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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 begin februari als ik de eerste regels van dit stukje in tik. De 
winter is een paar dagen geleden dan toch ingevallen. Het heeft flink 
gevroren en als ik nu uit het raam kijk zie ik dansende sneeuwvlokken 
naar beneden dwarrelen. Er ligt al een paar centimeter sneeuw! 
Heerlijk weer om aan een extra dikke Grutto te werken. Want dik wordt 
ie weer, van alle jaarverslagen van de werkgroepen en de andere 
stukken voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 3 april! Kom 
jij dan ook? Na afloop van de vergadering is er een bijzondere 
presentatie over het ecologische, duurzame Aardehuizenproject in Olst. 
In deze Grutto ontbreken natuurlijk niet de vogelwaarnemingen, Voor-
de-jeugd, activiteiten in de komende maanden. Ook was de boswachter 
weer op pad, ik heb weer iets gehoord in de natuur en..... 
Graag wens ik je veel lees, kijk-, doeplezier ! 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 op 
www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud is ook deze winter weer aan de 
slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De laatste werkdag van dit 
seizoen is zaterdag 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. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Algemene ledenvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 
dinsdag 3 april 2012. De vergadering begint om 19.30 uur in zaal 
Ripperda, Rijksstraatweg Den Nul. Na afloop is er een lezing over 
Aardehuizen in Olst. 
 
Lezing over Aardehuizenproject 
Op dinsdag 3 april, na afloop van de ledenvergadering zal Estella 
Fransen van de Vereniging Aardehuizen iets vertellen over dit unieke, 
ecologische, duurzame woningbouwproject in het plan Zonnekamp in 
Olst. De lezing begint om ca. 20.45 uur. Bij de lezing is iedereen van 
harte welkom, ook niet-leden. 
 
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 het Maarts Viooltje, het Speenkruid en 
de Holwortel zijn vast 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?  
 
Werken in de heemtuin 
Op 15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek 
voor bezoekers. Dat betekent dat in maart het onderhoud ook weer 
begint. We hebben ondertussen een aantal nieuwe vrijwilligers, maar 
meer handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!!!!  
- Op zaterdag 10 maart gaan we de heemtuin weer een beetje 
toonbaar maken en de eerste naambordjes plaatsen. Iedereen die wil 
komen helpen is van 9.30-11.30 uur welkom! 
- Op 16 maart gaat een team van Salland Wonen en een team van de 
gemeente de hele dag in het kader van NL Doet aan het werk in de 
heemtuin. Deze match is door Bep Teunissen en Alice Sotthewes 
afgesproken op de Meet & Match, die op 26 januari in het Holstohus 
gehouden werd. We hopen dat de hele heemtuin na deze dag weer 
helemaal voorjaarsklaar is! Wie het leuk vindt om op deze dag ook mee 
te helpen kan zich aanmelden. We werken van ongeveer 9.00-12.00 
uur en van 13.00-16.00 uur. 
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- Vanaf 22 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur 
mensen aan het werk in de heemtuin. Vanaf 4 april wordt ook op 
woensdagavond gewerkt van 19.30 uur tot het donker wordt. 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
te houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk 
in de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als 
je geen verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
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. 
 
Nationale Vogelweek 
Van 12 t/m 18 mei is de Nationale Vogelweek. In dat kader zullen ook 
wij activiteiten organiseren samen met Ronald Boerkamp en Gerard 
Schulten. Op dit moment is hierover nog niet meer bekend. 
 
 

Activiteiten elders 
IVN Districtsledendag 
Op 21 april 2012 organiseert een team van de Regio Zuid-Oost een 
Districtsledendag in Paviljoen 't Lutterzand in Twente. 
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur.  
Erik Mulder, conservator van museum Natura Docet zal een inleiding 
houden over het Lutterzand. Er is een excursie en een wandel- of 
fietstocht. Eventueel kun je de districtsledenvergadering bijwonen die 
plaatsvindt tijdens de lunch. Deelname aan deze dag kost € 10,-. 
Meer informatie vind je op http://ivnhengelo.nl/download/DLD2012.pdf 
Heb je interesse, dan graag opgeven vóór 9 maart a.s. bij onze eigen 
afdelingssecretaris Jaap Gerkes, secretaris#ivn-wijhe-olst.nl of  
tel. 0570-561660. 
 
 

Voor de jeugd 
Zelf vilt maken 
Volgens een legende zou de heilige Clemens de uitvinder van het vilt 
zijn. Toen de boeren hem wat wol gaven, bekleedde hij er de 
binnenkant van zijn schoenen mee. Door wrijving, druk, warmte en 
zweet veranderde de wol al snel in vilt. Helaas is dit verhaal niet 
helemaal waar. Vilt maken is al vele duizenden jaren oud en is de 
oudste manier om textiel te maken. Maar de legende van Clemens 
vertelt wel hoe gemakkelijk vilt maken is. 
 
Waarom vervilt wol? Op een levend schaap vervilt wol niet omdat alle 
haren in dezelfde richting groeien. Als het schaap geschoren is, is er 
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"chaos" ontstaan in de wol. Maak je wol nat met warm water dan gaan 
de schubben op de haren open staan. Wrijf je de haren tegen elkaar 
aan dan haken ze in elkaar en vormen zo vilt. Door zeep te gebruiken 
gaat dit nog sneller. Als de wolharen veel schubben hebben gaat het 
vilten gemakkelijker. Dit verschilt per schapenras. Ook hondenharen, 
wol van angorageiten en konijnen vilten soms goed. Probeer maar uit! 
 
Als je zelf vilt wil maken heb je nodig: Wol, zo schoon mogelijk of 
gewassen in lauw water. Groene of vloeibare zachte zeep (1 eetlepel in 
1 liter warm water). Een rieten matje of bobbeltjesplastic. 
Dit moet je doen: Wol goed uitpluizen. Leg de wol in afwisselend 
horizontale en verticale lagen (3-5 lagen). 
             

 

               
 

 
 

Vilten: Maak de wol nat met warm sop. Druk de 
wol plat tot de lucht eruit is. Maak voorzichtig draaiende bewegingen 
met de handen. Geleidelijk aan steviger wrijven tot alle wol vast zit en 
je de lap tussen je vingers kunt optillen. 
 

                  
 
Vollen: Sterke wrijving, gebruik hiervoor het matje of plastic. Rol het vilt 
strak in de mat. Rol de mat met vlakke handen stevig heen en weer. 
Het vilt gaat krimpen in de richting van het rollen. Draai daarom na een 
tijdje de lap in de mat met een kwartslag. Tenslotte uitspoelen. 
 
Een amulethanger maken 
Met een handje wol wat je onderweg vindt aan het gaas van een 
schapenweide kun je op deze manier een klein lapje vilt maken. Je 
kunt er zelfs een paar haren van je vriend of vriendin in mee vilten. 
Hang het vilt aan een leren veter om je nek en je hebt een 
geluksamulet....!
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 



 6 

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 
dinsdag 3 april 2012. 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 2011 (zie 
Grutto nr. 2 van 2011) en de resultaten van de paddentrek 2011 (zie 
Grutto nr. 4 van 2011).  
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag jaarvergadering van 24 maart 2011 (zie Grutto 2 uit 2011) 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
3.1. Jaarverslag secretaris 2011 
3.2. Financieel jaarverslag 2011 
3.3. Kascontrolecommissie 
3.4. Begroting 2012 
3.5. Werkgroepen: 
 - Heemtuin IJsselflora 
 - Boeiende Bermen 
 - Landschapsonderhoud 
 - Natuur- en Milieubeleid 
 - Padden (zie ook Grutto 4 2011) 
 - Vogels 
 - Stadsvogels 
 - Roofvogels 
 - Uilen        Pinksterbloem 
 - Weidevogels 
 - Wintervoedering 
 - Cursussen 
 - Lezingen, excursies 
 - De Grutto 
4. Bestuursverkiezing/mutaties 
Jaap Gerkes is aftredend en herkiesbaar. Hij stelt zich nog graag voor 
een periode beschikbaar. 
Jaap de Jong is eind 2011 verhuisd naar Meppel. Dat betekent dat de 
functie van penningmeester vacant is gekomen. Het bestuur stelt voor 
om Ernst Noordhuis uit Wijhe in zijn plaats te benoemen als 
penningmeester. 
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Ronald Boerkamp heeft aangegeven in het bestuur te willen aantreden. 
Het bestuur stelt voor om Ronald te benoemen als lid van het bestuur 
van het IVN Wijhe-Olst. 
Tegenkandidaten kunnen worden aangedragen tot een half uur voor 
aanvang van de vergadering. 
5. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2011 bestaat uit Teun Oosterbroek en 
Thiemen Smink. Willem Denekamp is reservelid. 
6. Naamgeving IVN Wijhe-Olst. Zie voorstel elders in deze Grutto. 
7. Gelegenheid voor evaluatie van het bestuursbeleid in 2011 en 
wensen voor toekomstige bestuursinzet. 
8. Rondvraag en sluiting. 
 
PAUZE (consumptie voor eigen rekening). 
 
Lezing  
Om ca. 20.45 uur start de lezing van de Vereniging Aardehuis Oost-
Nederland. Zij realiseert in Olst een voor Europa uniek project: een 
ecowijk van 23 "aardehuizen". In december 2011 zijn de 
werkzaamheden gestart. Estella Franssen, vicevoorzitter van deze 
vereniging, zal ons uitleggen hoe dit project tot stand gekomen is en 
hoe het project gerealiseerd gaat worden. Een bijdrage aan een 
klimaatbestendig Olst-Wijhe.  
Wat betekent dat eigenlijk en ook voor IVN Wijhe-Olst?  
Zijn er mogelijkheden voor samenwerking te bedenken? 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Jaarverslag secretaris 
IVN-bestuur 
Het bestuur kwam in 2011 driemaal bij elkaar (8 febr., 14 apr., 8 sept.). 
Tijdens de jaarvergadering op 24 maart is Bernard Heijdeman 
afgetreden als voorzitter. Het werd voor hem steeds lastiger om het 
voorzitterschap te combineren met zijn adviseringswerkzaamheden. 
De ledenvergadering heeft in zijn plaats tot voorzitter benoemd Hanny 
van der Werff. Bernard blijft actief binnen het IVN als coördinator 
Natuur- en Milieubeleid. Petra Verhagen was aftredend en formeel niet 
herkiesbaar. Zij heeft echter aangegeven graag nog een periode door 
te willen gaan. De ledenvergadering heeft gelet op de problemen met 
de invulling van het aantal bestuursleden besloten haar te 
herbenoemen voor een volgende periode. Het bestuur is daarmee op 
minimale sterkte van 5 personen. Statutair moet het bestuur bestaan uit 
minimaal 5 en maximaal 8 personen. Dat betekent dat de activiteiten 



 8 

van het bestuur beperkt blijven. De taken van het bestuur hebben zich 
in 2011 voornamelijk gericht op het kloppend houden van de 
boekhouding, ruimte geven aan de zeer actieve werkgroepen en het 
uitdragen van het IVN-standpunt bij gemeentelijke en regionale 
plannen. 
Na de jaarvergadering is het bestuur als volgt samengesteld: 
Hanny van der Werff, voorzitter; Jaap Gerkes, secretaris; Jaap de 
Jong, penningmeester; Gerard Schulten, lid; Petra Verhagen, lid. 
In de loop van 2011 heeft Ronald Boerkamp, coördinator werkgroep 
Stadsvogels en Roofvogels, aangegeven zich, vanwege zijn interesse 
voor beleidszaken en zijn contacten met de gemeente, Salland Wonen 
en de vogelbescherming, beschikbaar te willen stellen voor een 
bestuursfunctie. Het bestuur, blij met dit aanbod, heeft besloten om 
hem tijdens de jaarvergadering in 2012 voor te dragen als bestuurslid. 
In afwachting van zijn benoeming in de ledenvergadering heeft Ronald 
als toehoorder de bestuursvergaderingen bijgewoond. 
 
Jaarvergadering 2011 
Op 24 maart is de jaarvergadering gehouden. Voor het verslag wordt 
hierbij verwezen naar De Grutto, nummer 2 2011. 
 

Sponsors 
 

IVN-afdeling De Grutto 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

Rabobank Apotheek Wijhe 
Gemeente Olst-Wijhe Brandweer Wijhe 
Landschap Overijssel Landgoed De Gelder 
Waterschap Groot Salland Formido Bouwmarkt Wijhe 
Schildersbedrijf Bouwmeester Tuincentrum Groot Koerkamp 

 

 

Advertentieruimte in de Grutto voor ??? 
 

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

 
Informatie: Marth van Roy tel. 0570-522692 

 
 
Ledenbestand in 2011 
Het ledenbestand is in 2011 sterk toegenomen. Alleen al door de 
werkgroep Uilen zijn er in 2011 maar liefst 33 nieuwe leden aangemeld. 
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Op 31 december 2011 bestaat het IVN Wijhe-Olst uit 163 leden en 14 
donateurs. In 2011 hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd en 
2 leden zijn overleden.  
 
Overleg IVN-bestuur en werkgroepen 
Ook in 2011 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het IVN-
bestuur en de werkgroepen. Inmiddels is dit een vast jaarlijks overleg 
geworden dat door iedereen als buitengewoon nuttig wordt ervaren. De 
werkgroepen zijn in feite de handen en ogen van het IVN in Olst en 
Wijhe en zijn daarmee de spil binnen het IVN Wijhe-Olst. 
 
District IVN-Overijssel 
In het voorjaar 2011 is er een poging geweest om het districtsbestuur 
weer nieuw leven in te blazen en is er een bestuur gevormd. Namens 
IVN Wijhe-Olst zat Petra Verhagen in dat bestuur. Door allerlei 
oorzaken is dit bestuur ook weer gestopt met haar werkzaamheden. Op 
12 oktober zijn de afdelingsbesturen weer bij elkaar geweest om te 
praten of we verder gaan met een provinciaal bestuur. Wederom is 
men tot de conclusie gekomen dat dit niet echt nodig is. Wel wordt 
afgesproken dat de afgevaardigden van de afdelingen eenmaal per jaar 
bij elkaar komen. Ook de regionale samenwerking zal de komende 
jaren meer inhoud moeten krijgen. Marijke Wester van Natuur en Milieu 
blijft een en ander coördineren. 
Door de afdelingen in Twente is geprobeerd om in september een 
districtsledendag te organiseren. Door de te late publicatie en het 
geringe aantal aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Deze dag zal nu 
worden gehouden op 21 april aanstaande in het Lutterzand.  
 
Overleg gemeente Olst-Wijhe 
In het najaar heeft er weer een overleg plaatsgevonden met de 
gemeente Olst-Wijhe. Namens het IVN is dit overleg bijgewoond door 
Hanny van der Werff, Gerard Schulten en Ronald Boerkamp. De 
gemeente werd hierbij vertegenwoordigd door wethouder v.d. Berg en 
de heer Terhorst. Er is gesproken over onder andere de renovatie van 
woningen in de Julianalaan in Wijhe, de Noordmanshoek, de plannen 
rondom Wijhezicht in Wijhe, herstel van de paddentunnels, het 
bermenbeheer en de checklijst stadvogels. 
De ideeën van het IVN inzake de inrichting van het park Wijhezicht zijn 
door de gemeente overgenomen en afgesproken is dat het IVN nauw 
betrokken zal worden bij de plannen. Op 23 januari 2012 is er een 
vervolg gesprek gepland met de gemeente waarin hopelijk duidelijk 
wordt wat de gemeente gaat doen met de suggesties van het IVN.  
Tijdens de behandeling van de plannen rondom Wijhezicht in de raad 
heeft Hanny van der Werff namens het IVN ingesproken en heeft zich 
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uitgesproken tegen de bouw van een appartementencomplex in het 
park. 
 
Infocentrum IJssel Den Nul 
In het najaar is het infocentrum gereed gekomen. De officiële opening 
zal in april plaatsvinden. Het IVN bestuur heeft overleg gehad met 
Staatsbosbeheer en de historische vereniging Het Olster Erfgoed over 
de rol van het IVN in het centrum. Ideeën zijn uitgewisseld en er zal in 
2012 verder vorm aan worden gegeven. In ieder geval zal het IVN 
aanwezig zijn bij de opening. 
 
Maatschappelijke stages 
In 2011 hebben 2 jongens 30 uur stage gelopen bij het IVN. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 
Inkomsten     Begroot 2011  Werkelijk 2011    Begroot 2012 
Rente € 100,00  € 81,52  € 100,00  
Contributie € 1.500,00  € 1.694,00  € 2.200,00  
Donaties € 100,00  € 112,00  € 100,00  
Sponsoring € 100,00  € 70,00  € 50,00  
Adverteerders € 250,00  € 380,00  € 400,00  
Subs.gemeente € 450,00  € 474,00  € 500,00  
Subs.heemtuin € 550,00  € 581,00  € 550,00  
Excursie,cursus € 100,00  € 71,76   
Diversen € 200,00  € 9,95   
Wg Uilen  € 380,00   
Wg Padden  € 449,82   
  
Tekort € 1.150,00  € 401,90  € 1.150,00  
Totaal € 4.500,00  € 4.705,95  € 5.050,00  
 
Uitgaven    Begroot 2011 Werkelijk 2011    Begroot 2012 
Excursies € 50,00  € 15,00  € 50,00  
Lezing € 50,00   € 50,00  
Grutto € 900,00  € 1.321,85  € 1.100,00  
Wg Vogels € 50,00  € 44,45  € 50,00  
Wg Lands.onderhoud € 50,00   € 50,00  
Wg Weidevogels € 50,00   € 50,00  
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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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Vanaf heden ook een 
aparte bar
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Wg Natuur en Milieu € 50,00   € 50,00  
Wg Jeugd € 50,00   € 50,00  
Wg Padden € 50,00  € 584,82  € 50,00  
Wg Roofvogels € 50,00  € 30,40  € 50,00  
Wg Uilen € 50,00  € 146,05  € 150,00  
Wg Boeiende Bermen € 50,00   € 50,00  
Wg Stadsvogels € 700,00   € 600,00  
Heemtuin € 550,00  € 562,01  € 500,00  
Afdrachten € 1.000,00  € 975,30  € 1.350,00  
Org.kosten € 400,00  € 495,19  € 500,00  
Cursusssen € 400,00  € 476,88  € 100,00  
Diversen  € 54,00   
PR   € 250,00 
Totaal € 4.500,00 € 4.705,95 € 5.050,00 
 
Balans  1-01-2011 31-12-2011 
Betaalrekening    € 703,28 € 219,86 
Spaarrekening € 5.532,33                      € 5.613,85 
Tekort     € 401,90 
Totaal € 6.235,61 € 6.235,61 
 
Jaap de Jong, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin  
De heemtuingroep begint ondertussen ervaring te krijgen in het 
onderhouden van een heemtuin. Jan Veerman adviseert ons gelukkig 
nog steeds. In 2011 meldden zich gelukkig een aantal nieuwe 
vrijwilligers na een noodoproep in de kranten. 
 
Het jaar 2011 was er één van vernieuwing, feest en veel groot 
onderhoud: Al het houtwerk kreeg een verfbeurt. De voorste brug werd 
opgeknapt door Arno Siemann en Ernst Noordhuis. 
Veel bomen en struiken kregen een grondige professionele snoeibeurt. 
Twee keer is er een ploeg mensen, als teambuilding, (Rabobank en 
Gemeente) aan het werk geweest in de heemtuin. 
De sloot kon deze keer in het voorjaar schoongemaakt worden door 
een extreem droog voorjaar.  
Een nieuw hoekje "de distelhoek" is door Gerard Schulten aangelegd. 
De ingang naar het grote hek is schoongemaakt en bedekt met split. In 
de zomer was het erg nat en was het moeilijk om de heemtuin goed te 
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onderhouden. De vrijwilligers hebben zoveel mogelijk de paden 
beloopbaar gehouden. 
Feest was het ook, de heemtuin bestond 40 jaar en dat hebben we op 
1 juli ter plaatse gevierd met muziek, een proeverij en veel mensen. 
Leen van Brakel heeft de hele heemtuin eind oktober weer gemaaid.  
De gemeente heeft de grote Spar gekapt en weggehaald. 
 
Op de woensdagavond werd er regelmatig door 5 personen gewerkt, 
een vervijfvoudiging van 2010! Op de donderdagochtend was er een 
vast groepje van 4/5 personen. Twee keer hebben we vergaderd.  
Dit jaar hebben we 4 rondleidingen aangeboden op verschillende 
dagen en tijdstippen, waar een behoorlijk aantal mensen op af kwam. 
Ook op het persbericht "de Bremraap" die in 2011 op de steenhoop 
stond, kwamen veel mensen af.  
Er werden ook rondleidingen aangevraagd, o.a. van de terminale 
thuiszorg uit Raalte een Caravanclub en een Tuinclub. 
Twee scholen, de St. Jozefschool en de Bongerd, 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. 
Op de Landelijke Natuurwerkdag, 5 november, kwamen 17 personen 
werken in de heemtuin, waaronder twee jongens die een deel van hun 
maatschappelijke stage vervulden.  
 
Er zijn tussen 15 maart en 15 oktober, mensen uit het hele land en ook 
het buitenland in deze beroemde tuin op bezoek geweest. Dit jaar 
waren er minder bezoekers door de natte zomer.  
Enkele plaatsen: Laubere en Ledmane in  Knikkende Distel 
Letland, Oostgrafdijk, Amsterdam, 
Wijhe, Schijndel. 
Enkele reacties uit het gastenboek:  
"Er spreekt veel zorg en liefde uit, zelfs 
in deze lange droge tijd nog een 
oase..." "Opfriscursus planten/kruiden." 
" Genoten van jullie natuurlijke tuin." 
"Handige tuin voor ons herbarium. Wij 
hebben alles leeg geplukt. Grapje!" 
"Mooi! Houdt dit in stand a.u.b."
Vervolgens schrijft de volgende
bezoeker: "Jammer dat alles 
overwoekerd is door ondruid."  
Laat de hele heemtuin nou vol met 
onkruid staan...... Niet iedereen heeft 
dat blijkbaar door! We moeten in 2012 
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maar wat Dahlia's in de heemtuin planten.  
Daar vroeg in 2011 ook iemand naar, waar de Dahlia's  waren.......! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Boeiende Bermen 
Vorig jaar zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het controleren van 
botanisch belangrijke bermen op eventuele schade door 
onderhoudswerkzaamheden van gemeente, provincie en waterschap. 
Er is geen schade geconstateerd. Het onverwachte afschrapen van de  
bermen langs de Kappeweg heeft voor zover te zien geen schade 
toegebracht aan de Weidegeelster.  
 
Gerard Schulten en Bert Evers. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 
In 2011 zijn van de 6 geplande werkdagen er helaas maar 
5 doorgegaan. In januari hebben we knotwilgen geknot bij de fam. Kolk 
aan de Kappeweg. Op 12 februari gooide regen roet in het eten. De 
toen geplande klus is doorgeschoven naar 12 maart en toen zat het 
weer gelukkig weer mee. Die dag is het laatste deel van de 
meidoornheg bij de fam. v/d Wetering bij Fortmond gedaan. In oktober 
zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een nieuw adres, het zg. 
Spijkerbosje nabij Olst, sinds kort beheerd door de St. IJssellandschap. 
Hier hebben we een begin gemaakt met de bestrijding van de 
Amerikaanse Vogelkers. De bedoeling is hier jaarlijks terug te komen in 
het begin van het seizoen (bestrijding van deze soort kan het beste 
gebeuren als de bladeren nog aan de struiken zitten). Daarna zijn we 
bezig geweest aan de Gravenweg bij de fam. Loos (november), waar 
we ons weer met de knotwilgen hebben bezig gehouden. December 
hebben we aan de overkant van de IJssel doorgebracht, bij Jan Smit in 
Welsum. Daar hebben we een aantal jonge en wat oudere knotwilgen 
geknot en in een bosje wat jonge Essen opgeruimd, die de overhand 
dreigden te krijgen. 
In de meeste gevallen schommelde het aantal deelnemers rond de 10, 
met als maximum 14 in maart. We hebben naast de vele ouwe 
getrouwe werkgroepleden gelukkig ook weer wat nieuwe mensen erbij 
en ook 2 stagiaires, die ons in het kader van hun maatschappelijke 
stage helpen. Tot genoegen van ons en van henzelf, want ze komen 
nog steeds. 
 
Ferry Kuyk. 
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Jaarverslag Natuur- en Milieubeleid  
De werkgroep Natuur- en Milieubeleid heeft zich in 2011 met een 
drietal zaken bezig gehouden. In het voorjaar werd het bestuur van 
verschillende kanten benaderd om een wettelijk beschermde 
vleermuizenkolonie te redden in één van de huizen in de Beatrixlaan, 
die gesloopt zouden worden. De slopers waren die dag al begonnen in 
andere huizen van dat blok. Contact met de gemeente en Salland 
Wonen leidden echter niet tot de gewenste afspraken. De sloop werd 
later toch uitgesteld. Mogelijk kan het opzetten van een 
vleermuizenwerkgroep tot een betere samenwerking en een meer 
zorgvuldige aanpak leiden in de toekomst. 
We hebben bijgedragen aan commentaar op het Ontwerpbestem-
mingsplan Buitengebied voor Salland. Deze zienswijze is door Natuur 
en Milieu Overijssel, mede namens het bestuur van onze IVN-afdeling, 
aan de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer gestuurd.  
Tot slot hebben we ons, met het bestuur en met enkele direct 
belanghebbenden, bezig gehouden met het voornemen van de 
gemeente en Salland Wonen om een appartementenflat te bouwen in 
het park achter het gemeentehuis. We hebben geconstateerd dat het 
uitvoeren van dit plan grote schade zal toebrengen aan de waarden 
(natuur, beleving en cultuurhistorie) en de maatschappelijke functie van 
het park.  
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. 
 
 

Jaarverslag Padden in Wijhe en Olst 
In de vorige Grutto staan reeds de resultaten van de begeleiding van 
de paddentrek in 2011 vermeld.  
In traditie van de vorige jaarverslagen, onderstaand de mensen die in 
Wijhe en Olst hebben meegewerkt. Tevens informatie over het 25-jarig 
jubileumfeest, het onderhoud van de voorzieningen en aanvullende 
informatie over het aantal overgezette kikkers en doodgereden dieren. 
 
Namen vrijwilligers 
Wekelijks hebben in Wijhe 7 vrijwilligers in de ochtend de emmers 
gecontroleerd om de dieren over te zetten naar de Zandwetering. Dit 
waren: Ben Kogelman, Charlotte Vermeulen, Maaike Kuyk, Ton 
Lankhorst, Herman Nijboer, Elly Damink, Margriet Heuvelink. Bij de 
opbouw en afbraak van de voorzieningen voor de paddentrek hebben 
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verder meegewerkt: Hans de Jonge, Annet v.d. Veen, Marije Siemann, 
Jurrian v.d. Beek, Ernst Noordhuis, Gerard Schulten en Luud Steen. 
Rika Slikker zorgde bij de opbouw voor de koffie/thee en koek en 
Margriet bij het afbreken. 
De 5 vrijwilligers in Olst die de voorzieningen voor de paddentrek 
hebben opgebouwd en de dieren hebben overgezet waren: Jan en 
Anneke van Dijk, Inneke Brouwer, Karin Buis en Corrie Berghorst.  
Met een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank zijn ook 
hier netten (gronddoek) en palen aangeschaft om de dieren in emmers 
op te vangen en veilig de weg over te kunnen brengen.  
 

 
Carla Clausing, Charlotte Vermeulen, Annemiek Leusink, Luud Steen, Wil vd Borg 
 

25-jarig jubileum 
Het jaar 2011 was het 25ste jaar op rij dat de trek van padden, kikkers 
en salamanders langs Onder de Gelder en Kappeweg is begeleid. Op 
vrijdagavond 30 nov. is dit met vrijwilligers van toen en nu gevierd. 
Bijna 30 vrijwilligers, die meerdere jaren hun bijdrage hebben geleverd, 
waren aanwezig. Enkelen zijn speciaal in het zonnetje gezet. Dit waren 
Charlotte Vermeulen en Luud Steen die al 25 jaar hun hulp aanbieden. 
Maar ook Annemiek Leussink, Carla Clausing en Wil v.d. Borg voor 
hun geweldige inzet tijdens vele jaren coördinatorschap. Ook is er 
kennis gemaakt met de vrijwilligers uit Olst: Jan en Anneke van Dijk.  
Kortom een geslaagde avond en een weerzien van mensen die elkaar 
lang niet hadden gesproken. 
 
Aanpak onderhoud en realisatie vaste voorzieningen 
Pogingen om subsidie te krijgen voor onderhoud, verbetering en 
nieuwe aanleg van structurele amfibievoorzieningen langs Onder de 
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Gelder en Kappeweg zijn mislukt. De gemeente heeft de afgelopen 
twee jaar gelukkig vier van de vijf tunnels vervangen die in 2000 waren 
aangelegd. Voorjaar 2012 wordt de laatste tunnel aangepakt. Het 
Waterschap Salland heeft voorjaar 2011 twee medewerkers een 1/2 
dag ingezet om ons te helpen verrotte palen en schermen, waar nodig, 
te herstellen. In het najaar zijn opnieuw afspraken gemaakt met 
gemeente en waterschap over reparatie van de schermen voor de trek 
in 2012. Dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit zolang er geen 
geld beschikbaar is voor vernieuwing van de vaste schermen en palen. 
 
Aanvullende informatie over kikkers en dode dieren 
In Wijhe zaten in de emmers veel Groene Kikkertjes, vooral in het 
traject bij Koerkamp. Deze soort heeft zich in 2010 goed kunnen 
voortplanten. Het aantal overgezette Groene Kikkers (172) was in 
Wijhe groter dan die van de Bruine Kikkers (28), terwijl in Olst juist 
meer Bruine Kikkers (51) zijn overgezet dan Groene (3). 
Ondanks alle maatregelen zijn naar schatting meer dan 400 dieren 
(padden en kikkers) gesneuveld nabij de afgezette wegdelen. Deze 
dieren sneuvelden daar waar geen tunnels of voorzieningen konden 
worden aangebracht. Door aanvullende maatregelen en verscherpte 
controle was het aantal dode dieren duidelijk minder dan in 2010.  
 
Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Vogels 
Interessante vogelwaarnemingen zijn op de gebruikelijke wijze in de 
Grutto vermeld. Van medio mei tot medio juni heeft een paartje 
Lepelaars in de buitenwaarden gebroed, maar daarna zijn de vogels 
niet meer gezien in de neststruik. De Wespendief werd in de zomer 
geregeld in de Gelder waargenomen, maar een nest en onvolwassen 
Wespendieven zijn niet gevonden. Vogels, die de afgelopen 10 jaar 
niet of zelden gezien of gehoord werden zijn de Flamingo, Kluut, 
Roodborsttapuit, Ruigpootbuizerd en Sprinkhaanrietzanger. De 
vestiging van een kolonie 
Oeverzwaluwen in Den Nul was een 
unieke maar eenmalige gebeurtenis. 
Deelgenomen is aan de landelijke 
tellingen van Aalscholvers, Grote 
Zilverreigers, Kolganzen en Zwanen op 
slaapplaatsen in de Wijhese 
Buitenwaarden. 
In de periode van 11 april tot 6 juni 2011 heeft Margriet Heuvelink 
26 nestkasten wekelijks geïnspecteerd in het Freulebos en De Gelder. 

Matkop 
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Er waren dit jaar 23 kasten bezet: 12 door Koolmezen, 9 door 
Pimpelmezen, een door Boomklevers en een door Matkoppen. De 
Koolmezen, Pimpelmezen en Boomklevers zijn allemaal ongeveer eind 
tweede week april begonnen met nestbouw. Het nest van de Matkop 
was op 11 april al voltooid. De Koolmezen hadden hun eerste ei 
halverwege april. De Pimpelmezen en Boomklevers enkele dagen 
eerder. De Matkoppen hadden op 11 april al twee eieren. De jongen 
van de Koolmezen, Pimpelmezen en Boomklevers zijn ongeveer de 
laatste week van mei uitgevlogen, de Matkoppen zagen hun jongen 
ongeveer een week eerder uitvliegen.  
Er zijn acht broedsels van Koolmezen en drie broedsels van 
Pimpelmezen mislukt. Voor het grootste deel zijn spelende kinderen 
zeer waarschijnlijk hiervoor verantwoordelijk. Die waren met het mooie 
weer in april veel in het bos van de Gelder te vinden. Van een broedsel 
van de Pimpelmezen is het resultaat onbekend. De nestkaarten zijn 
naar het Landelijk Netwerk voor Studies aan Nestkastbroeders 
gestuurd. Deze organisatie maakt jaarlijks een analyse van alle 
gegevens over broedvogels in nestkasten. 
 
Gerard Schulten 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels  
De werkgroep Stadsvogels is inmiddels al weer 5 jaar actief en wil met 
dit verslag terugkijken op de resultaten over deze periode. Zie grafiek. 
De werkgroep is vooral projectgericht bezig geweest. De meeste 
activiteiten hebben zich gericht op de Gierzwaluw, het elegante en 
intrigerende boegbeeld van de stadsvogel. Daarnaast hebben mussen 
volop meegeprofiteerd van de activiteiten en zijn er ook tellingen van 
Huiszwaluwen in Wijhe verricht. 
De werkgroep heeft zich voornamelijk gericht op het creëren van 
nestgelegenheden voor Gierzwaluwen, met als eerste doel het behoud 
van de Gierzwaluw voor de gemeente en als tweede doel de dalende 
populatie om te buigen naar een stijgende populatie. Om dit te doen is 
ondersteuning gezocht bij de Vogelbescherming en is er gekeken 
welke bouwprojecten in Wijhe geschikt waren om nestgelegenheid te 
creëren. Hiervoor zijn contacten gelegd met de gemeente Olst-Wijhe 
en woningbouwvereniging Salland Wonen. Beide partijen stonden 
vanaf het begin open voor samenwerking en hebben actief 
meegeholpen bij het creëren van nestgelegenheden. Daarnaast is er 
gericht gezocht naar geschikte woningen van particulieren die 
gierzwaluwkasten wilden plaatsen.  
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In totaal zijn er tot 2011 121 kunstnesten geplaatst, waarvan 32 
nestpannen en 89 nestkasten. Deze kunstnesten zijn in bestaande 
kolonies geplaatst en in wijken/straten waar nog geen Gierzwaluwen 
aanwezig waren. Het inventariseren van Gierzwaluwen is erg lastig, 
omdat de vogels met enorme vaart onder dakgoten en pannen hun 
nestgat invliegen. Vaak weten bewoners zelf niet dat ze Gierzwaluwen 
onder hun dak hebben. Door de afgelopen jaren te inventariseren 
conform de richtlijnen van de GBN (Gierzwaluw Bescherming 
Nederland) is met enige zekerheid vast te stellen dat het aantal 
paartjes in Wijhe ligt op 55 tot 60 paar. De Gierzwaluw is erg honkvast, 
dus als er eenmaal een invliegopening gevonden heeft dan blijft deze 
plek vaak jaren bewoond. Het aantal uren veldwerk in combinatie met 
een toename van de kolonie in de Enkweg verklaart de stijgende lijn 
van het totaal aantal geschatte paartjes. Wijhe kent een aantal locaties 
waar de Gierzwaluw, een kolonievogel, voorkomt. Dit zijn Dijkzicht (10), 
Julianalaan/Beatrixlaan (10) , Enkweg (13) en Wiederhorsten (20). 
Enkele paartjes zijn vermoedelijk nog te vinden in de Langstraat (1 a 2 
paartjes) en aan de Leenstrastraat (3 paartjes). De laatste is 
waarschijnlijk een restant van een grotere kolonie die aanwezig moet 
zijn geweest voor de renovatie van de Leenstrastraat, Maasstraat en 
Rambonnetstraat.  
Door renovatie, reparatie en sloop zijn de afgelopen 5 jaar met 
zekerheid 28 nesten (invliegopeningen) verloren gegaan. 
Wiederhorsten (renovatie 20 nesten), Enkweg (reparatie particuliere 
huizen 5 paartjes), Julianalaan (sloop pand 3 nesten). Dit zou de helft 
van de populatie in Wijhe beslaan en geeft aan in welk rap tempo de 
Gierzwaluw uit onze stedelijke omgeving dreigt te verdwijnen.  
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Alhoewel het aantal aangeboden kunstnesten doet vermoeden dat de 
Gierzwaluw volop kansen heeft, is dit slechts ter dele waar. Het duurt 
jaren voordat een Gierzwaluw zijn weg weet te vinden naar een nieuwe 
nestplek. De landelijke bezettingsgraad van kunstnesten ligt 
momenteel op de 8 à 10%, zodat het verdwijnen van 28 nestplekken 
een klap betekent voor de stand van de Gierzwaluwen in Wijhe. Grote 
vraag is hoe zij zich de komende jaren aan zullen passen aan de 
nieuwe nestgelegenheid in de Wiederhorsten, die de grootste kolonie 
Gierzwaluwen herbergt.   
Verder blijkt dat particuliere initiatieven alleen bij kunnen dragen als er 
meerdere kasten in de buurt worden gehangen. Dit blijkt onder andere 
uit de Enkweg waar inmiddels 9 huizen kunstnesten hebben en de 
stand geleidelijk stijgt. De methode om een stijgende lijn te creëren is 
het plaatsen van, bij voorkeur grotere aantallen, kunstnesten in 
nieuwbouw. Op deze wijze kunnen zich op termijn grotere kolonies 
gaan vestigen. Dit vergt een nauwere samenwerking met gemeenten, 
woningbouwverenigingen en ontwikkelaars en zal alleen succesvol 
kunnen zijn als er beleidsmatig rekening wordt gehouden met het 
creëren van kunstnesten en het plaatsen van vogelvides.  
De komende jaren zullen uitwijzen in welk tempo de Gierzwaluwen zich 
aanpassen en bezit nemen van de kunstnesten. Het streven is om 100 
gierzwaluwpaartjes in Wijhe terug te krijgen, zodat deze "100 dagen 
vogel" zijn zomerse geluid weer door de straten van Wijhe kan laten
horen! 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 
In 2011 zijn weer vele uurtjes in het veld doorgebracht door onze 
werkgroepleden. Genoten van een warm voorjaar, maar gevolgd door 
een natte zomer. Het is moeilijk om te bepalen wat de invloed hiervan 
op de broedresultaten van de roofvogels is geweest. Bij het schrijven 
van dit stukje waren alle resultaten van de werkgroepleden nog niet 
verwerkt, waardoor een totaalbeeld nog ontbreekt.  
Van de Buizerd zijn 19 nesten bewoond aangetroffen, van de Sperwer 
6, van de Havik 7.  
Ook zijn alle torenvalkkasten weer bezocht, hier zijn 8 bezette kasten 
aangetroffen. Dit jaar zijn er 2 territoria van de Boomvalk vastgesteld. 
In een gebied werd veelvuldig een paartje waargenomen, maar helaas 
werd het nest niet gevonden. Half juli waren de vogels verdwenen, 
waardoor niet met 100% zekerheid een broedgeval was vast te stellen.  
Het tweede broedgeval leverde wel succes op. De oudervogels 
hadden, tot verrassing van iedereen, hun intrek genomen in een 
knotwilg. Een bijzondere plaats voor de Boomvalk. Hier vlogen in totaal 
3 jongen uit. Helaas werd 1 jong later dood gevonden onder een nest.  
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Er is ook volop gespeurd naar het nest van de Wespendief. De 
oudervogels zijn wel gesignaleerd, maar ook hier werd het nest niet 
gevonden.  
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Uilen 
Ook in het jaar 2011 heeft de werkgroep een aantal activiteiten verricht. 
Naast het bezoeken van de steenuil- en kerkuilkasten hebben we ook 
deelgenomen aan andere activiteiten. 
 
Stand van zaken Dorps Ontwikkeling Plan Elshof. 
Van de 3 steenuilkasten en 1 kerkuilkast die daar geplaatst zijn, was 
een steenuilkast bezet. Er zijn 4 jongen geboren en geringd. Helaas is 
een jong verongelukt. Ook is het oude vrouwtje geringd. We hopen dat 
volgend jaar ook de andere kasten bezet zijn. 
 
De Roggemaaiersdag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij 
onze medewerking aan verlenen. We staan er met een stand en geven 
voorlichting over het gedrag van de uilen en proberen antwoorden te 
geven op de vragen van de bezoekers. Op de stand staan ook 
publicatieborden met foto's van de andere werkgroepen die actief zijn 
binnen de IVN. Het komt nog regelmatig voor dat bezoekers zo 
geïnteresseerd raken dat zij zelf kasten gaan bouwen. Wij voorzien hen 
dan van de benodigde informatie, zoals tekeningen of stellen een kast 
beschikbaar als model en geven aanwijzingen hoe een kast geplaatst 
moet worden.  
 
In de uiterste noordpunt van de gemeente worden enkele 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.  
De resultaten van de Steenuilen en de Kerkuilen zijn een stuk minder 
dan in 2010 en de drie jaren ervoor. Zoals u in de tabel kunt lezen 
hebben er bij de Kerkuilen 9 paren gebroed en daar zijn 26 eieren uit 
voortgekomen en 22 pullen (jongen). Er zijn 18 pullen geringd en alle 
18 pullen zijn uitgevlogen. Er is in 2011 geen adult (volwassen) Kerkuil 
geringd. In 2011 beheerden we 61 kerkuilkasten. 
Er hebben 22 steenuilparen gebroed, daar zijn 57 eieren uit 
voortgekomen en 44 pullen. Er zijn 43 pullen geringd en uitgevlogen, 
tevens zijn er 12 adults geringd. Helaas is er 1 pul verdronken in een 
waterbak. In 2011 beheerden we 84 steenuilkasten. 
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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. 
 
Hoe het gaat met de Kerk en Steenuilen ziet u in het overzicht. Ook is 
hiermee het broedverloop vast te stellen. Voor de verschillen in de 
broedjaren zijn meerdere verklaringen te geven.  
 

Kerkuilen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Olst-Wijhe totaal               
Aantal broedsels 5 4 15 11 7 12 9 
Aantal eieren ? 25 21+? 36 24 43 26 
Aantal pullen 18 20 59 33 16 33 22 
Aantal pullen geringd 16 19 54 29 15 30 18 
Aantal pullen uitgevlogen 16 15 59 26 15 30 18 
Aantal pullen dood 2 0 0 8 1 3 4 
Aantal adults geringd 0 0 0 5 1 4 0 

 
Steenuilen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Olst-Wijhe totaal               
Aantal broedsels 4 5 11 13 21 27 22 
Aantal eieren ? 13 40 53 69 87 57 
Aantal pullen 11 13 28 44 41 58 44 
Aantal pullen geringd 9 8 14 37 35 50 43 
Aantal pullen 
uitgevlogen 9 13(?) 14 36 40 45 43 
Aantal pullen dood 2 ? 5 8 0 9 1  
Aantal pullen uit nest  5 9  6 2  
Aantal adults geringd 1 0 2 8 + 1 P 8 8 12 

Pullen uit nest = jongen uit het nest verdwenen, oorzaak onbekend.  
P = predatie.  
 
Naast uilen worden de kasten ook wel door andere dieren bewoond. 
De Steenmarter gebruikt de kast nog wel eens als rustplek. Ook vogels 
als spreeuwen en mezen broeden regelmatig in de steenuilkasten. 
Recent werden er bij het schoonmaken nog 3 slapende vleermuizen in 
een steenuilkast gevonden.  
 
De nestgegevens met de bezoekgegevens en de ring- en 
meetgegevens van Jan van Dijk worden allemaal ingevoerd in de 
databank van SOVON Vogelonderzoek Nederland. 
De gegevens van nestkaarten worden tegenwoordig digitaal ingevoerd. 
Hierover hebben Popko en Hans een workshop gegeven aan 
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vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen. Met het invoeren 
van de digitale nestkaarten, proberen wij een steentje bij te dragen om 
inzicht te krijgen in de populatie van Kerk- en Steenuilen in Nederland. 
 
Gerard Overmars. 
 
 

Jaarverslag Weidevogels 
Op de vrij koude winter volgde een uitzonderlijk mooi en zeer droog 
voorjaar. Het leek er op of de winter direct in de zomer overging. 
Landelijk werd het eerst kievitsei gevonden op 7 maart in Maaskant 
(vorig jaar op 19 maart ). In ons zoekgebied was dit 18 maart (vorig jaar 
23 maart). Het eerste ei in de provincie Overijssel werd op 17 maart 
gemeld. Ons eerste nest had al twee eieren. Aangezien Kieviten om de 
dag een ei leggen, was de eileg dus eerder begonnen dan in het 
provinciale eerste legsel.  
Ons zoekterrein was gericht op de akkers en weiden van 17 agrariërs 
ten noorden en ten oosten van Wijhe en besloeg ca. 300 hectare. 
De resultaten zijn doorgegeven aan Landschap Overijssel en waren als 
volgt: 
 

 aantal  
nesten 

uitgekomen predatie nest 
verlaten 

nest 
verstoord 

Kievit:      
   Grasland 3 1 2   
   Akkerland 103 73 7 11 12 
Grutto:       
   Grasland 3 2 1   
Scholekster      
   Bouwland 12 5 4 3  
Wulp      
   Grasland 1  1   

Uitgekomen=resten van uitgekomen eieren. Kuikens op het nest of hebben het nest 
verlaten. 
Predatie=aangepikte of vernielde eieren; dooier.  
Nest verlaten: Om niet duidelijke redenen is het nest verlaten. 
Verstoord: Nest verlaten of vernield door landbouwactiviteiten. 
 
Daarnaast werden er 3 paartjes alarmerende Grutto's gezien, wat er op 
wijst dat ze kuikens hadden en eveneens 3 paartjes Wulpen en 4 
paartjes Tureluurs met jongen. 
 
Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat egels, wezels, hermelijnen, 
marters, vossen, kraaien, reigers, ooievaars, buizerds en haviken  
predatoren kunnen zijn van weidevogeleieren of kuikens. Welke 
predatoren in ons gebied optreden is niet bekend. 
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Vergeleken met 2010 hebben we nu ook een paar nesten gevonden 
van de Grutto en een nest van de Wulp. Ook zijn er waarnemingen dat 
er in ons gebied meerdere Grutto's en Tureluurs gebroed hebben. Dit is 
een grote stimulans voor Wim van Riel, Rudy Grouwstra en Luud Steen 
om ons ook dit jaar weer met veel enthousiasme voor de bescherming 
van weidevogels in te zetten. 
 
Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Wintervoedering 
In 2011 was wintervoedering van vogels niet nodig. Bij uitzonderlijk 
koude omstandigheden wordt het draaiboek uit de kast gehaald en 
uitgevoerd. 
 
 

Jaarverslag Cursussen  
Cursus Amfibieën en Libellen  
Na een persbericht in de verschillende kranten ging de cursus 
Amfibieën en Libellen februari 2011 van start met 13 deelnemers. 
Hiervan kwamen 3 deelnemers uit Raalte en 1 iemand uit Heeten. 
7 deelnemers hadden een eigen poel bij hun huis. Dankzij de subsidie  
uit het fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel kon de 
cursus georganiseerd worden. Deze bestond uit drie avonden en een 
excursiedag. Op de 1ste avond kwamen de amfibieën aan de orde, op 
de 2de avond de libellen en waterjuffers. Op de 3de avond is dieper 
ingegaan op het vangen en herkennen van de verschillende soorten 
voor inventarisatiewerk. Als afsluiting was er een dagexcursie op 
zaterdag 18 juni waarbij we de dieren in en nabij poelen en 
watergangen in onze eigen gemeente gingen bekijken. Doordat er veel 
wind stond, is het excursie onderdeel libellen verschoven naar zaterdag 
18 september. De cursus is verzorgd door twee ervaren en deskundige 
docenten: Evert Ruiter, voorzitter landelijke libellenvereniging en Jacob 
van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel. De deelnemers 
ontvingen bij aanvang van de cursus een informatiemap.  
 
Voorbereiding cursus Scharrelkids 
In het najaar van 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de cursus 
Scharrelkids. Een door de landelijke IVN ontwikkelde cursus voor 
(groot)ouders en kinderen. Veel kinderen en ouders weten niet meer 
hoe leuk, goed en gezond buiten spelen in de natuur is. Op de cursus 
krijgen (groot)ouders tips en wetenswaardigheden over natuur en 
natuurbeleving met kinderen, hoe kinderen hiervoor te motiveren en uit 
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te dagen zijn. De cursus gaat in april 2012 van start in het infocentrum 
IJssel Den Nul met de docenten Popko Hut en Bertina Heijnens. Beide 
hebben in 2011 de educatiecursus van het infocentrum gevolgd en 
hebben ervaring met (groepen) kinderen. Informatie over de data staat 
in de vorige Grutto. Voor de start zal een oproep worden geplaatst in 
de kranten en op de touchtable van het nieuwe infocentrum. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag lezingen en excursies 
De werkgroep excursies is op zoek naar een opvolger voor Anniek 
Appelman.  
Een overzicht van de activiteiten in 2011:  
 

13 febr. 
  

Vogelexcursie op de fiets.  
Startplaats gemeentehuis Wijhe, op de fiets naar 
Fortmond, onder leiding van Jan Arink.  
16 deelnemers. 

25 maart 
na ALV 

Lezing over Bevers, Robert Pater van Landschap 
Overijssel & Beverwerkgroep Overijssel. 
Ongeveer 25 toehoorders, o.a. enkele niet leden. 

21 mei 
  

Wandeling met boswachter Gerben Visser bij De 
Haere. 
Slechts 3 aanmeldingen. Conclusie: mei is geen 
geschikte maand. Veel andere activiteiten.  
De excursie is niet doorgegaan. 

23 okt. Paddestoelenexcursie. 
Bos te Fortmond, onder leiding van Atte vd Berg. 
Wel belangstelling, geen paddestoelen helaas.  
De excursie is niet doorgegaan. 

 
Hanny van der Werff en Anniek Appelman. 
 
 

Jaarverslag De Grutto 
Zoals gebruikelijk zijn er ook in 2011 vier nummers van De Grutto 
verschenen. 
Het blad had in 2010 nog een oplage van ca. 185 boekjes per nummer. 
Vanaf het septembernummer is de oplage echter ca. 225 boekjes. Dit 
komt vooral omdat onze vereniging in 2011 gegroeid is met meer dan 
30 (!) nieuwe leden! Het grootste aantal is geworven door mensen van 
de vogelwerkgroepen die nestkasten plaatsten en tegelijkertijd die 
mensen lid van het IVN hebben weten te maken! Hartstikke goed! 
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Daarnaast leverde de cursus Amfibieën en Libellen ook een aantal 
nieuwe leden op. 
In het kader van ledenwerving zijn tandartsen, huisartsen en 
fysiotherapeuten in onze gemeente benaderd om de Grutto in hun 
wachtkamer te leggen. De meesten hebben hierop positief gereageerd. 
Tenslotte is samen met het bestuur kritisch gekeken naar de 
organisaties die gratis de Grutto ontvangen. Hierdoor ontvangt een 
aantal organisaties de Grutto nu digitaal.  
Het februarinummer van 2011 heeft een record gebroken, dat nummer 
had namelijk 36 pagina's. Mede dankzij de mensen die kopij 
aangeleverd hebben kan het blad steeds goed gevuld worden. Bedankt 
daarvoor!  
Er waren in 2011 18 betalende adverteerders.  
De ploeg gruttobezorgers is uitgebreid met Hans de Jonge en 
Annemiek Leusink die beide in het buitengebied van de gemeente 
Grutto's zijn gaan bezorgen. Dit scheelt veel portokosten. De ploeg 
bestaat nu uit ca.12 mensen. Ook hen wil ik graag bedanken voor hun 
inzet.  
Sinds onze site bestaat is de Grutto dankzij Arno Siemann ook daar te 
vinden, maar pas nadat de leden de papieren versie hebben gekregen. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Voorstel tot naamswijziging 
In de ledenvergadering van 24 maart 2011 heeft de voorzitter, Bernard 
Heijdeman, de naamgeving van de afdeling aan de orde gesteld. Het is 
de afdeling Wijhe-Olst in de gemeente Olst-Wijhe. Dat kan verwarring 
geven en is niet echt duidelijk.  
De ledenvergadering was hier niet eensluidend in. Een deel van de 
vergadering vindt, vooral om praktische redenen, dat we de naam niet 
moeten wijzigen en bij een aantal leden ligt e.e.a. nogal gevoelig. De 
afdeling komt voort uit de afdeling Wijhe, statutair heet de vereniging 
nog steeds IVN, De Grutto Wijhe. Na de herindeling is om praktische 
redenen Olst daaraan toegevoegd, echter dit is niet vastgelegd in de 
statuten en heeft in feite ook geen rechtsgeldigheid. Toch is de 
vergadering het met het bestuur eens dat een discussie niet uit de weg 
moet worden gegaan. Afgesproken is dat dit punt in de jaarvergadering 
in 2012 op de agenda komt te staan. 
 
Voor een verandering in naam is een statutenwijziging noodzakelijk. De 
kosten hiervan bedragen € 238,-- exclusief btw. Naast een statuten-
wijziging ligt het voor de hand om ook de domeinnaam van de website 
aan te passen in www.ivn-wijhe-olst.nl. Beter is echter om naast de 
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nieuwe domeinnaam de oude te handhaven, immers veel mensen 
onthouden deze naam of hebben deze bij hun favorieten opgeslagen. 
Je ziet dit vaker bij bijvoorbeeld bedrijven. Het is dan eenvoudig om het 
nieuwe webadres door te linken naar het oude. Een extra domeinnaam 
kost ca. € 3,- per jaar. 
 
Naast de website kan overwogen worden om ook de emailadressen te 
wijzigen. Dat betekent dat deze moeten worden aangemaakt en op de 
site, waar ze worden genoemd, worden aangepast. Kosten zijn hier niet 
aan verbonden alleen uren van de webbeheerder. 
 
Voorstel 
Gelet op het feit dat de kosten van een wijziging van de statuten niet in 
verhouding staan tot de voordelen (minder verwarrend, duidelijker) 
stelt het bestuur voor om vooralsnog af te zien van naamswijziging. 
Wanneer in de toekomst mocht blijken dat om wat voor reden dan ook 
een statutenwijzing noodzakelijk is, zal de naamswijziging hierin 
gelijktijdig meegenomen worden. 
 
Het bestuur van het IVN Wijhe-Olst, 
Hanny van der Werff, voorzitter en Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Met de IJsselboswachter op pad 
Waar eens de nomaden jaagden op elanden, edelherten, wilde zwijnen 
en wilde paarden daar grazen nu in de Duursche Waarden Schotse
Hooglanders en Shetlandpony's. In duizenden jaren is er veel 
veranderd in de IJsselvallei. De ooit vrij stromende IJssel met een 
kilometers brede overstromingsvlakte is tegenwoordig in een veel 
smaller keurslijf terug gedrongen. 
Door bevolkingstoename namen ook het landbouwareaal en bewoning 
langs de rivieren toe. Vanaf 1100 traden er steeds meer en grotere 
overstromingen op door boskap en ontginningen bovenstrooms. Beetje 
bij beetje werd er gewerkt aan het veilig stellen van de 
landbouwgronden en haar bewoners door bedijkingen. Winterdijken, 
zomerdijken, kribben en rechttrekken van meanders in de rivier 
zorgden voor een snellere afvoer van water en bevaarbaarheid 
gedurende het jaar. Het aanzien van de uiterwaarden veranderde 
daardoor drastisch.  
Door veiligheid en natuurontwikkeling te combineren zijn er in de 
afgelopen decennia diverse projecten in het stroomdal van onze 
rivieren gerealiseerd. Het beperken van de gevolgen van 
klimaatverandering zijn hierbij leidend geworden. De Duursche 
Waarden, een terrein van Staatsbosbeheer tussen Olst en Wijhe, was 
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een voorloper. Natuurontwikkeling kreeg in dit project weer een kans, 
terwijl onze veiligheid bij hoog water verbeterd werd. Veiligheid en 
natuur gaan hier hand in hand: een natuurlijke rivier is een veilige rivier. 
Grote grazers zoals de Schotse Hooglanders spelen in deze 
rivierprocessen een belangrijke rol. 

 
Schotse Hooglanders in de Duursche Waarden           Foto Boswachter Anja 
 

Ik ben met Herman Menkveld op pad in de Duursche Waarden. 
Herman is eigenaar van het koppel (Sallands voor kudde) Schotse 
Hooglanders die hier het jaar rond grazen. Bij het koppel van 26 koeien 
en 4 ossen loopt in de winter enkele weken ook een stier die hier aan 
het werk gezet wordt om te zorgen voor nageslacht in de late zomer. 
Het is nu 9 januari 2012 en hoog water. Nederland is in de ban van een 
mogelijke dijkdoorbraak bij Tolbert in Groningen. Maar in de Duursche 
Waarden zijn de Schotse Hooglanders wel meer gewend. Rustig staat 
het grootste gedeelte van het koppel te grazen in de nog steeds groene 
vegetatie op de hoogwatervluchtplaats rondom de steenfabriek. Net 
zoals overigens de Shetlandpony's, die van een andere particuliere 
eigenaar zijn. Dit ongeveer 5 ha. grote terrein ligt zo hoog dat dit nooit 
onder water kankomen te staan.  "Als dat wel zou gebeuren dan zou 
zelfs het dorp Olst onder water staan" vertelt Herman. Bij heel hoog 
water wordt het terrein van de voormalige steenfabriek een eiland waar 
extra voer met een boot naar toe wordt gebracht.  
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Rustig soppen de dieren zelfs naar het laaggelegen nattere terrein 
waar nog volop te smikkelen valt. Goed is hun imposante verschijning 
nu te bewonderen. Dik zijn ze van het goede leven. Herman laat zien 
dat je bij de koeien mooi kunt waarnemen of en hoe veel drachten de 
koeien gehad hebben. Net als bij vrouwen kost elke zwangerschap veel 
kalk. Bij vrouwen telkens een tand is het gezegde. Bij de koeien is een 
groeiachterstand in de (kalk)horens te zien in de vorm van ringen in 
een andere kleur. 
Bij de veekraal vertelt Herman dat de Schotse Hooglanders gehouden 
landbouwdieren zijn en daarom ook onder de landbouwregels vallen. 
Van drie dieren per jaar wordt steekproefsgewijs bijvoorbeeld bloed 
afgetapt voor een veterinair onderzoek. Alle dieren worden 
geregistreerd door het zetten van oormerken. Ook worden jaarlijks 
enkele dieren geslacht voor de wildvlees verkoop. De oudste koe is 20 
jaar. Nog steeds zijn er duidelijk 2 aparte kuddes. Eén kudde komt uit 
Groningen en de andere kudde komt uit Brabant. Zelfs na vele jaren 
samen door te hebben gebracht mengen de groepen nauwelijks. De 
Schotse Hooglanders en de Shetlandpony's zijn dieren die winterhard 
zijn en het hele jaar door kunnen grazen in het terrein. Sneeuw en kou 
zijn voor hen geen enkel probleem. 
Schotse Hooglanders houden, juist in combinatie met de pony's, de 
vegetatie kort en daarmee blijft het terrein open. Ook blijven er in de 
vachten veel zaden hangen, die elders in het terrein weer op de bodem 
vallen en kunnen ontkiemen. Door het terreingebruik ontstaan er hier 
en daar ook plekken waar zand of klei bloot komt te liggen. Dit zijn 
ideale vestigingsplaatsen voor nieuwe kiemplanten. En zo zijn deze 
dieren de natuurbeheerders van Staatsbosbeheer. 
Het was heerlijk om buiten aan de IJssel te zijn. De kracht van het 
water te ervaren, de harde noordwesten wind te voelen en met het 
nodige respect de grote grazers aan het werk te zien. Nog even 
genieten van het schitterende uitzicht vanaf de uitkijktoren. Herman 
moet weer verder. Naar de andere natuurterreinen van 
Staatsbosbeheer aan de IJssel tussen Diepenveen en Windesheim 
waar hij de inscharing van vee regelt. Mijmerend over de geschiedenis 
rij ik weer terug naar het Infocentrum. Ik heb me eventjes die nomade 
van duizenden jaren geleden mogen voelen! 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2011 – januari 2012 
De gebruikte afkortingen: BuH=Buitenwaarden Herxen; 
BuW=Buitenwaarden Wijhe; DuW=Duursche waarden; 
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WsW=Welsummer waarden. De Romeinse cijfers XII en I staan voor 
de maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. C.= ongeveer. 
 
Door de hoge waterstand waren vogels in de Buitenwaarden en 
Fortmond moeilijk waar te nemen. Ook zijn vogels waarschijnlijk naar 
andere gebieden vertrokken. De januaritelling van vogels op de 
slaapplaats in de BuH leverde dit jaar 21 Aalscholvers en drie Grote 
Zilverreigers op. De slaapplaatsen in Fortmond en Hengforder waarden 
waren door het water onbereikbaar. De ganzenslaapplaats in de BuW, 
waar eind november nog 2000-2400 Kolganzen geteld werden, was nu 
verlaten. Vermoedelijk zijn de ganzen gedeeltelijk weg getrokken of 
slapen nu meer verspreid in de Buitenwaarden. 
In de Grutto van februari 2011 is aangegeven dat er dat jaar bijzonder 
gelet zou worden op waar in onze gemeente kleine zangvogels 
voorkomen. Vogels zoals Appelvink, Gekraagde Roodstaart, Goudvink, 
Keep, Kneu, Putter, Sijs, Spotvogel werden vooral waargenomen in het 
gebied Kappeweg-Elshof. Ongetwijfeld is dit te danken aan actieve en 
ervaren waarnemers, maar in de Krijtenberg en omstreken zijn deze 
vogels ondanks ervaren waarnemers nooit of hoogst zelden gezien. 
Putters en Kneuen zijn wel redelijk algemeen in de buitenwaarden en 
op Fortmond. Het mogelijk broeden van de Roodborsttapuit bij de 
Rietbergweg/Bremmelerstraat was bijzonder. Hier gaat dit jaar 
bijzonder op gelet worden. Opmerkelijk waren ook de zingende 
Braamsluipers in het dorp en aan de Kappeweg. Deze onopvallende 
vogel werd zo nu en dan gezien en gehoord in de Buitenwaarden. 
 
Overige waarnemingen 
Wilde Zwaan: 29-XII BuW (23); 7-I Fortmond (9); 15-I BuW (7); 23-1 
BuW (6). 
Kleine Zwaan: 7-I BuW (7); 14-I BuW (2). 
Knobbelzwaan: Eind XI Kappeweg (35); 26-XII Kappeweg (21). 
Nijlgans: 24-XII Langs Kleistraat, Olst (30). 
Grauwe Gans: XII-I BuW, BuH, Fortmond (talrijk). 
Kolgans: XII-I BuW, BuH, Fortmond (talrijk). 
Mandarijneend: 26-XII Zandwetering bij Holtermanpad, Olst (3 paar). 
Tafeleend: 14-XII Fortmond (30); 26-I BuW (c. 20). 
Brilduiker: 26-I BuH (1 vrouw). 
Grote Zaagbek: 26-XII Zandwetering bij Holtermanpad, Olst (1 man ); 
Zandwetering Boerhaar-Olst (2 paar); 13-I Soestwetering Bruinsbrug (2 
man, 2 vrouw). 
Kuifeend: 26-XII Zandwetering bij Holtermanpad, Olst (20); XII-I BuW, 
Fortmond (algemeen). 
Wintertaling: 26-XII Zandwetering bij Holtermanpad, Olst (15); 24-I 
BuW (10). 
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Smient: XII-I BuW, BuH, Fortmond (de meest algemene eend). 
Dodaars: 14-XII Soestwetering Wijhe (2); 24-XII Soestwetering 
Kotterikbrug (1); 12-I Sluis (1). 
Grote Zilverreiger: 14-XII Soestwetering Wijhe (1), Boskamp (1); 25-
XII Zandwetering bij Koekoeksweg, Olst (1); 5-I Bij Mottenhuis (1); 14-I 
Soestwetering, Bruinsbrug (1); Olst, Diepenveense weg (1); 20-I Bij 
Mottenhuis (1); 23-I Slaapplaats in BuW (3); 31-I Boskamp 
Zandwetering (1). 
Kleine Zilverreiger: 25-XII Zandwetering bij Koekoeksweg, Olst (1). 
Sperwer: 24-XII Elshof nr. 9 tuin; 2,5,6, 20-I. Deze trouwe bezoeken 
zijn opmerkelijk. 
Zeearend:  
14-I BuW  
(1 juveniel).         
Groene Specht: 
XII-I De Gelder, 
permanent 
aanwezig.  
Ransuil: 10-I Fortmond slaapplaats (10).  
Kievit: 14-XII Fortmond (1); 31-I Wijhe Veerweg (1); Boskamp 
Kotterikweg (1). 
IJsvogel: 26-XII Zandwetering bij Holtermanpad, Olst (1); 26-XII 
Zandwetering bij de Tuterie (1). 
Grote Lijster: 10-I Onder de Gelder (eerste zang). 
Kramsvogel: Langs Zandwetering bij Olst (60). 
Appelvink: 18-I Kappeweg (1). 
Goudvink: 8-I Fortmond, steenfabriek (groepje vrouwtjes). 
Vink: 8-I Fortmond, steenfabriek (groepje vrouwtjes); januari 
Krijtenberg, geregeld in tuinen. 
Groenling: 1/6-I Elshof (enkele); januari Krijtenberg, geregeld in tuinen. 
Sijs: 18-XII Kappeweg (2), 31-XII (10-15) 
Putter: 6-I De Meente, Olst (6). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: José Eijkelkamp, Margriet 
Heuvelink, Jan Klungers, Annemiek Leusink, Wim van Riel, Elly Smink-
Niehoff en ondergetekende. 
 
Waarnemingen melden vóór de kopijsluitingsdatum van De Grutto bij: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#planet.nl. 
 
 

Wist u dat…. 
…Overijssel fors snijdt in de Ecologische Hoofdstructuur. De nieuwe 
plannen van de provincie vergroten de kans dat verschillende 

Zeearend juveniel 
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diersoorten in Overijssel uitsterven. Dat stelt Natuurmonumenten in 
reactie op de voorstellen voor de 'EHS-herijking' waarover Provinciale 
Staten op 15 februari debatteert. Natuurmonumenten roept de politieke 
partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het natuurlijk 
erfgoed van Overijssel. Lees meer op 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl/?page=6334. 
 
 

Gehoord in de natuur 
Waarom de Bosanemoon aleen maar in het voorjaar bloeit 
Dat Bosanemoon in de zomer geen kleed mag dragen is haar eigen 
schuld. Dat was de straf die ze kreeg van Adam toen hij eens op de 
aarde liep. Zo rond de tijd van de schepping waren alle plantjes kuiltjes 
aan het graven om een watervoorraadje 
aan te leggen. Allemaal? Nee, alleen 
Anemoon niet. Toen Adam haar daar 
op aansprak zei ze dat ze haar kleedje, 
haar mooie jurk, niet vies wilde maken. 
Adam werd daarop zo boos dat hij zei 
dat ze voor straf de hele zomer geen 
kleed meer zou mogen aantrekken. Ja, 
zo gaat dat ook met verwende 
kinderen..... die kunnen nog veel leren 
van dit verhaal. De kenners van de 
klassieken onder ons kennen natuurlijk 
ook de Griekse mythe over de 
verliefdheid van de Westenwind en 
Anemoon, toen de goden nog op de 
aarde leefden. Zephyros was verliefd 
op de nimf van de natuur, Anemoon. 
Anemoon hield van hem maar ook van 
vele andere mannen. Zephyros wilde haar echter alleen voor zichzelf 
hebben. Haar aanbidder ging zijn beklag doen bij de vrouw van de 
oppergod Zeus. Hera Zeus kende de vrouwen ook wel, Hera wist dat 
maar al te goed en daarom was ze Zephyros goed gezind en besloot 
daarom Anemoon in een klein onopvallend bosplantje te veranderen. 
Maar Zephyros miste zijn geliefde al speodig en ging haar overal 
zoeken. Op een mooie lentedag herkende hij zijn geliefde in dat 
bloemetje. Als je eens op een avond ziet hoe de Animoon door de wind 
wordt bewogen, weet dan dat die twee weer samen zijn en de 
Westenwind haar streelt en kust. 
 
Bron: Kunst & Cultuur Overijssel. 
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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

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.)

 




