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Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
 
Aan alle leden en donateurs! 
Bij deze Grutto treft u mogelijk een nota voor betaling van de 
contributie (€ 13,50 als u lid bent) of de bijdrage (minimaal € 7,00 als u 
donateur bent) over 2012.  
Krijgt u deze nota niet, dan heeft u al betaald of u heeft ons gemachtigd 
het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. 
In dat geval zal het bedrag omstreeks 12 juni van uw rekening worden 
afgeschreven. 
Het lidmaatschap geldt per kalanderjaar. In verband met de afdracht 
aan het IVN Landelijk dient u het lidmaatschap voor het volgende 
kalender jaar vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij de 
secretaris, Jaap Gerkes, Steenuil 9, 8121 JG Olst. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Van de redactie 
Als ik naar buiten kijk zie ik de zon volop schijnen. Het lijkt of de zomer 
in aantocht is. Helaas zie ik op de buitenthermometer dat het nog 
behoorlijk fris is voor de tijd van het jaar. 
Beter nieuws is dat het bestuur versterkt is! We hebben een nieuwe 
penningmeester en een nieuw lid. Tijdens de algemene 
ledenvergadering is Ernst Noordhuis benoemd als de nieuwe 
penningmeester. Hij volgt Jaap de Jong op die vele jaren gezorgd heeft 
dat onze boekhouding op orde was. Ronald Boerkamp is benoemd als 
nieuw lid van het bestuur. Jaap bedankt en Ernst en Ronald veel 
plezier en succes gewenst! 
Meer informatie over de algemene ledenvergadering vind je verderop in 
deze Grutto. Er zijn er weer diverse activiteiten gepland en je kunt weer 
lezen over de avonturen van boswachter Anja. Verder vind je een 
verhaal van een verliefde krasse knar, een stageverslag, @ vogels in 
Wijhe, een hele lijst vogelwaarnemingen, etc., etc. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe 
nummer! En tot ziens op een van onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 
Oproep!!! 
Gezocht: nieuwe leden werkgroep PR 
Vind jij het leuk om mee te werken aan promotie van onze IVN-
afdeling, aan uitbreiding en verjonging van ons ledenbestand, aan 
communicatie over onze activiteiten etc.?  
Er is sinds kort een nieuwe werkgroep die de PR voor de afdeling vorm 
gaat geven. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met 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. 
 
Bezoek de heemtuin 
U kunt weer elke dag een ommetje maken door heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora of vanaf een bankje genieten van de tuin. De toegang is 

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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vrij, maar een gift in de gleuf van het schuurtje wordt zeer op prijs 
gesteld. Er staan bij veel planten naambordjes zodat u uw 
plantenkennis weer op peil kunt brengen. Als u vragen heeft kunt u 
altijd op woensdagavond of donderdagochtend langskomen. Dan wordt 
er altijd door vrijwilligers gewerkt in de heemtuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Rondleidingen in de heemtuin  
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin aan de 
Bongerd in Wijhe. Ze worden gegeven in de periode dat de heemtuin 
op z’n mooist is, namelijk in juni en juli. Tijdens de rondleidingen wordt 
u door een gids meegenomen door de heemtuin en worden de 
verhalen achter de bloemen en planten verteld. 
De rondleidingen zijn op vrijdag 8 juni, woensdag 27 juni en vrijdag 
6 juli. De aanvangstijd is 19.30 uur. U hoeft zich niet van te voren op te 
geven. Een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. 
Informatie: Annet v.d.Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
Voor rondleidingen voor groepen op afspraak, bel of mail 
Bep Teunissen, tel. 0570-522029 of ejhteunissen#hetnet.nl. 
 
Kom werken in de heentuin!!! 
In heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
is altijd werk te doen. Voor dat werk 
kunnen we vele handen gebruiken. 
De klussen variëren van licht tot 
zwaar, van paden schoffelen en 
harken, tot gras en andere planten, 
verwijderen uit de perken, zoals 
Paardenstaarten, Zevenblad en 
Wederik. Of wil je liever houtwerk 
schuren en verven, naambordjes 
plaatsen etc.  
Zolang het zomertijd is zijn elke woensdagavond vanaf 19.30 uur tot 
ongeveer 21.00 uur mensen aan het werk in de heemtuin. Ook op 
donderdagochtend vanaf 9.30/10.00 uur werkt er een groepje. Iedereen 
die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en te houden, 
is 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! 
Lijkt je het leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat: meld je dan bij Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel 523937. 
 
 



 4 

Notulen jaarvergadering IVN-afdeling 
Datum: 3 april 2012. 
Aanwezig: 20 leden en Anja Nijssen (SBB).  
Afgemeld: 3 leden. 
 
1. Opening 
Hanny van der Werff opent de vergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom, in het bijzonder Anja Nijssen van Staatsbosbeheer. Anja heeft 
Laura Hagen opgevolgd als boswachter. 
En zoals gebruikelijk opent ook Hanny met een kort gedichtje.  
 
2. Verslag van de jaarvergadering op 24 maart 2011 
De vergadering gaat akkoord met het verslag.  
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag 2011 secretaris 
De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 
3.2. Financieel jaarverslag 2011 
In 2011 is het ledenaantal van het IVN Wijhe – Olst fors toegenomen. 
Voor een niet onbelangrijk deel komt dit doordat de mensen waar 
nestkasten worden geplaatst ook lid worden. 
Marth van Roy informeert naar de landelijke aanmelding en landelijk 
lidmaatschap. Jaap Gerkes antwoordt hierop dat er geen apart landelijk 
lidmaatschip is; mensen worden lid van IVN en als ze dat willen ook 
actief in een afdeling bij hen in de buurt. Het gaat alleen om landelijke 
aanmelding voor het IVN lidmaatschap. Er is dus geen sprake van 
concurrentie met lokale aanmelding. Het verschil zit hem nog in de 
landelijke contributie die € 24,-- bedraagt, waarvan een afdracht aan de 
afdelingen van € 12,00. In Wijhe-Olst bedraagt de contributie maar 
€ 13,50 waarvan € 8,00 wordt afgedragen aan IVN Nederland.  
 
3.3. De kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie (Teun Oostenbroek en Thiemen Smink) 
stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. De penningmeester Jaap de Jong 
wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. De voorzitter bedankt de 
leden van de kascontrolecommissie voor hun werkzaamheden. 
 
3.4. Begroting 2012 
Jaap de Jong licht in het kort zijn laatste begroting 2012 toe. De 
begroting sluit met een tekort van € 1150,--. In het jaarlijkse overleg 
met de werkgroep coördinatoren zijn de wensen van de werkgroepen 
geïnventariseerd en zo nodig meegenomen in de begroting. Het 
bestuur stelt voor om ook in 2012 de contributie niet te verhogen. Dit is  
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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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al in 21 jaar niet meer gebeurd. De afdeling is daarmee een van de 
goedkoopste afdelingen in Nederland.  
Het bestuur sluit echter een geringe verhoging in de komende jaren 
niet uit. Het bestuur is voornemens meer aan PR te gaan doen, 
daarnaast speelt het structurele jaarlijkse tekort op de begroting en de 
landelijke plannen ten aanzien van landelijke leden een rol. 
De vergadering kan instemmen met de begroting 2012. 
 
3.5. Werkgroepen 
De verslagen van de werkgroepen worden een voor een doorgenomen 
en voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter spreekt namens de 
vergadering haar dank uit voor het vele werk dat ook in 2011 weer door  
de werkgroepen is verricht. Vervolgens wordt de vergadering in de 
gelegenheid gesteld om nog iets toe te voegen. 
De werkgroep Landschapsonderhoud zoekt ondersteuning. De 
werkgroep wil haar activiteiten uitbreiden. Zij wil naast het knotten van 
wilgen meer doen in het landschapsonderhoud.  
De vergadering spreekt haar zorg uit over het grote aantal grote bomen 
dat in Wijhe is gekapt. 
Ronald Boerkamp, werkgroep Stadsvogels, spreekt zijn zorg uit over 
de ontwikkeling van de populaties van de Gierzwaluw, de laatste 5 jaar 
is de helft van de nesten verdwenen. Hij heeft hierover contacten met 
Zwolle en Raalte. Binnenkort wordt er een duurzaam convenant 
gesloten met Salland Wonen om bij bouw en renovatie meer aandacht 
te besteden aan het opnemen van nestkasten in de bouw. 
Ronald doet nu ook nog de coördinatie van de werkgroep Roofvogels. 
Gezien zijn vele werk voor de werkgroep Stadsvogels wil hij graag de 
coördinatie overdoen aan een ander. Hij doet hierbij een oproep aan de 
leden. 
Vanuit de vergadering wordt de zorg uitgesproken over het 
afschietbeleid van ganzen. Gevraagd wordt hoe het bestuur van het 
IVN hierin staat. Hanny antwoord dat wij als bestuur hier geen mening 
over hebben maar zegt toe dat het bestuur zich nader in de 
problematiek zal gaan verdiepen en hierop zal terugkomen. 
Het is jammer dat de cursus Scharrelkids niet doorgaat vanwege te 
weinig deelnemers. Gezocht wordt naar een alternatief samen met 
Staatsbosbeheer.  
Tot slot wordt Marth bedankt voor al het werk wat zij ook het afgelopen 
jaar weer heeft verricht om de Grutto én op tijd én telkens weer vol te 
krijgen. 
 
4. Bestuursmutaties 
Jaap Gerkes is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat 
akkoord.  
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Ronald heeft aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. De 
vergadering gaat akkoord. Hanny heet Ronald welkom in het bestuur 
en geeft aan dat het bestuur door de komst van Ronald weer op volle 
sterkte is. 
Jaap de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 
Ernst Noordhuis in zijn plaats te benoemen tot penningmeester. De 
vergadering gaat akkoord. Ook Ernst wordt welkom geheten in het 
bestuur. Van Jaap is op een eerder moment, net voordat hij verhuisde 
naar Meppel al officieel afscheid genomen. Hanny bedankt hem 
nogmaals voor het vele werk wat hij voor het IVN heeft gedaan.  
Het bestuur bestaat thans uit: Hanny van der Werff, voorzitter; Jaap 
Gerkes, secretaris; Ernst Noordhuis, penningmeester; Gerard Schulten, 
lid; Petra Verhagen, lid; Ronald Boerkamp, lid. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
Reservelid was Willem Denekamp. Zodat de kascontrolecommissie 
2012 bestaat uit de heren Thiemen Smink en Willem Denekamp. Tot 
reservelid wordt met algemene stemmen benoemd Gerard Overmars. 
 
6. Naamgeving IVN Wijhe-Olst 
Tijdens de jaarvergadering in 2011 is door de toenmalige voorzitter, 
Bernard Heijdeman, de naamgeving van de afdeling aan de orde 
gesteld. Wij zijn de afdeling Wijhe-Olst in de gemeente Olst-Wijhe. Dit 
kan verwarring geven en is niet altijd even duidelijk. De vergadering 
vond het jammer dat het bestuur het onderwerp niet eerder had 
aangekondigd zodat men een mening had kunnen vormen. 
Afgesproken is toen dat het bestuur een aantal zaken zou nagaan en in 
de volgende algemene ledenvergadering in 2012 dit onderwerp op de 
agenda zou zetten. 
Het bestuur stelt nu voor vooralsnog af te zien van naamswijziging. De 
kosten van een statutenwijziging staan niet in verhouding tot de 
voordelen (minder verwarrend, duidelijker). Mocht in de toekomst het 
nodig zijn om een statutenwijziging door te voeren dan zou de 
naamgeving meegenomen kunnen worden. De vergadering kan zich 
vinden in het voorstel van het bestuur. 
 
7. Evaluatie bestuursbeleid 
Het IVN is betrokken geweest bij de plannen van het park Wijhezicht. 
De gemeente heeft toegezegd dat zij de ideeën van het IVN mee zal 
nemen in het definitieve plan. Tot nog toe is er echter nog geen 
terugkoppeling geweest van de gemeente naar het IVN. 
Naar aanleiding hiervan merkt Hans de Jonge op dat Wijhe niet langer 
het groenste dorp meer is. De laatste jaren wordt er veel gekapt. Cor 
van den Berg reageert hierop dat er in het plan Wijhezicht een aantal 
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bomen worden gekapt. Maar voor elke boom komt er minstens een 
voor terug, met andere woorden er komen meer bomen terug dan er 
gekapt worden. Het beeld van nu is dus een tijdelijk beeld. Ronald 
heeft begrepen dat er uitsluitend categorie 2 bomen (snelgroeiend en 
weinig overlast gevende bomen) terug worden geplant, dus geen eiken, 
beuken of kastanjes die nu het beeld bepalen. En dat betekent dat het 
straatbeeld armer wordt. Daarnaast vraagt hij zich af wat het effect is 
van de kap voor vogels. Hij denkt in het bijzonder aan de specht. Cor 
zegt toe dat hij nog zal nagaan welke categorie bomen er nu geplant 
worden. 
 

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 

 
 
8. Rondvraag 
Annet van der Veen: de kalender op de website is erg leeg. Er staan 
nauwelijks activiteiten op. Zij vraagt hiervoor aandacht van het bestuur. 
Anja Nijssen, Staatsbosbeheer, wil wat gaan doen voor de jeugd. Dit 
past goed in de plannen van het IVN als alternatief voor het niet 
doorgaan van de cursus Scharrelkids. Zij werkt hierin samen met 
Popko Hut en het infocentrum IJssel Den Nul. 
19 april wordt het Infocentrum IJssel Den Nul officieel geopend. 21 en 
22 april zijn er open dagen. Het IVN is gevraagd om medewerking. 
Gerard Schulten en Ronald Boerkamp coördineren een en ander. Zij 
zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de kraam te bemensen. 
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9. Bouwen en wonen in harmonie met de natuur 
Na afloop van de vergadering neemt Estella Fransen ons mee in de 
plannen van de vereniging Aardehuis Oost Nederland. In het plan 
Zonnekamp Oost in Olst bouwt deze vereniging aan 23 aardehuizen, 
een gemeenschapshuis en een bezoekerscentrum. Een uniek project 
voor Nederland en Europa. Met als motto: bouwen en wonen in 
harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie 
van de wereld om ons heen! Zie verder: www.aardehuis.nl. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Voor de jeugd 
Web-weetjes 
Terwijl je eigenlijk op zoek bent naar paddestoelen, kan het je 
gebeuren, dat je zomaar opeens een feeënlampje vindt! 

Dit is het werkje van een Bruine Zakjesspin, 
die ongeveer 6 á 7 mm groot is. Het is een 
eicocon, een ingesponnen pakketje met 
eitjes, dat meestal aan grashalmen of dode 
stengels vastgemaakt wordt. Wij vonden 
het in een groef van een boomstam. De 
spin was duidelijk nog niet aan de afwerking 
toegekomen, want de cocon hoort nog met 
zandkorrels bepleisterd te worden om het 
bouwseltje te beschermen tegen indringers. 
Zoals bijvoorbeeld de Sluipwest, die met 
haar legboor haar eigen eitjes in de cocon 
deponeert. Heeft de spin er ongestoord aan 
kunnen werken, dan lijkt het net een 
modderklompje. Het is dus alleen dan een 

feeënlampje als de spin het werkje niet heeft afgemaakt. Grappig he? 
Ben jij bang voor spinnen en jaag je ze het liefst het huis uit, probeer er 
dan eens aan te denken dat ze voor jou ook nuttig kunnen zijn. Ze eten 
namelijk heel wat vliegen en muggen. 
 
Spinnenwebben verzamelen 
Vind jij de webben ook zo 
mooi, probeer ze dan eens te 
bewaren. Let wel even op 
dat de spin weg is! 
Kleur het web eerst met 
talkpoeder of met inkt 
(gebruik een fixeerspuitje van de winkel voor tekenmateriaal). Smeer 
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een stevig vel zwart papier in met een goede vloeibare en kleurloze 
lijm. Druk het voorzichtig tegen het web, verbreek de steundraden pas 
als het hele web op het vel zit. Laat het drogen en spuit er haarlak of 
tekenfixeer overheen. Bovendien kun je er nog plakplastic overheen 
doen. Ingelijst achter glas wordt het zelfs nog een origineel cadeautje. 
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift 
 
 

Ouwe krasse knar verliefd op knot. 
Al sinds 1980 werk ik zes zaterdagochtenden per jaar in de knotten. 
Soms moet ik samen met andere knoerten van knarren de meidoorns 
te lijf, maar daar gaat in ieder geval mijn hart niet sneller van kloppen. 
Ik wil de knotten in! 
Ik ben echt 
verliefd 
geworden op 
de knot van de 
wilg. Wat zijn 
het prachtige 
kenmerkende 
landschapsele
menten van 
het 
Nederlandse 
platteland. 
Vroeger knotte 
men om 
gebruikshout 
te verkrijgen 
voor o.a. 
gereedschaps
stelen, 
hekwerken, stookhout, oeverbeschoeiingen. Doordat je de schiet- of 
kraakwilg op zo'n twee tot tweeënhalve meter afzaagt, ontstaan er 
bovenaan weer nieuwe scheuten. Die moet je om de drie of vier jaar 
weer afzetten. Na verloop van tijd ontstaat er een grote knoest of knot 
op de stam. En daar gaat het nou om. Het is de bedoeling dat je zó 
knot, dat inregenen en rotten van de boom wordt bevorderd. Wij krasse 
knarren kijken niet zo nauw, maar geleerden zeggen dan dat je op circa 
5 cm vanaf de knoest moet zagen. Even terugkomen op dat rotten. De 
boom heeft daar geen last van, want het kernhout heeft geen functie en 
in die holle stam rot het kernhout steeds verder weg. Die holle wilg kan 
dan een fantastische woonplek worden voor allerlei dieren. Zo bewijst 
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de wilg op vele fronten zijn nut: economisch nut (alternatief voor 
tropisch hardhout), landschappelijke waarde (afwisseling in de soms 
monotone grasvlakten), nut voor de natuur (dieren en planten vinden 
hun weg in de wilgen) en niet te vergeten de recreatieve functie. Die 
vind ik misschien zelf nog wel het belangrijkste. 
Ferry Kuyk, coördinator Landschapsonderhoud van de plaatselijk IVN-
afdeling, nodigt ons uit voor een knotochtend. Met een vaak uitgebreide 
verantwoording roept ie alle knarren weer bijeen. Zo stond er in de 
laatste mail het volgende: "Op de werkplek voor aanstaande zaterdag 
gaat het hier om jonge aanplant van 40 knotwilgen, die nu geknot 
moeten worden. De boer ziet het niet meer zitten om het helemaal zelf 
te doen (leeftijd). Ik heb gekeken en het ziet er goed uit. Geen mislukte 
ertussen. Wel 8 oude knotwilgen (steeds in 2-tallen), maar die moeten 
nog een jaartje wachten. Dit kan een hele mooie rij knotwilgen worden, 
waarbij je door een goede fasering van deels na 3 jaar, deels na 4 jaar, 
na een paar knotrondes kunt toewerken tot elke 2 jaar de helft knotten 
of elk jaar een kwart. Staat mooier in het landschap en is ook beter 
voor de vogels." 
We werken 
meestal bij 
boeren die om 
uiteenlopende 
redenen hun 
wilgen niet 
kunnen 
bijhouden. Op 
zaterdagochtend 
verzamelt zich 
de knotcrew bij 
de fontein van 
het Wijhese 
gemeentehuis. Even een babbeltje en ik voel me dan weer helemaal 
gelukkig. Wat een leuke club mensen! Wat die knotten niet kunnen 
bewerkstelligen en dan ben ik nog niet eens met mijn Jirizaag 
begonnen. Een Jirizaag is een halfronde trekzaag en uitermate 
geschikt voor wilgen en je kunt er lekker snel mee werken. Als we op 
de plek zijn legt Ferry uit wat we moeten doen en waar de boer het 
snoeihout wil hebben. Soms mogen we dikke takken meenemen. Ik 
heb in de afgelopen dertig jaar al heel  
wat wilgenhout in mijn kachel verstookt…….wat een pret steeds….ja 
en dat is nu dus wel duidelijk: ik ben gek op wilgen! We zagen wat, we 
sjouwen wat, we kletsen wat en we hebben het mieters gezellig met 
elkaar. Er is er altijd wel een die begint te roepen:"koffie". Dan gaan we 
naar een schuur of gezellig bij de boerin naar binnen. Aan het eind van 
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de dag willen we natuurlijk verwend worden met heerlijke voedzame 
soep met broodjes, koffie en op sommige adressen krijgen we eerst 
een Beerenburg of een andere lekkere traktatie voor het harde werken.  
Waarom er niet meer jongeren meegaan, is mij steeds een raadsel. Op 
dit moment lopen twee Wijhese jonge knullen maatschappelijke stage 
voor school en misschien zetten zij in de toekomst het werk voort, als ik 
met mijn rollator niet meer de dijk en de pont kan bereiken.   
Maar ik zal de knot zo lang mogelijk blijven koesteren, want ik ben op 
die boom in de afgelopen jaren inderdaad stapelverliefd geworden. Een 
liefde die niet meer overgaat! 
 
© Willem Blom, Marle. 
 
 

Met de IJsselboswachter op pad 
Wat is de mooiste manier om de schoonheid van de IJsseluiterwaarden 
te beleven? Heel eenvoudig. Met laarzen of wandelschoenen aan en 
gewoon op pad gaan, weer of geen weer, herfst of lente. Struinen kan 
bij Staatsbosbeheer langs de IJssel in bijna alle terreinen. 
Ik doe dat deze keer met oud-Staatsbosbeheerboswachter Wil Gerritse  
in de Hengforderwaarden en de Buitenwaarden Wijhe. Wat een feest! 
Op 11 mei als de gele Boterbloemen samen met het witte Fluitekruid 
en de duizenden Madeliefjes contrasteren met het frisgroene 
opschietende gras, struin ik samen met Wil door de uiterwaarden. Wil 
kent deze waterrijke gebieden op z’n duimpje en als vogelaar hoort en 
ziet hij elke vogel. In een oude afgesloten geul zien we parende 
Zeelten (karperachtigen) druk bezig met hun liefdesspel. De staarten 
klappen op het verder stille water, waarin grote gerimpelde wilgen al 
tientallen jaren hun machtige takken spiegelen. We horen de Koekoek 
en de Kievit. Wil’s oren horen ook de Grasmussen. Een Oeverlopertje 
en een Kleine Plevier laten zich in weer een andere geul goed zien. 
Tussen dikke Zwarte Populieren groeit Look Zonder Look en zien we 
de laatste blaadjes van het voorjaarsspeenkruid. Het mooie Vogelmelk 
met zijn witte sterbloemen hoort thuis langs de rivieren, maar is vrij 
zeldzaam. Langs onze IJssel bloeit het. 
En dan horen we een zwaar binnenvaartschip langs varen en ruiken we 
vers gezaagd hout. Het schip vervoert honderden stammen hout. 
Geweldig, dat had ik nog nooit gezien. Wil kent vele verhalen en 
anekdotes en weet te vertellen dat er vroeger op vlotten vaak hout 
vervoerd werd van de Duitse Rijn naar Hanzestad Kampen.  
Telkens weer zien we andere vergezichten en daarboven prachtige 
wolkenpartijen met af en toe blauwe lucht en zon.  
Als we een eind rondom een zandwinplas gelopen hebben, moeten we 
kiezen: of terug lopen, of door het water. We kiezen voor het laatste. 
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Ziet u het al voor zich? Twee stoere boswachters die zonder aarzelen 
sokken en schoenen uittrekken, broekspijpen oprollen en dan 
onverschrokken het water instappen? En echt waar, het was heerlijk. 
Onze voeten sopten weg in een diepe sliblaag, het warme water kwam 
tot aan de knieën en door de waterbewegingen geurde de Watermunt 
extra krachtig. Heerlijk dit avontuurgevoel. En dan aan de kant voeten 
afdrogen met een zakdoek en balancerend op één been de sokken en 
schoenen weer aan. Wat liep dat lekker met frisse voeten. 
De dynamische rivierprocessen bij overstroming zorgen voor erosie en 
sedimentatie en daarmee voor  
een 
afwisselend 
landschap. De 
grote grazers 
regelen de 
afwerking; met 
hun 
graasgedrag 
dragen ze bij 
aan een 
mozaïek van 
planten- en 
struiksoorten. 
Bloeiende 
wilgen en geurende meidoornstruiken begeleiden de lentewandelaars 
in de uiterwaarden. Ze horen als peper en zout bij elkaar in het 
natuurlijke riviersysteem. Net zoals de ooibossen, de steenfabrieken, 
de kleiputten, restanten van oude nevengeulen en oeverwallen. 
Trek ook uw wandelschoenen of laarzen aan en ga struinen in de 
Staatsbosbeheer natuurgebieden langs de IJssel. Geniet en beleef! 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

@ vogels in Wijhe 
Sinds kort zijn de gezamenlijke activiteiten van de vogelwerkgroepen 
van het IVN Wijhe-Olst te volgen via Twitter. Via @vogelsinwijhe (aan 
elkaar geschreven) kunt u leuke waarnemingen, weetjes en activiteiten 
volgen. Heeft u nog geen twitteraccount maar bent u wel 
geïnteresseerd? Ga naar www.twitter.com. Via deze site kunt u een 
eigen account met profiel aanmaken. Heeft u eenmaal een account dan 
kunt u @vogelsinwijhe zoeken en ons gaan volgen. Succes en veel 
plezier!  
Voor vragen kunt u terecht bij ronald.boerkamp#home.nl. 

      Vogelmelk (wit) en Speenkruid (geel) 
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De Sperwer 
De Sperwer is bijna over heel Europa 
verspreid, behalve in boomloze gebieden 
zoals de toendra’s. Onze Sperwers blijven 
meestal ‘s winters in Nederland. Vanuit 
Scandinavië overwinteren de vogels o.a. in 
Nederland. De algemene roofvogel is vooral in 
naaldbossen te vinden grenzend aan akkers 
en weilanden. Sinds de Havik (bosvogel) jonge Sperwers als 
voedselbron gevonden heeft, komen Sperwers ook in de tuinen van 
dorpen voor, vooral ’s winters op jacht naar eten. 
De Sperwer lijkt op een Havik, maar is veel slanker en kleiner. Hij jaagt 
dan ook op kleinere zangvogels. De vogel is ca. 35 cm lang en heeft 
een vleugelwijdte van 65 cm. Het is een kleine roofvogel. De man is op 
de onderzijde rood-oranje en wit gebandeerd. Het vrouwtje is bruinwit 
gestreept aan de onderzijde. Zij is groter dan het mannetje en jaagt op 
foeragerende Lijsters, Spreeuwen en Duiven. De prooi van het 
mannetje zijn kleine zangvogels o.a. Vink, Mus, Mees en Roodborst. 
De vlucht van een Sperwer is een reeks snelle vleugelslagen 
afgewisseld met glijpauzes. Zij sláán hun prooien echter meestal door 
een drieste verrassingsaanval. Hierbij vliegen zij laag langs heggen om 
onverwachts tevoorschijn te komen en de vogel te grijpen. In het 
voorjaar baltsen Sperwers vaak hoog in de lucht boven hun 
bosterritorium. Zij zijn dan moeilijk van een Torenvalk te 
onderscheiden.  
 
In Nederland komen ca. 4000 broedparen Sperwers voor. Sperwers 
zijn monogaam. De horst wordt door beide ouders dicht tegen de stam 
van een spar aan gebouwd. Eind april-begin mei worden 5-7 eieren 
gelegd die 34 dagen door het vrouwtje bebroed worden. De man voert 
de vrouw dan. De nestperiode van de jongen duurt 24-30 dagen, 
waarbij beide ouders voeren. Als er jongen zijn laten de ouders een 
hoog en luid kekkerende roep horen, verder zijn zij zwijgzaam. Bij 
verstoring van de horst door andere dieren of mensen klinkt een kikikiki 
van de ouder. Half juli vliegen de jonge Sperwers uit.  
Van de uitgevlogen jongen bereikt circa de helft de volwassen leeftijd. 
 
Verslag van waarnemingen van twee Sperwerparen voorjaar 2011. 
28 mei: In een sparrenbosje staat een boom met een sperwernest en 
daarin zitten zeker 3 jongen. Een oudervogel vliegt met voedsel naar 
de drie donsballen op het nest.  
5 juli: Drie takkelingen zitten op een tak boven het nest; een vierde jong 
zit nog in het nest. Een ouder brengt een prooi en alle jongen plukken 
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aan het voedsel. Hierna worden er vliegoefeningen gedaan en wordt er 
gepoept over de rand van het nest. De vogels hebben nog slechts wat 
dons op de kop en de borst. De rand van het nest ligt vol veertjes. 
6 juli: Eén sperwerjong is heel druk bezig met een prooi verorberen. 
Twee jongen komen "aanfladderen" en gaan op een tak rond het nest 
zitten. Als het ene jong uitgegeten is, nestelen alle vier de jongen zich 
boven en in het nest. Het hele bosje is al goed door de Sperwers in 
gebruik want overal liggen donsveertjes en slagpennen van Sperwers 
op de grond. 
14 juli: Op weg naar het nest zien wij in het bosje al één jong 
wegvliegen en één jong zit in een andere boom. Het nest en de boom 
zijn bedolven met poepspetters en donsveertjes. Dus er zijn al twee 
Sperwers uitgevlogen en de andere twee staan op het punt voorgoed 
het nest te verlaten. Allemaal zijn zij helemaal in pak getooid met enkel 
nog donkere ogen om zo weinig mogelijk op te vallen. 
15 juli: Het nest is leeg en twee jongen zitten in de bomen in de 
omgeving. 
 
Het andere sperwerbroedgeval, waarbij het totaal anders verliep: 
23 juni: In een Douglasspar vinden wij een nestje met een hele dunne 
bodem. Daar doorheen zien wij 3 donsjongen zitten. Eén ouder zit op 
het nest en één ouder komt aangevlogen. 
28 juni: Het nest is uit de boom gevallen. Vlakbij het nest zien wij twee 
dode sperwerjongen nog in dons dood op de grond liggen. Eén jong 
kruipt over de grond rond, maar ziet er goeddoorvoed uit. Ouders 
voeren hem dus nog en hij is niet aan roofdieren ten prooi gevallen. 
4 juli: Het overgebleven jong vliegt door de bomen en laat zich volop 
horen. Hij leeft dus nog en is uitgevlogen. 
Resultaat hier: twee dode jongen en één uitgevlogen Sperwer. 
 
Annemiek Leusink, lid werkgroep Roofvogels. 
 
 

Stageverslag De Grutto 
Wij zijn twee stagiaires van de Capellenborg in Wijhe, Robin Meijer en 
Dennan van der Klis. 
Ons stageadres is de IVN-afdeling Wijhe-Olst, waar we verschillende 
taken verrichten van landschapsonderhoud tot de vogelwerkgroep. We 
hadden een stageadres nodig. Toen we zijn gaan zoeken kwamen we 
er uiteindelijk via Jan Veerman, de opa van Dennan, achter dat het wel 
leuk was om deze maatschappelijke stage te doen bij het IVN. 
Nu we dit schrijven, hebben we al een aantal stageuren achter de rug. 
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We hebben ons 
vooral bezig 
gehouden met 
wilgenknotten en 
landschapsonder-
houd. 
De mensen met 
wie je werkt zijn 
erg gezellig en je 
wordt snel 
opgenomen in de 
groep. Het zijn 
allemaal 
vrijwilligers en het 

is meestal gewoon 
dezelfde groep 
mensen. 
Er is ondermeer al 
in Herxen en 
Fortmond geknot, 
onder de goede 
leiding van dhr. 
Ferry Kuyk. En 
onder toeziend 
oog van mentor 
Blom, die ook de 
fotograaf is. 
Wij hopen eigenlijk 
meer jeugd bij dit 
werk te betrekken en te laten zien dat het ook leuk kan zijn voor 
jongeren. Verder hopen wij deze stage met veel plezier voort te zetten. 
 
Dennan van der Klis en Robin Meijer.  
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari – april 2012 
De gebruikte afkortingen: BuH=Buitenwaarden Herxen; BuW=Buiten-
waarden Wijhe; DuW=Duursche waarden; WsW=Welsummer waarden. 
De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. C.= ongeveer. 
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Slaapplaatsen 
Een aantal vogelsoorten gebruikt in een bepaald gedeelte van het jaar 
een gezamenlijke slaapplaats. Sommige slaapplaatsen worden elk jaar 
gebruikt, andere slechts af en toe. Deze slaapplaatsen worden landelijk 
op bepaalde dagen geteld en de resultaten verzameld door het 
SOVON. Hierdoor wordt inzicht verkregen over de locatie van 
slaapplaatsen en over aantallen vogels, die in een bepaald gebied 
voorkomen. De gegevens zijn ook van belang voor de bescherming 
van vogels. In onze gemeente zijn er gedurende korte of langere tijd 
slaapplaatsen van de Scholekster, de Aalscholver, de Kolgans, de 
Grote Zilverreiger en de Ransuil. 
Scholekster: Deze steltloper overwintert in het Wadden- of 
Deltagebied. In het voorjaar trekken ze geleidelijk aan het land in om te 
broeden. Voor het broedseizoen gebruiken ze een gezamenlijke 
slaapplaats. Een dergelijke slaapplaats ligt langs de IJsseloever schuin 
tegenover de Loswal, richting Deventer. Voor zonsondergang 
verzamelen zich hier de Scholeksters, die tegen donker worden zich in 
groepjes vestigen op de stenen beschoeiing. De afgelopen twee jaar 
waren de aantallen ongeveer hetzelfde: Op 19 maart 2011 sliepen er 
105 vogels, op 9 april 53 vogels. In 2012 op 10 maart 103 vogels, op 
12 april 39 vogels. Een paar jaar geleden was de IJsseloever 
tegenover de Paddenpol ook een belangrijke slaapplaats, maar die 
werd dit en vorig jaar niet bezet. De IJsseloever langs de Olsterwaard 
werd vorig jaar ook door een klein aantal Scholeksters als slaapplaats 
gebruikt. 
Aalscholver: Het moerasbos in de uiterwaarden tegenover de eerste 
parkeerplaats richting Zwolle had 13 januari 2007 165 slapende 
Aalscholvers. In latere jaren nam dit af tot enkele tientallen, dit jaar tot 
enkele vogels. Bijna alle Aalscholvers waren door de vorst naar elders 
vertrokken. Een andere belangrijke slaapplaats ligt in de Duursche 
waarden bij de vogelhut en in de Hengforder waarden. 
Grote Zilverreiger: Het moeras met struiken voor het moerasbos in de 
BuW wordt in december-maart ook door een klein aantal (3-5) Grote 
Zilverreigers gebruikt. Een grote slaapplaats ligt bij de Zandwetering in 
het Hanzebos in Olst . Op 6 februari sliepen hier 27 Grote Zilverreigers. 
Kolgans: De duizenden Kolganzen, die hier overwinteren, hebben 
verschillende slaapplaatsen in de uiterwaarden. Een grote slaapplaats 
ligt tegenover de eerste parkeerplaats richting Zwolle. Op 4 december 
2011 werden hier ongeveer 2300 kolganzen geteld, op 26 februari 
2012 ongeveer 5000 ganzen. Al die ganzen verlieten de slaapplaats 
binnen een half uur in de vroege ochtend. Op 24 maart waren er geen 
ganzen meer. 
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Nachtegaal 

Ransuil: In Fortmond is een roestplaats die al jaren van ongeveer 
december tot maart door 10-20 uilen gebruikt wordt. 
Nachtegaal: Deze vogel is, naar we weten, slechts op een paar 
plaatsen in ons gebied te horen. De grootste kans is het 
natuurreservaat in Windesheim en de parkeerplaats in Fortmond bij het 
natuurterrein met de steenfabriek. Nachtegalen komen omstreeks eind 
april uit Afrika terug en beginnen direct te zingen om hun territorium 
aan te geven. Eind mei neemt de zangactiviteit weer af. 
 
De waarnemingen 
Knobbelzwaan: 9-II Weiland bij Windesheim (53); 
30-IV BuW (20). 
Wilde Zwaan: 2-II BuW (c. 53); 4-II BuW (18); 13-
III Wechterholt (5). 
Zwarte Zwaan: 6-IV BuW (1). Een exoot uit 
Australie, nu broedvogel met 20-30 paren.  
Grauwe Gans: Vanaf medio april een  
toenemend aantal ganzen met kuikens. 
Toendrarietgans: 9-II Tussen Hamel- en Liederholthuisweg (1000+); 
13-II Wechterholt.(650).  
Canadese Gans: 4-III Kappeweg (1); 13-III BuW (4); 2-IV DuW (2-4); 
6-IV BuW (2); 23-IV BuH (12); 27-IV BuW (Broedend); 30-IV BuW (3). 
Brandgans: 23-II BuW (c. 300); 4-III BuW (100), Kappeweg (1); 11-III 
BuW (100); BuH (100); 13-III BuW (30), BuH (50); 18-III Vorchterwaard 
bij pont (200); 30-IV BuW (2). 
Kolgans: Zeer talrijk in wintermaanden, daarna afnemend. 11-III BuW 
(150), BuH (200); 13-III (nog veel Kolganzen); 24-III BuH, BuW, 
Fortmond (alle ganzen vertrokken op een enkele na). 
Keizergans: 11-III BuW (plas bij veerpont (1). Exoot uit Siberië, 
verwilderd. 
Rajaheend: 5-II Plas bij veerpont (1 man). Exoot uit Indonesië, 
verwilderd. 
Bergeend: 23-I BuW (1); 11-III BuW (1); 6-IV BuW (1); 23-IV BuW (2); 
30-IV BuW (4 paar). 
Mandarijneend: 18-II/10-IV Wechterholt (2 paar). 
Tafeleend: 2-II BuW (2 man); 9-III Soestwetering, Kotterikbrug (1 man). 
Kuifeend: II-IV Soestwetering, BuW, BuH, Fortmond, Mottenplas 
(algemeen in kleine aantallen). 
Brilduiker: 28/29-II Plas bij veerpont (1 man); 26-III Roetwaardplas 
(2 paar). 
Grote Zaagbek: 4-II Stuw Hamelweg (2 man, 3 vrouw); 5-II 
Soestwetering, de Gelder (2 man overvliegend); 14-II Wechterholt (2 
man, 3 vrouw); 25-II Soestwetering, Kotterikbrug (2), 28-II Plas bij pont 
(1 man); 11-III BuW (1 man, 2 vrouw). 
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Middelste Zaagbek: 2-IV plas bij Mottenhuis (1 man). Hier zelden te 
zien, maar algemene wintergast in IJsselmeer, Waddenzee en Delta. 
Krakeend: 20-II Plas bij veerpont (1 paar);13-III BuH plas (1 paar); 26-
III Roetwaard (1 paar); 6-IV BuW (1 man); 12-IV BuW (1 paar); 18-IV 
BuH (1 man); 30-IV BuW (4 paar). 
Smient: II-III BuW, BuH, Soestwetering en weilanden (zeer talrijke 
wintergast, afnemend in maart); 6-IV BuW (enkele paren); daarna geen 
waarnemingen. 
Slobeend: 23-IV BuH (5). 
Pijlstaart: 2-II BuW (1 man); 25-III BuH (3 paar). 
Zomertaling: 25-III (5 man, 3 vrouw). 
Wintertaling: 11-III BuW (1 paar); 13-III BuW (1 paar); 25-III Wijhe, 
Lange Kolk (1 paar); 6-IV BuW (2-3 paar); 23-IV BuW (4). 
Patrijs: 16-IV noordelijk van De Meent (2). 
Fazant: 4-III Kappeweg (1). 
Dodaars: 4/5-II Stuw Hamelweg (6); 4/6-II Boskamp, stuw 
Zandwetering (1); 19-II zelfde locatie (1); 25-II Soestwetering, De 
Gelder (2). 
Grote Zilverreiger: 21/23-II De Gelder Zandwetering (1); 25-II 
Fortmond (1); 25-II Roetwaard (1); 26-II Middel (1); 4-III BuW (1); 13-III 
Roetwaard (1), Boskamp (1); 2-IV DuW (2); 6-IV BuW (1). 
Zwarte Wouw: 14-III Hagenvoorde/Hogeweg (1 over zeilend). 
Slechtvalk: 11-III BuW (man, jagend op kieviten). 
Kraanvogel: 1-III overvliegend bij Mottenhuis (7); 2-III Schippershuizen 
(7), foeragerend op maïsakker. 
Scholekster: 6/21-III weilanden Bruinsbrug/Kotterikbrug (2-5); 30-IV 
BuW (4); nu verspreid broedend, voornamelijk op maisakkers. 
Kleine Plevier: 6-IV BuW (c. 4). 
Kievit: 19-II Wijhe loswal (3, overvliegend); 23-II BuW (c. 100); 11-III 
BuW (c. 100); 6-IV BuW (20); II-IV in uiterwaarden en weidegebieden in 
toenemende aantallen. 
Houtsnip: 22-II ‘t Zwervel (1). 
Grutto: 13-III BuW (16, eerste waarneming); 6-IV BuW 
(2, overvliegend); 19-IV Middel, bij Kloosterbrug (6). 
Tureluur: 13-III Roetwaard (2); 17-III Wijhe haven (2); 25-III, 28-III nabij 
Kloosterbrug (1); 26-III Roetwaard (5); 2-IV Mottenplas (6); 6-IV BuW 
(2-4); 19-IV Middel, bij Kloosterbrug (1); 30-IV BuW (1). 
Groenpootruiter: 30-IV BuW (1). 
Wulp: 29-II, 12-18-III Langeveldsloo; 13-III BuW (2); 21-III Den Nul (1); 
21-III Beltenweg (1); 22-III Roetwaard (1); 28-III nabij Bruinsbrug (1); 
17-III, 6-IV/12-IV Vorchterwaarden (territorium gedrag); 28/30-IV BuW 
(gezien en gehoord, ook overzijde IJssel). 
Witgat: 5-II ’t Nijendal (1 overvliegend); 6-IV BuW (6). 
Oeverloper: 30-IV De Gelder, bij vijver (2).  
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Visdief: 22-IV Wijhe, IJssel (2, eerste waarneming), daarna algemeen. 
Gierzwaluw: Eerste waarnemingen dit jaar 26-IV Wijhe (3) en 
Boskamp (enkele); 28-IV Wijhe (11); 29-IV Wijhe (25).  
Groene Specht: Sinds eind vorig jaar wordt de Groene Specht 
gehoord en soms gezien in De Gelder, vooral tussen de Zandwetering 
en het dorp en soms bij de Kappeweg, een enkel maal Krijtenberg. Nu 
ergens broedend.  
Boerenzwaluw: 5-IV Fortmond (10, eerste waarneming); 6-IV BuW  
(c. 10). 
Huiszwaluw: 29-IV Wijhe (1-4, eerste waarneming). 
Gele Kwikstaart: Vanaf medio april tamelijk algemeen in 
Buitenwaarden en Fortmond.  
Zwarte Roodstaart: 2-IV Hamelweg (1); 14-IV Kappeweg (1). 
Roodborsttapuit: 11-III Rietbergweg/Bremmelerstraat) zingend. 
Waarschijnlijk broedvogel. 
Kramsvogel: 10-II Boerkamp Weiland (100 +); 26-II Kappeweg (20); 
11-III BuH (60). 
Koperwiek: 6-IV BuW (1). 
Grote Lijster: Tweede helft februari De Gelder en Kappeweg, zingend; 
22-II Fortmond ‘t Haasje (1, zingend); 3-III Fortmond bij zwemplas 
(1 zingend); 4-III Kappeweg (1). 
Bonte Vliegenvanger: 2-IV Hamelweg (1). 
Goudhaan: 26-IV zangpost De Gelder, eerste bos. 
Braamsluiper: 28-IV Kappeweg (1). 
Zwartkop: 11-IV Wijhe, De Gelder (gehoord); nu overal algemeen. 
Tjiftjaf: 21-III Beltenweg (eerste waarneming); 22-III Roetwaard 
(zingend); nu algemeen. 
Fitis: 8 IV De Gelder (eerste waarneming maar zal wel enkele dagen 
tot een week eerder terug gekomen zijn).  
Staartmees: 26-II Kappeweg (2). 
Glanskop: 19/23/24-IV Boskamp, v. Laakstraat. 
Groenling: II-IV Vaak op voedertafels Olst, Wijhe. 
Putter: 20-II Boskamp, Overkempe (c. 30); 26-II Kappeweg (4); III-IV 
Elshof (paar); 18-IV Boskamp, v. Laakstraat (1). 
Goudvink: 11-IV De Gelder, Leeuwenbrug (1). 
Geelgors: 4-III Kappeweg (1). 
Rietgors: III BuW, Fortmond (algemeen in klein aantal). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Wim Denekamp, José Eijkelkamp, 
Wil Gerritse, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Annemiek Leusink, 
Marian Lijftogt, Peter Pol, Wim van Riel, Luud Steen, Elly Smink-
Niehoff, Allice Sothewes, Henk Spanjers en Gerard Schulten. 
Waarnemingen melden vóór de kopijsluitingsdatum van De Grutto bij: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#planet.nl. 
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Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9  8121 JG  Olst 
Penningmeester  Ernst Noordhuis penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0570-521770 Bereklauw 35  8131 GN  Wijhe 
Lid Gerard Schulten  ggm.schulten#planet.nl 

 Tel.0570-521542 Pimpernel 16  8131 GH  Wijhe 
Lid Petra Verhagen  p.verhagen1000#hotmail.com 
 Tel. 0572-355765 Lijsterbesstraat 114 8102 JS  Raalte 
Lid Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
 

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 
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.)

 




