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 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 
Dit is al weer de laatste Grutto van dit jaar en de eerste sneeuw van deze 
winter hebben we al weer gehad. Maar daarmee is de winter nog niet 
voorbij en wie weet krijgen we nog een keer een mooie sneeuwperiode. 
Maar voordat het zo ver is kun je toch alvast genieten van dit 
winternummer. Je kunt lekker lezen over de avonturen van de 
IJsselboswachter, de vele vogelwaarnemingen, de nieuwe landelijke 
voorzitter van het IVN en nog veel meer. Je kunt ook letterlijk aan de slag 
met de werkgroep landschapsonderhoud, of je kunt je melden als 
coördinator van een van de werkgroepen of voor het organiseren van 
excursies en lezingen. Dat we dringend behoefte hebben aan iemand die 
excursies en lezingen organiseert blijkt ook uit het korte lijstje activiteiten 
die in deze Grutto aangekondigd staan!!! Zie ook de oproep!!! 
Voor de jeugd staat er dit keer een ijskoude bijdrage in het blad. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
En tot ziens op een van onze activiteiten! 
 
Fijne feestdagen en een gezond en  
vrolijk nieuw jaar! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Oproep!!!! 
Coördinatoren gezocht.  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe coördinatoren  
voor: - de werkgroep Roofvogels 
 - de werkgroep Jeugd 
 - de werkgroep Padden 
 - de werkgroep Landschapsonderhoud. 
 - het organiseren van excursies en lezingen. 
Zou je hier graag meer over willen weten, neem dan contact op met het 
bestuur of de huidige coördinator. Zie contactgegevens achterin.  
 
 

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. 
 
STILTEWANDELING 20 januari 2013 VERVALT!!!! 
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Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn elke 2e zaterdag van de maand, namelijk: 12 januari, 
9 februari en 9 maart 2013.  
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. Ook 
zoeken we naar een opvolger voor de huidige coördinator. 
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel naar de 
coördinator Ferry Kuyk, tel. 0529-497349. 
 
 

Van het bestuur 
Peter Visser nieuwe voorzitter IVN 

Tijdens het jaarlijkse overleg in oktober 
tussen het bestuur en de werkgroepen van 
onze IVN-afdeling hebben we kennis kunnen 
maken met Peter Visser. Sinds juni dit jaar is 
hij voorzitter van de Landelijke Raad van het 
IVN. Hij volgt Chris Hofkamp op die drie jaar 
voorzitter van het IVN was.  
Peter was van 2007 tot 2009 gedeputeerde in 
de provincie Noord Holland en was voorzitter 
van het Goois Natuurreservaat. Momenteel is 
hij voorzitter van het Regionaal 
Overlegorgaan IJsselmeergebied. Hij is 
bioloog en vogelliefhebber. 
Peter is er trots op voorzitter te zijn van een 
landelijke vereniging die zich zo inzet voor de 
Nederlandse natuur met zoveel vrijwilligers 

die klaar staan om samen met anderen hun kennis voor de natuur te 
delen. Daarnaast heeft hij contacten met andere natuurorganisaties die 
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steeds vaker gebruik maken van vrijwilligers en hij ziet daarin ook voor de 
toekomst een toenemende mate van samenwerking en daardoor een 
maximaal gebruik van subsidies. 
Naast het Landelijk Bestuur is er binnen het IVN nog het Landelijk 
Bureau, waar beroepskrachten werkzaam zijn die de vrijwilligers 
ondersteunen en landelijke en regionale campagnes initiëren. De kosten 
worden voor een groot deel betaald met gelden uit de postcodeloterij (ca. 
€ 1,3 miljoen). 
Peter is van mening dat de afdelingen in sterke mate autonoom zijn 
waardoor er een kloof is ontstaan tussen de plaatselijke afdelingen en de 
landelijke IVN. Hij heeft zich tot taak gesteld deze kloof te overbruggen. 
Daarom wil hij kennis maken met alle 170 afdelingen en horen wat daar 
leeft.  
Voor de toekomst zal het IVN zich meer moeten richten op jongeren, de 
nieuwe Nederlanders en op gezamenlijke initiatieven, vindt hij. 
Met Peter Visser versterkt het IVN haar landelijk bestuur met een 
betrokken strateeg met een brede kennis van duurzaamheid, milieu en 
omgevingsbeleid en met veel inzicht in complexe politiek-bestuurlijke 
werkomgevingen. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
Van de penningmeester 
Betaling contributie en donateursbijdrage 
In het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken over inning van de 
contributie in januari of februari. In de afgelopen jaren is een praktijk 
gegroeid dat vrij laat, pas eind mei met de tweede uitgave van De Grutto, 
werd verzocht om de contributie te betalen. Vanaf komend jaar zal de 
contributie sneller worden geïnd. 
Hierbij het verzoek aan die leden en donateurs die geen machtiging 
hebben afgegeven de contributie (€  13,50) of donateursbijdrage 
(minimaal € 7,00) voor eind januari 2013 naar onze rekening 37.30.24.037 
over te maken. Leden die ons gemachtigd hebben: begin februari 2013 
zal het contributiebedrag van uw rekening worden afgeschreven. 
 
Voorstel contributieverhoging in ALV 
Het jaar loopt ten einde en de balans in mijn eerste jaar als 
penningmeester kan worden opgemaakt. De begroting voor dit jaar, 
vastgesteld in de ALV, toont, relatief gezien, een behoorlijk tekort. Naar 
het zich laat aanzien zal het tekort minder worden dan begroot, maar uit 
berekeningen die we hebben gemaakt voor de komende jaren, komt toch 
wel een structureel tekort tevoorschijn. 
Daarnaast doet het landelijke IVN momenteel voorstellen voor 
harmonisatie voor de contributies van de diverse afdelingen en streeft 
naar een contributiebedrag van € 24,- per jaar voor alle leden, ingaande  
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per 2015, waarvan 50% als afdracht aan de landelijk IVN geldt. Dit wordt 
voor ons een aanzienlijke lastenverzwaring (een stijging van ca 40%). 
Voor de komende ALV in maart 2013 zal het bestuur een voorstel doen 
voor een stapsgewijze contributieverhoging, rekening houdend met de 
landelijke ontwikkelingen. Als het voorstel wordt aangenomen kan het pas 
in 2014 in werking treden. Voor 2013 blijven de contributie en de minimale 
donateursbijdrage hetzelfde als in de afgelopen jaren. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 

Nieuws over de website 
Er is momenteel weinig nieuws te melden over de website. De verdere 
ontwikkeling van de landelijke website heeft enige vertraging opgelopen. 
Het IVN De Grutto Wijhe-Olst is een van de weinige afdelingen die al 
volledig is overgegaan op de nieuwe landelijke site. Eigen nieuwsbrieven 
versturen via de landelijke site is echter nog niet mogelijk. Wel kunt u de 
landelijke nieuwsbrief via de site automatisch ontvangen, als u dit in uw 
profiel hebt ingesteld. Hoe u kunt inloggen staat in de vorige Grutto. 
 
Voor de nieuwe huisstijl van het IVN zijn logo’s, formats voor 
persberichten en brieven en sjablonen voor Power Point presentaties 
ontwikkeld die nu beschikbaar zijn voor eigen documenten en drukwerk. 
Deze logo’s etc. zijn te downloaden via: ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-
olst, onder het menukopje “Informatie” en menu-item “Huisstijl”. 
 
Landelijke nieuwsbrief 
De landelijke nieuwsbrief heeft een moderne naam gekregen: Stuifmail. 
Op de landelijke site is deze onvindbaar; daarom is deze op onze eigen 
afdelingssite gezet en op die manier toch voor al onze leden in te zien.  
 
Ernst Noordhuis, webredactie. 
 
 

Voor de jeugd 
IJs(koud) 
Wat voor winter krijgen we? Een kwakkelwinter met regen, natte sneeuw 
en af en toe een beetje vorst? Misschien wordt het een strenge winter: 
Berenweer, met veel sneeuw en ijs. Joepie! Dan kunnen we schaatsen, 

Beleef de natuur!  
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sleeën, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken… Wat voor winter 
het ook wordt, hier heb je een aantal ijskoude proefjes. 
Hoe langer het vriest hoe dikker het ijs. IJs drijft op water. Denk maar aan 
drijvende ijsschotsen in poolgebieden. Je ziet het ook als je ijsblokjes in 
een glas water of cola doet. Ze drijven boven in het glas. Zo ligt ook het ijs 
in sloten en vijvers als een laagje boven op het water. Dieren zoals vissen 
en kikkers kunnen onder het ijs overwinteren, behalve in een ondiepe 

vijver. Is de vijver een paar weken 
potdicht met ijs, dan overleven ze 
vaak niet.  
IJs groeit aan de onderkant aan. 
Water onder het ijs bevriest. Met zo’n 
vijf graden vorst komt er elke nacht 
een centimeter ijs bij. Maar niet bij 
sneeuw en harde wind. Dan groeit 
het ijs minder. 
Soms worden straten een ijsbaan. 
Overal valpartijen, botsingen en 
chaos in het verkeer. Dat komt door 

ijzel. Is de grond ijskoud en valt er regen op, dan bevriest de regen en 
wordt de weg spekglad. 
Proefje: Neem twee bakjes. Doe in elk bakje twee ijsklontjes. Strooi over 
de ijsblokjes in het ene bakje een eetlepel zout. Zet de bakjes op de 
verwarming. In welk bakje is het ijs het eerst gesmolten? 
Zout doet ijs eerder smelten. Dat moet ook zo zijn in jouw proefje. Daarom 
wordt er zout gestrooid als er sneeuw en ijs op straat ligt. 
Een wak is een open plek in het ijs. Het water is daar niet bevroren. Je 
ziet er vaak veel eenden en andere vogels. Waardoor kan het komen dat 
het water op zo’n plek niet bevroren is, denk je?  

Nog een proefje: 
Pak een schoteltje. 
Vul het tot de rand 
met water. Zet het 
in de vriezer. Wat 
zie je na een paar 
uur? 
Water zet uit als 

het bevriest. Dat zou ook zo moeten zijn bij jouw proefje. In ijskoude 
ruimtes kan dus de waterleiding springen en krijg je lekkage. Een 
buitenkraan wordt daarom afgesloten. 
IJskoud weetje: Het dikste ijs ligt op de Zuidpool. Het is zo’n 2200 meter 
dik, op sommige plekken nog dikker. Het is er ook het koudst, zo’n 40-60 
graden onder nul. Berenkoud dus, maar op de Zuidpool leven geen beren! 
 
Bron: Het Limburgs Landschap. 
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Jaar van de Patrijs 
De Patrijs, wie kent deze typische boerenland vogel niet. In onze streken 
komt hij nog steeds voor, maar helaas niet meer in de aantallen zoals 
vroeger. Door ruilverkaveling en intensivering van de landbouw zijn de 
aantallen van deze vogel met maar liefst 95% afgenomen sinds de jaren 

zeventig.   
De Patrijs leeft gedurende de winter in 
zogenaamde kluchten van wel 10 tot 15 
stuks. Alle volwassen dieren vormen 
samen een groep, waardoor ze beter 
beschermd zijn tegen slecht weer en 
roofdieren. In januari/ februari vallen deze 
kluchten uit elkaar en vormen de Patrijzen 
paartjes. Elk paartje bezet dan zijn eigen 

territorium. De Patrijzen leggen grote legsels van wel 10-12 eieren. De 
jongen zijn in de eerste 2 weken afhankelijk van insecten, die te vinden 
zijn in akkerranden, ruigtes en houtwallen. Na 2 weken zijn de jongen al 
vliegvlug, waarna de familie tot september bij elkaar blijft.  
Momenteel wordt door SOVON en de Vogelbescherming geschat dat er 
nog zo’n 10.000 Patrijzen in Nederland zijn. Dit getal is echter een ruwe 
schatting. Om te voorkomen dat deze vogel verloren gaat voor ons land is 
2013 uitgeroepen tot het jaar van de Patrijs. In 2013 wordt getracht het 
aantal Patrijzen in Nederland in kaart te brengen. Ook wordt een aantal 
proefprojecten gestart om te kijken of deze een positief effect kunnen 
hebben op de populatie. Hierbij valt te denken aan de aanleg van speciale 
akkerranden, houtwallen en winterakkers. Het IVN Wijhe-Olst werkt mee 
aan deze tellingen en zou graag het aantal Patrijzen rond Wijhe in kaart 
willen brengen. Mocht u Patrijzen waarnemen dan krijgen wij deze 
melding graag door, liefst met exacte datum en coördinaten via 
googlemaps. Mocht u belangstelling hebben om te helpen met het telwerk 
dan kunt u zich eveneens melden: info#vogelsinwijhe.nl of Ronald 
Boerkamp 0570-525243. 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Met de IJsselboswachter op stap 
Naar buiten ter lering en vermaak. Hoofd, hart en handen aanspreken. 
Heerlijk, want wat is er mooier dan dat? 
Op zaterdagochtend 1 september ging ik op stap met de natuurgidsen 
van Staatsbosbeheer in de Duursche Waarden. Mijn collega Geert 
Euverman heeft veel kennis van flora en fauna en hem had ik uitgenodigd 
om deze ochtend te gidsen. Al vroeg in de ochtend  troffen we in het veld 
voorbereidingen voor een lunchbuffet op de oeverwal aan de IJssel. 

Patrijs 
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Sinds jaar en dag maken de natuurgidsen van Staatsbosbeheer het 
mogelijk veel bezoekers rond te leiden in onze mooie terreinen, de 
Duursche Waarden en ’t Nijendal. 
Ook dit jaar hebben zij weer veel volwassenen en kinderen mee naar 
buiten genomen en met veel inzet en enthousiasme een mooi 
jaarprogramma verwezenlijkt.  
 
Onze gidsen hebben in de loop der jaren veel kennis van zaken 
opgedaan. Het is echter altijd fijn om iets nieuws te leren. Geert nam ons 
mee rondom de steenfabriek en in het lage struinterrein. Hij toonde ons 
hoe hardhoutooibos kan ontstaan in een meidoornstruweel en wat het 
effect van begrazing is. Een grote variatie in structuur en hoogte van de 
begroeiing is zo’n effect. Geert wist vele bijzondere soorten te vinden 
zoals bijvoorbeeld Rode Ogentroost, Gewone Agrimonie en 
Cipreswolfsmelk. Op de oeverwal wees hij ons op de Wilde Kruisdistel en 
aan de rivier op de Engelse Alant. 

Als afronding 
van de excursie 
wachtte de 
natuurgidsen 
een heerlijk 
lunchbuffet op 
een romantisch 
plekje aan de 
IJssel. De 
Schotse 
Hooglanders 
keken vanaf 
een afstandje 
herkauwend 
toe.  
Staatsbosbehe
er waardeert de 

inzet van haar natuurgidsen enorm. Vrijwilligersuitjes en thema-avonden 
met afstemmomenten maken we daarom interessant en tegelijkertijd leuk 
en ontspannend. Om nog meer bezoekers mee naar buiten te kunnen 
nemen zijn we altijd op zoek naar nieuwe natuurgidsen. Het team 
natuurgidsen helpt u graag door specifieke kennis uit te wisselen, zoals 
dat onder natuurliefhebbers eigenlijk altijd spontaan gebeurt tijdens 
excursies.  
Bent u graag buiten, lijkt het u leuk anderen te attenderen op al het moois 
dat buiten te zien en te beleven is, schroom dan niet om een mailtje te 
sturen naar a.nijssen#staatsbosbeheer.nl. We gaan graag met u op stap. 
 
IJsselboswachter Anja.  
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September - December 2012 
De gebruikte afkortingen: DuW =Duursche waarden; BuH = 
Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; BkL =Boskamp, 
van Laakstr. De Romeinse cijfers IX, X en XI staan voor de maanden. 
Tussen () staat het aantal vogels. 
 
Bijzondere waarnemingen 
Draaihals : 12/13-IX Wijhezicht tuin (1). 
Dit is een schaarse broedvogel (60-90 
paren) en wordt voornamelijk op de 
Veluwe aangetroffen. Een klein aantal, 
waarschijnlijk broedvogels uit 
Scandinavië, trekt door of over ons land op weg naar hun 
overwinteringgebieden in Midden-Afrika. De trek vindt ‘s nachts plaats, 
vooral in de periode eind augustus/eerste helft september. De Draaihals is 
verwant met de spechten en broedt in boomholtes, nestkasten of verlaten 
spechtennesten. De naam wijst naar de hals die op allerlei vreemde 
wijzen gedraaid kan worden. Het voedsel, voornamelijk mieren en hun 
poppen, wordt vooral op de grond gezocht. De waargenomen vogel had 
kennelijk een tussenstop in Wijhe en vond een tuin met een goede 
populatie mieren. Hier foerageerde hij/zij twee dagen en vervolgde weer 
de reis naar Afrika. 
Bokje : BuH bij Paddepol. De waarneming van het Bokje op 24 augustus 
is al in de vorige Grutto vermeld. Het bijzondere is dat een of meer Bokjes 
een aantal keren in de eerste week van september op dezelfde locatie 
gezien werden. Het Bokje is een klein soort Snip dat in een klein aantal 
vanuit Scandinavië en mogelijk Noord Rusland door ons land trekt op weg 
naar Zuid Europa of bij ons overwintert. 
 
De overige waarnemingen 
Grauwe Gans : De zomerpopulatie in de BuW bestond uit ongeveer 1000 
vogels. Dit aantal is nu sterk toegenomen door wintergasten uit Noord 
Europa/Rusland. In de Hengforderwaarden waren op 9-XI ongeveer 1100 
Grauwe en Kolganzen aanwezig, voornamelijk Grauwe Ganzen. Op 15-XI 
waren er ongeveer 600. 
Kolgans : 2-IX BuW (ca. 4); 5-IX BuW (5); 7-IX BuW (5); 11-IX BuW (5). 
Dit waren waarschijnlijk nog overzomeraars. De wintergasten kwamen 
vanaf begin oktober in grote aantallen binnen vliegen. 
Brandgans : 3-IX BuW (23); 5-IX BuW (5); 8-X BuH (4). Dit waren 
waarschijnlijk nog overzomeraars. De wintergasten komen in ons gebied 
doorgaans pas na de jaarwisseling. 

Draaihals 
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Grote Canadese Gans : 3-IX BuW (13); 7-X BuW (25), BuH (1).Het aantal 
broedvogels van deze gans neemt in Nederland sterk toe. Deze tendens 
zien we ook in onze streek. 
Nijlgans : 2-IX BuW (paar met 4 halfwas jongen). Deze soort broedt vanaf 
het vroege voorjaar tot in augustus. 
Grote Zilverreiger : 2-IX BuW (3), BuH (1); 5-IX BuW (5), BuH (2); 7-IX 
BuW (3); 11-IX BuW (7), 16-IX BuH (4); 7-X BuW (8); 15-XI BuW (5). De 
slaapplaats in de BuW wordt door 2-4 vogels gebruikt. 
Lepelaar : 2-IX BuW (1) foeragerend; 5-IX BuW (1); 11-IX BuW (5); 12-IX 
BuW (5); 13-IX BuW (3); 19-IX BuH (1, overvliegend richting Herxen). Dit 
waren rondtrekkende vogels op weg naar Zuid-Europa of West-Afrika. 
Purperreiger : 24-IX Soestwetering, Kappeweg (1). Op weg naar West-
Afrika. 
Waterral : 10-IX BuH (1). 
Porseleinhoen : 11-IX BuH (1). Een schaarse broedvogel en doortrekker 
in zeer klein aantal. 
Dodaars : 5-IX BuH (1); 8-IX BuH (1); 11-IX BuH (1). 
Zeearend : 31-X De Gelder (1 over vliegend). 
Visarend : 5-IX BuW (1); 19-IX BuW (1). 
Rode Wouw : 10-XI Fortmond (1). 
Buizerd, Boomvalk, Havik, Sperwer, Wespendief. De waarnemingen 
en broeden van deze soorten wordt in een afzonderlijk verslag besproken. 
Smient : 2-IX BuW (ca. 10); 13-IX BuW (ca. 10); 7-X BuW (ca. 100, 
overgangskleed). Hierna namen de aantallen snel toe. 
Slobeend : 2-IX BuW (5); 16-IX BuW (ca. 20). 
Wintertaling : 2-IX BuW (enkele); 5-IX (4); 7-IX BuW (enkele). 
Krakeend : 5-IX BuW (5); 8-IX BuW (8); 16-IX BuW (ca. 20); 7-X BuW  
(ca. 100). 
Bokje : 2-IX BuH (2); 3-IX BuH (2); 5-IX (2); 7-IX (4). 
Watersnip : 8-IX BuH (1), 11-IX (2),14-IX (4), 16-IX (4), 19-IX (6), 28-IX 
(2), 7-X (8). 
Houtsnip : 7-XI Zoogenbrink (1). 
Kievit : 7-IX BuW (ca. 300); 11-IX 
BuW (ca. 300); 13-IX BuW (ca. 
200); 19-IX BuW (ca. 150); 7-X 
BuW (50); 10-X Boskamp, 
Kotterikweg (160), Fortmond, 
Roetwaard (veel). 
Kemphaan : 7-IX BuH (2). 
Zwarte Ruiter : 11-IX BuH (2). 
Oeverloper : 11-IX BuW (1). 
Groenpootruiter : 5-IX BuH (1). 
Witgat : 1-IX Mottenplas (1); 5-IX BuW (1); 7-IX BuW (1); 10-IX BuH (1); 
11-IX BuW (2); 13-IX BuW (2); 16-IX BuW (3); 19-IX BuH (1). 
IJsvogel : 1-IX Mottenplas (1); 19-IX BuH (1); 28-IX BuH (1). 

Bokje 
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Tapuit : 5-IX (BuH) Paddepol (4); 16-IX BuW (1). Op weg naar Afrika. 
Grote Gele Kwikstaart : 3-IX BuH (4). 
Witte Kwikstaart : 4-XI Elshofweg (4). 
Graspieper : 2-XI BuH (2 overvliegend). 
Duinpieper : 2-IX BuH (1). Waarschijnlijk vanuit Scandinavië op weg naar 
Afrika. 
Kramsvogel : 27-X Wijhe, 
Schippershuizen (3); 20/30-XI Wijhe, 
Vettewinkelweg (100-200) foeragerend 
met Spreeuwen in weiland. 
Grote Lijster : 27-X Wijhe, 
Schippershuizen (1). 
Fitis : 1-X BkL (1). 
Matkop : 15-X BkL (1), 15-XI BkL (1), 26-XI BkL (1). 
Raaf: 6-IX Elshof (1); 15-IX De Gelder (1, gehoord); 20-IX Elshof (1). 
Keep : 27-X Wijhe, Schippershuizen (4). 
Putter : 1/6-VI (2); 22-XI BkL (1 op Kaardebol). 
Sijs : 24-XI Kappeweg (1). 
Groenling : 8-X BkL (1); 27-X Wijhe, Schippershuizen (2); 14/24-XI Elshof 
(4). 
Geelgors : 4-XI Elshofweg (1). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Jose Eijkelkamp, 
Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Hans de Jonge, Marian Lijftoght, 
Annemiek Leusink, Hennie Otterman, Peter Pol, Wim van Riel, Elly 
Smink-Niehoff en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel. 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist u dat…. 
- er pasgeleden een Convenant Stadsvogels is ondertekend door 
woningcorporatie Salland Wonen, Gemeente Olst-Wijhe en het IVN.  
De partijen willen vogels behouden en vogelvriendelijk denken bij 
(ver)bouwen. 
- er aan het nieuwe, bijna energieneutrale appartementencomplex 
Amaliastate aan de Julianalaan in Wijhe voorzieningen zijn aangebracht 
voor stadsvogels (Gierzwaluwen) en vleermuizen. Dit gebeurde in nauw 
overleg met de coördinator van de werkgroep Stadsvogels, Ronald 
Boerkamp en als voortvloeisel uit het Convenant Stadsvogels. 
- de nieuwe zoogdierenatlas “Zoogdieren van Overijssel” in november 
2012 is uitgebracht door de Zoogdierenwerkgroep Overijssel. Hierin staan 

o.a. de meest actuele verspreidingsgegevens van alle zoogdieren die in 

Overijssel bekend zijn. Een prachtig kerstcadeau! 

Porseleinhoen 
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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#kpnmail.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 VACANT  
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugdactiviteiten  VACANT  
Redactie De Grutto   zie blz 1



  

 

 
Handelsweg 4, 8131 XX  WIJHE, Tel. 0570 - 521368 

 

 

 
 
 

 



  

 
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. 

 
 
 
 

 


