
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 

• Winkel vergroot met 
300m2 

• Ruime gratis 
parkeergelegenheid  
 

nu met 50 extra 
parkeerplaatsen 

• Enorme toevoeging  
van assortiment 
verse kruidenierswaren, 
biologisch etc. 

  

Boomgaard 
Wijhe 
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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, Bereklauw 35, 8131 GN 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 
secretaris: Jaap Gerkes, Steenuil 9, 8121 JG Olst.  
 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst  
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Van de redactie 
Als je dit leest, is er weer een nieuw seizoen begonnen, de herfst. Ook 
binnen onze afdeling zijn er allerlei nieuwe dingen te melden.  
De eerste nieuwigheid heb je wellicht al opgemerkt: de Grutto heeft een 
nieuw kleurtje gekregen. Dit is het gevolg van de overstap naar een 
nieuwe drukker. In deze tijden van crisis blijven ook wij op zoek naar 
bezuinigingen. Die bleken mogelijk te zijn door van drukker te veranderen. 
En dat heeft dus naast besparing ook geleid tot een appelgroen 
afdelingsblad.  
Wat ook sinds kort nieuw is, is onze website. Deze nieuwe site maakt 
onderdeel uit van de landelijke IVN-site. De nieuwe link staat voortaan op 
het voorblad. Met de nieuwe website hebben we ook een nieuwe 
webmaster gekregen, Ernst Noordhuis. Succes ermee Ernst! De bouwer 
en beheerder van onze oude site was Arno Siemann. Heel erg bedankt 
voor jouw inzet, Arno! 
En dan is er nog het nieuwe logo van het landelijke IVN. Misschien heb je 
het al op de achterkant van dit nummer zien staan.  
Maar tenslotte, waar het bij onze IVN-afdeling uiteindelijk om draait, de 
nieuwe activiteiten voor de komende maanden. Deze kun je weer vinden 
in deze Grutto, net als veel vogelwaarnemingen, nieuwtjes van het 
bestuur, iets creatiefs voor de jeugd, een verhaal van de IJsselboswachter 
die weer op pad is geweest 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. 
 
 
 

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.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 
Bezoek de heemtuin 
Je kunt elke dag een ommetje maken door heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora of vanaf een bankje genieten van de tuin. Er staan bij veel 
planten naambordjes zodat je je plantenkennis weer op peil kunt brengen. 
De toegang is vrij, maar een gift in de gleuf van het schuurtje wordt zeer 
op prijs gesteld. 
 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst  
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Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn iedere maand de 2e zaterdag, namelijk: 13 oktober, 

10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 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. 
 
Kom werken in Veermans Hof IJsselflora!!! 
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. 
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Op zoek naar paddestoelen 
Zondag 14 oktober organiseert IVN de Grutto een paddestoelenexcursie 
onder leiding van Atte van den Berg. We starten om 13.30 bij het 
Fortmonderbos, vlakbij camping het Haasje. De excursie duurt tot 
ongeveer 15.00 uur. Maximaal 20 personen kunnen aan de excursie 
deelnemen. Als er weinig paddestoelen staan, gaat de excursie niet door. 
Opgeven via de website of bellen naar Hanny van der Werff  
tel. 0570-523091, onder vermelding van aantal personen en 
telefoonnummer/emailadres. 
 
Stiltewandelingen in de uiterwaarden van de IJssel 
Op 28 oktober 2012 van 9.00 tot 11.00 uur en op 20 januari 2013 van 
9.00 tot 11.00 uur wordt een stiltewandeling georganiseerd in 
samenwerking met Zen in Salland (www.zeninsalland.nl). 
Vertrekplaats: Parkeerplaats bij de oude steenfabriek Fortmond. 
Elk seizoen een wandeling door een ruig deel van de IJsseluiterwaarden 
bij Fortmond. De nadruk ligt bij deze wandelingen niet op het herkennen 
van planten en dieren maar op de beleving. Het op je laten inwerken van 
het landschap en ervaren dat je zelf onderdeel bent van de natuur. 
De wandeling verloopt in stilte en je krijgt aanwijzingen hoe je je het beste 
open kunt stellen voor wat er op dat moment gaande is. 
De tocht is ook goed te doen met een scootmobiel (niet met een kleine, 
lichte scootmobiel). Als je met een scootmobiel komt, is het wel aan te 
raden vooraf contact op te nemen met excursieleider Jan Klungers, 
j.klungers#planet.nl.voor uitleg en instructie. 
 
 
 
Heemtuin 
winterklaar maken op 
Landelijke Natuurwerkdag! 
Op de Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 3 november, kan 
iedereen, groot en klein, komen helpen heemtuin “Veermans Hof 
IJsselflora” in Wijhe weer winterklaar te maken.  
Je kunt alleen komen, maar ook samen bijvoorbeeld: ouder + kind, broer 

+ zus, vriend en vriendin, maakt niet uit! Ook als je maar 
2 uurtjes kunt komen ben je welkom! We harken al het 
blad weg en brengen het maaisel naar de afvalbult. Ook 
wordt er gesnoeid, worden naambordjes 
schoongemaakt, routepalen en het infobord verwijderd 
enzovoort. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je 

hebt, werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor 
koffie/thee/limonade met wat lekkers erbij! 
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Je kunt komen helpen van 9.00-11.30 uur en/of 13.00-15.30 uur.  
 
Graag even 
aanmelden bij  
Annet van der 
Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl, maar het mag ook officieel via de site van de 
Landelijke Natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl. 
 
Lezing wilgenknotten 
In voorbereiding is een lezing in november over het wilgenknotten. Meer 
nieuws hierover volgt op de site etc.  
 
Jij & fotografie natuurlijk 
Er is een project genaamd Jij & Fotografie Natuurlijk voor kinderen van 8-
12 jr. in voorbereiding. Meer nieuws volgt nog. Hou dus de site etc. in de 
gaten. 
 
 

Activiteiten elders 
Nacht van de nacht 
Liefhebbers van een donkere nacht kunnen 
dit jaar weer meedoen aan allerlei 
activiteiten tijdens de 8e Nacht van de Nacht 
op zaterdag 27 oktober 2012. In deze nacht, 
gaat ook de wintertijd in.  
De Nacht van de Nacht is bedoeld om 
aandacht te vragen voor de schoonheid én 
het belang van de duisternis voor mens en 
dier. De organisatie is in handen van de 
Natuur en Milieufederaties en Natuur en 
Milieu.  
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks 
evenement geworden en heeft lichtvervuiling op de agenda van 
gemeenten, bedrijven en beleidsmakers gezet. Het gaat om het 
terugdringen van onnodige verlichting van kassen, openbare verlichting, 
reclameverlichting en verlichting van kantoren.  
 
Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland ‘duistere 
activiteiten’ georganiseerd zoals met de nachtwachter het bos in, 
workshops nachtfotografie, avondexcursies per boot, sterren kijken etc. 
Ook in Overijssel worden weer activiteiten georganiseerd. Deze zijn te 
vinden op www.laathetdonkerdonker.nl. 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

 
 

Langstraat 88 
Wijhe 

Tel. 0570-521271 
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Van het bestuur 
Wat heeft er gespeeld de afgelopen periode? Een paar dingen wil ik 
graag noemen.  
Op 29 augustus 2012 heeft een artikel in de Stentor gestaan over het park 
Wijhezicht. In dat artikel wordt gesuggereerd dat IVN Wijhe-Olst heeft 
ingestemd met de plannen van de gemeente. Dit is beslist onjuist. Het 
IVN heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de bouw van een 
appartementencomplex in het park. Wel zijn er in een overleg met de 
gemeente een aantal suggesties gedaan om de natuurwaarden van het 
park te verbeteren. Wat daarvan gerealiseerd wordt, blijft nog een vraag.  
 
Als bestuur zijn we erg blij met de activiteiten die voor de jeugd ontwikkeld 
en uitgevoerd zijn. De belangstelling hiervoor was overweldigend. Met 
dank aan Margriet Heuvelink, Popko Hut en Bertina Heijnens die dit 
mogelijk hebben gemaakt. We hopen dat we dit kunnen voortzetten.  
Verder is het IVN aanwezig geweest op de Roggemaaiersdag bij de 
Zoogenbrink. Met dank aan Hans de Jonge die het geheel gecoördineerd 
heeft.  

Het IVN heeft een nieuw logo. Er zijn enkele vlaggen 
met het nieuwe IVN logo besteld. De vlaggen kunnen 
gebruikt worden bij allerlei activiteiten. 
 
Ernst Noordhuis en Willem Blom zijn naar een 
instructiebijeenkomst geweest voor een nieuwe 
website, als onderdeel aan de landelijke IVN-website. 

Deze website is op 5 september online gegaan. Wil je informatie op de 
nieuwe website laten zetten, dan kan dat via Ernst Noordhuis. Hij gaat de 
site beheren.  
 
Tot slot, het huishoudelijk reglement wordt geactualiseerd.  
Op 19 september 2012 vergadert het bestuur weer. Zijn er zaken die de 
aandacht vragen, laat het me weten. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Nieuwe website! 
Sinds 5 september is de nieuwe website, als onderdeel van de website 
van het landelijke IVN, in de lucht. Om de nieuwe website te openen: typ  
www.ivn.nl in de adresbalk van uw browser (Internet Explorer, Firefox, of 
welke andere browser u ook gebruikt). Daarbij verschijnt de website van 
het landelijke INV. Klik op “Afdelingen” en er verschijnt een overzicht van 
alle afdelingen, gerangschikt op provincie. Onder “Overijssel” vind u “De 
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Grutto Wijhe-Olst”. Klik deze aan en u komt terecht op onze nieuwe 
website. 

Beleef de natuur! 
 
 
 
 
Ook kunt u rechtstreeks ons nieuwe adres in de adresbalk intypen: 
ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst (inclusief alle streepjes!). 
De oude website blijft nog enige tijd bestaan maar wordt niet meer 
geactualiseerd. Sommige informatie van de nieuwe website wordt nog via 
een link automatisch van de oude website gehaald; dit zal de komende 
tijd aangepast worden zonder dat u dat merkt. 
 
Om de website actueel te houden – nieuwe informatie, lezingen, 
cursussen, excursies – is het van belang dat u deze aanlevert bij de 
webredactie: ernstnoordhuis#gmail.com (voorlopig adres).  
Arno Siemann heeft de “oude” website ontworpen en tot nu toe 
onderhouden. Ernst Noordhuis neemt deze taak per direct over. Het 
bestuur wil Arno hierbij hartelijk dank zeggen voor zijn inzet voor het IVN 
de Grutto in de afgelopen jaren. 
 
Inloggen als lid. 
Als lid heeft u de mogelijkheid in te loggen op de website van het IVN. Ga 
naar de landelijke website: www.ivn.nl en klik rechtsboven in het scherm, 
oranje vlakje, op “Ons IVN”. Er verschijnt een pagina, waarbij u rechts uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in kunt vullen. Als u dit voor de eerste 
keer doet, klik dan op “Nieuw wachtwoord aanvragen”. Vul dan uw 
mailadres in en klik op “nieuw wachtwoord aanvragen”. Het IVN 
controleert het mailadres in z’n bestand. D.w.z. dit adres moet reeds bij 
het landelijke IVN bekend zijn, anders krijgt u geen account.  
Wilt u van deze inlogmogelijkheid gebruik maken stuur dan een mailadres 
naar de webredactie en vermeld daarbij dat u de webredactie 
toestemming geeft uw mailadres door te geven aan het landelijke IVN. 
Eenmaal ingelogd kunt u uw eigen “profiel” instellen en beheren. Daarbij 
bepaalt u zelf of u automatisch op de hoogte wil worden gehouden van 
landelijk nieuws, van afdelingsnieuws e.d. 
 
Meer over de website, o.a. over het nut en de mogelijkheden van het 
inloggen als lid vind je in de volgende Grutto. 
 
Ernst Noordhuis. 
 



 10 

Voor de jeugd 
De Pompoen 
De pompoen is een van de eerste groenten die de Spanjaarden in de 16e 
eeuw uit Midden Amerika (de Nieuwe Wereld) meebrachten naar Europa. 
In 1660 werd de pompoen voor het eerst genoemd in een Frans 
kruidenboek. De pompoen is in Nederland bekend geworden door de 
macrobiotiek, dit is streng vegetarisch eten met biologische groenten. 
Hierbij een recept om lekker thuis aan te werken. Leuk om te maken op 
een regenachtige dag in het weekend…. Smullen maar! 

 
Pompoenegeltjes 
Nodig voor 30 egeltjes: 
200 gram pompoen 
150 gram maïsmeel 
300 gram bloem 
2 eetlepels (riet)suiker 
12 gram droge gist 
50 gram harde boter 
snufje zout, ½ dl melk 

en 150 gram pompoenpitten 
 
De pompoen klein snijden en met 1 dl water in 5 min. gaar koken. 
Fijn prakken of fijn malen in de keukenmachine. 
Maïsmeel, bloem, suiker, zout, boter en gistpoeder mengen. 
Pompoenpuree toevoegen (en eventueel ½ dl water) en alles tot een 
soepel deeg kneden. 
Afgedekt minimaal 20 minuten laten rijzen. 
Oven voorverwarmen op 225 graden, 2 bakplaten invetten. 
30 bolletjes vormen met een 
spits toelopend snuitje. 
De bolletjes met melk 
bestrijken. 
De pompoenpitten in het 
deeg duwen me de puntjes 
naar boven, eventueel eerst 
sneetjes in het deeg knippen 
met een schaar. 
Egeltjes in het midden van de 
oven in 5 minuten goudbruin 
bakken. 
Oogjes en neus erop tekenen met potlood. 
en dan smullen maar!!!! 
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 
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Een exotisch diner …… ??? 
Dat Steenuilen een gevarieerd eetpatroon hebben, is wel bekend. 
Iedereen kent het spreekwoord “Wat een boer niet kent, dat eet ie niet”. 
Kennelijk geldt dit niet voor de steenuil. 
Eind mei waren we samen met onze ringer op pad, om volwassen uilen te 
ringen. Daarbij kwamen we iets heel bijzonders tegen. Toen we een adres 
aan de Elshofweg naderden, zagen we al van ver het mannetje voor de 
kast zitten om de wacht te houden. Terwijl we het weiland in reden, vloog 
hij snel weg. Hij wilde waarschijnlijk niet geringd worden.  
Laddertje uit de auto gehaald, tegen de boom gezet, de vliegopening met 
een lap dicht gestopt en het deksel opgelicht. Wat direct opviel, was dat er 
iets blauws in de kast lag. Ook het vrouwtje was aanwezig, met één jong 
van ongeveer een week oud. Nadat we het vrouwtje aan de ringer 
gegeven hadden, deden we het deksel wat verder open. 

Het blauw bleek een 
Grasparkiet te zijn; 
blijkbaar had het 
paartje iets te vieren, 
en wilden ze eens 
exotisch dineren! 
Gebrek aan voedsel 
was er in elk geval 
niet, want de kast lag 
bezaaid met muizen 
en Meikevers. In 
totaal telden we 14 
muizen; de voorraad 
Meikevers hebben 
we maar niet geteld .  

Nadat het vrouwtje geringd was, hebben we haar teruggezet en de kast 
weer gesloten. De Grasparkiet zal wel ergens in de buurt ontsnapt zijn, de 
muizen zijn vast gevangen in het naastgelegen, pas gemaaide weiland.  
Toen we enige tijd later kwamen om het jong te ringen, waren de parkiet, 
alle muizen en de kevers opgegeten. 
 
Hans de Jonge, Uilenwerkgroep. 
 
 

Met de IJsselboswachter op stap      
Op 8 juni konden ruim honderd Overijsselse geïnteresseerden in natuur, 
milieu en duurzaamheid tijdens het veldsymposium weer een dagje 
kennisnemen van het werk van diverse terreinbeherende organisaties in 
Overijssel. De organisatie van het veldsymposium was voor de 
zeventiende keer in handen van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). 
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Doordat locaties en thema elk jaar wisselen wordt er ieder jaar een ander 
gebied in Overijssel bezocht.  
Dit jaar was de gastlocatie havezate de Haere in Olst van Stichting 
IJssellandschap en het thema was ‘de toestand van de natuur in de 
uiterwaarden van de IJssel’. De dertien verschillende posten in de 
IJsseluiterwaarden waren via fietsroutes bereikbaar.  
 
Deze keer ging ik op stap met de deelnemers die gekozen hadden voor 
het meest noordelijke fietsrondje. De deelnemers bezochten onder andere  

het Infocentrum, een viswater en de Duursche 
Waarden. Staatsbosbeheer was present in de 
Duursche Waarden. Samen met een collega-
boswachter liepen we drie keer een ronde rondom 
de steenfabriek.   
 
Ondanks de beperkte beschikbare tijd kregen de 

deelnemers toch een goede indruk van de rijke natuur en de geschiedenis 
van dit gebied. De Duursche Waarden bestaat uit rivierarmen, moerassen 
en stukken bos in de uiterwaarden van de IJssel. Er werd eeuwenlang 
rivierklei gewonnen voor de baksteenproductie. Steenfabriek Fortmond en 
de imposante toren getuigen hier nog van. Schotse Hooglanders en 
Shetlandpony’s houden het gebied vrij van bosvorming door te grazen 
aan de vegetatie. De deelnemers konden daardoor genieten van een 
schitterende bloemenzee. Geel, wit, zilverkleurig, paars, alle kleuren van 
de regenboog waren aanwezig. En elk seizoen in een andere 
samenstelling. De Duursche Waarden is het natuurontwikkelingsgebied 
van het eerste uur in Nederland. Sinds 1989 gaan natuur, veiligheid en 
recreatie hand in hand. Wees welkom om ook eens mee op stap te gaan 
en het hele verhaal te horen van onze Staatsbosbeheer natuurgidsen. Het 
excursieprogramma is te vinden in het Infocentrum en op de site: 
www.infocentrumijssel.nl. 
De deelnemers aan het veldsymposium hebben wederom genoten van 
een geweldig mooie dag in een prachtig deel van Overijssel. Hulde aan 
de organisatie en aan alle participanten.  
 
Staatsbosbeheer IJsselboswachter Anja. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Mei - Augustus 2012 
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche waarden; BuH = 
Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; WbD = 
waterberging bij Daslever. De romeinse cijfers V, VI, VII en VIII staan voor 
de maanden. Tussen () staat het aantal vogels. 
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De Najaarstrek 
De meeste zangvogels trekken vanaf medio september tot begin 
november vanuit hun broedgebieden naar het zuiden. Al naar gelang de 
soort vindt de trek overdag of ‘s nachts plaats. De dagtrekkers vertrekken 
doorgaans met zonsopgang en vliegen tot het einde van de ochtend. De 
nachttrekkers bijv. Koperwieken zijn ‘s nachts te horen. Overdag valt de 
plotselinge af- of aanwezigheid van nachttrekkers op, bijv. de Tapuit bij de 
Dingshofweg op 10 augustus. 
Bergeenden vertrekken in juni/juli naar de Waddenzee om te ruien. De 
geleidelijke trek naar de overwinteringgebieden begint in augustus. 
De eerste Smienten kunnen we al in augustus verwachten. 
Kieviten, die in ons land gebroed hebben en Kieviten uit Noord Duitsland 
en Midden Europa, waar de graslanden uitdrogen, vormen in juli-augustus 
grote groepen, die geleidelijk aan richting Noordzee vertrekken. In de 
herfst en het begin van de winter gaan ze naar hun wintergebieden in 
Zuid Europa en Engeland. 
Scholeksters, Grutto’s en Tureluurs verlaten ook hun broedgebieden in de 
zomer en verzamelen zich langs de kust en deltagebied. 
Steltlopers op trek uit noordelijke gebieden, zoals Groenpootruiters, 
Oeverlopers en Witgatjes zien we in onze streek vooral vanaf eind juni 
Ooievaars, die in Afrika overwinteren, verzamelen zich in groepen in juni- 
juli en vertrekken in augustus meestal via Gibraltar naar Afrika. Dergelijke 
groepen Ooievaars zijn meestal wel enkele dagen in onze streek te zien. 
Lepelaars verlaten hun broedplaatsen eind juni, zwerven nog wat rond en 
trekken vanaf eind augustus geleidelijk aan naar hun winterkwartieren in 
Afrika, die ze na ongeveer twee maanden bereiken. In de zomer zijn 
Lepelaars ook langs de IJssel te zien. 
De Wijhese Gierzwaluwen zullen omstreeks half augustus allen naar 
Afrika vertrokken zijn. 
De trek van de Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Oeverzwaluw begint al in 
augustus en loopt door tot in oktober. Trekkende groepjes zwaluwen zijn 
in de herfst vaak boven de IJssel te zien.  
 
De waarnemingen 
Toendrarietgans: 6-VII BuW (1); 28-VII BuW (1) Overzomeraars. 
Grauwe Gans: V-VIII (de meest talrijke gans in de uiterwaarden); 21-VI 
BuW (ca 450); 29-VIII BuW (ca 700). 
Indische Gans: 14-VI Roetwaardplas (1). 
Kolgans: 29-VII BuW (1); 24-VIII BuW (1); 29-VIII BuW (6). 
Overzomeraars. 
Grote Canadese Gans: 7-V BuW (1); 17-V BuW (5, gepaard met Grauwe 
gans en zorgend voor drie gele donskuikens); 24/26-V (zelfde gemengd 
paar met een enkel kuiken. Daarna niet meer waargenomen); 3-VIII BuW 
(ouder met 6 bijna volgroeide jongen); 24-VIII BuW (7), BuH (15). 
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Brandgans:  7-V BuW (2); 17-V BuW (2 paar); 26-V BuW (paar met bijna 
volwassen jong,daarna niet meer waargenomen); 24/29-VIII BuW (13, 
meest volwassen jongen). 
Nijlgans: 7-V BuW (paar met kuikens); 14-VI Roetwaardplas (24); 3-VIII 
BuW (paar met 6 kuikens); 12-VIII (paar met 4 kuikens); 24-VIII BuW 
(paar met 4 volwassen jongen). 
Bergeend: 7-V BuW (3 paar); 8-V Roetwaardplas (2); 17-V BuW (2); 
24/26-V BuW (2-3); 8-VI WbD (paar met 12/13 kuikens); 11-VI BuW (paar 
met 7 kuikens); 12-VI BuW (paar met 2 kuikens); 6-VII BuW (5 kuikens 
zonder ouders). 
Mandarijneend: 26-V Soestwetering (1 man in rui). 
Marmereend: 1/2-V Wechterhold (1 vrouw). Exoot, geen dwaalgast. 
Schaarse broedvogel Middelandse zeegebied, Turkije. 
Smient: 29-VIII BuW (3). 
Kuifeend: 26-VII Soestwetering kruising Maatgraven (vrouw met 6 
kuikens); 1-VIII zelfde locatie (vrouw met 2 kuikens). 
Krakeend: 17-V BuW (1 vrouw, 1 man); 25-V BuW (1 paar); 25-VIII BuH 
(2 paar); 29-VIII BuW (ca 8). 
Slobeend: 7-V BuW (2 man); 17-V BuW (paar + 3 volwassen); 24/26-V 
BuW (2 paar); 30-V BuH (2 man); 29-VIII BuW (4). 
Wintertaling: 7-V BuW (2 paar). 
Zomertaling: 6-VII BuH (1 man). 
Patrijs: 21-VI Wijhe Engeweg (2); 28-VI Wijhe Vettewinkelweg (1); 22-VII 
Heino, Zuthemerweg, (hen met 9 kuikens). 
Kwartel: 6-VII Vlindertuin Elshof (2, gehoord). 
Dodaars: 6-VII BuH (gehoord); 29-VIII BuH (1). 
Grote Zilverreiger: 30-V BuW (1); 22-VII BuW (2); 29-VII BuH (2); 5-III 
BuW (3); 11-VIII BuW (3), BuH (1); 13-VII Mottenhuis (2); 15-VIII BuW (2), 
BuH (3); 22-VIII BuW (2); 29-VIII BuW (3). 
Lepelaar: 25-V BuW (1, tussen witte ganzen); 11-VI BuW (1); 26-VI 
Fortmond, Roetwaardplas (ca. 10); 15-VII Roetwaardplas (8). 
Ooievaar: 25-VII Olsterwaarden, pas gemaaid veld (12).  
Wespendief:  26-V De Gelder (eerste waarneming in 2012); 27-V De 
Gelder (paar); 14-VI vrouw op nest; eind juli een enkel kuiken; 6-VIII nest 
leeg, predatie door Havik? 12-VIII Eikelhofweg (1). 
Rode Wouw: eind juni Fortmond (1 pleisterend). Overvliegende 
vogel(s):11-VII Dingshofweg (1); 28-VII Boerlestraat (1); 29-VII 
Vettewinkelweg (1); 30-VII Vettewinkelweg (1); 12-VIII Elshof/Wechterhold 
(1) Waarschijnlijk dezelfde overzomerende (jonge?) vogel. 
Ruigpootbuizerd: 17-V BuH (1, trekkend zuid). Dit is een erg late 
waarneming. 
Boomvalk: 1/4-V Elshof, Wechterhold (2, insekten jagend); 5/6-VI Elshof, 
Wechterhold (1); 26-VII Elshof (1, verjaagd door zwaluwen); 18, 19,  
21-VIII Elshof (1, jaagt op zwaluwen, die hem verjagen); VII broedend op 
hoogspanningmast bij Bruinsweg, eind augustus 3 vliegvlugge jongen;  
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12-VIII Boerlestraat (3 takkelingen (=bijna volwassen jongen), 2 ouders en 
nog een Boomvalk). 
Torenvalk, Sperwer en Buizerd:  Gegevens over broeden zullen in een 
apart verslag vermeld worden. 
Scholekster: 3-V Olst v.Laakstraat (2 
overvliegend); 7-V BuW (2); 17-V BuW 
(3); 29-V Olst, v. Laakstraat (2 
overvliegend). 
Kleine Plevier: 13-V WbD (2); 30-VI 
WbD (3-4, volwassen en onvolwassen). 
Kievit:  8-V Fortmond bij Roetwaard 
(veel); juli BuW, WbD groepen van 30-
50; 30-VIII BuW (ca. 100). 
Bokje: 24-VIII BuH bij De Paddenpol (1, een zeer vroege waarneming). 
Grutto: 24-IV Kloosterbrug (1 paar); 7-V BuH (1); 20-V Kloosterbrug (6); 
26-V BuH, bij de Paddenpol (broedvogel). 
Wulp: 17-V BuH (broedvogel bij De Paddenpol; 20-V Bruinsweg (ouders 
met twee kuikens); 14-VI Roetwaardplas (2). 
Tureluur: 24-IV Kloosterbrug (1 paar); 7-V BuW (3), BuH (1); 17-V BuW 
(2); 14-VI Roetwaardplas (6); 30-VI WbD (twee paar met elk twee 
halfvolwassen jongen). 
Groenpootruiter: 30-VI WbD (2); 29-VIII BuW (1). 
Witgat: 22-VII WbD (2), BuW (1); 12-VIII BuW (1). 
Oeverloper: 2-V Wechterhold/ Nieuwe wetering (1); 22-VII BuW (2-3); 29-
VII BuH (2-3); 5-VIII BuW (1); 11-VIII BuH (1). 
Visdief: V-VIII algemeen langs IJssel, V ook in WbD, jagend op insecten. 
Koekoek: 2-V Fortmond (gehoord); 7-V BuW, gehoord; 17-V BuH 
(gehoord); 24/26-V BuW, BuH (gezien en gehoord); 11-VI BuW (gehoord); 
6-VII BuH (gezien). 
IJsvogel:  28-VI DuW (1). 
Groene Specht:  25-V Wesepe, van Doorninckweg (1); 30-V De Gelder 
(nest met 2? jongen); VI-VIII De Gelder en Wijhe (vaak gehoord). 
Zwarte Specht: 29-VII De Gelder. Eerste waarneming voor dit gebied. 
Zwarte Spechten worden vaak gezien omgeving Zoogenbrink, Olst. 
Huiszwaluw: 1-V Wechterhold(1); 18/22-VIII Elshof (ca 55, hele dag 
jagend boven maïsakker). 
Gele Kwikstaart: V-VIII BuW (tamelijk algemeen); 12-VI Boskamp 
Kleistraat (2). 
Grote Gele Kwikstaart: 15-VI BuH bij De Paddenpol (2); 21-VI zelfde 
locatie (1). 
Nachtegaal: 6-V Fortmond (2, zingend); 25-V Fortmond parkeerplaats 
(zingend), steenfabriek (zingend). 
Zwarte Roodstaart:  6-VI Wijhe Omloop-Zandwetering (1); 12-VII 
Kappeweg (1). 
Roodborsttapuit:  5-VI Rietbergweg/Bremelerstraat (broedvogel?). 

Groenpootruiter 
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Tapuit: 17-V Wijhe WbD (1 man); 10-VIII Soestwetering, Dingshofweg,  
(1 vrouw). 
Bosrietzanger, Grasmus, Kleine Karekiet, Rietzanger , Tuinfluiter en 
Zwartkop: V-VIII Tamelijk algemeen in uiterwaarden. 
Braamsluiper: 26-VI Wijhe Stationsweg (gehoord en gezien), ook een 
maand eerder. 
Spotvogel:  24-V Raalterweg; V-medio VII Elshof (2) broedvogel. 
Grauwe Vliegenvanger:  3-VI Heemtuin, 8-VI tuin Kappeweg; 9-VI andere 
tuin Kappeweg (2). 
Bonte Vliegenvanger:  25-V Wesepe, nestbouw; juli (broedvogel 
heemtuin en De Gelder). 
Baardman:  25-V BuH (gehoord). 
Glanskop: 9-V Olst, v. Laakstr. (1); 21-VII zelfde locatie (1). 
Wielewaal: 13-V De Gelder (gehoord). 
Raaf:  6-VI Hagenvoorde (1); 29-VII De Gelder (gehoord). 
Groenling:  3-V Olst, v. Laakstr. (veel). 
Putter: 7-V BuW (1); V-medio VIII Elshof (2 volwassen, 2 onvolwassen). 
Kneu:  18-V/begin juni tuin Kappeweg. 
Goudvink: 6-V De Gelder Arboretum (paar); 15-V De Gelder (1). 
Appelvink:  18-VI De Gelder (1 man). 
Geelgors: 18-V Wijhe, Daslever (1). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Marion Brouwer, 
Jose Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Gerrit Jansen, Hans 
de Jonge; Marian Lijftoght, Annemiek Leusink, Peter Pol, Wim van Riel, 
Elly Smink-Niehoff; Alice Sothewes, Henk Spanjers, Elly Thijs en 
ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#planet.nl. 
 
 

Wist u dat…. 
- er hele bijzondere natuur en milieuvriendelijke woningen gebouwd 
worden in Zonnekamp-Oost in Olst en dat er rondleidingen worden 
gegeven over het aardehuizenterrein? Ben je ook nieuwsgierig, kijk dan 
even op de site www.aardehuis.nl voor de juiste datum en tijd (meestal 
vrijdag aan het eind van de middag).  
- het op 16 oktober 2012 Wereldvoedseldag is? Tijdens deze dag vraagt 
de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO of Food and Agricultural 
Organisation) van de Verenigde Naties wereldwijd aandacht voor 
voedselzekerheid in de wereld. Deze dag brengt tot uiting dat de aarde 
ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag 
een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Wil je 
meer weten, kijk dan op www.wereldvoedseldag.nl. 
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- 2012 het jaar van de Bij is? Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. 
Onze voedselvoorziening is voor een groot deel afhankelijk van de 
bestuivende arbeid van bijen. Maar het gaat niet goed met de bijen. 
Kijk op de speciale website wat u allemaal kunt doen: 
www.jaarvandebij.nl. 
 
 

Natuurweb 
www.natuurweetjes.nl  
De website www.natuurweetjes.nl staat boordevol met gegevens, termen 
en leuke weetjes. Daarnaast is het een uniek zakelijk 
Natuurwoordenboek, dat steeds aangevuld blijft worden.  
Deze website is niet alleen bestemd voor mensen die in de natuur 
werkzaam zijn en (aankomende) natuurgidsen, maar ook voor 
natuurliefhebbers en leergierigen. Misschien zitten er ook leuke, 
interessante dingen bij voor een spreekbeurt of een presentatie. 
 
 

Gehoord in de natuur 
Waarom de bomen hun stem kwijtraakten. 
Er was een tijd dat de bomen konden praten. Maar omgehakt worden 
wilden ze niet. In die tijd ging er een boer het bos in om hout te hakken. 
Nauwelijks had hij zijn bijl gepakt of uit de boom klonk protest. “Zie je dan 
niet hoe mijn tranen al vloeien uit mijn stam? Schande als je mij ook nog 
van het leven wil beroven….” Toen ging de boer naar de Dennenboom, 
maar die sprak dat hij vol knoesten en plekken zat en dus van weinig nut 
kon zijn. Dan maar de Els omhakken dacht de boer bij zichzelf. Maar de 
Els zei dat er bloed uit zijn hart stroomt en alles rood zal kleuren. Ook zijn 

bijl zou dan rood kleuren en het teken 
van deze moord dragen.  
Toen ging de man maar naar huis. 
Onderweg kwam hij Jozef de 
timmerman tegen en hij vertelde hem 
dat geen boom zich wilde opofferen 
voor het kruis waaraan Onze Lieve Heer 
zou worden opgehangen. Als straf 
verloren de bomen hun stem. Wie nog 
een Dennenboom omhakt kan zien hoe 

tranen zich tot hars verdikken. Die straf trof ook de kinderen en de 
kleinkinderen en de achterkleinkleinkleinkinderen. Ook die moesten hun 
tranen leren inslikken. Maar wie in de schubben van de dennenappels 
kijkt, ziet nog steeds de tranen, want daar vind je de gestolde tranen. 
 
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   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
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Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat 
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten 
wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene 
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, 
gezondheid en energie. 

 
 

Verspreid over Nederland heeft het IVN zo’n 170 plaatselijke afdelingen met 
ca. 20.000 leden. In Amsterdam is het landelijke kantoor gevestigd. 
De afdelingen werken per provincie samen en organiseren leuke en 
leerzame activiteiten, voor jong en oud zoals: excursies, cursussen, 
tentoonstellingen en lezingen. In hun eigen omgeving zijn IVN-vrijwilligers 
regelmatig betrokken bij gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen en 
verzorgen ze natuurlessen in het basisonderwijs. 

 
 
 
 

 


