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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.  

Zie ook www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Van de redactie 
Sinterklaas is het land uit en Kerstmis is alweer in zicht als ik begin te 
werken aan dit decembernummer van De Grutto.  
De media besteden volop aandacht aan de nieuwe Natuurwet van 
minister Bleker die in de maak is. Zoals die wet er nu uitziet, heeft deze 
verstrekkende negatieve gevolgen voor natuurbeheer en natuurbehoud 
in heel Nederland en dus ook bij ons. Veel organisaties en particulieren 
protesteren hiertegen. Er komt zelfs een protestbos en iedereen kan 
dat steunen door een boom te kopen. Jij ook! 
Er zijn gelukkig ook positieve berichten en die komen van dichtbij: het 
gaat goed met de heemtuin, een kolonie Gierzwaluwen krijgt onderdak 
en er is een jonge Zeearend gesignaleerd. Zie verderop in dit blad. 
Onze werkgroepen waren en blijven actief en er valt weer van alles te 
melden uit de afgelopen periode, zoals blijkt uit de diversiteit van de 
bijdragen aan dit nummer. 
Graag wens ik je veel lees, kijk-, doeplezier ! En tot ziens op een van 
onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 

OPROEP!!! 
Gezocht: penningmeester 
Jaap de Jong, onze penningmeester is verhuisd naar Meppel.  
Dat betekent 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 jou 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.  
 
 

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 is ook deze winter weer aan de 
slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De werkdagen zijn de 2e 
zaterdag van de maand, namelijk: 14 januari, 11 februari en 11 maart. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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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. 
 
Andere activiteiten in voorbereiding 
In de komende maanden organiseren we nog andere activiteiten. Op 
het moment dat dit nummer naar de drukker ging, was er nog te weinig 
van bekend. Daarom verwijs ik je naar de regionale kranten, huis-aan-
huisbladen en de site www.ivn-wijhe-olst.nl.  
 
 
Cursussen 
IVN Scharrelkids: leren spelen in de natuur 
IVN-cursus voor (groot)ouders en kinderen in Infocentrum IJssel Den 
Nul. Vol met tips en wetenswaardigheden over natuur en 
natuurbeleving voor (groot)ouders met (klein)kinderen. 
Spelen in de natuur is goed en gezond voor kinderen. Veel kinderen en 
ouders weten niet meer hoe je leuk buiten kunt spelen. Daarom biedt 
IVN Wijhe-Olst de cursus Scharrelkids aan.  
Contact met de natuur is heel belangrijk en gezond voor opgroeiende 
kinderen. Kinderen spelen in de natuur immers veel gevarieerder en 
creatiever dan binnen. Of het nu lente, zomer, herfst of winter is. In een 
groene omgeving kunnen ze hun energie kwijt, leren ze risico‟s 
inschatten en worden ze fitter en slimmer. 
De cursus Scharrelkids start op woensdag 4 april 2012.  
Het 1ste cursusdeel is alleen voor de (groot)ouders op woensdag 4 en 
11 april vanaf 19.30 uur in het nieuwe Infocentrum IJssel Den Nul. 
Vervolgens is het 2de cursusdeel buiten met uw (klein)kinderen op 
zaterdag 14 april „s morgens vanaf 9.30 uur in de omgeving van dit 
centrum. En tot slot is er een afsluitende avond voor alleen de 
volwassenen op woensdag 25 april.  
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De cursus kost € 25,-. IVN-leden krijgen € 5,- korting. De cursus gaat 
door bij minimaal 8 en maximaal 12 volwassenen. Maximaal kunnen 24 
kinderen (4–12 jaar) meedoen.  

 

Voor vragen en opgave voor de cursus kunt u terecht bij Margriet 
Heuvelink, tel. 0570-524594 (bij afwezigheid voicemail inspreken) of 
margriet.heuvelink#gmail.com.  
Kijk ook op www.scharrelkids.nl. 
 
 

Van het bestuur 
Terugblikkend op het afgelopen jaar, is er door alle werkgroepen met 
veel enthousiasme heel veel werk verzet. We hebben het 40-jarig 
bestaan van de heemtuin feestelijk gevierd. Nogmaals dank aan 
iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. We hebben veel nieuwe 
leden erbij gekregen, dankzij de werkgroep Uilen, n.a.v. het plaatsen 
van uilenkasten. Ongeveer 26 jaar geleden is een start gemaakt met 
het begeleiden van de paddentrek. In de loop der jaren zijn veel 
vrijwilligers actief geweest om voor al die padden een veilige oversteek 
mogelijk te maken. 
Het bestuur heeft zich uitgesproken tegen de bouw van het 
appartementencomplex in het park Wijhezicht. Er is overleg geweest 
over de inrichting van het park. Er zijn suggesties gedaan om de 
natuurwaarden en de kwaliteit van het park te vergroten. Wat er met de 
suggesties gedaan wordt, is tot op heden nog niet duidelijk. De eerste 
contacten met het infocentrum IJssel Den Nul zijn gelegd. Het IVN zal  

(Groot)ouders en kinderen actief buiten aan de slag 
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bij de besprekingen over het gebruik van het veld voor het centrum 
betrokken worden in verband met de aanleg van een eventuele 
eenvoudige heemtuin. 
Op 24 januari 2012 is de volgende bestuursvergadering gepland. Zijn 
er zaken die volgens jou de aandacht vragen, laat het ons weten. 
Oproep aan alle leden: wil jij onze nieuwe penningmeester worden??? 
Namens het bestuur wens ik jullie allen fijne feestdagen toe en een 
gelukkig en gezond 2012. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
E-mailadressen leden gevraagd 
Het bestuur wil graag de leden sneller kunnen informeren over actuele 
zaken. We zijn nu afhankelijk van de website, De Grutto of de huis aan 
huisbladen. Nadeel van de website is dat deze niet frequent wordt 
gelezen, terwijl De Grutto maar 4 keer per jaar verschijnt.  
Daarom willen wij u vragen om uw e-mailadres door te geven aan  
Jaap Gerkes, secretaris#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 
Paddentrek  
Wijhe: 26 februari t/m 12 april 
De paddentrek in 2011 in Wijhe is in goede banen geleid met de hulp 
van 15 vrijwilligers voor de opbouw en afbraak van de voorzieningen én 
het dagelijks controleren van de emmers. Ook de brandweer, 
medewerkers van Peter Pol, het waterschap, de gemeente en Formido 
hebben hun steentje bijgedragen. 
Voor het eerst is meegedaan aan de digitale landelijke registratie van 
het aantal levende en dode dieren op de site www.telmee.nl. Op 
www.paddennu.nl waren de resultaten op de voet te volgen.  
In 2011 zijn in Wijhe 1697 dieren levend overgezet, namelijk 1391 
padden, 200 kikkers en 106 salamanders. Dit zijn 286 dieren meer dan 
in 2010. De toename is grotendeels toe te schrijven aan meer 
overgezette kikkers en salamanders. In het traject Onder de Gelder 
nabij de Raalterweg zijn 497 van de 1391 padden overgezet. Het 
merendeel (894 padden) is overgezet in het gedeelte met de tunnels bij 
Groot Koerkamp, vooral na de brug over de Zandwetering. 
In het traject Onder de Gelder zijn in 2010 793 padden overgezet, in 
2011 waren het 497 padden, een afname van bijna 300 padden (37%). 
Een duidelijke verklaring is hier niet voor. Het is mogelijk dat door 
onbekenden padden zijn overgezet, maar 300 is wel erg veel. Het 
aantal kikkers en salamanders was wel groter dan vorig jaar. In het 
tunneltraject bij Koerkamp zijn 335 padden meer geteld dan vorig jaar.  
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Olst: 10 maart t/m 5 april 
In 2010 zijn Jan en Anneke van Dijk gestart ‟s avonds amfibieën te 
rapen langs de Wethouder Dekkerlaan in Olst en ze over te zetten naar 
de vijver bij de Kortricklaan. In 2011 hebben zij met nog 3 vrijwilligers 
de voorzieningen voor de paddentrek opgebouwd en de amfibieën 
overgezet. In totaal zijn 481 dieren levend over gezet, namelijk 414 
padden, 51 Bruine Kikkers, 3 Groene Kikkers en 13 salamanders. Het 
aantal dode dieren betrof 40 padden, 7 Bruine Kikkers en 1 Groene 
Kikker. De voorzieningen in Olst zijn eerder opgebroken dan in Wijhe 
omdat op 31 maart de eerste 2 padden en 1 kikker al weer op de 
terugweg waren. 
 
In het voorjaar van 2012 wordt het overzetten van padden, kikkers en 
salamanders zowel in Olst als Wijhe weer opgepakt. Het blijft 
noodzakelijk om deze prachtige dieren van een wisse dood te redden. 
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven bij ondergetekenden. 
 
Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
 
 

Voor de Jeugd 
IJsfiguren maken op een ijskoude dag 
Het wachten is op de eerste dagen met vorst. Je kunt prachtige 
ijsfiguren maken en ze in de tuin ophangen. Als de temperatuur onder 
de 0 graden blijft kunnen ze een beetje zon wel overleven en gaan 
zelfs prachtig schitteren. 
Vul een aluminium of kunsstof (bak)vorm met ongeveer 3 cm water. 
Zet hem op de koudste plaats in de tuin (of vriezer). Als hij helemaal 

bevroren is, haal je hem snel binnen uit de 
vorm door de vorm in lauw water te leggen. 
Leg het ijsfiguur op een handdoek. 
Met een hete priem of schilmesje verwarmd 
in een waxinelichtje, maak je buiten een gat 
in het ijsfiguur om het op te kunnen 
hangen. Het gat maken duurt even. Als je 
het gat te snel wil maken, kan je figuur 
barsten. 
Je kunt ook allerlei gekleurde voorwerpen, 

zoals rozenbottels en klimop mee invriezen. Voorkom wel dat vogels 
een bad nemen in je ijsvorm. 
 
Nog een trucje met ijs:  
Til een ijsblokje op met een draad, 
zonder het ijsblokje aan te raken.  
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En dat gaat zo: 
Neem zout, ijsblokjes en dik garen. Dompel de draad in water en leg 
het op het ijsblokje. Sprenkel een beetje zout over de draad en wacht 
ongeveer 3 seconden. Til de draad op: het ijsblokje zit vast. 

Door het koude ijs bevriest het 
water, zodat de draad vast komt te 
zitten in het ijsblokje. De ijsblokjes 
moeten wel hard bevroren zijn 
anders lukt het niet. 
Als je toch ijsblokjes bevriest en er 
een touwtje aan maakt, hang ze dan 
bij strenge vorst buiten aan een 
struik in de tuin. Al die bengelende 
ijsblokjes zijn feestelijk om te zien. 

Eventueel doe je de touwtjes al in het water in het bakje voor je ze 
buiten of in de vriezer laat bevriezen. Geduld … en succes! 
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 
 
 
Libellentandem 
In het voorjaar van 2011 heb ik deelgenomen aan een cursus 
Amfibieën en Libellen van IVN Wijhe-Olst. Daaraan was ook een 
excursie verbonden. Op de geplande excursiedag was het jammer 
genoeg geen goed weer voor libellen. Daarom gingen we op 25 
september 2011 nog een keer het veld in om libellen te onderzoeken. 
We hadden nu geluk, want het werd mooi zonnig weer, ook al was het 
al laat in het seizoen. Het werd een fascinerende dag!  
Onder aanvoering van Evert Ruiter, die met een klapnet gewapend 
was, doken we de Duursche Waarden in. Onderweg kwamen we van 
alles tegen. Naast juffers en libellen zagen we een waterschorpioen, 
kleine Bastaardkikkertjes, de huid van een rivierkreeft, een spitsmuis 
en nog veel meer. We hadden geluk met Evert als gids, want hij was 
van alle markten thuis en wist over alles een heleboel te vertellen. En 
dat deed hij erg enthousiast! 
Natuurlijk legde hij ook uit hoe je libellen kunt vangen. Hij deed voor 
hoe dat moest en hoe je die beestjes kunt vasthouden zonder ze te 
beschadigen. Aan de hand van enkele gevangen beestjes legde hij 
toen uit wat het verschil is tussen juffers en libellen. Op een gegeven 
moment zei hij dat hij een tandem zag. Hoezo tandem? Dat blijken 
twee elkaar vastgrijpende libellen of juffers te zijn. Als een vrouwtje een 
territorium binnenkomt, probeert het mannetje haar met zijn 
achterlijfaanhangsels te grijpen: bij de juffers aan het halsschild, bij 
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echte libellen direct achter de kop. Als de koppeling lukt, vliegen ze in 
tandemvlucht verder, het mannetje voorop. Het komt ook voor dat er bij 

de koppeling 
vergissingen 
worden gemaakt. 
Dan zie je dus een 
tandem van 
verschillende 
soorten 
rondvliegen. 
 
Op de site van 
IVN Wijhe-Olst 
vind je nog meer 
foto‟s die tijdens 
de excursie 
gemaakt zijn door 
Nelleke Mein-
Kamminga.  
Wist je trouwens 
dat er een site is 
met filmpjes van 

libellen en juffers? Kijk maar op http://www.video.dutchdragonflies.eu. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Onderdak voor Gierzwaluwen  
Werkgroepcoördinator Ronald Boerkamp is gefascineerd door 
Gierzwaluwen. Als hij er een ziet of hoort vliegen, blijft hij rustig een uur 
staan om te kijken waar de vogel zijn nest heeft. Dat doet hij al enkele 
jaren. Hij heeft de Wijhese gierzwaluwpopulatie goed in het oog en de 
ontwikkelingen stemmen hem niet vrolijk: het aantal broedparen neemt 
af. "De Gierzwaluw heeft veel aan mensen te danken. Maar in 1992 is 
wettelijk bepaald dat gaten groter dan twee centimeter in gevels en 
daken van huizen niet meer mogen. Dat dreigt Gierzwaluwen de das 
om te doen, in razend tempo", aldus Ronald. Door een bijdrage uit het 
IJsvogelfonds van Vogelbescherming in 2006 is het werk van de 
werkgroep Stadsvogels van het IVN Wijhe-Olst in een 
stroomversnelling gekomen. De pers bleek veel belangstelling voor het 
project te hebben en dat zorgde voor een sneeuwbaleffect: Zo nam de 
gemeente Olst-Wijhe, na de bekendmaking van de prijs, meteen 
contact op met de werkgroep. Zij werd uitgenodigd om zich te 
presenteren op een gemeentelijke verenigingenmarkt waar de 

Heidelibel              foto Nelleke Mein-Kamminga  
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burgemeester in zijn toespraak aandacht besteedde aan het onmisbare 
werk van vrijwilligers en daarbij expliciet verwees naar IVN Wijhe-Olst. 
Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2011 zijn, op verzoek van 
en met adviezen door de werkgroep, 10 huifjes voor Gierzwaluwen 
ingepast. De gemeente en de werkgroep weten elkaar sindsdien 
makkelijk te vinden als er vragen zijn op vogel- en natuurgebied. 
Daarnaast heeft men goede contacten op kunnen bouwen met de 
plaatselijke woningbouwvereniging. "In de wijk Wiederhorsten zit de 
grootste kolonie Gierzwaluwen van Wijhe, ongeveer 25 paartjes", 
vertelt Ronald, “ongeveer de helft van het Wijhese totaal. We hebben 
hier nestkasten opgehangen voor de Gierzwaluw. Bewoners konden 
zelf aangeven of zij nestkasten wilden en het animo onder de bewoners 
was groot. Ongeveer éénvijfde van de bewoners hier heeft zich 
aangemeld voor het project. Geweldig!” De woningbouwvereniging 
reageerde enthousiast op de actie en heeft de nestkasten betaald. 
Deze actie zorgde er uiteindelijk voor dat het behoud van 
nestgelegenheid voor de Gierzwaluw en andere vogels werd 
meegenomen in de renovatieplannen die nu uitgevoerd worden. De 
woningbouwvereniging gaat meer dan 30 neststenen inbouwen en er 
komen vogelvides. “Door renovaties zijn de afgelopen jaren hele 
kolonies Gierzwaluwen en stadsvogels verdwenen. Nu er aandacht is 
voor stadsvogels kunnen we ze behouden voor dit soort wijken. Het 
project in de Wiederhorsten is een goed voorbeeld daarvan”. 
 
Bron: Vogelnieuws. 
 
 

Met de IJsselboswachter op pad 
Even voorstellen: 
Vanaf 1 november 2011 ben ik de nieuwe boswachter voor 
Staatsbosbeheer aan de Sallandse IJssel tussen Deventer en Kampen. 
De afgelopen 3 jaar ben ik met veel plezier boswachter in de 
Achterhoek geweest. Alles heeft echter zijn tijd. En het was tijd voor 
iets nieuws. De functie aan de IJssel kwam recent vrij en voor mij 
precies op een goed moment om te solliciteren. Jaren geleden begon ik 
in de Duursche Waarden mijn carrière bij Staatsbosbeheer als 
vrijwilligster in de voorlichting bij Wil Gerritse. De IJssel is de mooiste 
rivier van Nederland en om hier te mogen werken is echt geweldig. 
Mijn goede contacten met IVN Deventer, KNNV, Stichting. 
IJssellandschap en de vrijwilligers van Staatsbosbeheer maken mijn 
start nog interessanter. Want alleen samen kunnen we voor het 
landschap, de natuur en de recreant en burger veel betekenen.  
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Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om in de Grutto regelmatig 
artikelen te schrijven van leuke, ontroerende, spannende, informatieve 
of avontuurlijke belevenissen van een IJsselboswachter. 
Eigenlijk bewijst de praktijk van alledag dat een boswachter niet meer 
zo veel buiten komt. Ook in dit beroep is het bureauwerk leidend 
geworden. Toch wil ik elke gelegenheid met beide handen aangrijpen 
om het veld in te gaan. Bijvoorbeeld voor „wandelende„ overleggen, 
maar ook voor inspiratie voor De Grutto artikelen. Kopij voor de Grutto 
stuur ik ook naar IVN Deventer, wel zo efficiënt. 
Ik zal op twee locaties werkzaam zijn. De officiële standplaats is 
Rijssen waar de overleggen met collega‟s gepland worden. In het 
spiksplinternieuwe infocentrum IJssel Den Nul zal ik ook veel aanwezig 
zijn, want hier is mijn eigen kantoor en kan ik bezoekers ontvangen. 
Iedereen is hier van harte welkom! 
Noteer alvast: 19 april 2012, de officiële opening van Infocentrum IJssel 
den Nul. Vervolgens zijn er 3 dagen lang allerlei activiteiten gepland.  
 
IJsselboswachter Anja, a.nijssen#staatsbosbeheer.nl 
Boswachter Voorlichting en Recreatie Staatsbosbeheer 
 
 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Wetens- en wederwaardigheden 
Het jaar 2011 bracht de heemtuin veel geluk, na een jaar met veel 
zorgen. Zorgen omdat er te weinig vrijwilligers waren en we het werk 
met elkaar eigenlijk niet aan konden. Een waarschuwend stuk in de 
kranten dat de heemtuin het 40-jarig jubileum in 2011 niet meer zou 
halen en een oproep voor vrijwilligers in de kranten in het voorjaar van 
dit jaar leverde een aantal nieuwe vrijwilligers op. De grootse zorgen 
waren voorlopig voorbij! 
Er kwam twee keer een groep mensen werken in de heemtuin als 
teambuilding. De Rabobank kwam met een ploeg en de gemeente. Erg 
leuke dagen en een werk dat er dan verzet werd!!!! 
Elke week werd er op woensdagavond en donderdagmorgen met veel 
enthousiasme gewerkt in de heemtuin. Bomen en struiken die al een 
tijd niet meer gesnoeid waren hebben een gedaantewisseling 
ondergaan. De heggen, paden en perken werden netjes bijgehouden. 
In de natte zomermaanden was dat nog wel eens een probleem. 
Gelukkig hadden we toen ook weinig bezoekers door het natte weer. Al 
het houtwerk kreeg dit jaar ook nog een verfbeurt en de voorste brug 
werd opgeknapt door Arno en Ernst. 
Dat we dit jaar erg veel last hadden van lawaai van de nieuwbouw van 
het Weijtendaal was wel jammer, maar dat is gelukkig nu achter de rug. 
Tijdens het jubileumfeest op 1 juli hadden we ook weer last van lawaai 
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in de heemtuin, maar nu van een groepje muzikanten dat gezellige 
Ierse muziek speelde in de heemtuin, wat nog nooit vertoond was. 
Zelfs ontstond er een polonaise door de heemtuin onder leiding van 
Jan, de initiatiefnemer van de tuin! 
Dit jaar zijn er nieuwe hoekjes gemaakt door Gerard. Een 
“distelhoekje”, een nieuwe hoek in de Stinzenhoek en zaaibedden met 
nieuwe planten tegen de heg van het Weijtendaal, om later weer uit te 
zetten in de heemtuin. Ook de zandberm werd heel secuur ontdaan 
van “onkruid”, zodat daar alleen de planten bleven groeien die er 
thuishoren. 
De rondleidingen op steeds verschillende dagen en tijdstippen leverde 
dit jaar gelukkig wel nieuwsgierige bezoekers op in tegenstelling tot 
vorig jaar. 
 

 

Op de landelijke Natuurwerkdag heeft een groep van wel 17 personen  
uit Wijhe en omgeving, de heemtuin winterklaar gemaakt. Het ging zo 
goed en snel dat we na deze dag het hek op slot konden doen.  
Nog steeds geldt: Wie ons, al is het maar één keer per maand, wil 
komen helpen met b.v. schoffelen, snoeien of onkruidtrekken, u bent 
van harte welkom!  
Op zaterdagochtend 10 maart gaan we de tuin weer klaarmaken voor 
het bezoek! Zet die datum alvast in uw agenda!  
Een goed voornemen voor 2012?!? Een fijne winter gewenst! 
 
Annet van der Veen, namens de heemtuinwerkgroep. 

Gabi en dochter Tessa uit Zwolle tijdens de landelijke Natuurwerkdag in de heemtuin 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September-december 2011 
De gebruikte afkortingen: BuH=Buitenwaarden Herxen; 
BuW=Buitenwaarden Wijhe; DuW=Duursche waarden; 
WsW=Welsummer waarden. De Romeinse cijfers IX-XI staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. C.= ongeveer. 
 
Trekkers en wintergasten 
De herfst vertoont het vertrouwde beeld van overtrekkende vogels op 
weg naar het zuiden en de aankomst van wintergasten. Zangvogels 
zoals Vinken, Spreeuwen, Lijsters, Leeuweriken, Graspiepers etc. 
vliegen voornamelijk in kleine groepjes in ZW tot ZZW richting over 
onze streek. Door de vlieghoogte en grote spreiding in tijd en ruimte 
vallen ze niet op, maar het gaat hier om zeer grote aantallen. De hier 
onder gegeven waarnemingen voor Graspieper, Vink en Lijster zijn 
gedaan door speciaal op trekkende zangvogels te letten en zijn dus 
niet representatief voor de werkelijkheid. Ganzen en eenden volgen 
grotendeels de IJssel. Grote groepen Grauwe Ganzen en Kolganzen, 
die uit het noorden binnenvliegen, zijn het beste te zien in oktober bij 
Herxen. 
Een wintergast, die deze maanden meer talrijk lijkt 
te zijn dan in vorige jaren, is de Ruigpootbuizerd. 
Googlen naar Waarneming.nl laat zien dat de 
Ruigpootbuizerd deze herfst op diverse plaatsen 
in ons land regelmatig waargenomen is. De 
Ruigpootbuizerd, die over ons land trekt of 
overwintert, broedt in Noorwegen. Vorig jaar was 
de Ruigpootbuizerd landelijk gezien talrijker dan 
normaal, maar er zijn geen waarnemingen uit 
onze gemeente. Dit jaar zijn er twee 
waarnemingen, respectievelijk in oktober en 
november. De Ruigpootbuizerd kan gemakkelijk verward worden met 
een min of meer witte, gewone Buizerd. Waarneming.nl geeft goede 
foto‟s van de Ruigpootbuizerd.  
De Klapekster is ook een doortrekker of wintergast, die we hoogst 
zelden langs de IJssel zien. De vogels zijn afkomstig uit Zweden. 
Nachttrekkers, overdag tijdens een tussenstop waargenomen, zijn de 
Tapuit, Roodborsttapuit, Tjiftjaf en Zwartkop. 
 
De overige waarnemingen 
Wilde Zwaan: 17/24/26-XI Kappeweg (4 volwassen; 4 juveniel); 30-XI 
BuW op slaapplaats tussen Kolganzen (2 volwassen; 4 juveniel). 

Ruigpootbuizerd 



● Inlijst-atelier

● Verkoop en advies van kunst

● Schilderijen, keramiek en glas

● Kunstenaarsbenodigdheden

Nieuwe Markt 10, 8102 CG Raalte, Tel.: 0572 - 363009, Fax: 0572 - 363019              
E-mail: info@doriehaarman.nl   www.doriehaarman.nl

De kunst van

ontmoeten!

De Waag 11, 8102 CK Raalte, Tel.: 0572 - 363009, Fax: 0572 - 363019
E-mail: info@doriehaarman.nl   www.doriehaarman.nl

Kunsthandel en kunstuitleen

Vanaf heden ook een 
aparte bar

Sponsors
IVN-afdeling De Grutto

en Heemtuin Veermans Hof IJsselflora

Rabobank    
Formido Wijhe    Apotheek Wijhe  
Gemeente Olst-Wijhe   Bouwbedrijf Hemeltjen  
Groot Koerkamp Tuincentrum Schildersbedrijf Bouwmeester



Boni Supermarkt Wijhe Ma t/m  do  08.00-20.00
Langstraat 83 Vrijdag  08.00-21.00
8131 BB  Wijhe Zaterdag 08.00-20.00
0570-521879
www.bonisupermarkt.nl

Langstraat 7,  8131 BA  Wijhe
Tel. 0570 - 523 899 - Fax 0570 - 524 038

Voor  Wassen * Drogen * Koelen * Vriezen
Audio * Video * KTV * Schotels

Huishoudelijke Artikelen
én een Eigen Technische Dienst
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Kolgans: 11-IX BuW (1); 9/14/16/19-X BuH (vluchten van 20-50 vogels 
invliegend uit richting Zwolle); november (talrijkste gans in 
IJsselgebied); 26-XI Kappeweg (c. 200); 30-XI slaapplaats in BuW 
(2000-2400). 
Rietgans: Kappeweg (5). 
Indische Gans: 11-IX BuW (1). 
Canadese Gans: 2-IX BuH (23); 23-IX BuH (13); 16-X DuW (7 in 
IJssel); 23-X DuW (5). 
Toppereend: 10-IX Soestwetering Olst (8). September is uitzonderlijk 
vroeg voor deze eend, die we hoogst zelden in weteringen etc 
aantreffen. Wellicht gekweekte of tamme exemplaren.  
Nonnetje: 12-XI BuW (2 vrouw). Vroege datum voor ons gebied. 
Grote Zaagbek: 24-XI Wijhe, kolk naar veerpont (1 vrouw). Vroege 
datum voor ons gebied; 26-XI Welsum, uiterwaarden (3 man, 5 vrouw). 
Smient: 23-IX Wijhe, kolk naar veerpont (6). Mannetjes komen op 
kleur, nog niet geel op de kop. 9-X zelfde locatie (20). Mannetjes 
geleidelijk op kleur; 14-X zelfde locatie (80-100) bijna alles op kleur;  
16-X zelfde locatie (80-100) alles op kleur. November, algemene 
talrijke eend. 
Slobeend: 6-XI Wijhe, kolk naar veerpont (4); 13-XI BuW (50-100);  
23-X DuW, kijkscherm (1). 
Wintertaling: 16-X BuW (5); 30-X Wijhe, kolk naar veerpont (5); 6-XI 
zelfde locatie (8);13-XI (10). 
Krakeend: 18-IX Duursche Waarden (4); 16-X BuW (5); 19-X BuW 
(20); 30-X Wijhe, kolk naar veerpont (4); 13-
XI BuW (50-100); 23-X DuW, vogelhut (2 ). 
Patrijs: 16-X Schippershuizen (12). 
Kwartel: 12-IX Broekland (2). 
Fuut: 23-X DuW (4); november BuH, BuW, 
DuW algemeen maar niet talrijk. 
Dodaars: 16-X Wijhe, kolk naar veerpont 
(1); 19-X zelfde locatie (1); 30-X (3); 16-X 
DuW (2). 
Grote Zilverreiger: 2-IX BuH (3); 4-IX BuW 
(3); BuH (2); 10-IX Soestwetering Olst (1); 
11-IX BuW (5); BuH (2); 16-IX BuW (1); 18-
IX Duursche Waarden (2); 23-IX BuW (3); 
24-IX BuW (5); 9-X BuW (7); 14-X BuW (7); 
16-X BuW (16); 19-X BuW (4); 13-XI BuW (2); 16-X DuW (4); 3-XI 
Barlose Kolk (2); 4-XI Boskamp (1); 24-XI BuW (4). De landelijke telling 
van Grote Zilverreigers op slaapplaatsen op 5 november vond geen 
slapers in de BuW, waar in vorige jaren ongeveer 6 vogels gezien 
werden. Wel 22 slapers in de DuW. 30-XI BuW (2-3 slapers, maar 
locatie niet duidelijk. 

Zeearend 
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Lepelaar: 18-IX Duursche Waarden, vogelhut (5 juveniel). Dit is een 
late waarneming. 
Zeearend: 12-X BuW (1 juveniel). 
Blauwe Kiekendief: 16-X Schippershuizen (1 man); 13-XI BuW  
(1 man). 
Buizerd: 16-X BuW (1) wit exemplaar; pleisterend. 
Ruigpootbuizerd: 14-X BuH (1) pleisterend; 12-XI BuW (1) 
pleisterend. 
Visarend: 23-IX BuW (2 juveniel) overvliegend richting Deventer. 
Boomvalk: 1-IX Elshof (1); 15-IX Elshof (1); 7-XI Nieuwe Wetering (1). 
Dit is een late waarneming. 
Kraanvogel: 19-IX Wijhe (2) overvliegend richting Deventer. 
Kievit: 4-IX Boskamp (4); 10-IX Soestwetering Olst (200); 9-X BuW 
(10-20); 14-X BuW (c. 30); 19-X BuW (c. 60); 21-X Boskamp (20); 12-
XI BuH (6); 23-X DuW (8) foeragerend. 
Watersnip: 24-IX BuH (1); 26-IX BuH (4); 16-X BuH (c. 40) 
rondvliegend; 16-X DuW (1). 
Witgat: 24-IX BuW (3). 
Zwartkopmeeuw: 24-IX BuW (2 volwassen) insecten jagend. 
Holenduif: 23-X DuW (1). 
Ransuil: 20-XI Duursche Waarden, ‟t Haasje (13). 
IJsvogel: 18-IX Duursche Waarden (1); 29-X vijver bij Wesepe (1);  
16-X DuW (1); 23-X DuW, IJssel (1). 
Groene Specht: 25-X en 10-XI De Gelder (gehoord); 30-X Kappeweg 
(gezien). 
Veldleeuwerik: 16-X BuH (20) ZZW overtrekkend; 23-X DuW (1) 
overtrekkend. 
Graspieper: 9-X BuW/BuH (breed front trek in ochtend, ZW-WZW); 
BuW/BuH 19-X (breed front trek, ZW); 23-X DuW (1) overtrekkend. 
Witte Kwikstaart: 4-XI Boskamp (7). 
Roodborsttapuit: 16-X DuW (1). 
Tapuit: 2-IX fietspad langs BuH (5). 
Zanglijster: 23-X (1) in Meidoorn. 
Grote Lijster: 16-X BuH (50) 
overtrekkend. 
Koperwiek: 13-XI BuW (10). 
Tjiftjaf: 10-IX Boskamp (1). 
Kramsvogel: 19-X BuW (50 +) in  
meidoornstruiken; 30-X Kappeweg (50)             Groene Specht 
overvliegend; 13-XI BuH (c. 70). 
Zwartkop: 26-XI Kappeweg. Dit is een erg late waarneming. 
Klapekster: 23-X op grens Olst/Deventer tussen N337 en IJssel (1). 
Raaf: 20-IX Elshof (1); 29-IX Elshof (1); 17-XI Elshof (1). 
Putter: 18-IX Duursche waarden (5); 16-X DuW (15-20). 
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De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, José 
Eijkelkamp, Wil Gerritse, Margriet Heuvelink, Gert Jansen, Jan 
Klungers, Annemiek Leusink, Hans de Jonge, Wim van Riel, Karin van 
het Riet, Elly Smink-Niehoff en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten, tel 0570-521542 of ggm.schulten#planet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertentieruimte in de Grutto voor ??? 
 

Hele pagina € 35,- 
Halve pagina € 25,- 
Kwart pagina € 20,- 

 

Informatie: Marth van Roy tel. 0570-522692 
 
 
 

Wist u dat…. 
- de nieuwe Zoogdieratlas van Overijssel is uitgebracht. 
De inspirerende atlas bevat actuele verspreidingsgegevens van 1970 
tot 2010 en is geïllustreerd met prachtige kaarten en bijzondere foto‟s. 
Ook is er ruimte voor praktische informatie over zoogdieren in en rond 
het huis en „rariteiten‟ waarin niet alledaagse zoogdierfeiten aan de 
orde komen. De teksten zijn laagdrempelig.  
- op 12 december maar liefst 300 namen in een grote kerstboom in 
Zwolle zijn opgehangen. Deze sterren staan symbool voor duizenden 
groene vrijwilligers in Overijssel die voor hun inzet een “sterrenstatus” 
verdienen.  
- op 19 april 2012 het nieuwe informatiecentrum IJssel Den Nul officieel 
wordt geopend en dat er dan 3 dagen allerlei activiteiten zijn.
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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 



AH Wijhe  Oranjelaan 2  8131 DB  Wijhe  
Tel. 0570-521597  Fax 0570-522711

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.00-20.00
Vrijdag:   8.00-21.00
Zaterdag:   8.00-19.00

•	 Ook	voor	de	prijs	naar
 Albert Heijn

Boomgaard
Wijhe

Als je Me ZOekt!

Ik ben even een pilsje
aan het drinken in de 

Sallandse Kamer

•	 Winkel	vergroot	met
 300 m2

•	 Ruime	gratis
	 parkeergelegenheid	
	 (nu	met	30	extra	parkeerplaatsen)

•	 Enorme	toevoeging
	 van	assortiment.
	 (verse	kruidenierswaren,	
	 biologisch	etc)

 



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


