Werff tel. 0570-523091. 
 
Jubileumfeest Heemtuin 40 jaar!!! 
Dit jaar bestaat onze heemtuin Veermans Hof IJsselflora 40 jaar! Een 
feit dat we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 
vrijdagavond 1 juli houden we een jubileumfeest in de heemtuin. Hou 
allemaal deze datum vrij, zeker als je ooit in de heemtuin gewerkt hebt! 
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Dit geldt ook voor leerlingen van de Tellegenschool die onder leiding 
van “meester Veerman” in deze tuin waren. Ontmoet elkaar op deze 
feestavond! In de volgende Grutto meer over dit feest. 
 
 
Cursussen 
Oriëntatiecursus bijen houden 
Laat je aansteken! Honing uit je eigen tuin en bijdragen aan een 
gevarieerde leefomgeving in je eigen wijk, dorp of het platteland kan, 
als je het leuk vindt om iets met bijen te doen. Sigis Sparenberg, imker 
in Olst en leraar bijenteelt, geeft een korte oriëntatiecursus over 
het houden van bijen in je eigen achtertuin.  
Heb je interesse in het houden van bijen doe dan mee aan de korte 
oriëntatie cursus! De oriëntatiecursus van 2 avonden en een zaterdag- 
middag wordt gegeven door het Nut in Olst op 7, 14 en 16 april.  
Wil je meer weten, kijk dan in de vorige Grutto of op 
www.nutolstdeventer.nl/agenda/213.html.  
Opgave vóór 15 maart 2011 bij Marcia Mulder, 
Ter Stegestraat 4, 8121 XC Olst of marcia.mulder@gmail.com. 
 
 
Werken in de heemtuin: Oproep!! 
15 maart opent Heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” weer haar hek 
voor bezoekers. Dat betekent dat vanaf die datum er weer onderhoud 
moet worden gedaan in de heemtuin. Daar kunnen we nog wel wat 
meer handen bij gebruiken! Ook sterke!!!! 
 
Op zaterdag 19 maart van 9.00-12.00 uur gaan we de tuin netjes 
maken, nadat een team van de RABObank in het kader van NL Doet 
op 18 maart een eerste aanzet gegeven heeft. 
- Zolang het zomertijd is zijn er bijna elke woensdagavond vanaf 
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur mensen aan het werk in de heemtuin. 
Vanaf eind maart werkt er ook op donderdagochtend vanaf 10.00 uur 
meestal een groepje.  
- Dit jaar moeten het informatiebord en de hekjes geschuurd en 
gebeitst worden. Voor deze klus zoeken we iemand die dit een keer 
komt doen op een zelfgekozen tijd (bij mooi weer natuurlijk). Wie meldt 
zich aan voor deze mooie klus? 
 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in 
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de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als je 
geen verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
 
Lijkt het je leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat: meld je dan bij  
Annet van der Veen, heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl of tel 523937. 
 
 
Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 
donderdagavond 24 maart 2010. De vergadering begint om 19.30 uur 
in zaal Ripperda, Rijksstraatweg Den Nul.  
We rekenen op een grote opkomst!  
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering vindt u in deze 
Grutto, behalve het verslag van de jaarvergadering van 2010. Dat vindt 
u in Grutto nr. 2 van 2010.  
 
AGENDA 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering van 25 maart 2010 (zie Grutto 2 uit 2010). 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 3.1. Jaarverslag secretaris  
 3.2. Financieel jaarverslag 2010  
 3.3. Kascontrolecommissie 
 3.4. Begroting 2011  
 3.5. Werkgroepen: 
   - Natuur- en milieubeleid  
   - Landschapsonderhoud  
   - Padden  
   - Vogels  
   - Stadsvogels  
   - Roofvogels  
   - Uilen  
   - Weidevogels  
   - Wintervoedering   
   - Heemtuin IJsselflora  
   - Boeiende Bermen 
   - Cursussen  
   - Lezingen, excursies  
   - Jeugd  
   - De Grutto.  
 

Ruige Weegbree 
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4. Bestuursverkiezing/mutaties. 
- In het afgelopen jaar heeft Bernard Heideman aangegeven te 
willen stoppen als voorzitter van het IVN. Het wordt steeds lastiger 
voor hem om het voorzitterschap te combineren met zijn 
adviseringswerkzaamheden. Het bestuur stelt de ledenvergadering 
voor Hanny van de Werff te benoemen als voorzitter van de IVN 
afdeling Wijhe–Olst. 
- Petra Verhagen is aftredend en formeel niet herkiesbaar. Zij heeft 
echter aangegeven door te willen gaan. Het bestuur stelt voor om 
gelet op de problemen met de invulling van het aantal 
bestuursleden haar te herbenoemen voor een volgende periode. 
- Statutair moet het bestuur bestaan uit 8 personen. Dat betekent 
dat, wil het bestuur haar taken goed uitoefenen, dat er op korte 
termijn nog twee extra bestuursleden worden benoemd. 

5. Benoeming kascontrolecommissie.  
De kascontrolecommissie 2010 bestaat uit Gerard Overmars en 
Teun Oosterbroek. Thiemen Smink is reserve lid. 

6. Gelegenheid voor evaluatie van het bestuursbeleid in 2010 en 
wensen voor toekomstige bestuursinzet.  

7. Rondvraag en sluiting. 
 
PAUZE (consumptie voor eigen rekening) 
 
Lezing Bevers aan de IJssel 
Robert Pater van de beverwerkgroep Overijssel houdt een lezing over 
bevers aan de IJssel. De lezing begint om 20.45 uur. Iedereen is van 
harte welkom, ook niet-leden.  
 
Bernard Heijdeman, voorzitter. 
 
 
Jaarverslag secretaris  
IVN-bestuur 
Het bestuur kwam in 2010 viermaal bij elkaar (4 februari, 20 april, 
13 oktober en 21 december). 
Tijdens de jaarvergadering op 25 maart 2009 is Thiemen Smink 
afgetreden als bestuurslid. Jaap de Jong was aftredend maar heeft 
aangegeven het penningmeesterschap te willen blijven doen. Jaap 
Gerkes heeft het secretariaat overgenomen van Jona Bolster, tevens 
doet hij de ledenadministratie. Het bestuur is daarmee niet op sterkte. 
Er is nog behoefte aan twee bestuurders. Dat betekent dat de 
activiteiten van het bestuur beperkt blijven. De taken van het bestuur 
waren dan ook in 2010 weer voornamelijk erop gericht om de 
boekhouding kloppend te houden en ruimte te geven aan de zeer 
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actieve werkgroepen enerzijds en veel tijd en energie te steken in het 
uitdragen van het IVN-standpunt bij de gemeentelijke en regionale 
plannen. 
 
Jaarvergadering 2010 
Op 25 maart is de jaarvergadering gehouden. Voor het verslag wordt 
hierbij verwezen naar De Grutto 2010 nummer 2. 
 
Overleg IVN-bestuur en de werkgroepen 
Op 28 september is er weer een overleg geweest tussen het IVN-
bestuur en de werkgroepen. Ook nu werd dit overleg als buitengewoon 
nuttig ervaren. Het bestuur heeft veel waardering voor alle mensen die 
enthousiast en met veel inzet werkzaamheden verrichten binnen de 
werkgroepen. Men kan constateren dat de werkgroepen de spil zijn 
binnen het IVN Wijhe–Olst. 
Tijdens deze vergadering heeft Bernard Heijdeman aangegeven te 
willen stoppen als voorzitter van het IVN. Hij heeft de coördinatoren 
gevraagd met hem uit te kijken naar een opvolger. 
 
District IVN-Overijssel 
In 2009 is besloten dat het districtsbestuur in de “slaapstand” gaat. Op 
initiatief van Natuur en Milieu Overijssel is er op 12 oktober 2010 een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle IVN-afdelingen in Overijssel.  
Van de 17 afdelingen waren er 13 vertegenwoordigd. Voor Wijhe-Olst 
is Jaap Gerkes erheen geweest. Gesproken is over mogelijkheden om 
de samenwerking tussen de afdelingen ondanks het ontbreken van een 
formeel districtsbestuur toch te stimuleren.  
 
Info-centrum Den Nul 
Door juridische problemen heeft de bouw van het info-centrum 
vertraging opgelopen. Eind 2010 is de bouw gestart. De verwachting is 
dat het gebouw in de loop van 2011 in gebruik wordt genomen.  
Het IVN denkt eraan om in het infocentrum gebruik te gaan maken van 
de vergaderruimten en de werkplaats van het Olster Erfgoed om 
bijvoorbeeld nestkastjes te maken, uilenballen uit te pluizen en andere 
vormen van educatie. Tevens kan het infocentrum een goede 
uitvalsbasis zijn voor excursies en werkgroepen. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Financieel jaarverslag en begroting  
Toelichting  
Het overschot in 2010 is veroorzaakt doordat de subsidie van de  
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gemeente € 1050,- over 2009 pas in 2010 is overgemaakt. Ook is er in 
2010 een subsidie van € 300,- ontvangen voor een cursus die in 2011 
gegeven wordt. En de subsidie van € 700,- voor het project 
Stadsvogels is doorgeschoven naar 2011. 
 
Inkomsten Begroot 2010 Werkelijk Begroot 2011 
Rente € 100,00  € 103,91  € 100,00  
Contributie € 1.500,00  € 1.637,80  € 1.500,00  
Donateurs € 100,00  € 113,00  € 100,00  
Sponsoren € 100,00  € 90,00  € 100,00  
Advertenties € 350,00  € 245,00  € 250,00  
Subsidies € 1.000,00  € 2.560,00  € 1.000,00  
Exc., cursus € 100,00  € 70,00  € 100,00  
Diversen   € 200,00  
Tekort € 1.050,00   € 1.150,00  
Totaal inkomsten € 4.300,00  € 4.819,71  € 4.500,00  
 
Uitgaven Begroot 2010 Werkelijk Begroot 2011 
Excursies € 50,00   € 50,00  
Lezing € 50,00   € 50,00  
Grutto € 800,00  € 923,57  € 900,00  
Wg Vogels € 50,00   € 50,00  
Wg Landsch.ond. € 50,00   € 50,00  
Wg Weidevogels € 50,00  € 39,60  € 50,00  
Wg Natuur & Mil. € 50,00   € 50,00  
Wg Jeugd € 50,00   € 50,00  
Wg Padden € 50,00  € 69,84  € 50,00  
Wg Roofvogels € 50,00   € 50,00  
Wg Uilen € 50,00  € 242,98  € 50,00  
Wg Heemtuin € 700,00  € 693,78  € 550,00  
Afdrachten € 1.000,00  € 992,60  € 1.000,00  
Org.kosten € 450,00  € 324,73  € 400,00  
Cursussen € 100,00   € 400,00  
Wg Stadsvogels € 700,00   € 700,00  
Wg Boeiende Berm € 21,60  € 50,00  
Promotie € 50,00    
Overschot  € 1.511,01   
Totaal uitgaven € 4.300,00  € 4.819,71  € 4.500,00  
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Balans 1-01-10 31-12-10 
Betaalrekening € 46,18  € 703,28  
Spaarrekening € 4.678,42  € 5.532,33  
Overschot € 1.511,01   
Totaal € 6.235,61  € 6.235,61  
 
Jaap de Jong, penningmeester. 
 
 
Jaarverslag Landschapsonderhoud 
Net als het jaar ervoor gingen in 2010 alle zes de geplande werkdagen 
door. Ondanks vorst, sneeuw en soms erg natte weilanden.  
In januari zijn we begonnen op een nieuwe werkplek, aan de 
Hamelweg (fam. Beltman), waar we in de sneeuw een 9-tal wilgen 
hebben aangepakt. Het was koud, maar nog net werkbaar. 
In februari, nadat alle bessen door de vogels waren opgegeten, hebben 
we een volgend deel van de meidoornheg bij de fam. v/d Wetering in 
Fortmond onder handen genomen. Ook weer tijdens vorst, maar 
daardoor geen last van hoog water, wat op deze plek nog wel eens 
voor problemen zorgt. 
In maart hebben we Ineke Groote Schaarsberg aan de Raalterweg 
geholpen door een aantal erg zware knotwilgen te knotten. We hebben 
hierbij met een kettingzaag de dikste takken moeten doen. Als het goed 
gaat neemt de school in Boerhaar deze winter weer een aantal, voor 
hen werkbare, knotwilgen voor hun rekening. Zij hebben al tweemaal 
eerder hier een mooi aantal wilgen gedaan.  
In oktober en december zijn we actief geweest bij de fam. Voetdijk aan 
de Kleistraat. Hier hebben we een groot aantal (35-40) knotwilgen 
geknot, variërend van oud en erg vervallen tot jonkies. De vorige 
knotbeurt was 3 jaar geleden, maar wegens de toestand van de bomen 
leek knotten nu raadzaam. Tevens zijn nog een aantal nieuwe staken 
bijgepoot, terwijl 1 wilg is omgetrokken omdat de kans erg groot was 
dat deze binnenkort toch om zou vallen en dan problemen zou kunnen 
geven. 
In november zijn we tweemaal actief geweest, op de Natuurwerkdag en 
1 week later op de normale maandelijkse werkdag. Dit betrof een partij 
erg zware wilgen (laatste knotbeurt 8 jaar geleden?) aan de 
Hubertsallee bij de fam. Valks. Omdat deze grote rij landschappelijk 
waardevol is en knotten erg hard nodig was is besloten tot deze klus, 
die eigenlijk net buiten de gemeentegrens valt. Op de natuurwerkdag 
kregen we nog hulp van een 5-tal mensen van buiten. We hebben een 
stuk of 15 wilgen kunnen knotten. De eigenaar zou zelf de klus af 
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maken. Maar we zullen opletten of we er nog hulp bij kunnen bieden. 
Misschien samen met Raalte? 
Gelukkig is na afloop de inwendige mens steeds weer goed van koffie, 
soep en brood voorzien, waarvoor dank aan alle grondeigenaren en 
boeren, met name aan de vrouwen, want die zullen het meestal voor 
hun rekening hebben genomen. 
De opkomst varieerde een beetje maar gemiddeld waren er 9 leden 
van de werkgroep op de werkdagen aanwezig. Gelet op de soms 
moeilijke werkomstandigheden (sneeuw, vorst, water en erg dikke 
takken) toch een mooie score. En het bleef gezellig! Al struikelde er 
een keer iemand (leverde een tijdlang een gevoelige knie op omdat er 
toevallig een ladder op de verkeerde plaats lag) en stapte iemand 
anders verkeerd van de ladder met een nat pak als gevolg. Maar we 
kunnen terugzien op een mooi resultaat en zijn daarom ook dit jaar 
gewoon verder gegaan. 
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een nieuw lid kunnen 
verwelkomen. Stukjes in de krant, de internetsite en mondelinge 
reclame helpen toch wel. 
 
Ferry Kuyk.  
 
 

Jaarverslag Natuur- en Milieubeleid  
2010 was voor de (bestuurs)werkgroep Natuur- en Milieubeleid een 
relatief rustig jaar. We hebben wat meegedacht over het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied dat in de maak is. Ook hebben we ons 
gebogen over de locatie voor een jongerenplek langs de IJssel.  
We hebben meegewerkt aan een creatieve sessie over de inpassing 
van eventuele megastallen in Landbouwontwikkelingsgebieden. Het 
mag duidelijk zijn dat de bevolking liever geen grootschalige intensieve 
veehouderij ziet in onze gemeente. We hebben de hoop dat we 
daarvan verschoond blijven, maar ook veel gezinsbedrijven zullen gaan 
opschalen. Ook dan is een goede inpassing gewenst.  
We hebben vier keer actie ondernomen wanneer onze mening werd 
gevraagd door particulieren over voornemens, zoals de kap van bomen 
in Olst en Wijhe. 
Over Noordmanshoek hebben we in 2010 gezwegen in de verwachting 
dat de gemeente Olst-Wijhe verstandig omgaat met haar oude ambities 
in deze tijd van bezuinigingen en krimp. 
De werkgroep Natuur- en Milieubeleid, heeft oog en oor voor de 
signalen uit de samenleving en blijft daar aandacht voor vragen bij 
politiek en uitvoeringsorganisaties in Olst-Wijhe. 
 
Bernard Heijdeman. 



Drukkerij Acora, voor al uw 
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Vraag vrijblijvend een offerte voor uw grafi sch werk aan:
Bel 0570 523 662 en vraag naar Loeke Vlaskamp.
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● Inlijst-atelier

● Verkoop en advies van kunst

● Schilderijen, keramiek en glas

● Kunstenaarsbenodigdheden
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Jaarverslag Padden  
De paddentrek in 2010 is mogelijk gemaakt met de geweldige hulp van 
18 vrijwilligers voor het opbouwen en afbreken van de voorzieningen 
(netten, palen en emmers plaatsen) én het dagelijks controleren van de 
emmers. Wekelijks hebben 11 vrijwilligers in de ochtend de emmers 
gecontroleerd en de dieren overgezet naar de Zandwetering. Dit waren: 
Charlotte Vermeulen, Maaike Kuyk, Jurrian van der Beek, Ton 
Lankhorst, Hennie Brem, Margriet Heuvelink, Annet van der Veen, 
Tineke Krukkert, Bert Evers, Herman Nijboer, Gerard Schulten. Bij de 
opbouw en afbraak van de voorzieningen voor de paddentrek hebben 
verder mee gewerkt: Hans de Jonge, Nico de Jonge, Lisa Contermans, 
Gijs Liefers, Ernst Noordhuis en Luud Steen. Rika Slikker zorgde bij de 
opbouw voor de koffie/thee en koek en Margriet bij het afbreken. 
 
In 2010 zijn 892 padden overgezet in het traject Raalterweg naar 
Leeuwenbrug incl. de kuip aan het einde van het bosgebied Kappeweg. 
In 2009 waren dit 870 padden, een geringe stijging, na enkele jaren 
van sterke daling. Genoemd aantal van 892 padden is exclusief de 460 
padden die zijn geteld bij de ingang van de aanwezige vijf tunnels nabij 
Groot Koerkamp. Dit is gedaan om na te gaan hoe de tunnels gebruikt 
worden en welke tunnels het meest effectief zijn. 
In totaal zijn er 1411 dieren overgezet waaronder 1352 padden, 46 
kikkers en 13 salamanders. Ondanks de goede zorgen zijn er naar 
schatting 485 dieren (padden en kikkers) gesneuveld op het gehele 
traject vanaf de Raalterweg tot het einde bos Kappeweg. Dit waren 
dieren die op de een of andere manier de emmers en tunnels ontweken 
en op eigen initiatief de weg overstaken,of op het traject sneuvelden 
waar geen tunnels of voorzieningen zijn aangebracht o.a. bij woningen, 
in- en uitritten en op de weg Onder de Gelder met watergang er langs. 
Een voorzichtige schatting zou kunnen zijn dat er in 2010 circa 2000 
padden en kikkers met wisselend succes de oversteek naar de 
Zandwetering hebben ondernomen op het traject Raalterweg tot einde 
bos Kappeweg voorbij Koerkamp.  
 
De brandweer heeft begin februari de tunnels schoon gespoten. Peter 
Pol verschafte het werkmateriaal om de schermen op te stellen. 
Medewerkers van Peter Pol hebben de struiken aan de boskant zo veel 
mogelijk verwijderd. Ook is er zand bij de tunnelingangen gestort om de 
toegang te vergemakkelijken. De gemeente leende de hesjes en 
bakens ter bescherming van de vrijwilligers. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 
maart zijn de schermen opgesteld en de emmers ingegraven. Op 
24 april is alles weer afgebroken.  
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De eerste padden werden aangetroffen op 19 maart bij een 
temperatuur van 8 graden Celsius. Daarna kwam de grote trek snel op 
gang. De meeste padden zijn overgezet in de periode 19 maart t/m 9 
april. In de periode voor 19 maart was het nog te koud. Behalve de 
Gewone Pad steken ook de Bruine Kikker, de “Groene Kikker” en de 
Kleine Watersalamander de weg over naar de Zandwetering. De 
“Groene Kikker” is een complex van drie soorten: de Poelkikker, de 
Meerkikker en de Bastaard Kikker. Het aantal waargenomen kikkers 
(46) en salamanders (13) was gering. Als eerste trekken salamanders, 
als de temperatuur boven het vriespunt uitkomt, mogelijk al voor de 
voorzieningen voor de paddentrek zijn opgebouwd. Op een na zijn alle 
46 kikkers in de periode van 16 t/m 27 maart overgezet. 
 
Het was vorig jaar de bedoeling meer te weten te komen over de 
terugkeer van de pad naar het overwinteringgebied. Na het leggen van 
de eieren verlaten de padden het water, gaan naar het 
zomerleefgebied en keren uiteindelijk weer terug naar het bos. Deze 

trek terug verloopt veel geleidelijker dan de 
trek naar het water. Tot nu toe hebben we 
geen gegevens verkregen over de terugkeer. 
Tot juli zijn dagelijks emmers voor de ingang 
van de tunnels aan de zijde van het water 
gecontroleerd. In deze periode zijn nauwelijks 
terugkerende padden of kikkers aangetroffen 
(slechts enkele jonkies). Ook zijn in de herfst 
nauwelijks tot geen dode padden of kikkers op 

de weg gezien. Hoe en wanneer de geleidelijke trek terug van het 
water en het zomer leefgebied naar het bosgebied 
(overwinteringgebied) plaatsvindt, blijft voorlopig nog onduidelijk. Ook 
bij landelijke deskundigen is hier weinig over bekend. 
 
Pogingen om subsidie te krijgen voor onderhoud, verbetering en 
nieuwe aanleg van structurele amfibievoorzieningen langs Onder de 
Gelder en Kappeweg zijn voor het merendeel mislukt. Zowel het 
Coöperatiefonds van de Rabobank, het Fonds van de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en het Waterschap Salland 
verleenden geen subsidie. De gemeente heeft in 2010 en 2011 
gelukkig vier tunnels hersteld die hoognodig onderhoud behoefden. 
Voor het noodzakelijke onderhoud en vervanging van de keerwand 
langs Onder De Gelder en vervanging van de laatste tunnel, die nu is 
dicht gemaakt met klinkers, is helaas geen geld beschikbaar. En al 
helemaal niet voor verbetering van de situatie bij de Kappeweg en 
nieuwe aanleg van tunnels en keerwanden langs de weg Onder de 

Groene Kikker 
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Gelder. We blijven doorgaan om de komende jaren structurele 
voorzieningen gerealiseerd te krijgen. 
 
In Olst is de familie Van Dijk vorig jaar actief geweest om ‟s avonds met 
zaklantaarns amfibieën te rapen langs de Wethouder Dekkerlaan en ze 
over te zetten naar de vijver bij de Kortricklaan. Ze hebben op deze 
manier 338 padden, 24 kikkers en 1 salamander overgezet en 70 dode 
dieren aangetroffen. Ze willen in 2011 ook tijdelijke voorzieningen met 
emmers, netten en palen neerzetten omdat de aantallen toenemen en 
het gevaarlijk is om ´s avonds met zaklampen langs een drukke weg de 
dieren in emmers te verzamelen en over te zetten. Voor hun materialen 
is geld nodig! Hiervoor is door het IVN subsidie aangevraagd bij het 
Coöperatiefonds van de Rabobank, waar we begin februari meer over 
horen. Mocht dit onvoldoende zijn, dan wordt nog een beroep gedaan 
op het kleine fonds Lokale Activiteiten van Natuur en Milieu Overijssel. 
 
De hulp bij de paddentrek zal in 2011 weer opgepakt worden als er 
voldoende vrijwilligers zijn. Het kost veel energie van vrijwilligers om dit 
jaarlijks op te pakken. Speciale aandacht zal in 2011 gegeven moeten 
worden aan het verminderen van het aantal dode dieren op de door 
schermen beveiligde weggedeeltes. Assistentie bij de voorbereidingen 
zal weer aan Peter Pol gevraagd worden en de brandweer. Het 
afschermen van de schouwpaden van het waterschap bij de brug was 
zeer effectief en zal weer gedaan worden als het waterschap hiervoor 
toestemming verleent. 
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven bij ondergetekenden. 
 
In 2011 zal in ieder geval de gehele keerwand aan de zijde van het 
bosgebied van De Gelder vernieuwd moeten worden incl. de tunnel die 
nog niet is hersteld. Slecht werkende voorzieningen zijn funest voor de 
populatie. De instanties dienen hiervoor de inspanningen te leveren. 
Hierin sta je als vrijwilligers machteloos. 
 
Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Vogels  
Bijzondere waarnemingen zijn verzameld en op de gebruikelijke wijze 
in de Grutto vermeld. Deelgenomen is aan de activiteiten van de 
werkgroep Uilen en de werkgroep Roofvogels. De 10e Overijsselse 
Vogelaarsdag te Wanneperveen en de jaarlijkse SOVON dag in 
Nijmegen zijn bijgewoond. Het hoogtepunt van het jaar was het 
broeden van de Wespendief in De Gelder waarover uitvoerig in de 
Grutto gerapporteerd is. De waarneming van een Nachtzwaluw op 
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28 augustus was zeer bijzonder. Grote aantallen (100 +) terugkerende 
Grutto‟s werden vanaf 16 maart in de buitenwaarden bij Herxen gezien. 
Ook in vorige jaren was dit de periode dat hier de eerste grote 
aantallen terugkerende Grutto‟s gezien werden. 
Vanaf eind maart tot begin juli hebben Hennie Brem, Margriet 
Heuvelink, Hans de Jonge en Luud Steen 26 nestkastjes wekelijks 
geïnspecteerd in De Gelder en het Freulebos. Er waren 25 kastjes 
bezet, 12 door Pimpelmezen, 10 door Koolmezen, 1 door 
Matkopmezen en 2 kastjes bevatten verlaten kool- of pimpelmees-
eieren. Dit jaar hebben helaas geen Bonte Vliegenvangers in de 
gecontroleerde nestkasjes gebroed. Gelukkig is dit wel gebeurd in een 
nestkastje in de heemtuin. 
De Pimpel- en Koolmezen zijn ongeveer eind maart begonnen met de 
nestbouw, de Matkopmezen begin april. De Koolmezen legden hun 
eerste ei eind maart, de Matkop rond 7 april en de Pimpelmezen rond 
11 april. De koolmeesparen legden 6-10 eieren, gemiddeld 8,2 eieren 
en in totaal 82 eieren; de pimpelmeesparen 9-13 eieren, gemiddeld 
10,3 eieren en in totaal 124 eieren; het matkoppaar 9 eieren.  
De jongen zijn ongeveer vanaf eind mei uitgevlogen, de Koolmezen en 
de Matkopmezen een paar dagen eerder dan de Pimpelmezen. Het 
percentage eieren dat uitgevlogen jongen opleverde was 64,6 % voor 
de Koolmees, 79% voor de Pimpelmees en 88,8% voor de Matkop. 
Twee broedsels Koolmezen zijn mislukt en van twee broedsels 
Pimpelmees en een broedsel Koolmees is het eindresultaat onduidelijk. 
De waarnemingen komen overeen met die van vorige jaren, maar eileg 
vooral van de Koolmees lijkt eerder begonnen te zijn. Deze was in 
vorige jaren omstreeks medio april. 
De gegevens zijn digitaal op nestkaarten ingevoerd en doorgestuurd 
naar SOVON voor opname in het Landelijk Meetnet Ecologische 
Monitoring. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 
Project Enkweg 2007 
Met financiële steun van de gemeente Olst-Wijhe zijn er speciale 
vogelpannen geplaatst op 5 verschillende woningen aan de Enkweg. 
Hiermee hoopte de werkgroep extra nestgelegenheid te creëren voor 
een kleine kolonie Gierzwaluwen van 4 á 5 paren en deze te laten 
groeien. Na 3 jaar zijn in 2009 de eerste Gierzwaluwen gesignaleerd 
die gebruik maken van deze pannen.  
De kolonie is inmiddels flink gegroeid. In 2010 hebben er minimaal 
5 paartjes Gierzwaluwen gebruik van gemaakt. Tevens is het aantal 
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actieve Gierzwaluwen opmerkelijk toegenomen. Zag je in 2005 hooguit 
4 tot 6 Gierzwaluwen rond vliegen, liepen de aantallen bij mooi zomers 
weer nu op tot 15 á 20. Hier zitten naar alle waarschijnlijk ook veel 
vrijgezellen bij.  
Tevens is de betrokkenheid van de buurt erg leuk. Bewoners die van 
plan waren hun dak te renoveren en daarmee minimaal 1 nestplek van 
de Gierzwaluw zouden vernietigen, waren bereid om 4 nestkasten te 
plaatsen. Al in het eerste jaar werd hierop ingevlogen.  
 
Project Wiederhorsten 2009 
In 2009 heeft de werkgroep meer dan 30 nestkasten opgehangen in de 
wijk Wiederhorsten in Wijhe. Deze wijk bevat de grootste kolonie 
Gierzwaluwen met 20 tot 25 paar. Een kwart van de bewoners heeft 
enthousiast meegeholpen aan dit project met het plaatsen van de 
nestkasten. De actie is bedoeld om de bewoners en Salland Wonen 
bewust te maken van het feit dat de wijk een unieke kolonie vogels 
huisvest en om nestgelegenheid te creëren voor de Gierzwaluwen. De 
nestkasten zijn gefinancierd door Salland Wonen.  
De woningbouwvereniging gaat in 2011 de woningen aan de 
Wiederhorsten renoveren. Hierbij gaan de “natuurlijke” nestplaatsen 
van de Gierzwaluwen verloren. De 
werkgroep Stadsvogels is benaderd door 
Salland Wonen om te bespreken welke 
passende maatregelen genomen kunnen 
worden. Er is overeengekomen dat er 
vervangende nestgelegenheid in de vorm 
van kasten wordt aangeboden aan de 
kopse kanten van de rijtjes. Tevens zullen 
woningen uitgerust worden met vogelvide‟s, 
zodat mussen kunnen blijven broeden 
onder het dak.  
De renovatie wordt uitgevoerd buiten het 
broedseizoen, om verstoring van 
broedgevallen te voorkomen. 
 
Project Zwaluwtil Wijhe 2009 
In de nieuwbouwwijk Noorderkoeslag heeft 
de Huiszwaluw gretig gebruik gemaakt van 
het nieuwe woningaanbod. Dit wordt niet 
altijd op prijs gesteld door bewoners omdat 
de Huiszwaluw sporen achterlaat na het 
bouwen van het nest, welke uit modder 
bestaat. Om de Huiszwaluw een plek te 
geven in de nieuwbouwwijk heeft de 

Zwaluwtil 
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werkgroep Stadsvogels 2 locaties geïdentificeerd die geschikt zijn voor 
het plaatsen van een zogenaamde zwaluwtil.  
In september 2010 is er een geplaatst aan de Raalterweg, ter hoogte 
van fruitteler van Vilsteren. De til is geheel “turn-key” geplaatst door 
een firma Talen uit Meppel. 
 
Project Info pakket Stadsvogels 
Op verzoek van de gemeente Olst-Wijhe heeft de werkgroep 
Stadsvogels 25 informatiepakketten gemaakt. Deze bevatten 
suggesties en ideeën voor het vogelvriendelijk maken van particuliere 
huizen. De gemeente heeft deze pakketten bijgesloten bij 
informatiepakketten voor de uitgifte van nieuwe kavels.  
 
Ambities en toekomstige projecten.  
Project Nieuw gemeentehuis en omgeving  
De locatie van het nieuwe gemeentehuis is een geweldige locatie voor 
een vogelvriendelijk gemeentehuis. Vanwege de nabijheid van de 
IJssel en het feit dat het gemeentehuis in de nabijheid van bestaande 
kolonies Huiszwaluwen en Gierzwaluwen gebouwd wordt, is de kans 
groot dat deze soorten zich zullen vestigen. Tevens kan de 
herinrichting van de Raalterweg gebruikt worden als een “natuurlijke 
snelweg” voor allerlei vogelsoorten vanuit de IJssel en de Gelder 
richting het dorp. 
De werkgroep Stadsvogels is met de gemeente overeengekomen dat 
er nestgelegenheden worden gecreëerd aan de noordzijde van het 
nieuwe gemeentehuis. De gemeente heeft dit op laten nemen in het 
bestek voor de nieuwbouw.  
 
Project Appartementencomplex Noorderkoeslag 
Salland Wonen ontwikkelt in de nieuwbouwwijk Noorderkoeslag een 
appartementencomplex van 4 verdiepingen. Bij het ontwerp wordt 
bekeken in hoeverre er nestgelegenheden voor vogels, waaronder 
mussen en Gierzwaluwen, gecreëerd kunnen worden. De werkgroep 
Stadsvogels heeft hiervoor de brochure Bouwen voor Gierzwaluwen 
beschikbaar gesteld.  
In verband met het huidige economische klimaat is de bouw van dit 
appartementencomplex uitgesteld. Het is nog niet geheel duidelijk of er 
daadwerkelijk nestgelegenheden worden gecreëerd. Plannen hierover 
zijn nog niet ter inzage geweest bij de werkgroep Stadsvogels.  
 
Project Renovatie Julianalaan 
In 2011 worden 2 rijen huurwoningen aan de Julianalaan gesloopt. Hier 
komen moderne, duurzame woningen voor in de plaats. Bij de te 
slopen woningen zijn minimaal 2 broedgevallen van de Gierzwaluw 
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bekend. De werkgroep Stadsvogels heeft dit aangegeven bij de 
woningbouwvereniging en hierover een gesprek gehad. Bij de nieuw te 
bouwen woningen zullen er nieuwe nestgelegenheden, waarschijnlijk in 
de vorm van inbouwstenen, meegenomen worden in het totale project. 
 
Project Zwaluwtil Den Nul 
De werkgroep Stadsvogels heeft Staatsbosbeheer gevraagd om een 
zwaluwtil te plaatsen bij het nieuw te bouwen bezoekerscentrum in Den 
Nul. De locatie zou zeer geschikt zijn in verband de aanwezige kolonie 
Huiszwaluwen in Den Nul en de vele kleigaten.  
Bovendien zou een bezette zwaluwtil een geweldige attractie zijn voor 
de vele bezoekers. Tot op heden heeft Staatsbosbeheer niet 
gereageerd op dit verzoek en is het onduidelijk of dit wordt 
meegenomen in de plannen.  
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels  
Op 21 januari jongstleden hebben we onze seizoensafsluitende 
vergadering gehad. Altijd een leuk moment om de ervaringen uit het 
veld met elkaar te delen. De roofvogelwerkgroep bestaat uit 10 mensen 
die inmiddels een leuke dosis kennis van het gebied hebben gekregen.  
Ondanks wisselingen van de wacht weten we nu voor het 7e jaar op rij 
de hele gemeente Olst-Wijhe in kaart te brengen als het gaat om 
roofvogelnesten. Dat de ervaring in het veld toeneemt kun je goed zien 
aan het aantal succesvolle nestkaarten.  
Buizerd 15 
Havik 9  (hoogste aantal 
ooit). 
Sperwer 7 
Torenvalken 12 
Wespendief 1 
Boomvalk 1 
Daar waar de eerste 4 soorten al 
jarenlang redelijk stabiel blijven, zie je 
dat ook de speciale soorten als Boomvalk en Wespendief nu beter in 
kaart gebracht worden.  
Vorig jaar wisten we voor het eerst een succesvol broedgeval van de 
Wespendief te vinden. Dit jaar konden we wederom het wespendief 
paartje goed volgen en brachten zij met succes 1 jong groot.  
Een ander bijzonder broedgeval was dat van de Boomvalk. Daar waar 
we eerder al territoria hadden vastgesteld en succesvolle 
broedgevallen, waren we dit jaar in staat om een broedgeval geheel te 

Torenvalk 
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volgen met een bijzonder afloop. Hierover gaat nog een gedetailleerder 
verslag volgen later dit jaar.  
De gebiedsindeling voor 2011 is weer gemaakt en waarschijnlijk gaat 
de roofvogelwerkgroep, in navolging van de uilenwerkgroep, over op de 
digitale nestkaart. Daarvoor volgen we nog een leuke workshop in 
maart waarna we met zijn allen de verrekijker oppakken en het veld 
weer in gaan! 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 
Jaarverslag Uilen  
Ook in het jaar 2010 heeft de werkgroep een aantal activiteiten verricht. 
Naast het bezoeken van de steenuil- en kerkuilkasten hebben we ook 
deelgenomen aan andere activiteiten. 
Zoals u vorig jaar in het jaarverslag heeft kunnen lezen zijn we 
benaderd door de werkgroep Dorps Ontwikkeling Plan Elshof. 
Zij kwamen met de vraag om te kijken naar plekken waar mogelijk 
Steen- en Kerkuilen zouden kunnen zitten. Na onderzoek hebben we 
3 steenuilkasten en 1 kerkuilkast geplaatst. Op de locaties waar de 
kasten geplaatst zijn, waren duidelijke sporen van betreffende uilen 
aanwezig. Ook zijn er nog mogelijkheden voor de toekomst. 
 
Verder hebben we met een stand gestaan op de Roggemaaiersdag en 
de Lichtjesavond georganiseerd door Staatsbosbeheer en het IVN. 
Tijdens de jaarvergadering van het buurtschap Elshof heeft Jan van 
Dijk een presentatie gedaan over Torenvalken en Uilen. Wij waren daar 
vertegenwoordigd met een stand en hebben voorlichting gegeven. 
Scholen hebben ons ook weten te vinden. We krijgen verzoeken of wij 
uilenballen kunnen leveren. Die worden gebruikt voor biologieprojecten 
over uilen. Daarbij worden de uilenballen uitgeplozen. 
 
Het aantal locaties waar Steenuilen broeden groeit nog steeds.  
Bij Kerkuilen is dit een stuk minder het geval. We denken dat de  
koudere winter met veel sneeuw hierbij een belangrijke rol speelt. 
In de uiterste noordpunt van de gemeente worden de kasten van Steen 
en Kerkuilen gecontroleerd door Jan van Dijk. 
Deze aantallen zijn in het verslag verwerkt. Dit heeft een extra positieve 
invloed op de broedgegevens. 
In het afgelopen jaar hebben in de gemeente Olst/Wijhe 27 paren 
Steenuilen gebroed. Daar zijn uit voortgekomen 87 eieren waarvan 58 
jongen. Er zijn 50 jongen geringd en totaal zijn er 45 uitgevlogen. Ook 
zijn er nog 8 volwassen Steenuilen geringd. 
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Er was veel verschil in de legsels, het ene nest had net eieren en bij 
een ander nest waren er al jongen die geringd konden worden. 
Bij de kerkuilen hebben 12 paren gebroed en daaruit zijn voortgekomen 
43 eieren waarvan 33 jongen. 
Er zijn 30 jongen geringd en alle 30 zijn uitgevlogen. Verder zijn er nog 
4 volwassen uilen geringd.  
De uilen worden geringd door Jan van Dijk uit Zwolle. Graag willen we 
van deze gelegenheid gebruik maken, om Jan te bedanken voor de 
prima samenwerking van de afgelopen jaren en dat hij nog veel uilen 
van een ring mag voorzien in de komende jaren. 
 
U zult zich misschien afvragen wat gebeurt er met al die verzamelde 
gegevens?  
De nestgegevens met de bezoekgegevens met de ring en 
meetgegevens van Jan van Dijk worden allemaal ingevoerd in de 
databank van de Sovon Vogel onderzoek Nederland. De gegevens van 
de nestkaart worden tegenwoordig digitaal ingevoerd. Daar hebben 
Popko, Herman en Hans een korte cursus voor gevolgd. Het voordeel 
van de gegevens digitaal invoeren is, dat ze direct in de databank van 
de Sovon worden opgenomen. De papieren versie werd door 
medewerkers van de Sovon ingevoerd en kostte enorm veel tijd. 
Daardoor bleven de nestkaarten wel eens een of twee jaar liggen 
voordat ze waren ingevoerd. Met het invoeren van de nestkaarten 
proberen wij een steentje bij te dragen aan het inzicht in de populatie in 
Nederland. 
 
Gerard Overmars. 
 
 
Jaarverslag Weidevogels  
Na de vrij strenge winter van 2010, was de natuur in al zijn geledingen 
later dan vorig jaar. Het eerste kievitsei landelijk werd op 19 maart 
gevonden, 11 dagen later dan in 2009. In ons zoekgebied werd op 23 
maart het eerste ei gevonden. 
Op de landerijen van een 12-tal agrariërs, met een totale oppervlakte 
van 275 ha., werd door 3 mensen van de weidevogelgroep uit Wijhe 
gezocht en gemarkeerd. Het zoekgebied bestond voor 125 ha. uit 
grasland en voor 150 ha. uit bouwland. In totaal werden 7 nesten op 
gras- en 109 nesten op bouwland gevonden. 
Van slechts 2 soorten weidevogels werden de nesten gevonden nl. 106 
van de Kievit en 10 van de Scholekster.  
Ongeveer 70% van de kievit- en 50% van de scholekstereieren is 
uitgekomen. 
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In ons zoekgebied zijn wel enkele grutto‟s, wulpen en tureluurs 
gesignaleerd, maar of ze er ook gebroed hebben, is door ons niet 
geconstateerd. In het algemeen hebben we vastgesteld, dat het aantal 
weidevogels terugloopt. Dit geldt met name voor de soorten 
grutto, wulp en tureluur. Ook bij de andere weidevogelgroepen wordt 
het achteruitgaan van het vogelbestand bevestigd.  
Ondanks deze constatering zullen wij, Wim van Riel, Rudy Grouwstra 
en Luud Steen, in 2011 ons best doen om zoveel mogelijk nesten te 
beschermen.  
 
Luud Steen. 
 
 
Jaarverslag Wintervoedering  
In 2010 was wintervoedering van vogels niet nodig. Bij uitzonderlijk 
koude omstandigheden wordt het draaiboek uit de kast gehaald en 
uitgevoerd. 
 
 
Jaarverslag Cursussen  
Plantencursus mei 2010 
Najaar 2009 hebben leden van de werkgroep Heemtuin en de 
werkgroep Boeiende Bermen laten weten dat zij in de eerste helft van 
2010 graag een plantencursus wilden om meer inzicht en kennis op te 
doen over de IJsselflora en het gebruik van wilde planten uit de tuin als 
medicatie en in de keuken. Tevens zou met de cursus nieuwe mensen 
geworven kunnen worden voor de heemtuin en het inventariseren van 
de bermen. De cursus bestond uit drie avonden, waarbij ook gewerkt is 
met natuurlijk materiaal en twee excursies in mei in de heemtuin, met 
een drietal docenten. Tijdens de laatste excursie is met name aandacht 
besteed aan het voorkomen van insecten en vlinders in de tuin. Aan de 
cursus hebben in totaal 10 mensen van de werkgroepen deelgenomen. 
Zij hebben de cursus als zeer leerzaam ervaren. Ondanks publiciteit in 
de Grutto en de verschillende kranten hebben zich geen nieuwe 
mensen van buiten de twee werkgroepen voor de cursus aangemeld.  
 
Voorbereiding cursus Amfibieën en Libellen in 2011 
In het najaar van 2010 is een oproep geplaatst in de Grutto en op de 
website om de belangstelling voor nieuwe cursussen te inventariseren. 
Hierop zijn geen reacties gekomen. 
Er is vervolgens een keuze gemaakt voor de organisatie van de cursus 
Amfibieën en Libellen. Met deze cursus wordt de mogelijkheid geboden 
voor zowel geïnteresseerden als mensen, die inventarisatiewerk willen 
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gaan doen, deel te nemen. De afgelopen jaren werden voor de cursus 
alleen mensen opgeroepen die ook actief voor het onderwerp aan de 
slag wilden gaan. Einde 2010 kon deze cursus nog niet opgestart 
worden vanwege te weinig deelnemers o.a. omdat de aankondiging 
niet geplaatst werd in de Reklamix. De cursus kan in febr. 2011 
gelukkig van start gaan met voldoende deelnemers. Voor de cursus 
(zaalruimte, inschakelen docenten, lesmateriaal) is een subsidie 
ontvangen uit het fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel 
(NMO) waar we erg blij mee zijn om zo de kosten voor de deelnemers 
laag te kunnen houden. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 
Jaarverslag Lezingen, excursies  
- Eind januari deden 24 deelnemers mee aan de winterwandeling over 
Landgoed de Gelder. Onder leiding van boswachter Peter Pol werd 
gekeken naar sporen in de sneeuw, werden de plannen uitgelegd voor 
het herontwikkelen van een kavel met bijzondere coniferen en 
eveneens van het uitbreiden van natuurgebied richting Raalte in het 
kader van de ecologische hoofdstructuur in Salland. Na afloop kon men 
in Gasterij Nijland een lekkere kop soep nuttigen en napraten over de 
wandeling. 
- De vogelexcursie op de fiets in februari werd afgelast vanwege te 
weinig belangstelling (vanwege koude, krokusvakantie of …? 
- Na afloop van de Algemene Ledenvergadering in maart gaf Ronald 
Groenink een interessante lezing over Ooievaars in deze regio met 
ruim 15 toehoorders. Nadat er buitenstations voor Ooievaars in de 
regio zijn opgezet om uitsterven te voorkomen, is de populatie nu weer 
zodanig dat het station in Gorssel weer wat gaat afbouwen. 
- In mei hebben 4 volwassenen en 6 kinderen eerst een leuke 
presentatie over vleermuizen aangehoord, waarna wandelend in het 
dorp Wijhe met een geluidsdetector diverse soorten vleermuizen 
gespot zijn. 
- De excursie over bermbloeiers die 6 juni werd aangeboden, is ook 
door te weinig belangstelling niet doorgegaan 
- De paddenstoelenexcursie in oktober had weer een overvloed aan 
belangstelling; een eerste rondgang in het bos bij Fortmond met 
22 deelnemers werd enthousiast begeleid door Mike Hirschler. Mensen 
op een wachtlijst zouden bij een snel georganiseerde excursie 1 week 
later worden rondgeleid, maar dit moest helaas afgeblazen worden 
vanwege een ernstige verkoudheid van Mike Hirschler. 
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- Wat er allemaal rond het houden van bijen in je achtertuin komt 
kijken, was te horen bij een presentatie van Sigis Sparenburg in 
november. De kleine atelierruimte naast de Sallandse Kamer zat vol 
met luisteraars en ook enkele collega-imkers van Sigis. In de vorige 
Grutto is een uitgebreid verslag gedaan van deze praktische lezing.  
 
Iedereen is altijd welkom op deze lezingen en excursies. Gelet op de 
educatieve doelstelling van het IVN is de deelname gratis. Wel kon 
men een vrijwillige bijdrage doen. Het afgelopen jaar hebben we alle 
vrijwillige bijdragen gebruikt (bijna € 75,- in totaal) om de deskundigen 
en gidsen een VVV-bon te geven als dank voor hun inzet. 
 
Anniek Appelman. 
 
 
Jaarverslag Heemtuin IJsselflora  
De heemtuingroep begint een beetje ervaring te krijgen in het 
onderhouden van een heemtuin. Jan Veerman adviseert ons gelukkig 
nog steeds, zodat wij langzamerhand leren hoe je een heemtuin moet 

beheren. We merkten 
afgelopen jaar wel dat we te 
weinig mensen hebben 
(vooral sterke mensen!!!) 
die in de heemtuin willen 
helpen. Ondanks verzoeken 
in de Grutto, website, 
vacaturebank en pers 
meldde zich slechts 1 
persoon aan. Misschien 
denkt men dat het moeilijk is 
om te werken in een 
heemtuin? Dat kan iedereen 
onder leiding leren. Ook 
voor losse klussen kunnen 
we mensen gebruiken! 
 
Het jaar 2010 was net als 
2009 er één van 
vernieuwing.  
De zandberm aan de kant 
van het Weijtendaal was in 
2009 helemaal kaal  

Bruggenbouwer Ernst 
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gemaakt met nieuw zand erop. In 2010 konden hier weer nieuwe 
planten gaan groeien. Gerard Schulten heeft er planten in teruggezet 
die er echt in thuishoren. In 2010 werd het dan ook een prachtige berm.  
Aan het eind van het jaar 2009 heeft Han Brendeke de steenhoop op 
de kop gezet die ook in 2010 weer prachtig opbloeide met heel veel 
verschillende soorten planten, deels ingezaaid, deels spontaan 
opgekomen.  
De sloot stond dit jaar voor het eerst in vier jaar het hele seizoen vol 
met water. We hebben daardoor de sloot niet kunnen schoonmaken. 
De bruggen waren door de gemeente goedgekeurd. In juni kwamen we 
er zelf achter dat de achterste brug bijna helemaal verrot was. In 
overleg en deels op kosten van de gemeente is de brug door Arno 
Siemann en Ernst Noordhuis opnieuw gebouwd. Hebben we de 
komende tijd hier geen zorgen mee over! 
De voorste brug is ook gekeurd en moet in 2011 nog opgeknapt 
worden. Het team Arno en Ernst nemen dit ook voor hun rekening en 
de gemeente weer deels de kosten. 
Leen van Brakel heeft de hele heemtuin eind oktober weer gemaaid.  
 
Twee scholen zijn met de groepen 3/4, 4 en 5 op bezoek geweest in de 
heemtuin. Ze kregen een kleine rondleiding langs verschillende 
biotopen (berm, slootkant, akker, bosgedeelte etc.) en opdrachten over 
planten en dieren. 
 
Er werd op woensdagavonden en donderdagmorgens in wisselende 
bezetting (vaak slechts 1 persoon…..) in de tuin gewerkt. Vanaf oktober 
zijn we op zaterdagochtenden gaan werken om samen grote klussen af 
te kunnen werken. Dit beviel erg goed. Twee keer hebben we 
vergaderd. Dit jaar hebben we 6 rondleidingen aangeboden op 
verschillende zondagmiddagen zodat we steeds andere planten in bloei 
hadden waarover we konden vertellen. Er kwamen helaas niet heel 
veel mensen op af. 
Op 27 juni was er Open Huis in de heemtuin samen met alle andere 
werkgroepen van IVN en de imker Sigis Sparenberg. Er kwamen bijna 
50 mensen een kijkje nemen en genieten van thee met zelfgebakken 
taart. Helaas niet veel mensen van buitenaf. 
Op de Landelijke Natuurwerkdag, 6 november, kwam Maurice Wessels 
een deel van zijn maatschappelijke stage vervullen.  
 
Er zijn vanaf dat de heemtuin open ging op 15 maart tot en met 
15 oktober mensen uit het hele land en ook het buitenland in deze 
beroemde tuin op bezoek geweest. Enkele landen: Zwitserland 
(liefdesverklaring), Fam. uit Ottawa, Canada, Australië, Marokko.  
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Uit heel Nederland: Purmerend, Waalwijk, Wormer, Amersfoort, 
Apeldoorn, Emmeloord, Gouda, Oldenzijl (Groningen), Heerenveen, 
Stadskanaal, Gorssel, Leersum, Uden, Epe, Dalfsen, Ruinerwold, 
Oude Pekela. 
Enkele reacties uit het gastenboek: Interessante verzameling, 
leerzaam, rustgevend, mooi, fraai wordt de tuin gevonden. Het ruikt 
hier lekker, mooie klaprozen, leuk "grind". Bezoekers uit Maas en Waal 
vinden het mooiste dat op puin en grind zoveel mooie planten groeien 
en Edwin Visscher uit Wijhe vindt het een mooie tuin. Hij is er het laatst 
geweest met meester Veerman in de zesde klas lagere school. We 
weten natuurlijk niet hoe oud hij nu is….. 
 
Bezoekers uit Wijhe melden: lekker teuten in de tuin waar vogels 
fluiten, kikkers kwaken, Oranje Tipje vliegt en Hemeltjen (red: het was 
niet Hemeltjen, maar de vrijwilligers Arno Siemann en Ernst Noordhuis! 
(zie foto) aan de brug timmert!  
 
Annet van der Veen. 
 
 
Jaarverslag Boeiende Bermen  
In 2010 is bijzondere aandacht gegeven aan de 
plantengemeenschappen (associaties) die vaak kenmerkend zijn voor 
de IJssel vallei. De soortensamenstelling van de plantengemeenschap 
wordt bepaald door omgevingsfactoren zoals zuurgraad, 
voedselrijkdom, waterbeheer, grondsoort, belichting en beheer. Vaak is 
de gemeenschap om diverse redenen maar gedeeltelijk ontwikkeld. De 
Vogelpootje-associatie is een pioniergemeenschap, die zich ontwikkelt 
op kalkloze, zure, droge en humusarme zandduinen, stuifzanden en 
verstoorde zandgronden en bermen. Kenmerkende soorten zijn o.a. 
Klein Vogelpootje, Klein Herderstasje en Zandblauwtje. Deze 
associatie komt vooral voor langs de Raalterweg en in zandige bermen 
bij Olst. De associatie van Vetkruid en Tijm komt voor op betrekkelijk 
kalkarm zand. Kenmerkende soorten zijn o.a Zacht Vetkruid en 
Tripmadam. Deze soorten hebben we tot nu toe nog niet gevonden 
maar zijn wel in de heemtuin te zien. Dit jaar zal er speciaal gelet 
worden op het mogelijk voorkomen van deze planten op Fortmond. De 
Kartuizer Anjer en het Wildemanskruid behoren ook tot deze 
associatie, maar deze planten zijn in de vorige eeuw in het wild uit ons 
land verdwenen. De associatie van Sikkelklaver en Zachte Haver 
ontwikkelt zich op hoge kalkrijke rivieroeverwallen en zandige 
rivierdijkhellingen. Deze associatie komt vooral voor langs de IJssel en 
op sommige plaatsen langs de Rijn, Lek en Merwede. Kenmerkende 
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planten zijn o.a. Sikkelklaver, Veldsalie, Zachte Haver, Duifkruid, Kleine 
Ruit, Grote Tijm en Kruisdistel. Deze associatie is tot nu toe 
fragmentarisch gevonden op enkele plaatsen van het dijktalud bij de 
rotonde Kneulaan (Olst) en op het dijktalud bij de kinderboerderij in 
Olst. De Glanshaver-associatie ontwikkelt zich op min of meer 
voedselrijke, matig vochtige en kalkrijke grond. Kenmerkende planten 
zijn o.a Glad Walstro, Groot Streepzaad, Gele Morgenster, Pastinaak, 
Glanshaver en andere grassen. Deze associatie is wijd verbreid op de 
dijktaluds. Ten zuiden van Wijhe is deze associatie het meest bloemrijk 
met o.a. het Rapunzelklokje, Cichorei, Beemdkroon en 
Bermooievaarsbek. Het huidige maaibeleid is noodzakelijk om de 
Glanshaver-associatie in stand te houden.  
Een bijzondere plant, die al enige jaren voorkomt op een strook van 10-
15 m langs de Raalterweg is de Rozetkruidkers. Vorig jaar stonden er 
20 planten. Deze West-Europese plant is sinds het begin van de 20ste 
eeuw in Nederland bekend en komt slechts op enkele plaatsen voor. 
Overijssel is een nieuwe vindplaats. Deze plant groeit op droge, schrale 
zandgrond samen met soorten zoals Muizenoor en Zandblauwtje. De 
vindplaats is opgenomen in de databank van FLORON (Stichting 
Floristisch Onderzoek Nederland). 
 
Gerard Schulten en Bert Evers. 
 
 
Jaarverslag Jeugd  
Het jaar 2010 was al weer het achtste jaar dat de werkgroep Jeugd actief 
was. Dit was het laatste jaar waarin deze bestond uit Geke Kosse en 
ondergetekende. Er heeft zich nog niet spontaan iemand aangemeld die 
wil komen helpen in de werkgroep. Daarom hebben we oproepen 
geplaatst op de website en in de Grutto en zijn we door tijdgebrek en 
andere interesses gestopt met ingang van 2011.  
Het aantal deelnemers aan de activiteiten was zeer wisselend, van veel 
kinderen tot 1 of zelfs 0 aanmeldingen. 
De activiteiten in 2010 met tussen ( ) aantal kinderen waren: 

 Braakballen pluizen in de Jachthut v.d. fam. Pol: 16 januari (18).  
 Paddenexcursie Onder de Gelder: 27 maart (0) en 10 april (0).  
 Waterbeestjesexcursie Waterwingebied Boerlestraat: 6 juni (8).  
 Paddestoelenexcursie rondom de Zoogenbrink: 3 oktober (10 

kinderen + 6 ouders).  
 Heemtuin winterklaar maken “Veermans Hof IJsselflora”: 

6 november (1).  
Als er mensen zijn, die het leuk vinden om de jeugdwerkgroep voort te  
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zetten dan graag een telefoontje of mailtje naar Annet van der Veen,  
tel. 0570-523937 of jeugd@ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Annet van der Veen. 
 
 
Jaarverslag De Grutto 
Zoals gebruikelijk zijn er ook in 2010 vier nummers van De Grutto 
verschenen. Het blad is in een oplage van ca. 185 boekjes per nummer 
gedrukt. Dit is inclusief boekjes die o.a. gebruikt worden voor 
ledenwerving of bijzondere gelegenheden. Het aantal is iets lager dan 
vorig jaar, maar laat jaarlijks slechts kleine schommelingen zien. Mede 
dankzij de mensen die kopij aangeleverd hebben kan het blad steeds 
goed gevuld worden. Bedankt daarvoor!  
Helaas hadden enkele adverteerders opgezegd zodat er nu nog 17 
adverteerders zijn, exclusief het IVN zelf. Er was een wisseling in de 
ploeg gruttobezorgers. In de plaats van Anja Elshof bezorgt nu Froukje 
Lucassen-de Zwart in Olst. Thiemen Smink neemt nu Boskamp voor 
zijn rekening. De ploeg gruttobezorgers bestaat uit ca.10 mensen. Ook 
hen wil ik graag bedanken voor hun inzet.  
Sinds de site www.ivn-wijhe-olst.nl bestaat is de Grutto daar ook op te 
vinden, maar pas nadat de leden de papieren versie hebben gekregen. 
  
Marth van Roy. 
 
 

Voor de jeugd 
Onderzoek mijngangen! 
Heb je zin om weer eens iets te onderzoeken in de natuur, probeer dan 
eens een onderzoek naar mijngangen! 
Een houweel en een lamp heb je daar niet voor nodig. Een loep en een 

trommeltje is wel handig. De 
mijngangen hangen namelijk aan 
bomen en struiken. 
 
Kleine larfjes maken de mijnen. Ze 
bewegen precies tussen de 
bovenkant en de onderkant van 
een blad of juist meer aan de 

bovenkant óf meer aan de onderkant. Daar eten ze zich helemaal vol 
en zo ontstaan er gangen. Bladmineerders noemt men ze. Als de 
larfjes groot genoeg zijn, verpoppen ze zich. Dan komt er na verloop 
van tijd een vlieg, een vlinder een bladwesp of een kever uit. 
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Elk insect dat een bladmineerder als larf heeft, zoekt zijn eigen soort 
plant- of boom uit om eitjes te leggen.  
Wat kun je zoal zien? 
De gang van elke soort bladmineerder heeft ongeveer dezelfde vorm 
en kleur. Ze kiezen per soort ook een eigen route! 
Meestal is het begin van de gang smaller dan verderop en in de gang 
kun je nog zijn poepjes of een oud velletje zien liggen. Misschien zie je 
aan het eind van de gang het larfje zelf nog wel! 
Soms eet een larfje geen gewone gang, maar wel een hele zaal uit het 
blad weg! Dan zie je een leeg rondje in het blad, dat wordt een blaas 
genoemd. 
Wat voor gangenstelsels kun jij allemaal vinden? Kijk maar eens naar 
bramenbladeren, of de bladeren van een fruitboom of een eik of hulst. 

 

Op het plaatje zie je de larve van een mineermotje aan het werk in het 
blad van een hazelaar (afbeelding van www.bladmineerders.nl).  
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 
 
 

Meet & Match  
Voor de tweede keer deden leden van de werkgroep Heemtuin een 
poging om wensen voor de heemtuin voor elkaar te krijgen van het 
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bedrijfsleven op de Meet & Match-bijeenkomst. 
Op 25 januari zijn 2 leden van de werkgroep Heemtuin, Bep en Annet, 
naar het Holstohus getogen 
voor een ontmoeting met 
verschillende bedrijven. 
Omdat de heemtuin dit jaar 
40 jaar bestaat hadden zijn 
een kroontje als 
hoofdbedekking en een 
hark meegenomen, waarop 
de wensen duidelijk 
vermeld stonden. Door de 
ervaring van de eerste 
keer, wisten ze hoe ze met 
dit bijltje moesten hakken. 
In eerste instantie leek het 
er niet op dat er veel 
wensen ingewilligd zouden 
worden, omdat er in 
verhouding tot de 
verenigingen/instellingen 
weinig bedrijven waren. 
Maar na een klein 
beginnetje werden er 4 
matches gesloten en nog 
een losse afspraak gemaakt. De heemtuin wordt door twee teams, van 
de Rabobank en de gemeente op verschillende tijdstippen onder 
handen genomen. Voor het jubileumfeest zijn ook diverse dingen 
geregeld via deze Meet & Match. Zeer vruchtbaar dus! 
 
Annet van der Veen. 
 
 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2010- Januari 2011 
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche Waarden; BuH = Buiten-
waarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe. De Romeinse cijfers XII 
en I staan voor de maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
Bijzonderheden 
Het strenge winter weer bracht ons bijzonder veel zwanen, die 
meerdere dagen foerageerden op de maïsakkers van Schippershuizen. 
Andere bijzondere wintergasten waren de Rode Wouw en de Blauwe 
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Kiekendief. Afgelopen jaren is er een goed inzicht verkregen over het 
voorkomen van wintergasten en de terugkeer van onze zomervogels. 
De rapportage van zomer- en standvogels is vaak echter incidenteel 
zodat er weinig zicht is waar die vogels broeden. Voorgesteld wordt 
daarom dit jaar bijzonder te letten op het voorkomen van Bonte 
Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Staartmees, Matkopmees, 
Goudhaan, Vuurgoudhaan, Appelvink, Goudvink, Putter, Kneu, Groene 
Specht, Zwarte Specht en Zomertortel en alle waarnemingen (aantal, 
volwassen en onvolwassen vogels, broedsels) te rapporteren. Een 
overzicht van de waarnemingen zal 
in De Grutto  
4-2011 gegeven worden.  
 
De waarnemingen 
Kleine Zwaan: 20-XII Water tussen 
haven en pont (2 volwassen); IJssel 
(2 volwassen, 4 onvolwassen); (30 
volwassen overvliegend)  
Wilde Zwaan: (samen met Kleine 
Zwanen en klein aantal 
Knobbelzwanen), Schippershuizen 
op maïsland 4/11-I (100-300+); 
4-I Kotterikstraat Olst (6 overvliegend); 31-I Molenweg Olst 
(7 overvliegend).  
Knobbelzwaan: 25/31-01 Elshofweg (23, foeragerend); 25-I Langs 
Rijksstraatweg bij Windesheim (ca. 30). 
Grauwe Gans: Zeer talrijk in uiterwaarden en weilanden; 16-01 BuH 
(ca. 1100 als wolk rondvliegend). 
Kolgans: Zeer talrijk in omgeving van Olst en Wijhe. 
Toendrarietgans: Eind XII-begin I rond Wijhe (talrijk).  
Brandgans: 20-XII Water tussen haven en pont (2). 
Bergeend: 8-I Hooge Waard Welsum (2). 
Smient: XII-I De meest algemene eend in uiterwaarden en weilanden.  
Tafeleend: 3-XII BuW (5); 23-XII Soestwetering, Bruinsbrug (6); 
Soestwetering, Kotterikbrug (4). 
Kuifeend: 15-XII Mottenkolk (14); 19-XII Wijhe, water tussen haven en 
pont (6); 23-XII Soestwetering, tussen Kotterikbrug en Kloosterbrug 
(55); 31-XII Soestwetering tussen Boerhaar en Kotterikbrug (80); 1-I 
Soestwetering tussen Kotterik- en Bruinsbrug (30); 4-I Soestwetering 
tussen Kotterikbrug en Kloosterbrug (120); begin I Soestwetering 
Boerhaar-Boskamp (60-70); 2/4-I Wechterhold (3 paar);10-I 
Katerschede Welsum (20). 
Grote Zaagbek: 2-XII IJssel Wijhe (1 paar); 6-XII IJssel Wijhe (1 
vrouw); 21-XII Soestwetering, Kotterikbrug (1 man, 3 vrouw). Op 

Zomertortel 
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dezelfde locatie 23-XII (1 man, 3 vrouw), 24-XII (2 man, 5 vrouw), 30-
XII (2 man, 2 vrouw), 31-XII (1 vrouw), 4-I (2 vrouw); 31-XII 
Soestwetering Wijhe, stuw (2 vrouw).  
Nonnetje: 20-XII Water tussen haven en pont (1 vrouw); 21-XII 
Soestwetering, Kloosterbrug (1 vrouw).  
Brilduiker: 6-XII IJssel Wijhe (1 man, 2 vrouw); 15-XII en 31-XII 
Soestwetering, Kotterikbrug (1 man); 20-XII water tussen haven en 
pont (man in jeugdkleed); 23/24-XII Soestwetering, Kloosterbrug (1); 
31-XII Soestwetering Wijhe, stuw (1 vrouw). 
Dodaars: 20-XII Water tussen haven en pont (2); 23-XII Soestwetering, 
Kotterikbrug (1); 31-XII Soestwetering, Wijhe, stuw (1); 31-XII 
Zandwetering Boskamp (1); 1-I Soestwetering tussen Kotterik- en 
Bruinsbrug (2); 10-I Katerschede Welsum (1); 27-I Wechterhold (1). 
Grote Zilverreiger: XII-I Elshof/Wechterhold (1); 5-XII Liederholthuisweg 
(1); 15-XII Onder de Gelder, Zandwetering (1); 4-I bij Bruinsbrug (1); 4-I 
Kappeweg bij Groot Koerkamp Wijhe (1); 15-I Fortmond (1); 23-I 
Kappeweg (1); 31-I weiland Den Nul (1). 
Bruine Kiekendief: 26-XII Welsum, Hooge Waard richting Fortmond (1 
vrouw). 
Blauwe Kiekendief: 29-XII Zoogenbrink/Eikelhofweg (1 man). 
Smelleken: 21-XII BuW (1 vrouw, overvliegend). 
Rode Wouw: 29-XII Zoogenbrink/Eikelhofweg (1); 8-I Fortmond (1). 
Meerkoet: 20/22-XII Plas bij Mottenhuis (ca. 150); I Plas bij Mottenhuis 
(ca. 100), water bij haven (ca. 30)  
Ransuil: Vorig jaar is er weer in het park van Wijhe gebroed en zijn er 3 
jongen uitgevlogen.  
Kievit: 5-XII Kappeweg (2 overvliegend); 28-I BuW bij veerpont (ca. 30). 
Houtsnip: 19-XII Wijhe (1 doodgevlogen tegen raam). 
Wulp: 1-XII loswal Wijhe (1 gehoord). 
IJsvogel: 3-I Zandwetering ter hoogte van Groenlo. 
Groene Specht: 10-I Badend in sloot bij reigerkolonie, Molenweg; 27-I 
Nijenhuis (1). 
Pestvogel: 27-I Lange Slagen Wijhe (3). Eind januari zijn er op diverse 
plaatsen Pestvogels waargenomen (zie waarneming.nl). 
Goudhaan: 9-I De Gelder. 
Barmsijs: 10-XII Kappeweg (3). 
Goudvink: 2-I Kappeweg (2 man). 
Keep: 21/26-XII Tuin Elshof (1); 26/31-XII Kappeweg (1 man en 1 
vrouw); 28-XII Wijhe, dorp (groepje); 23-I Kappeweg (13); 24/31-I Wijhe 
(1-7 op voertafel). Kepen zien we in onze streek hoogst zelden.  
Putter: 5-XII Kappeweg (8). 
Raaf: Begin I Zoogenbrink. 
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De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Jaro Docter, 
José Eijkelkamp, Rudy Grouwstra, Bernhard Heijdeman, Hans de 
Jonge, Margriet Heuvelink, Popko Hut, Jan Klungers, Annemiek 
Leusink, Marian Lijftogt, Henny Otteman, Peter Pol, Wim van Riel, Elly 
Smink-Niehoff, Lammert Voos en ondergetekende. 
Contact adres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of vogels@ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 
Wist u dat…. 
u gratis vriend kunt worden van Natuur en Milieu Overijssel?  
Stuur uw adresgegevens naar info@natuurmilieu.nl o.v.v. „‟Samen voor 
een mooi en duurzaam Overijssel”. Uw gegevens gebruiken we alleen 
voor dit doel. U krijgt dan onze digitale nieuwsbrief de Notendop ca. 
20 keer per jaar. Daarin staan o.a. interessante exposities, actuele 
Overijsselse ontwikkelingen op natuur en milieugebied, gezellige uitjes, 
cursussen en bijzondere waarnemingen van dieren en planten.  
 
 
Gehoord in de natuur 
Waarom de haan een rode kam heeft 
Eens hadden alle dieren een samenzwering beraamd tegen koning 
leeuw. Tijger, wolf en beer zouden hem midden in de nacht 
vermoorden. Haas was spion en vos de raadgever; zo dat was hun 
plannetje. Maar haan was het er niet mee 
eens. Als leeuw immers dood was, zou 
adelaar misschien wel een greep naar de 
macht doen had hij bedacht. Dus besloot 
haan heel vroeg op te staan om de leeuw 
op tijd wakker te maken, zodat hij 
maatregelen kon nemen. De 
moordenaars werden gevangen gezet en 
haan kreeg als beloning een sieraad op 
zijn hoofd….. een rode kam. Nog steeds 
staat haan vroeg op en maakt iedereen 
wakker. Kukeleku…. je weet maar nooit of 
er iemand een aanslag op je wil plegen, je 
kunt maar beter wakker worden…. 
kukeleku!!! 
 
Bron: Kunst & Cultuur Overijssel. 
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Bestuur 
Voorzitter Bernard Heijdeman  voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe. 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris@ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9  8121 JG  Olst 
Penningmeester  Jaap de Jong penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0529-497040  Herxen 89   8131 PE   Wijhe. 
Lid Gerard Schulten  ggm.schulten@planet.nl 

 Tel.0570-521542 Pimpernel 16   8131 GH   Wijhe. 
Lid Petra Verhagen  p.verhagen1000@hotmail.com 
 Tel. 0572-355765 Lijsterbesstraat 114 8102 JS  Raalte. 
 
 
Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid Thiemen Smink  tel. 0570-562297 
 natuurmilieubeleid@ivn-wijhe-olst.nl 
Landschapsonderhoud  Ferry Kuyk  tel. 0529-497349 
 landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl  
Padden  Vacant: info tel. 0570-524594 
 padden@ivn-wijhe-olst.nl 
Vogels  Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
  vogels@ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel@ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  roofvogel@ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Gerard Overmars  tel. 0570-532038 
 uilen@ivn-wijhe-olst.nl 
Weidevogelbescherming  Luud Steen  tel. 0570-522362 
  weidevogel@ivn-wijhe-olst.nl 
Wintervoedering  Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
Veermans Hof IJsselflora Bep Teunissen  tel. 0570-522029 
 heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl 
Boeiende Bermen Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
 boeiendebermen@ivn-wijhe-olst.nl 
Cursussen Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 margriet.heuvelink@gmail.com 
Lezingen, excursies Anniek Appelman  tel. 0570-523622 
 excursies@ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugdactiviteiten Vacant 
 jeugd@ivn-wijhe-olst.nl  
Redactie De Grutto  zie blz 1 



www.flwoningstoffering.nl

WON I NG ST OF F E R I NG

info@keukenland.nl

Handelsweg 4, 8131 XX  WIJHE, Tel.: 0570 - 521368



Architecten en aannemers zijn bij ons
kind aan huis. Omdat we als specialist
voor de professional haarfijn weten wat
er speelt op het gebied van keukens,
sanitair en tegels. Omdat we werkelijk
alles in huis hebben. En omdat we
garant staan voor betrokken, deskun-
dige adviezen en betrouwbare service.
Van dit alles kunt u als particulier óók
profiteren. Bel voor meer informatie en
openingstijden 0546-55 66 66 of kijk
op internet: www.raabkarcher.nl

JE KOMT ER MOOIER UIT MET
RAAB KARCHER BOUWSTOFFEN

Moderne en klassieke tegels.

De laatste mode 
in badkamers 
en sanitair.
Ruime keus, 
grote merken.

◆ Arnhem ◆ Coevorden ◆ Doetinchem ◆ Enschede ◆ Goor ◆ Hengelo ◆ Nieuwleusen 
◆ Nijmegen ◆ Oldenzaal ◆ Raalte ◆ Rijssen ◆ Vriezenveen ◆ Zutphen ◆ Zwolle


