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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.

Kijk ook eens op:
www.ivn-wijhe-olst.nl
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Van de redactie
De zomer is weer ten einde, maar hadden we wel een zomer dit jaar? 
In ieder geval is er vaak regen gevallen en hebben we zelfs in het 
buitengebied van Wijhe een windhoos gehad. De grote, mooie Plataan 
bij ’t Zwervel aan de Raalterweg is hierdoor zwaar gehavend geraakt!
Ander minder goed nieuws is het vertrek van Jaap de Jong, onze 
penningmeester. Hij gaat verhuizen. Jaap, Ook bedankt voor onze
prettige samenwerking en het allerbeste gewenst!
Een vereniging kan niet zonder penningmeester. Daarom is er 
hieronder ook een oproep voor een opvolg(st)er geplaatst. 
Maar, er is ook goed nieuws. We hebben “ineens” meer dan 30 nieuwe 
leden dankzij de activiteiten van onze nestkastenplaatsers. Goed werk
mensen! Ons ledenbestand is nu dus flink gegroeid. Het vogelbestand 
in ons gebied gaat hierdoor komende jaren vast ook groeien!
In deze Grutto vind je verder activiteiten waar je komende tijd aan mee 
kunt doen, er staat een gedicht in ter ere van 40 jaar Veermanshof, de
vogelwaarnemingen, voor de jeugd en nog veel meer…..!
Graag wens ik je veel kijk-, doe- en leesplezier ! En tot ziens op een 
van onze activiteiten!

Marth van Roy.

OPROEP!!!
Gezocht: penningmeester
Jaap de Jong, onze penningmeester gaat binnenkort verhuizen naar 
Meppel. Hij heeft vele jaren met zorg de penningen van onze 
vereniging beheerd. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. 
Het betekent ook dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe 
penningmeester. Bij deze een oproep aan alle leden van het IVN. Denk 
er eens over na of deze functie wat voor je is. Of misschien weet je wel 
iemand die we kunnen benaderen. 
Lijkt het jou iets, dan kun je voor meer info of aanmelding terecht bij 
Hanny van der Werff, tel. 0570-523091 of voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl.

Gezocht: bezorgers De Grutto
Wie heeft er maximaal 4 keer per jaar tijd of vindt het leuk om (een deel 
van) de Grutto's te bezorgen in het buitengebied van Wijhe? In en om 
Wesepe? Aan de andere kant van de IJssel? Herxen?
Uiteraard wordt eerst overlegd over welke specifieke adressen je zou 
willen bezorgen. 

Kijk ook eens op:
www.ivn-wijhe-olst.nl
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De Grutto verschijnt in de 2e helft van de maanden februari, mei,
september en december. 
Kun je een keertje niet, dan is dat geen probleem. 
Zou jij dit willen doen, dan graag melden bij Marth van Roy,
tel. 0570-522692 of redactie@ivn-wijhe-olst.nl.

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 op
www.ivn-wijhe-olst.nl.

Landschapsonderhoud
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten. 
De werkdagen zijn iedere maand de 2e zaterdag, namelijk: 8 oktober, 
12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 11 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.
Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil 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 of bel naar de coördinator 
Ferry Kuyk, tel. 0529-497349.

Paddestoelenexcursie
Zondag 23 oktober is er een paddestoelenexcursie onder leiding van 
Atte v.d. Berg. Deze begint om 13.30 uur. Het startpunt van deze 
excursie is de ingang van het bos Fortmond, nabij camping het Haasje. 
Aantal deelnemers: 20 personen. 
Aanmelden via excursies@ivn-wijhe-olst.nl met vermelding van naam, 
aantal personen en telefoonnummer of bellen naar Hanny van der 
Werff, tel. 0570-523091.
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Heemtuin winterklaar maken op 
Landelijke Natuurwerkdag!
Zaterdag 5 november is het weer Landelijke Natuurwerkdag.
Dan kan iedereen, groot en klein komen helpen de heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora in Wijhe weer winterklaar te maken. 
Je kunt alleen komen, maar ook samen, bijvoorbeeld: ouder + kind, 
broer + zus, vriend en vriendin, maakt niet uit! Ook als je maar 2 uurtjes 
kunt komen ben je welkom! We harken al het blad weg en brengen het 
maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er gesnoeid, worden naambordjes 
schoongemaakt, routepalen en het infobord verwijderd etc.
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als 
je hebt werkhandschoenen.

De heemtuingroep zorgt voor 
koffie, thee, limonade met wat lekkers erbij!
Je kunt komen helpen tussen 9.00-11.30 uur en/of 
13.00-15.30 uur. Als je niet uit Wijhe komt zorgen wij tussen de middag 
voor een lunch!
Graag even aanmelden bij Annet van der Veen, 
heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl, maar het mag ook officieel via de site van 
de Landelijke Natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl.

Activiteiten elders
Nacht van de nacht
Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit jaar weer meedoen aan 
allerlei activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 
29 oktober 2011. In deze nacht, waarop de wintertijd ingaat, zal de 
zevende editie van de Nacht van de Nacht plaatsvinden. 
De Nacht van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de 
schoonheid én het belang van de duisternis voor mens en dier. De 
organisatie is in handen van de Natuur en Milieufederaties en Natuur 
en Milieu.
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement geworden en heeft 
lichtvervuiling op de agenda van gemeenten, bedrijven en
beleidsmakers gezet. Het gaat om het terugdringen van onnodige 
verlichting van kassen, openbare verlichting, reclameverlichting en 
verlichting van kantoren. 
Op de site www.nachtvandenacht.nl kun je op een digitale kaart 
lichthinderlijke plekken in je directe omgeving melden. 



     een specialisme in snijbloemen
Hattem        Staphorst        Zwolle

Enkweg 1 Wijhe
tel. 0570 - 52 52 92
fax 038 - 421 18 58

bloemerije@hotmail.com



Drukkerij Acora, voor al uw 
handels- en familiedrukwerk!

Wij staan garant voor:
 Kwaliteitsdrukwerk
 Betrouwbare levertijden
 Scherpe prijzen en/of offertes
 Vergaande services

Vraag vrijblijvend een offerte voor uw grafi sch werk aan:
Bel 0570 523 662 en vraag naar Loeke Vlaskamp.

ACORA advertentie A4.indd   1 07-01-2008   21:03:20

Enkweg 6a - 8131 VH  Wijhe
Tel. 0570 - 523662 of
info@acora.nl
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Tijdens de Nacht van de Nacht maken we 
bekend wat de drie meest lichthinderlijke 
categorieën lichthinder in Overijssel zijn. 
Vervolgens willen wij minimaal 3 locaties 
oplossen. Tijdens de Nacht van de Nacht 
worden in heel Nederland ‘duistere 
activiteiten’ georganiseerd zoals met de 
nachtwachter het bos in, workshops 
nachtfotografie, avondexcursies per boot en 
sterren kijken.
Ook in Overijssel worden weer activiteiten georganiseerd. Deze zijn te 
vinden op www.laathetdonkerdonker.nl.

Cursussen
Cursus Natuurgids in 2012!
Wilt u in 1,5 jaar tijd intensief kennis van en ervaring met de natuur 
opdoen in de regio? 
Dan kunt u zich opgeven voor de IVN Cursus Natuurgids, die in januari 
2012 in Deventer van start gaat. Hierover is in oktober een informatie 
avond. Daarna volgt een intakegesprek met alle potentiële (ca 20-25)
deelnemers. Het is leuk om steeds meer te leren, te beleven en te 
ervaren in en over de natuur en anderen deelgenoot te maken! En dáár 
is deze cursus een uitstekende basis voor. Van deelnemers wordt 
verwacht dat zij actief worden/blijven bij het IVN, als natuurgids of in 
een IVN-werkgroep. 

Er zijn drie tot vier cursusbijeenkomsten per maand met zeer 
afwisselende lessen en gastdocenten: theorie op de donderdagavond 
en excursies op de zaterdagmorgen. Tijdens de cursus maak je 
verschillende opdrachten: enkele seizoenen observeer je een kleine 
vaste plek in de natuur en werk je af en toe thuis aan een opdracht. 
Verder ga je met een kleine groep een bepaald gebied verkennen en je 
maakt een eindopdracht. Excursietechnieken worden op verschillende 
manieren geoefend inclusief de basisvaardigheden educatie.

Kosten: Ongeveer € 300,- voor in totaal 55 bijeenkomsten in anderhalf 
jaar tijd. 

Interesse? Mail of bel met Henriette Zengers, 
henriettezengers@tulp.nu, tel. 0570-608336 of met Mike Hirschler,
m.hirschler@hotmail.com, telefoon: 06-53617871. 
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Van het bestuur
Vertrek penningmeester
Jaap de Jong, onze penningmeester, gaat binnenkort verhuizen naar 
Meppel. We zijn Jaap de Jong zeer erkentelijk voor het vele werk dat 
hij jarenlang gedaan heeft in de functie van penningmeester van onze
IVN-afdeling. 
Bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij het IVN Wijhe-Olst. 
We nemen nog een keer officieel afscheid van je als bestuurslid. 
We wensen je alle goeds toe in Meppel. 

Hanny van der Werff, voorzitter.

40 jaar IJsselflora
Het begon eind jaren ’60 van de vorige eeuw. Enkele malen bezocht ik 
Thijsse’s Hof in Bloemendaal, waar de flora van de duinen 
bijeengebracht is in een fraai gelegen heemtuin. “Zoiets moet toch ook 
kunnen in onze IJsselstreek”, was mijn eerste gedachte.
Maar waar vind je een stukje dure grond, waar alleen maar “onkruid” 
bijeen gebracht wordt? Het lukte dus de eerste jaren niet en ik begon in 
de tuin van de familie Krikke aan de Langstraat, nu de Longhorn. Ik 
bracht er bedreigde planten onder en zaaide in de herfst verzamelde 
zaden uit. Toen kwam er in 1971 een telefoontje van burgemeester 
Tellegen, dat er achter het nieuw gebouwde Weijtendaal een stukje 
grond lag, dat wel geschikt leek. De eigenaar van de grond was de RK 
school, die het stukje welwillend afstond. En zo ging mijn wens toch in 
vervulling.
Samen met de in 1965 opgerichte vereniging “Natuurvrienden De 
Grutto” werd begonnen met de aanleg en inrichting. Aanvankelijk alleen 
het stuk oostelijk van de sloot. Planten uit de tuin bij Krikke werden 
overgezet en opnieuw werden zaden van dijkbermplanten uitgezaaid. 
En een prachtig gebaar kwam van Staatsbosbeheer: Alle bomen en 
struiken stelde ze beschikbaar! Ook den, spar en lariks kregen een 
plekje. De schooljeugd moest immers het verschil leren. Verder werd 
nog een eenvoudige schuur gebouwd.
Na een jaar kreeg de tuin met “onkruid” gestalte. Onvergetelijk de 
opmerking van een gepensioneerde boer: “Foi meester, wat ha’j hier 
een bonke eerpels kunnen verbouwen”!
De volgende jaren werd de tuin vergroot met een smalle strook naar 
achteren en met het stuk aan de overkant van de sloot. Dit stuk was 
eigendom van het Weijtendaal, maar men had geen enkel bezwaar 
tegen deze uitbreiding.
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Met een aantal vrijwilligers kon nu ook een brug over de sloot 
gerealiseerd worden. Via het Anjerfonds kwam er een informatiebord 
en dankzij de medewerking van de heer Zwijnenberg een nieuwe 
schuur. De aannemer Hemeltjen zorgde nog voor een tweede brug.
De tuin trok inmiddels veel belangstelling uit het hele land. In 1992 
kwam het beheer van de tuin in handen van het IVN Wijhe-Olst en bij 
het 25-jarig bestaan werd de naam gewijzigd in Veermans Hof 
IJsselfora. Nog steeds zorgen vrijwilligers ervoor dat de tuin goed 
onderhouden wordt.

Op 1 juli j.l. werd het 40-jarig bestaan op feestelijke wijze gevierd. 
Hulde aan de mensen die alles zo perfect hadden georganiseerd! Het 
gedicht van Wijhenaar Geert Hetterscheid, dat ik toegestuurd kreeg, wil 
ik u tenslotte niet onthouden.

Jan Veerman.

Veertig jaar Veermanshof
Verscholen, aan de rand van het dorp
Tussen Weijtendaal en basisschool,
Tussen geleefd verleden en het 
heden,
Ligt in Wijhe, als verborgen schat,
In grasgroen en borstelig bosschage,
De Veermanshof van meester Jan.
Hier groeit en bloeit wat eigen
Is aan het gebied langs de IJssel,
Als verscholen plantenweelde,
Verzameld uit liefde voor de natuur.
Hier wordt voor de steeds meer 
opdringende mens
Door Charons hofhouding, met vaardige vingers en groen geduld,
AI jaren d'oude IJsselflora behoedzaam naar de toekomst overgezet.

Geert Hetterscheid.

Voor de Jeugd
Lekkere noten, leuke noten!
Herfsttijd is notentijd. Okkernoten, hazelnoten, beukennoten, eikels, 
kastanjes…. zijn vruchten met een harde vruchtwand en slechts één 
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zaad. Als de noten rijp zijn vallen ze op de grond. Met een beetje geluk 
zullen ze de volgende lente ontkiemen en gaan er misschien nieuwe 
boompjes groeien. Maar het kan ook best zijn dat vogels of andere 
dieren, zoals muizen en eekhoorns, er met de noten vandoor gaan. Om 
ze meteen op te eten of er een wintervoorraadje van aan te leggen. 
Misschien ben jij wel noten aan het zoeken en worden ze door jou 
opgeraapt! Sommige soorten zijn erg lekker en met andere kun je leuke 

knutselwerkjes maken.
De driekantige, roodbruine 
nootjes van de Beuk bevatten 
veel olie. Voor veel dieren is 
het een energierijke 
herfstvoeding. Ook jij kunt ze 
gerust opeten.

Niet alle kastanjes zijn eetbaar, de tamme kastanje kun je eten, maar 
de wilde niet. Leer dus eerst 
goed het verschil te zien. 
Snijd de kastanjes in en laat 
ze op houtskool poffen. Ook 
in de oven lukt het.

Nootjes op pootjes
Met eindjes touw, ijzerdraad, lucifers, pijpenragers, stukjes vilt en 
papier en een beetje fantasie lukt het je wel om de noten om te toveren 
tot grappige diertjes. Ze hoeven zelfs niet erg te lijken om leuk te zijn!

Je kunt een muis maken 
van een halve notendop.

Een Duizendpoot: rijg de 
kastanjes aan een touwtje 
en maak tussen de 
kastanjes pootjes van 
pijpenragers vast.
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Een struisvogel met zijn kop in het zand: 

voor de poten en de hals rijg je 
eikeldopjes aan een ijzerdraad.

Een schaap: dit wordt een schaap, of 
maak jij er liever een andere 
viervoeter van?

Bron: Zwols Natuurtijdschrift.

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe
Mei-augustus 2011
De gebruikte afkortingen: BuH=Buitenwaarden Herxen;
BuW=Buitenwaarden Wijhe; DuW=Duursche waarden; 
WsW=Welsummer waarden. De Romeinse cijfers V-VII staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. C.= ongeveer.

Oeverzwaluwen in Den Nul
Dit jaar heeft zich een kleine kolonie Oeverzwaluwen gevestigd in een 
tijdelijke zandhoop van ongeveer 25 m lang en 3 tot 3,5 m hoog. Er 
waren ongeveer 25-30 nestgangen. Helaas hoorden we van dit 
broedgeval pas medio juli en was er dus geen mogelijk deze kolonie te 
volgen. Oeverzwaluwen komen eind maart/begin april uit hun 
overwinteringgebied in West Afrika terug en vertrekken weer in 
augustus/ september. De 4-6 cm brede nestgang, die ze graven kan 
een halve tot een meter lang zijn. Het nest ligt gemiddeld op een lengte 
van een halve meter. Er zijn vaak twee broedsels per jaar. De broedtijd 
loopt van half mei tot in juli, soms tot in augustus. De herfsttrek begint 
in augustus met pieken eind augustus en in september waarna de trek 
in oktober afloopt. Het is een veilige broedplaats. De literatuur vermeldt 
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bij uitzondering predatie door een Wezel of Hermelijn. Verstoring door 
menselijk handelen is de grootste bedreiging 
voor deze kolonies. In Overijssel zijn op 
7 plaatsen zwaluwwanden aangebracht, die 
door Oeverzwaluwen gebruikt worden. De 
Oeverzwaluw is een vrij talrijke broedvogel 
(10.000-20.000 paar) die echter in aantal 
achteruit gaat.

Lepelaars in de Buitenwaarden
In 2006 en 2007 heeft er een paar Lepelaars met succes in de 
Buitenwaarden gebroed. Op 13 mei werd een paar Lepelaars op een 
struik in de Buitenwaarden gezien. OP 15 mei was het duidelijk dat er 
nest was met een broedende Lepelaar. Dit broeden ging door tot 
omstreeks 18 juni en daarna is het nest verdwenen. Omstreeks die tijd 
zouden de eieren uitgekomen moeten zijn. In de neststruik zaten ook 3-
4 reigernesten waarvan de jongen al uitgevlogen waren. Deze reigers 
waren nog geregeld in de neststruik aanwezig. Het is mogelijk dat de 
reigers de Lepelaarjongen geconsumeerd hebben. In juni waren er 
geregeld enkele of meerdere Lepelaars in de Buitenwaarden, die 
foerageerden in de buurt van de nestplaats. Op 20 juni foerageerden er 
4 Lepelaars in de plas bij de pont en 15 Lepelaars in de buurt van de 
nestplaats. Op 3 juli rusten of foerageerden er 15 Lepelaars in de poel 
bij het nest. Op 4 juli leken enige Lepelaars, die duidelijk nog jong 
waren, vliegoefeningen te vertonen. Op 5 en 6 juli werden er ook 3 
jonge Lepelaars gezien en volwassen Lepelaars. Hoe dit te verklaren? 
Het betreffende gebied is onoverzichtelijk. De Lepelaars zijn soms 
moeilijk te tellen en nauwkeurig te observeren. Na de broedtijd verlaten 
Lepelaars de broedplaats, trekken rond en pleisteren enige tijd op een 
geschikte plaats. Afgelopen jaren zagen we in juli/augustus ook vaak 
Lepelaars in de Buitenwaarden, ook jonge Lepelaars. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat de jonge Lepelaars, die begin juli gezien werden 
afkomstig waren van het “verdwenen”nest. Die jongen zouden 
omstreeks die tijd het nest nog niet hebben verlaten. Het is mogelijk dat 
er in de Buitenwaarden een tweede nest geweest is dat ons ontgaan is. 
In juli waren er nog geregeld Lepelaars in de BuW. De laatste 
waarneming is een slapende Lepelaar op 13-VIII. Ook in Fortmond 
werden in juni/juli Lepelaars gezien; Roetwaard 30-VI (2), 12-VII (12). 
Conclusie: Er is weer in de Buitenwaarden gebroed, maar het broedsel 
is mislukt. De mogelijkheid dat er nog een broedsel in de 
Buitenwaarden is geweest valt niet uit te sluiten maar is niet te 
bewijzen. In juni/juli pleisterden in BuW en Fortmond kleine aantallen
Lepelaars, die elders gebroed hebben.

Oeverzwaluw
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Advertentieruimte in de Grutto voor ???
Hele pagina € 35,-
Halve pagina € 25,-
Kwart pagina € 20,-

Informatie: Marth van Roy tel. 0570-522692

De overige waarnemingen
Grauwe Gans: Begin mei BuW (al veel ouders met kuikens en 
halfvolwassen ganzen).
Brandgans: 14-V BuW (3); 20-V BuW (1); 29-VIII BuW(1).
Canadagans: 8-V BuW (2-3); 13-V BuW (3); 15-V BuH (paar met 
kuikens); 30-V Fortmond (paar met kuiken); 14-VI BuW (1); 13-VIII BuH 
(35 ouders en jongen in een groep).
Indische Gans: 14-VI Fortmond (1); 13-VIII BuW (1); 29-VIII BuW (1).
Bergeend: 5-V BuW (1 paar); BuH (1 paar); 8-V BuW (1 paar); BuH (1 
paar); 13-V BuW (1 paar); 3-V Kolk bij Mottenhuis (3-4 paar); 20-VI 
plas bij pont (1 paar); 10-VII BuW (paar met twee jongen). In vorige 
jaren werden er altijd 3-4 paren met kuikens of jongen in de 
Buitenwaarden gezien 
Krakeend: 5-V BuW (1 paar); BuH (1 paar); 8-V en 14-V BuW (1 paar); 
BuH (1 paar); 17-V BuW (1 paar); BuH (1 paar); 30-V Kolk bij 
Mottenhuis (2-3 paren); 25-VII BuH (15).
Slobeend: 14-V BuW (1 paar); 17-V BuW (1 man); 30-V Kolk bij 
Mottenhuis (1 man).
Zomertaling: 14-V BuH (1 man). In vorige jaren waren er veel meer 
waarnemingen.
Kwartel: 4-VII Kappeweg (1 gehoord). Kwartels horen of zien we 
zelden in ons gebied. Het zal een rondtrekkende vogel geweest zijn.
Patrijs: 29-V Rietbergerweg (1); 4-VI Het Anum (paar).
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Grote Zilverreiger: 8-VII BuW (2); 13-VIII BuW (1); 20-VII BuH (1); 29-
VIII BuW (1).
Ooievaar: 3-VIII Den Nul (19); 5-VIII Overkempe (5); 13-VIII BuW (21).
Flamingo: 17-VI (1) Kolk bij Mottenhuis. Waarnemingen.nl vermeldt 
omstreeks die week een of twee Flamingo’s in Randmeer en Flevoland.
Wespendief: 1-V De Gelder (paar baltsend en prooi overdracht); 12-V
De Gelder (1 baltsend); 3-VI De Gelder (1); 11-VII, De Gelder (1)
wespennest uitgravend. Het nest is nog niet gevonden.
Rode Wouw: 15-VII Den Nul-Olst (1) overvliegend.
Bruine Kiekendief: 8-V BuH (1 vrouw) vliegend richting Zwolle; 9-V
Wijhe (1) overvliegend richting Fortmond.
Buizerd, Havik, Sperwer: Zie eerder verschenen rapportages van de 
Roofvogelwerkgroep.
Boomvalk: 1-VI Wesepe, Eikenweg (enkele); 10-VI Fortmond (1); 
26-VI Fortmond (1) jagend op zwaluwen; 30-VI Wechterhold (1); 21-VII 
Elshof (1); VI-VII Holstweg (geslaagd broedsel).
Scholekster: 3-VI Kolk bij Mottenhuis, (45-50) tijdelijke slaapplaats op 
zandbank; 4-VII BuW, (ouder met twee jongen).
Kluut: 3/6-VII Plas bij pont (4). Kluten zien we langs de IJssel hoogst 
zelden. Ook Lepelaars foerageren vaak in deze plas.
Kleine Plevier: 8-V BuW (3 waarvan 2 baltsend); 3-VI Kolk bij 
Mottenhuis (1).
Kievit: 26-VI Holstweg (ca. 80).
Tureluur: 8-V BuH op dijkhelling (2 met kuikens); 8-V BuW (2); 14-V
BuW (2-3); 3-VI Kolk bij Mottenhuis (2); 12-VI BuW (paar) Dit paar
vliegt gericht naar twee kuikens van een Kievit, die ze verjaagt:
mislukte babyroof?
Grutto: 28-V Schippershuizen (1 onvolwassen); 3-V Kolk bij 
Mottenhuis (1).
Wulp: 8-V BuW (paar baltsend); BuH (paar baltsend); 17-V
Kotterikstraat Olst (1); 26-VI Holstweg (9) foeragerend.
Visdief: 8-V BuW (1); 14-V BuW (2); Juni/juli Buitenwaarden en IJssel 
(algemeen).
Gierzwaluw: 17-V Kleistraat Olst (1); v. Laakstraat Boskamp (2); Over 
Gierzwaluwen in Wijhe wordt een apart verslag gemaakt.
Koekoek: 20-V v. Laakstraat Boskamp (gehoord); 29-V BuH (1)
overvliegend; 14-VI Fortmond (2).
Ransuil: augustus Wijhe, park (geslaagd broedsel, roepende en
rondvliegende jongen).
Bonte Specht: 28-VI Langeveldsloo (1 volwassen met jong).
IJsvogel: 14-VI Barlose kolk (1); Fortmond (1); 27-VII Windesheim 
Vogelhut (1).
Groene Specht: Vanaf april geregeld gehoord in De Gelder, vooral bij 
arboretum en langs Raalterweg; 28-V foeragerend langs Hamelweg
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(1); 16-VII kruising Wijhese weg-Raalterweg (1); juli Langeveldsloo 4
(1). Dit is de eerste keer sinds jaren dat de Groene Specht een hele 
zomer in De Gelder aanwezig was.
Huiszwaluw: 19/20-IV Wijhe (eerste waarneming); 14/15-VI 
Wechterhold (9 jongen) rondvliegend; 23-VI Elshof (5 jongen)
rondvliegend; 18/19-VII Elshof (8 jongen) rondvliegend; 22-VIII Elshof 
(6 jongen) rondvliegend.
Boerenzwaluw en Huiszwaluw: Vanaf medio augustus veel trek langs 
de IJssel naar het zuiden.
Gele en Witte Kwikstaart: April-juli BuW, BuH, Fortmond (algemeen), 
ook broedend.
Pestvogel: 13-VI DuW bij Kozakkenveer (1). Pestvogels worden 
hoogst zelden in juni/juli waargenomen.
Winterkoning: 22-VII De Gelder (ouders met 4 uitgevlogen jongen).
Gekraagde Roodstaart: 2-VII Kappeweg (paar).
Roodborsttapuit: 5-VI Kruising Rietbergerweg/Bremmelerstraat
(1 paar); 14-VI zelfde locatie (paar). Dit is de eerste zomerwaarneming 
in onze gemeente.
Kleine Karekiet: 17-VI vijver Kappeweg gehoord.
Grauwe Vliegenvanger: 4-VI Kappeweg bij nestkast (1); Wijhe (nest in 
nestkast, uitgevlogen op 16 juni).
Matkopmees: 19/20-VII v. Laakstraat Boskamp (2).
Wielewaal: Heeft vorig jaar gebroed bij Lierderholthuisweg 2. Meestal 
worden er begin mei Wielewalen in De Gelder gehoord, maar broeden 
was tot nu toe niet waargenomen.
Zanglijster: 28-VII Boskamp, v. Laakstraat (1 man) luid zingend; 2-VIII 
(1 man) luid zingend. Zanglijsters zingen intensief van maart tot medio 
juni. Daarna neemt de zang geleidelijk aan af. Luide zang eind juli/ 
begin april is opmerkelijk.
Zwartkop: 30-V v. Laakstraat Boskamp (1).
Spotvogel: 26-VI Holstweg (1); 26/V-22/VII Elshof (broedvogel).
Bosrietzanger: 30-VI Fortmond (1) gehoord.
Sprinkhaanrietzanger: 27-VII BuH gehoord. Het aantal broedparen in
het IJsselgebied is hooguit enkele paren. De trek verloopt vanaf eind 
juli. De vogel zal een trekker geweest zijn. De vogel wordt vooral 
herkend aan zijn karakteristieke zang, die echter door de ouderen 
onder ons niet meer gehoord wordt.
Braamsluiper: 14-VI Wijhe bij Dijkzicht gehoord; Wijhe bij Nijlandstraat
(gehoord). Dit is een tamelijk algemene niet opvallende vogel, die 
vooral waargenomen wordt door zijn zang.
Grauwe Klauwier: Er is dit jaar weer met succes gebroed in het 
Hanzebos bij de Zoogenbrink. Waarschijnlijk 3 jongen uitgevlogen.
Raaf: 18-VI Velserdijk (2-7) rondvliegend; 26-VIII Elshof (2).
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Putter: 19-V Kappeweg (2), 5-VI (nest), 10-VII (2e broedsel, jongen 
eerste broedsel vliegen rond); 24/V-22/VII Elshof (geslaagd broedsel).
Geelgors: 2-VII Kappeweg gehoord; VI-VIII Elshof-Langeveldsloo 
(meerdere).
Rietgors: V-VIII BuH, BuW, Fortmond, Windesheim (algemeen in 
rietkragen).

De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Dick Brem, 
Henny Brem, José Eijkelkamp, Wil Gerritsen, Ina Hascher, Margriet 
Heuvelink, Jan Klungers, Annemiek Leusink, Marian Lijftogt, Peter Pol, 
Wim van Riel, Elly Smink-Niehoff, Lammert Voos en ondergetekende.

Contact adres vogelwaarnemingen:
Gerard Schulten, tel. 0570-521542 of ggm.schulten@planet.nl.

Gehoord in de natuur
Waarom de uil alleen ’s nachts vliegt
Waarom de uil alleen ’s nachts vliegt, of hoe het vuur op de aarde is 
gekomen.
Er doet een verhaal de ronde dat toen de aarde geschapen was, er een 
ding ontbrak: het vuur. Het vuur bevond zich nog in de hemel. Waar
zouden de aardbewoners zijn zonder vuur? Het vuur moest dus uit de 
hemel gestolen worden, maar wie zou dat kunnen doen? De vogels 
waren een goede kandidaat want die konden het dichtst bij de hemel 
komen. De zwaluw bood zich meteen aan. Maar, wat een ramp! Het 
vuur mocht natuurlijk niet worden losgelaten. En die arme zwaluw liet 
het vuur vallen en verbrandde zijn staart. Dat is de reden waarom 
zwaluwen zo’n 
gaffelstaart hebben. 
Ze hebben dat van 
hun moeder geërfd. 
Toen wilde het 
Winterkoninkje de 
gevaarlijke taak wel 
op zich nemen. Maar 
ook zijn veren 
werden door het 
vuur aangetast, 
maar het moedige 
vogeltje zette door. 
Dat kostte 
uiteindelijk al zijn 
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veren en het arme diertje werd zo kaal als een worm. Maar de andere 
vogels kregen medelijden en ieder vogeltje schonk een pluim voor 
nieuwe veren. Alleen de kat-uil weigerde iets te geven. Dat is de reden 
waarom het Winterkoninkje zo veel bonte kleuren heeft. En de uil? Die 
durft alleen nog maar ’s nachts te vliegen, want hij weet dat alle dieren 
boos op hem zijn en als de kans zich voordoet wraak willen nemen. Zo 
is het vuur dus bij de mensen gekomen, écht waar!!!! 

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel.

Natuurweb
www.fietseninoverijssel.nl
Genieten van de natuur op de fiets? Na een vernieuwingsslag is de site 
www.fietseninoverijssel.nl weer online gegaan. Gestoken in een fris, 
nieuw jasje biedt de site een schat aan informatie over het 
fietsroutenetwerk in Overijssel. De site biedt actueel fietsnieuws, 
informatie over de Overijsselse regio's en de fietsvriendelijke bedrijven 
in Salland, maar ook online routeplanners. 

Wist u dat….
- onze vereniging de afgelopen maanden gegroeid is met meer dan 
30 (!) nieuwe leden. Dat betekent dat we per 1 september 161 leden en 
15 donateurs hebben. En dat is niet niks! Deze nieuwe leden zijn 
geworven door actieve mensen van de vogelwerkgroepen die 
nestkasten plaatsten en tegelijkertijd die mensen lid van het IVN
hebben weten te maken! Hartstikke goed!
En natuurlijk hartelijk welkom nieuwe leden!

- het IVN-landelijk (met steun van vrijwilligers uit de IVN-afdelingen) 
samen met Vivara en enkele groene partners naar de wereld 
tuinbouwtentoonstelling Floriade gaat. De Floriade-inzending heeft als 
thema ‘Through Animal Eyes’: Beleef en ervaar de wereld van de 
natuur door de ogen van de dieren. Aan de hand van dit thema hebben 
vier studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein een prachtig 
ontwerp gemaakt. Op een terrein van bijna 1.000m2 onder de 
kabelbaan wordt een natuurbelevingswereld gecreëerd waar kinderen 
én volwassenen zich kunnen verwonderen over de natuur in hun nabije 
omgeving en zoals een dier deze wereld kunnen beleven.
De Floriade is in de regio Venlo en duurt van 5 april t/m 7 oktober 2012.
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Bestuur
Voorzitter Hanny van der Werff 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 VACANT info tel. 0570-523091
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 Bernard Heijdeman  tel. 0570-523091

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 Hanny van der Werff tel. 0570-523091

excursies@ivn-wijhe-olst.nl
Jeugdactiviteiten VACANT

jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
Redactie De Grutto zie blz 1
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