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Openingstijden : 
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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 
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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.  
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Van de redactie 
Het is half januari als ik de eerste regels van dit stukje in tik. De winter is 
een paar dagen geleden dan toch ingevallen. Het vriest, er staat een 
harde, gure oostenwind en als ik nu uit het raam kijk zie ik dansende 
sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Er ligt al wat sneeuw! Heerlijk 
weer om aan een extra dikke Grutto te werken. Want dik wordt’ie dit keer  
weer, van alle jaarverslagen van de werkgroepen en verschillende andere 
stukken voor de algemene ledenvergadering van woensdag 20 maart! 
Kom jij dan ook? Na afloop van de vergadering is er een bijzondere 
presentatie over Staatsbosbeheer en de Duursche Waarden.  
Ook is er ander goed nieuws te melden: er zijn twéé nieuwe coördinatoren 
gevonden! Oege Verhagen voor de werkgroep landschapsonderhoud en 
Aaltje Blankman voor de jeugdclub IJsselnatuurkids. Veel plezier en 
succes gewenst allebei! 
In deze Grutto ontbreken natuurlijk niet de vogelwaarnemingen, Voor de 
jeugd en de geplande activiteiten in de komende maanden met o.a. een 
voorlopig jaarprogramma voor de IJsselnatuurkids. Ook was de 
IJsselboswachter weer op pad, heeft het bestuur een paar dingen te 
melden, kun je lezen hoe er geteld wordt voor een nieuwe vogelatlas en 
kun je zelfs meedoen daarmee en….. 
 
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!!!! 
Coördinatoren gezocht.  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe coördinatoren  
voor: - de werkgroep Roofvogels 
 - de werkgroep Padden 

-  het organiseren van lezingen en  
 excursies. 

Zou je hier graag meer over willen weten, neem dan contact op met het 
bestuur of de huidige coördinator. Zie contactgegevens achter in dit blad.  
 
 

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. 

Maarts Viooltje 
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Landschapsonderhoud 
Op zaterdag 9 maart gaat de werkgroep Landschapsonderhoud deze 
winter nog een keer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
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. De boer of grondeigenaar zorgt voor koffie en na 
afloop een eenvoudige lunch. 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. We werken alleen met handgereedschap. Voor 
goed gereedschap 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. We 
hebben inmiddels een nieuwe coördinator gevonden die na maart Ferry 
zal opvolgen. Het is Oege Verhagen.  
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst, mail naar 
landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl of bel naar de coördinator  
Ferry Kuyk, tel. 0529-497349. 
 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kunt u weer elke dag een ommetje maken door heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora. De toegang is vrij, maar een gift in de gleuf van 
het schuurtje wordt zeer op prijs gesteld. De eerste naambordjes zullen er 
al weer staan. Vanaf deze tijd komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in 
bloei. Het Lenteklokje, Voorjaarshelmbloem en de Wilde Narcis fleuren de 
tuin dan al weer helemaal op. Ook het Maarts Viooltje, het Speenkruid en 
de Holwortel zijn vast al weer in bloei te vinden. U kunt er vrij 
rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?!  
 
Werken in de heemtuin  
Oproep!! 
15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek voor 
bezoekers. Dat betekent dat vanaf die datum er weer onderhoud moet 
worden gepleegd in de heemtuin. We hebben ondertussen een aantal 
nieuwe vrijwilligers, maar meer handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!!!!  
 
Op vrijdag 15 maart gaan een team van Salland Wonen en de Gemeente 
de hele dag aan het werk in de heemtuin in het kader van NL Doet. Deze 
match is door Bep Teunissen en Alice Sotthewes afgesproken op de  
Meet & Match, die op 24 januari in het SPOC gehouden werd.  



 4 

Wie het leuk vindt om op deze dag ook mee te helpen kan zich 
aanmelden. De werktijden zullen van ongeveer 9:00-12:00 uur en 13:00-
16:00 uur zijn. We hopen dat de hele heemtuin na deze dag weer 
helemaal voorjaarsklaar is! 
 
Vanaf 21 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Ook wordt er gewerkt op woensdagavond 
vanaf 3 april van 19:30 uur tot het donker wordt. 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt en ook als je 
geen verstand hebt van een heemtuin. Het werk leer je onder leiding van 
anderen kennen! 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. 
 
Algemene ledenvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt haar leden uit voor de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 
woensdag 20 maart 2013. De vergadering begint om 19:30 uur in het 
SPOC, zaal 10 aan De Lange Slagen in Wijhe. Na afloop om  
ca. 20:45 uur is er een lezing waar ook niet-leden welkom zijn. 

 
Lezing: Staatsbosbeheer en de Duursche Waarden 
Op woensdag 20 maart 2013 is er na afloop van de algemene 
ledenvergadering om ca. 20:45 uur een lezing in het SPOC, zaal 10 aan 

Schotse Hooglanders in de Duursche Waarden         Foto Boswachter Anja 
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De Lange Slagen in Wijhe. Anja Nijssen, de IJsselboswachter, zal iets 
vertellen over de ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer en over de plannen 
van Staatsbosbeheer in de Duursche Waarden. Dat doet ze aan de hand 
van een presentatie met mooie beelden van de Duursche Waarden van 
Wil Gerritse. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 
Vroege vogelzangexcursie 
Een excursie dicht bij huis, in het bos van De Gelder. Zondag 25 april om 
5:30 uur, ingang tegenover café-restaurant Nijlant, Spoorstraat 1 in Wijhe. 
Als je houdt van het zingen van de vogels zou je eigenlijk minstens één 
keer in je leven vroeg op moeten staan om te luisteren naar hoe het bos 
ontwaakt. En heb je het een keer gedaan, dan zul je het waarschijnlijk 
vaker doen. Er is geen moment van de dag waarop de vogels intensiever 
zingen dan rond zonsopkomst. Daarnaar luisteren is werkelijk een 
overweldigende ervaring. Een half uur tot een uur na zonsopkomst is die 
intensieve periode alweer voorbij. Bij deze vogelzangexcursie gaan we 

dat meemaken. 
We staan dus heel vroeg 
op! Om 5:30 uur, als het 
nog donker is, beginnen 
we. Het is een 
luisterexcursie. We zullen 
dus niet ver lopen. Het is 
handig om een stukje 
plastic of iets dergelijks 
mee te nemen zodat je ook 
kunt gaan zitten zonder nat 

of vies te worden. 
Deze excursie is vooral gericht op het eenvoudig genieten van de 
vogelzang. Eerst horen we maar enkele soorten. Steeds komen er 
soorten bij en na een klein uurtje zingen ze allemaal. Naast het gewoon 
genieten zal er ook aandacht besteed worden aan het herkennen van de 
verschillende vogelsoorten. Leer de Heggenmus van de Winterkoning te 
onderscheiden en misschien wel – heel moeilijk – het onderscheid tussen 
de zang van de Zwartkop en de Tuinfluiter. 
De excursie zal anderhalf tot twee uur duren en wordt geleid door Jan 
Klungers. 
 
 

Activiteiten elders 
Op 25 mei wordt de jaarlijkse ledendag Overijssel in het zalencentrum 
Diepenheim georganiseerd.  
Meer informatie hierover volgt nog. 
 

Tuinfluiter 
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Jeugdactiviteiten 
IJsselnatuurkids 
Op bijna elke éérste woensdagmiddag van de maand, van  
14:00 – 16:00 uur is er een activiteit van de jeugdclub IJsselnatuurkids. 
Sinds kort is Aaltje Blankman de coördinatrice hiervan. 
Het programma van de IJsselnatuurkids voor de rest van dit jaar ziet er 
voorlopig als volgt uit: 
 

Datum  Activiteit Locatie 
6 Maart Diersporen Infocentrum IJssel 
3 April Voorjaarsplanten Infocentrum IJssel 
1 Mei Vogels Infocentrum IJssel 
5 Juni Waterbeestjes Boerlestraat - Vitens 
3 Juli Buschcraft: Houtsnijden Infocentrum IJssel 
4 September Vlinders Infocentrum IJssel 
2 Oktober Paddestoelen Fortmonder bos 
6 November Bushcraft: Vuur maken Infocentrum IJssel 

 
Deelname kost € 3,50 per kind per keer. 
Ouders die hun kinderen (groep 5 t/m 8) nog willen aanmelden kunnen 
dat doen via ijsselnatuurkids#gmail.com of via de website van het IVN: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/werkgroepen/werkgroep-jeugd. 
 
 

Van het bestuur 
Website 
Bij de landelijke website zijn een tijdje geleden problemen ontstaan, met 
als gevolg dat bij het wijzigen van de inhoud webpagina’s verdwijnen. 
Nieuws en activiteiten kunnen wel probleemloos worden geplaatst. 
Daarom maken we even pas op de plaats met het verder uitbouwen van 
onze website. 
 
Ernst Noordhuis, webredactie. 
 
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
Het huidige Huishoudelijk Reglement (HR) stamt uit de vorige eeuw en 
met dit voorstel wil het bestuur het HR aanpassen aan de huidige situatie. 
De belangrijkste wijzigingen zijn het opnemen van jeugdleden en een 
redactiestatuut voor ons afdelingsblad De Grutto en de website.  
Het nieuwe document zal nu heten:  
Huishoudelijk Reglement en Redactiestatuut. 

Wijzigingen binnen Artikel 1: Leden en donateurs 
Het IVN organiseert veel activiteiten voor jeugd en een aantal 
afdelingen kent al jeugdleden. Ook binnen onze afdeling willen we 
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jeugdleden introduceren. In de visie van het bestuur zijn jeugdleden 
gezinsleden van gewone leden. D.w.z. als een jongen of meisje lid wil 
worden van onze afdeling, één der ouders lid zal moeten worden. Voor 
het jeugdlid zal geen contributie verschuldigd zijn. Als leeftijdsgrens 
voor de jeugd wil het bestuur de leeftijd van 16 jaar hanteren. Boven de 
16 jaar kan een jeugdige zelfstandig lid worden en is dan gewoon lid. 
Jeugdleden kunnen aan alle activiteiten van het IVN deelnemen. 
Wanneer er kosten zijn verbonden aan een (jeugd)activiteit krijgen 
(jeugd)leden korting. Jeugdleden hebben geen stemrecht. 
Een tweede wijziging: Huisgenootleden hebben stemrecht tijdens de 
ALV. Huisgenootleden betalen ook contributie, maar een veel lagere. 
Artikel 5: Afdelingsblad 
De inhoud van artikel 5 is verplaatst en aangepast en maakt nu 
onderdeel uit van het redactiestatuut. 

De volledige tekst van het voorgestelde nieuwe reglement ligt ter inzage 
voorafgaand aan en tijdens de ALV. Wilt u al eerder het reglement inzien, 
mail dan naar penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl en het reglement wordt u 
per kerende post toegezonden (alleen voor leden). 
 
Het bestuur. 
 
Voorstel verhoging contributie en minimale donatie.  
In de vorige editie van De Grutto heb ik gemeld dat er binnen de landelijke 
IVN gestreefd wordt naar harmonisatie van de contributie van de diverse 
afdelingen, wat zal leiden tot een veel hogere contributie en afdracht voor 
onze afdeling. Vanuit veel afdelingen zijn er protesten binnengekomen, 
waardoor het voorstel van het landelijk bestuur voorlopig uitgesteld is. 
 
Met de vele activiteiten die onze afdeling ontplooit en de ambities die we 
hebben, toont de begroting voor 2013 een tekort en dit tekort is 
structureel. Daarom ziet het bestuur zich genoodzaakt om op de 
algemene ledenvergadering een voorstel voor een verhoging van de 
contributie en de minimum donatie in te dienen. Al vele jaren heeft er 
geen aanpassing plaatsgevonden!!!  
Als het voorstel wordt aangenomen zal de verhoging pas ingaan per 1 
januari 2014. 
 
Voorstel ingaande per 1-1-2014: 
Contributie voor gewone leden €  16,00 (nu: € 13,50) 
Contributie voor huisgenootleden €    3,00 (nu: €   0,00) 
Minimale donatie  €    9,50 (nu: €   7,00) 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
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Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering (ALV). Deze wordt gehouden op 
woensdagavond 20 maart 2013. De vergadering begint om 19:30 uur in 
het SPOC (zaal 10) aan De Lange Slagen in Wijhe. 
We rekenen op een grote opkomst!  
 
Vergaderstukken 
In onderstaande agenda staat bij diverse agendapunten een *. De bij die 
punten horende stukken vindt u in deze Grutto.  
Het verslag van de ALV van 2012 staat in Grutto nr. 2 van 2012.  
Het financieel jaarverslag over 2012, de begroting voor 2013 en de 
volledige tekst van het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement liggen voorafgaand aan en tijdens de ALV ter inzage.  
Wilt u al eerder deze stukken inzien, mail dan naar penningmeester#ivn-
wijhe-olst.nl en het verslag wordt u per kerende post toegezonden (alleen 
voor leden). 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering van 20 maart 2012 (zie Grutto 2 van 2012). 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 3.1. Jaarverslag secretaris 2012.* 
 3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2012.* 
 3.3. Financieel jaarverslag 2012.  
 3.4. Kascontrolecommissie. 
4. Financiën: 
 4.1. Begroting 2013. 
 4.2. Voorstel contributieverhoging 2014.* 
5. Benoeming kascontrolecommissie: 
 De kascontrolecommissie 2012 bestaat uit Thiemen Smink en Willem 

Denekamp. Gerard Overmars is reserve lid. Thiemen treedt af.  
 In zijn plaats moet een ander lid worden benoemd. 
 6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement. 
 7. Gelegenheid voor evaluatie van het bestuursbeleid in 2012 en 

wensen voor toekomstige bestuursinzet. 
 8. Rondvraag en sluiting. 
 
PAUZE (consumptie voor eigen rekening). 
 
Lezing: Staatsbosbeheer en de Duursche Waarden 
Anja Nijssen, IJsselboswachter van Staatsbosbeheer, zal iets vertellen 
over de ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer. Daarna gaat ze in op de 
plannen van Staatbosbeheer in de Duursche Waarden. Dat doet ze aan  
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Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

 
 

Langstraat 88 
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de hand van een presentatie met mooie beelden van de Duursche 
Waarden van Wil Gerritse. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Jaarverslag secretaris  
IVN bestuur 
Het bestuur kwam in 2012 vier keer bij elkaar, namelijk op 24 januari, 
2 mei, 19 september en 28 november. Op 3 april is de jaarvergadering 
gehouden. Het verslag staat in Grutto nummer 2 van 2012. 
Tijdens de jaarvergadering is Jaap de Jong tussentijds afgetreden in 
verband met zijn verhuizing naar Meppel. De ledenvergadering heeft in 
zijn plaats Ernst Noordhuis als penningmeester benoemd. Ook heeft de 
ledenvergadering Jaap Gerkes als secretaris herbenoemd. Ronald 
Boerkamp, coördinator van de werkgroep Stadsvogels en Roofvogels, 
had aangegeven toe te willen treden tot het bestuur, vanwege zijn 
interesse voor beleidszaken en zijn contacten met de gemeente, Salland 
Wonen en de Vogelbescherming. De vergadering ging hiermee akkoord. 
Het bestuur kwam hiermee op een sterkte van 6 personen, want Hanny 
van der Werff (voorzitter), Gerard Schulten en Petra Verhagen maakten al 
deel uit van het bestuur. Statutair moet het bestuur bestaan uit minimaal 5 
en maximaal 8 personen. Dus nu heeft het bestuur weer wat meer ruimte. 
Het bestuur heeft in 2012 de zeer actieve werkgroepen de ruimte 
gegeven en heeft tijd en energie gestoken in het uitdragen van het IVN 
standpunt bij gemeentelijke en provinciale plannen. Daarnaast is het 
bestuur actief geweest in het ontwikkelen van de nieuwe website en het 
actualiseren van het Huishoudelijk Reglement. 
 
Werkgroepen 
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de 
natuur stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van de heemtuin en 
een tiental zelfstandig werkende werkgroepen. Het doel is het landschap 
met voorkomende dieren- en plantensoorten beschermen en verbeteren, 
maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze gemeente de 
waarden te laten zien waarvoor we bezig zijn. De werkgroepen bestaan 
uit enthousiaste natuurliefhebbers die regelmatig activiteiten organiseren 
met doelstellingen als het verzamelen van informatie, natuurbeheer, het 
uitbreiden van kennis en het overdragen van kennis. De werkgroepen 
dragen in hoge mate bij aan het op peil houden van het aantal actieve 
leden. Zij zijn in feite de handen en ogen van het IVN in Olst en Wijhe en 
zijn daarmee de spil binnen het IVN Wijhe-Olst. 
Jaarlijks vindt er overleg plaats met de coördinatoren van alle 
werkgroepen. Dit wordt door iedereen als buitengewoon nuttig ervaren.  
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District IVN Overijssel 
In 2012 is door de afdelingen in Overijssel besloten dat een district met 
een provinciaal bestuur niet nodig is. Wel is toen afgesproken dat de 
afgevaardigden van de afdelingen een keer per jaar bij elkaar komen om 
elkaar bij te praten over hun activiteiten. Ook is afgesproken dat de 
regionale samenwerking meer inhoud moet krijgen. Marijke Wester van 
Natuur en Milieu Overijssel blijft een en ander coördineren. 
 
Op 21 april was in het Lutterzand de jaarlijkse ledendag Overijssel. Het 
accent lag vooral op de geologie van het gebied met een aardige excursie 
o.l.v. Eric Mulder, conservator van het museum Natura Docet. 
 
Overleg gemeente Olst-Wijhe 
Begin november hebben de gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en IVN 
Wijhe-Olst het stadsvogelsconvenant ondertekend. In dit convenant 
hebben de partijen vastgelegd samen een hoog  ambitieniveau te hebben 
om de vogels te behouden en vogelvriendelijk te denken bij verbouwingen 
en nieuwbouw. De ambitie in het convenant is in 2017 100 paartjes 
Gierzwaluwen voor de kern van Wijhe te krijgen en 100 paartjes voor de 
kern Olst. De ondertekening viel samen met de Landelijke Natuurwerkdag 
en vond plaats bij de familie Kuijpers in Herxen. De familie Kuijpers heeft 
grond verpacht gekregen en daar werd tijdens deze dag een 
hoogstamfruitboomgaard aangelegd. 
Verder is er in 2012 een aantal keren overleg geweest met de gemeente 
Olst-Wijhe over het bestemmingsplan Wijhezicht en de aanleg van het 
park. De inbreng van het IVN heeft geresulteerd in een paar kleine 
aanpassingen in het park. 
In december heeft weer het jaarlijkse overleg plaatsgevonden. Namens 
het IVN hebben Hanny van der Werff, Gerard Schulten en Ronald 
Boerkamp overlegd met wethouder Cor v.d. Berg en Paul Terhorst van de 
gemeente. Gesproken is onder andere over de verdere uitwerking van het 
convenant stadsvogels, snoeiafval wilgenknotten, communicatie rond plan 
Wijhezicht, het beheerplan park Wijhezicht, het bomenbeleidsplan, het 
maaibeleid van de bermen en de toekomstige bestemming van de 
Noordmanshoek. 
 
Jeugdactiviteit: Jij & Fotografie Natuurlijk 
Mede dankzij voorzitter Hanny van der Werff en Estella Franssen was er  
in het najaar van 2012 een cursus natuurfotografie voor kinderen. Het 
bestuur heeft hiervoor subsidie aangevraagd en onze voorzitter heeft de 
aftrap gedaan en de afsluitende fototentoonstelling geopend.  
 
Ledenbestand in 2012 
Het ledenbestand is in 2012 minder sterk toegenomen dan in 2011 maar 
altijd nog met 15 nieuwe leden. Op 31 december 2012 had het IVN Wijhe-
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Olst 167 leden en 15 donateurs. In 2012 hebben 3 leden hun 
lidmaatschap opgezegd, 1 lid is verhuisd en 1 lid is overleden. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin  
De hele heemtuingroep begint ervaring te krijgen in het onderhouden van 
een heemtuin. En dat is maar goed ook, omdat Jan Veerman ons 
afgelopen seizoen niet kon adviseren i.v.m. zijn gezondheid. We hebben 
nu een groep van 10 vrijwilligers die regelmatig tot vaak werken in de 
heemtuin. Toch bleven we in 2012 oproepen doen voor nieuwe 
vrijwilligers. 
Het gewone onderhoud, paden schoonhouden en perken bijhouden, 
bleven we het hele seizoen doen. Daarnaast werden er 2 Esdoorns 
gekapt door de gemeente. Dit was een gedeelte van ons cadeau van de 
gemeente voor ons jubileum in 2011. 
Op 16 maart 2012 was NL Doet. Toen zijn er twee ploegen mensen van 
Salland Wonen en de Gemeente Olst-Wijhe aan het werk geweest in de 
heemtuin als teambuilding. Ook is er toen een gedeelte van een slootkant, 
aan de kant van het Vrome Hoekje, afgegraven en ingericht met planten 
die thuishoren aan de slootkant, zoals de Kale Jonker, Poelruit etc. 
Ook dit jaar hebben verschillende heemtuingroepsleden nieuwe planten 
opgekweekt uit zaad. De opbrengst is heel verschillend, o.a. één 
Doornappel en zoveel Blaassilene, dat het zelfs 
in privétuinen is uitgezet. 
Twee jongens vervulden hun maatschappelijke 
stage van school op diverse dagen in de 
heemtuin.  
Leen van Brakel heeft de hele heemtuin eind 
oktober weer gemaaid.  
Op Landelijke Natuurdag, 3 november, kwamen 
15 personen werken in de heemtuin. 
Op de woensdagavond werd er wekelijks door 
4-6 personen gewerkt. Op de 
donderdagochtend was er een vast groepje van 
5 personen. Twee keer hebben we vergaderd.  
 
Dit jaar hebben we 4 rondleidingen aangeboden 
op verschillende dagen en tijdstippen, waar een 
behoorlijk aantal mensen op af kwam.  
Er werden ook rondleidingen aangevraagd, o.a. 
voor zussen die een zussendag hielden en een Tuinclub. Twee scholen, 
de Holsthoek uit Den Nul en de Peperhof uit Wijhe, zijn op bezoek 

Blaassilene 
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geweest in de heemtuin. Ze vroegen deze rondleidingen zelf aan, 
passend bij een project op school. 
 
Er zijn tijdens de openstelling van 15 maart t/m 15 oktober mensen uit het 
hele land op bezoek geweest in de heemtuin. Het valt ons op dat door 
lang niet iedereen geschreven wordt in het gastenboek ondanks ons 
verzoek op diverse plaatsen op infoborden. Enkele plaatsen en reacties 
uit het gastenboek: Amsterdam, Kamerik, Franeker, Heino, Maastricht. 

- Wat een prachtige tuin! Tijdens ons jaarlijks “familie Thijsseweekend” 
elk jaar in Wijhe, brachten we hier een bezoek. De vogels fluiten, het 
‘onkruid’ bloeit: GEWELDIG. 

- Als coördinator van IVN-tuin Woerden heb ik genoten van de vele 
soorten planten in jullie tuin. Veel succes in de tuin. 

- “Mis de Oostindische Kers” (eetbare plant). 
- “Hiel Sjoen”  
- We kwamen hier om inspiratie op te doen…..en weet je wat? Het is 

gelukt! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Boeiende Bermen 
De activiteiten van de werkgroep Boeiende Bermen 
zijn in 2012 beperkt gebleven tot het van tijd tot tijd 
controleren van botanisch belangrijke bermen. De 
gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden hebben 
geen problemen veroorzaakt. Er wordt met de 
gemeente overlegd over een mogelijke herziening van 
het maaibeleid in het kader van de bezuinigingen. Dit 
overleg wordt in 2013 voortgezet. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 
In 2012 hebben de weergoden ons danig parten gespeeld. De eerste 
werkdag in januari kon door hoog water bij Den Nul niet door gaan. Bij de 
herkansing in februari maakten sneeuw en ijs het werken aan de oude en 
erg gammele knotwilgen te riskant, maar gelukkig konden we uitwijken 
naar een andere klus. Dat was voor ons een nieuw adres, de fam. v/d 
Vecht aan de Bremmelerstraat, waar we een 40-tal nog jonge knotwilgen 
hebben gedaan. In maart kwamen eindelijk de oude knotwilgen bij de fam. 
v/d Wetering in Den Nul aan de beurt en dit keer verliep alles vlekkeloos. 
 

Poelruit 
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Na de zomerrust hadden de weergoden het nog steeds op ons voorzien. 
Want op het laatste moment bleek dat de maïs toch niet voldoende was 
afgerijpt, zodat de geplande oktoberklus, knotpopulieren bij de fam. Tijs in 
Boerhaar niet kon doorgaan. Jammer, want in oktober zijn de populieren 
gemakkelijker om te verwerken dan de wilgen. De populieren laten hun 
blad namelijk eerder vallen dan de wilgen. Maar gelukkig konden we 
uitwijken naar Ischa Smeenk aan de Rietbergweg, waar we een 
meidoornheg hebben gesnoeid en het aangrenzende erfbosje ook 
onderhanden hebben genomen. In november en december hebben we 
gewerkt bij dhr. Hassink aan de Kleidijk, zodat zijn wilgen voor 1 januari er 
weer piekfijn uitzagen en hij geen problemen kreeg met de nieuwe regels 
van B&W aangaande het verbranden van snoeihout. 
Het aantal deelnemers schommelde steeds rond de 10. We hebben het 
ook dit jaar weer zonder ongelukken weten te klaren en iedere keer was 
de koffie halverwege en het eten na afloop weer goed verzorgd.  
Het laatste halfjaar heb ik er wat mantelzorgklussen bij gekregen. 
Daardoor moet ik een stapje terug doen in het vrijwilligerswerk. Dat 
betekent o.a. dat ik stop met het regelen van het werk van deze 
werkgroep. Maar gelukkig is er al een opvolger gevonden in de persoon 
van Oege Verhagen.  
 
Ferry Kuyk. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en Milieubeleid 
De werkgroep Natuur- en Milieubeleid bereidt, op verzoek van het 
bestuur, reacties voor op plannen van gemeenten, rijk en provincie. Dat 
betekent soms dat men op gespannen voet opereert met deze 
organisaties, die het IVN ook weer nodig heeft voor andere activiteiten en 
subsidies. In 2012 is er aandacht geweest voor de herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is voor een plaatselijke afdeling 
een lastig onderwerp. Gelukkig is Natuur en Milieu Overijssel hier ook 
mee doende. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de discussie binnen 
de gemeente over manieren waarop bezuinigd zou kunnen worden. 
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag Padden  
Wijhe: Onder de Gelder en Kappeweg  
Het jaar 2012 was het 26ste jaar op rij dat de trek van padden, kikkers en 
salamanders langs Onder de Gelder en Kappeweg is begeleid. Dit 
gebeurde in Wijhe met hulp van ca. 20 vrijwilligers. Bij de opbouw en 
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afbraak van de tijdelijke voorzieningen (netten, palen en emmers 
plaatsen) hebben Hans de Jonge, Nico de Jonge, Gerrit Jansen, Annet 
v.d. Veen, Jurrian v.d. Beek, Ernst Noordhuis, Gerard Schulten, Henk 
Spanjers, Bernadet Bloo, Herman Nijboer, Elly Damink, Luud Steen en 
Margriet Heuvelink geholpen. Rika Slikker zorgde bij de opbouw voor de 
koffie/thee en koek en Annie de Jonge bij het afbreken. Daarnaast 
hebben wekelijks 12 vrijwilligers minstens 1 keer in de week in de ochtend 
de emmers gecontroleerd en de dieren overgezet naar de Zandwetering. 
Dit waren: Ben Kogelman, Charlotte Vermeulen, Maaike Kuyk, Ton 
Lankhorst, Froukje en Sjoerd Brevoord, Stan Dijk, Henk Spanjers, 
Bernadet Bloo, Herman Nijboer, Elly Damink en Margriet Heuvelink. 
De brandweer heeft in januari de tunnels schoon gespoten. Medewerkers 
van Peter Pol hebben de begroeiing bij de vaste schermen verwijderd en 
de gaten geboord voor de palen langs het traject Onder de Gelder. De 
gemeente leende de hesjes en bakens ter bescherming van de 
vrijwilligers. Op vrijdag 2 maart zijn de voorzieningen voor de paddentrek 
opgesteld en de emmers ingegraven. Vanwege de koude periode in 
februari is er een week later begonnen met de opbouw dan in andere 
jaren. Op 4 april zijn de voorzieningen weer afgebroken, eerder dan 
gepland. Dit kwam door een vroege terugtocht van dieren naar het bos. 
De duur van de paddentrek was dit jaar dus erg kort, ca. 4,5 week.  
 
In 2012 is voor de 2de keer meegedaan aan de landelijke, digitale 
registratie van het aantal levende en dode amfibieën op de site 
www.telmee.nl, waar RAVON resultaten van de paddentrek in het hele 
land verzamelt. Dagelijks zijn de gegevens van de waarnemers 
ingevoerd. Op de site www.paddennu.nl kon iedereen de trek op de voet 
volgen. RAVON is een landelijke stichting die zich inzet voor de 
bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. 
 
In 2012 zijn in Wijhe in totaal 1354 dieren levend overgezet, namelijk 
1271 padden, 38 kikkers en 46 salamanders. Dit waren 343 dieren minder 
dan in 2011. De afname is grotendeels toe te schrijven aan minder kikkers 
en salamanders, maar toch ook 120 padden minder dan in 2011.  
De eerste padden werden begin maart, gelijk na de opbouw, aangetroffen 
bij een temperatuur van ca. 6-10 graden Celsius. De trek verliep dit jaar in 
golfbewegingen. De grootste trek vond plaats in de nacht van 23–24 
maart en 24-25 maart.  
 
RAVON meldde eind maart dat landelijk het aantal overgezette padden 
ver achter bleef bij de aantallen van de afgelopen twee jaar. De reden 
hiervoor: er zijn minder padden naar het water getrokken dan in 
voorgaande jaren. RAVON geeft als toelichting dat de optimale 
omstandigheden, regen op een warme voorjaarsavond, te lang op zich liet 
wachten. Veel vrouwtjes padden zijn daarom niet naar het 
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voortplantingswater gegaan. Ze bleven op het land. Deze afname van trek 
is ook in Wijhe en Olst waargenomen. 
 
Olst: Weth. Dekkerlaan  
Jan en Anneke van Dijk zijn in 2010 gestart met amfibieën rapen langs de 
Weth. Dekkerlaan in Olst en ze over zetten naar de vijver bij de 
Kortricklaan. De vrijwilligers die in 2012 de voorzieningen voor de 
paddentrek hebben opgebouwd en de amfibieën hebben overgezet 
waren: Jan en Anneke van Dijk, Ineke Brouwer, Karin Buis, Corrie 
Berghorst, Heleen Aarden, Barbara Schutte, Judith Tutten en Maaike (?). 
In 2012 zijn bij de Weth. Dekkerlaan 452 amfibieën levend over gezet, 29 
dieren minder dan in 2011, namelijk 376 padden, 72 Bruine Kikkers en 4 
salamanders. Er zijn in 2012 geen Groene Kikkers overgezet, minder 
salamanders maar wel meer Bruine Kikkers dan in 2011. De afname is 
overwegend veroorzaakt door het geringere aantal padden, vergelijkbaar 
met de landelijke trend en de afname in Wijhe. Het aantal verongelukte 
dieren in 2012 was laag in vergelijking met Wijhe. Vrijwilligers lopen hier 
zowel ’s avonds als ’s morgens langs de weg om dieren over te zetten. Dit 
is mogelijk omdat het traject goed verlicht is en korter dan in Wijhe. Ook 
heeft Judith Tutten ‘s avonds langs De Groenling in Olst gelopen en hier 
nog 86 padden en 2 Bruine Kikkers overgezet.  

Olst: Hengforden 
Marian Thijssen is in 2010 gestart met ’s avonds langs de bocht van de 
Diepenveenseweg bij Hengforden amfibieën rapen en over zetten. In 
2011 zijn voor het eerst netten, palen en emmers ingegraven om de trek 
op dit traject te begeleiden. De helpers in 2012 waren Marian Thijssen, 

Bruine Kikkers 
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Dinie Ellebroek, Marlies Ellebroek en haar kinderen Pim en Maureen 
Bekkermans. De echtgenoten hebben geholpen bij het plaatsen van de 
voorzieningen. Wil Gerritse heeft de aanvraag voor plaatsing geregeld.  
In 2012 zijn in Hengforden 239 amfibieën levend overgezet, 29 dieren 
minder vergeleken met 2011, namelijk 211 padden, 9 Bruine Kikkers, 
12 Groene Kikkers en 7 salamanders. 
 
Onderhoud paddenschermen  
Het onderhoud van de vaste amfibievoorzieningen langs de Kappeweg bij 
Groot Koerkamp blijft voorlopig een jaarlijks terugkerende activiteit. Het 
waterschap Groot Salland en de gemeente Olst-Wijhe hebben in januari 
2012 ieder twee medewerkers voor een halve dag beschikbaar gesteld 
om ons te helpen een aantal palen en wanden van de vaste 
voorzieningen te vervangen. Groot Koerkamp stelde zijn kantine en koffie 
beschikbaar voor de helpers. De gemeente heeft eind februari 2012 de 
laatste van de vijf tunnels hersteld.  
 
In december 2012 is het vaste scherm langs de weteringzijde grondig 
aangepakt. Er zijn kunststof palen geplaatst om het scherm voor langere 
tijd in stand te houden. Dit werk is in jan-febr 2013 voortgezet. Ook zijn 
verrotte palen vervangen bij het scherm langs de boszijde en is zand 
gestort op plekken waar de padden onder de schermen naar de weg 
kunnen kruipen. We krijgen hierbij hulp van 2 mensen van het 
waterschap.  
 
In de zomer van 2013 willen we met hulp van een groep vrijwilligers het 
vaste scherm aan de boszijde grondig aanpakken. Pogingen om subsidie 
te krijgen voor structureel onderhoud, verbetering en nieuw aanleg van 
amfibievoorzieningen langs Onder de Gelder en Kappeweg zijn mislukt.  
 
Paddentrek 2013 
Voorjaar 2013 wordt op hiervoor genoemde locaties het overzetten van 
padden, kikkers en salamanders weer opgepakt. Het blijft nodig deze 
mooie dieren van een wisse dood te redden. Nieuwe vrijwilligers kunnen 
zich opgeven bij ondergetekenden. Zonder hulp van vrijwilligers, 
gemeente, waterschap, Landgoedbeheer Onder de Gelder, brandweer en 
Groot Koerkamp zouden veel dieren het niet overleven. Dus met dank! 
 
Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Vogels 
Interessante vogelwaarnemingen door IVN-leden en niet-leden zijn ook in 
2012 verzameld en in de Grutto vermeld. Er is deelgenomen aan de 
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landelijke tellingen van vogels op slaapplaatsen in de omgeving van 
Wijhe. Deze slaapplaatsen zijn slechts een gedeelte van het jaar in 
gebruik. Het gaat hier om de slaapplaats van Scholeksters tegenover de 
Loswal, die in het voorjaar enige tijd door een honderdtal vogels gebruikt 
wordt. Een tweede grote slaapplaats ligt in de Buitenwaarden tegenover 
de eerste parkeerplaats bij het Anem. Hier verzamelen zich ’s avonds, 
vooral in herfst en winter, Aalscholvers, Grote Zilverreigers, zwanen en 
ganzen. In december vorig jaar is IVN’s deelname aan het SOVON 
Vogelatlasproject begonnen. Wat dit inhoudt is elders in deze Grutto 
beschreven. 
 
In de periode van 8 april tot 3 juni 2012 hebben Margriet Heuvelink en 
Hennie Brem 25 nestkasten op het Landgoed De Gelder wekelijks 
geïnspecteerd. Er zijn dit jaar 23 kasten bezet geweest, 11 door 
Koolmezen, 10 door Pimpelmezen, een kast door Boomklevers en een 
door Bonte Vliegenvangers. De Koolmezen zijn ongeveer rond 
halverwege april begonnen met nestbouw. De Pimpelmezen hadden hun 
nest vaak al half klaar bij de eerste controle op 8 april. De Boomklevers 
hadden op 8 april al zes eieren. De Bonte Vliegenvangers hadden het 
eerste ei op 6-mei. De week daarvoor was dit nestkastje nog leeg. De 
koolmeesparen hadden hun eerste ei in de periode 10 april-30 april. Deze 
eileg varieerde dus heel sterk. Waarom is niet duidelijk. De Pimpelmezen 
hadden hun eerste ei rond eind eerste week van april. De Boomklevers 
enkele dagen eerder, dus begin april. De Bonte Vliegenvangers hadden 
hun eerste ei rond 5 mei.  
De jongen van de Koolmezen zijn ongeveer eind mei uitgevlogen. De 
jongen van de Pimpelmezen iets eerder, dus ongeveer rond 25 mei. De 
jongen van de Boomklevers rond 18 mei en de jongen van de Bonte 
Vliegenvangers rond begin juni. Er is een broedsel van de Koolmezen 
mislukt. Er zijn 3 broedsels van de Pimpelmezen mislukt en een heeft 
onduidelijk resultaat. De digitaal ingevulde nestkaarten zijn weer naar het 
Landelijke Nestkastproject van SOVON gestuurd. Landelijk gezien gaat 
de stand van de Bonte Vliegenvanger al jaren achteruit, vooral op de 
zandgronden. In De Gelder wordt elk jaar wel een nestkast door een 
Bonte Vliegenvanger gebruikt. Ook in de heemtuin heeft een Bonte 
Vliegenvanger gebroed. De populatie in onze streek lijkt niet achteruit te 
gaan. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels  
In 2012 zijn er veel activiteiten verricht in de gemeente Olst-Wijhe, maar 
ook elders in de regio. Hoogtepunt was de ondertekening van het 
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Stadsvogelconvenant samen met de Gemeente Olst-Wijhe en Salland 
Wonen. Het Stadsvogelconvenant omschrijft op welke manier er rekening 
kan worden gehouden met vogels tijdens de ontwikkeling van 
bouwprojecten in de gemeente Olst-Wijhe. Door het nemen van 
maatregelen aan gebouwen en groen kunnen er plekken gecreëerd 
worden die voldoen aan de eisen van onze vogels, namelijk voedsel, 
veiligheid en voortplanting. Er vindt een jaarlijks overleg plaats tussen 
gemeente, Salland Wonen en IVN waarbij de bouwprojecten en 
vogelvriendelijke maatregelen doorgesproken worden. Het is goed om te 
zien dat zowel gemeente als Salland Wonen open staan voor initiatieven 
uit de bevolking en hier actief aan mee willen werken. 
Voorafgaand aan het tot stand komen van het Stadsvogelconvenant 
waren er al een aantal projecten in gang gezet. De renovatie aan de 
Wiederhorsten, met in totaal 30 ingebouwde gierzwaluwneststenen, mag 
een succes worden genoemd. Door de renovatie verdwenen de 
“natuurlijke” nestgelegenheden. Hoewel de Gierzwaluw vervangende 
nestgelegenheid moeizaam accepteert, werd er al in het eerste seizoen 
gebroed in de nieuwe neststenen. Ook werden er vogelvides geplaatst 
voor mussen. Door deze maatregel zijn de Gierzwaluw en mus behouden 
voor deze wijk.  
Dit jaar is ook het pand aan de Julianalaan opgeleverd, met daarin 6 
nestgelegenheden voor Gierzwaluwen. We zullen volgend jaar zien of de 
Gierzwaluwen de weg kunnen vinden.  
Doordat de Gierzwaluwen de afgelopen 6 jaar in kaart zijn gebracht in 
Wijhe kunnen we nu veel vertellen over de ontwikkeling van deze stadse 
vogels. In april 2012 heeft de werkgroep een lezing gegeven bij het IVN 
Noord-Midden Achterhoek in Lochem aan 30 mensen. Ook tijdens de 
Overijsselse Vogelaarsdag in Zwolle zijn de resultaten gepresenteerd aan 
zo’n 150 mensen. Er zijn samen met IVN Raalte kasten opgehangen bij 
de Westdorplaan en er zijn 6 kasten in Heeten opgehangen. Ook hebben 
wij de KNNV in Zwolle geadviseerd tijdens een gesprek met de wethouder 
over stadsvogels. Wij hopen dat door deze lezingen en activiteiten elders 
succesvolle projecten opgestart kunnen worden.  
Mocht je interesse hebben in stadsvogels en mee willen helpen, neem 
dan contact op met stadsvogels#ivn-wijhe-olst.nl.  
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels  
In 2012 bestaat de werkgroep Roofvogels al weer 9 jaar en het is leuk om 
te zien dat er nog steeds met veel enthousiasme nestgegevens over 
roofvogels worden verzameld. De groep telt mensen vanaf het eerste uur, 
maar gelukkig hebben wij een aantal nieuwe werkgroepleden mogen 
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verwelkomen. In de afgelopen jaren hebben wij de volgende 
nestgegevens verzameld.  
 

Roofvogels 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Buizerd 25 23 15 21 19 8 15 22 25 
Sperwer 5 6 4 9 7 2 6 7 7 

Havik 2 5 4 8 8 7 9 9 8 
Boomvalk 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Torenvalk 10 14 10 17 12 15 12 8 7 

Wespendief 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Totaal 42 48 33 55 46 34 44 49 52 
 

Naast de “bekende” nestplekken van Buizerds en Havikken is het elk jaar 
weer spannend of wij bijzondere soorten als Wespendief en Boomvalk 
weten te vinden. Dit jaar is er geprobeerd een wespendiefjong te ringen. 
Het was indrukwekkend om te zien hoe Wim Koldewee van de 
roofvogelwerkgroep in Schalkhaar een 20 meter hoge spar beklom met 
klimijzers. Hoewel het jong enkele dagen ervoor nog op het nest te zien 
was, bleek zijn klimtocht tevergeefs. Het nest was leeg. Het is gissen naar 
de exacte oorzaak, maar vermoedelijk is het jong 
door een Havik van het nest geplukt. Zo gaat dat 
soms in de natuur.  
Een ander leuk resultaat waren 3 boomvalknesten 
die dit jaar gevonden werden op 
hoogspanningsmasten. Door actief ingrijpen van 
onze werkgroepleden werd zelfs een nest gered, 
dat verstoord dreigde te worden door 
verfwerkzaamheden aan de mast. In overleg met 
TENNET kon gelukkig het werkschema omgezet 
worden, waardoor de Boomvalkjes succesvol uitgevlogen zijn.  
In november hebben wij de jaarlijkse werkgroepvergadering gehad, 
waarbij alle veldverhalen uitgewisseld werden door de leden. Ook is de 
verdeling voor de gebieden in de gemeente Olst-Wijhe weer gemaakt, 
zodat wij voor 2013 weer gebiedsdekkend aan de slag kunnen.  
 
Ronald Boerkamp.  
 
 

Jaarverslag Uilen 
Het jaar 2012 is voor de uilenwerkgroep een bijzonder jaar geweest. 
We hebben aan 3 evenementen meegewerkt. De Roggemaaiersdag is 
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Tijdens de opening van het 
nieuwe Infocentrum van Staatsbosbeheer in Den Nul waren we present 
en ook bij de opening van het nieuwe van Dedemplein was IVN de Grutto 

Buizerd 
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vertegenwoordigd. Het doel van onze medewerking is het geven van 
voorlichting over het gedrag van uilen en proberen antwoorden te geven 
op vragen van bezoekers. De werkgroepen hebben zich gepresenteerd 
door middel van fotocollages en andere materialen.  
Het komt nog regelmatig voor, dat bezoekers zo geïnteresseerd raken, 
dat zij zelf kasten willen bouwen. Wij voorzien hen dan van de benodigde 
informatie, zoals tekeningen, of we stellen een kast beschikbaar als 
model. En we geven aanwijzingen hoe en waar een kast het beste 
geplaatst kan worden. 
 
We kunnen terugkijken op een goed uilenjaar. Dit geldt zowel voor de 
Kerkuilen als de Steenuilen. Vooral met de Kerkuilen ging het een stuk 
beter. Helaas moeten we ook melden dat er enkele verkeersslachtoffers 
zijn gevallen.  
Voor de ringer Jan van Dijk was het een druk jaar. Dit kwam doordat de 
Steenuilen sterk wisselden in broedtijden. De eerste steenuiljongen zijn 
geringd op 18 mei en de laatste pas op 26 juni. Het was dus een lang 
seizoen. 
De Kerkuilen daarentegen waren erg vroeg dit jaar, normaal gaan we pas 
half juni kijken. We kregen signalen dat de Kerkuilen een stuk vroeger 
waren, toen we op een bepaald adres waren om jonge Torenvalken te 
ringen. Op ditzelfde adres broedden gewoonlijk ook Kerkuilen. Toch maar 
even voorzichtig kijken in de kast. We konden onze ogen niet geloven: er 
zaten 4 grote jongen en het oudste jong was al ongeveer 5 weken. Als we 
drie weken later waren geweest, was het maar de vraag geweest of de 
jongen nog in de kast hadden gezeten.  
 In de uiterste noordpunt van de gemeente worden enkele kasten van 
Steen- en Kerkuilen gecontroleerd door Jan van Dijk. Deze aantallen zijn 
in het verslag verwerkt en dit heeft een positieve invloed op de 
broedgegevens. 
 

Kerkuilen  Olst-Wijhe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Broedsels 5 4 15 11 7 12 9 11 
Eieren ? 25 59 36 24 43 26 46 
Pullen 18 20 59 34 16 33 22 45 
Pullen geringd 16 19 54 29 15 30 18 45 
Pullen uitgevlogen 16 15 59 26 15 30 18 42 
Pullen dood 2 0 0 8 1 3 4 4 
Adult geringd 0 0 0 5 1 4 0 4 

 

Zoals u in de tabel kunt lezen hebben er bij de Kerkuilen 11 paren 
gebroed en daar zijn 46 eieren en 45 pullen (jongen) uit voortgekomen. Er 
zijn 45 pullen geringd, waarvan er 42 zijn uitgevlogen. Er is één adult 
(volwassen) Kerkuil geringd, een mannetje.  
In 2012 beheerden wij 65 kerkuilkasten. 
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Voor de verschillen in de broedjaren zijn meerdere verklaringen te geven.  
Een ervan is de muizenstand. Muizen hebben een voortplantingscyclus 
van 4 jaar. Dit betekent dat er in het eerste jaar van de cyclus heel weinig 
muizen zijn. Gedurende het tweede en derde jaar loopt de muizenstand 
gestaag op. Het vierde jaar is het topjaar, dan zijn er heel veel muizen en 
dus veel voedsel voor de uilen. Dan leggen ze meer eieren. Ook is het 
verloop van de winter van groot belang voor de kerkuilenstand.  
 

Steenuilen  Olst-Wijhe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Broedsels 4 5 11 13 21 27 22 26 
Eieren ? 13 40 53 69 87 57 72 
Pullen 11 13 28 44 41 58 44 52 
Pullen geringd 9 8 14 37 35 47 43 51 
Pullen uitgevlogen 9 8 14 36 35 47 43 51 
Pullen dood 2 0 5 8 0 9 1 2 
Pullen uit het nest  5 9  6 2  8 

 

Er hebben 26 steenuilparen gebroed. Die hebben samen 72 eieren 
gelegd, waar 52 pullen uit zijn gekomen. Er zijn 51 pullen geringd en 
uitgevlogen. Ook zijn er 8 adulten geringd (7 vrouwtjes en 1 mannetje). 
Helaas hadden we op 3 plekken predatie, waarschijnlijk door 
Steenmarters. Daarnaast is er op twee plaatsen verstoring geweest, die 
niet verklaarbaar is. In 2012 beheerden we 85 steenuilkasten. Dit aantal 
wordt nog uitgebreid, omdat we proberen nestlocaties met elkaar te 
verbinden. 
 
In 2011 zijn we onder leiding van Jan van Dijk begonnen aan het R.A.S. 
(Retrapping Adults for Survival) project. Het project richt zich specifiek op 
het volgen van de overleving van de Nederlandse broedvogels. In de 
volgende Grutto willen we daar graag iets meer over vertellen.  
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om Jan van Dijk te 
bedanken voor de prima samenwerking van de afgelopen jaren. We 
hopen, dat hij nog veel uilen een ring geeft in de komende jaren. 
 
U zult zich misschien afvragen wat gebeurt er met al die verzamelde 
gegevens. De nestgegevens, de bezoekgegevens en de ring- en 
meetgegevens van ons en van Jan van Dijk worden ingevoerd op digitale 
nestkaarten voor de databank van SOVON (Stichting Vogelonderzoek 
Nederland). Wetenschappers gebruiken die informatie om bij te dragen 
aan een goed natuurbeheer. 
 
Gerard Overmars en Hans de Jonge. 
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Jaarverslag Weidevogels 
In 2012 zijn er door 3 vrijwilligers nesten gemarkeerd in de gemeente 
Olst-Wijhe. Zoals gebruikelijk waren de Kieviten de eerste weidevogels, 
die gingen leggen. Door de koude februari maand was het leggen later 
dan vorig jaar. Het 1e kievitsei, landelijk, werd op 19 maart gevonden. In 
ons gebied was dat op 23 maart. 
De landerijen van een 20-tal agrariërs, met 130 ha bouwland en 230 ha. 
grasland, werden bezocht. De resultaten waren als volgt: 
 

Weide 
vogels 

Nesten Uit Niet Predatie Werkzaam-
heden 

Verlaten 

Kievit 80 51 28 14 8 6 
Scholekster 9 8 1 1   
Grutto 1 1     
Wulp 1 0  1   
Tureluur 0      

 

In het grasland zijn slechts 3 nesten gevonden. Te weten 1 Kievit, 1 Wulp 
en 1 Grutto. Op het bouwland zijn 88 nesten gevonden nl. 79 van de 
Kievit en 9 van de Scholekster. 
Natuurlijk hebben we niet alle 
nesten kunnen vinden. Zo zijn er 
in ons gebied een 6-tal 
gruttoparen, een 4-tal wulpparen 
en een 5-tal tureluurparen 
waargenomen.  
De dalende trend van de 
voorgaande jaren, zet zich nog 
steeds voort. Dit geldt voor alle 
soorten weidevogels. Ondanks 
deze sombere vooruitzichten, 
zullen we samen met de agrariërs in 2013 weer  ons best doen om zoveel 
mogelijk kuikens vliegvlug te krijgen.  
Namens Rudy Grouwstra en Wim van Riel. 
 
Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Wintervoedering 
In 2012 was wintervoedering van vogels niet nodig. Bij uitzonderlijk koude 
omstandigheden wordt het draaiboek uit de kast gehaald en uitgevoerd. 
 
Margriet Heuvelink. 
 

Wulp 
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Jaarverslag Cursussen  
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging is ‘het interesseren van 
de jeugd bij natuur en landschap in de eigen leefomgeving en het 
realiseren van kennisoverdracht hierover’. In overleg met het bestuur is 
daarom najaar 2011 gekozen voor het opstarten van de Cursus 
Scharrelkids. Het landelijke IVN ontwikkelde deze cursus voor 
(groot)ouders en kinderen. Op deze cursus krijgen (groot)ouders tips over 
natuur en natuurbeleving met kinderen en ook hoe kinderen hiervoor te 
motiveren en uit te dagen. 
In het najaar van 2011 zijn de voorbereidingen begonnen om de cursus in 
april 2012 te starten in Infocentrum IJssel in Den Nul met als docenten 
Popko Hut en Bertina Heijnen. Beide hadden in 2011 de educatie cursus 
van het Infocentrum gevolgd en ervaring met (groepen) kinderen. Voor de 
cursus is een oproep geplaatst in de verschillende kranten en op de 
timetable van het nieuwe Infocentrum.  
De interesse van (groot)ouders voor deze cursus bleek beperkt, maar drie 
aanmeldingen. Na een kleine evaluatieronde over de geringe 
belangstelling zijn wij (Margriet Heuvelink, Popko Hut, Bertina Heijnen) 
‘als proef’ gestart met drie jeugdactiviteiten op de woensdagmiddag in de 
maanden mei, juni en juli. De animo hiervoor was groot. Veel 
(groot)ouders kwamen met hun kinderen mee. Voor de laatste activiteit 
(waterbeestjes) waren zelfs meer dan 30 aanmeldingen, waarbij we 
kinderen hebben moeten teleurstellen omdat het maximum aantal 
toegestane kinderen 20 was. Nog met dank aan Annet v.d. Veen, die 
deze activiteit heeft geleid. 
Op basis van dit resultaat is besloten hier na de zomer mee door te gaan, 
mits er voldoende vrijwilligers/ouders waren die hieraan een bijdrage 
wilden leveren. Ook Staatsbosbeheer wilde activiteiten voor kinderen 
organiseren. Dus werd gekozen voor samenwerking. Op 10 oktober 2012 
zijn de activiteiten voor kinderen in de leeftijd van ca. 8-12 jaar gestart.  
Helaas kon een maandelijkse activiteit voor jongere kinderen (nog) niet 
worden gerealiseerd.  
 
Ook is in het najaar van 2012 de cursus Jij & Fotografie Natuurlijk” voor 
kinderen van 9 t/m 12 jaar georganiseerd onder leiding van natuur en 
milieucentrum De Ulebelt en natuurfotograaf Sterre Delemarre en met 
medewerking van fotogroep Stijl. Er deden 27 kinderen mee. Het project 
is mede gefinancierd door de provincie Overijssel, het cultuurfonds van de 
Nederlandse Gemeenten, het prins Bernhardfonds, de gemeente Olst-
Wijhe en de Rabobank Salland. 
Op 12 december 2012 is de cursus afgerond in het Infocentrum IJssel in 
Den Nul met de feestelijke opening van een tentoonstelling van de 
mooiste, door de kinderen zelf gemaakte en uitgekozen natuurfoto’s. 
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De organisatie van cursussen in 2013 staat op een laag pitje aangezien 
de coördinator komend jaar veel op reis is.  
Natuurlijk kunnen individuele IVN-ers in overleg met het bestuur besluiten 
voor 2013 toch een cursus op te starten.  
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Lezingen en excursies 
Ook in 2012 was er na de ALV in april een lezing. Estella Fransen heeft 
toen voor ca. 20 mensen de ontwikkelingen rond het Aardehuizenproject 
in Olst toegelicht.  
Verder zijn er twee excursies georganiseerd, beide in oktober. De eerste 
was een stiltewandeling in de Duursche waarden onder leiding van Jan 
Klungers en 15 deelnemers. De andere was een zeer geslaagde 
paddenstoelenexcursie onder leiding van Atte van den Berg, ook met 15 
deelnemers.  
We zijn dringend op zoek naar iemand die het leuk vindt om 
excursies/lezingen mee te helpen te organiseren. Er wordt gezocht naar 
samenwerking met omringende IVN verenigingen.  
 
Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag Jeugd 
IVN-afdeling Wijhe-Olst en Staatsbosbeheer IJsselvallei hadden ieder al 
langer de wens om kinderen in clubverband met de natuur in aanraking te 
brengen. Door de krachten te bundelen konden we in de herfst van 2012 
starten met de eerste activiteit van jeugdclub de IJsselnatuurkids.  
(Bijna) elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 14:00 - 
16:00 uur een natuuractiviteit in de schuur van het Infocentrum IJssel 
Rijksstraatweg 109 in Den Nul, www.infocentrumijssel.nl. 
De eerste clubmiddagen waren een groot succes. We hebben vogels 
gekeken in een vogelhut, waterbeestjes gezocht, gestruind in 
natuurgebied de Duursche Waarden en vogelvoer-boomstammetjes 
gemaakt. Dit jaar gaan we ook nog bushcraften, insecten zoeken,…. 
 
We hebben een leuke pool van vrijwilligers die bij toerbeurt de middagen 
begeleiden. Ook de boswachter is er regelmatig bij. Doordat we steeds 
opnieuw alle kinderen uitnodigen kunnen we iedere keer 20 kinderen een 
leerzame middag bezorgen. We hopen zo de kinderen van groep 5 tot en 
met groep 8 dichter bij de natuur in hun woonomgeving te brengen. 
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We zijn erg blij dat Aaltje Blankman, zich heeft aangemeld als 
coördinatrice en de maandelijkse mail en de inschrijvingen verzorgt. 
Ouders die hun kinderen nog willen aanmelden kunnen dat doen via 
ijsselnatuurkids#gmail.com of via de website van de IVN: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/werkgroepen/werkgroep-jeugd. 
 
Popko Hut en Anja Nijssen. 
 
 

Jaarverslag De Grutto 
Zoals gebruikelijk zijn er ook in 2012 vier nummers van De Grutto 
verschenen. 
Het blad had in 2010 nog een oplage van ca. 185 boekjes per nummer. 
Vanaf het septembernummer 2011 is de oplage ca. 225 boekjes. De 
stijging zette ook door in 2012. We zitten nu op ca. 240 boekjes. Het 
record aantal pagina’s van het februarinummer van 2011 van 36 pagina’s 
is in februari 2012 geëvenaard. Mede dankzij de mensen die kopij 
aanleveren kan het blad steeds goed gevuld worden. Bedankt daarvoor!  
Er waren in 2012 15 betalende adverteerders.  
Na de zomer zijn we overgestapt naar een andere drukker, drukkerij de 
Kroon in Olst. Een mooie gelegenheid om ook een nieuwe kleur voor de 
omslag van de Grutto te kiezen en de opmaak van de voorkant iets te 
veranderen. Deze overstap betekende een grote bezuiniging op de 
kosten. En, er hoeven geen etiketten meer gemaakt en geplakt te worden 
op de Grutto’s die door de vereniging zelf bezorgd worden. 
De ploeg gruttobezorgers bestaat nu uit 13 mensen. Ook hen wil ik graag 
bedanken voor hun inzet.  
Sinds onze site bestaat is de Grutto ook daar te vinden, maar pas nadat 
de leden de papieren versie hebben gekregen. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Voor de jeugd 
Vogelnesten 
Nog even en de winter is al weer voorbij. Dan zie 
je weer vogels vliegen met takjes in hun bek. Ze 
zijn dan druk-druk-druk met het bouwen van hun 
nest. 
Een Eend maakt geen merelnest. Een Merel geen 
kraaiennest. Elke vogel bouwt zijn eigen nest. Dat is aangeboren. Een 
groot of klein nest. Slordig of juist keurig netjes. Een bolletje of een 
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kommetje. Een nest in een boom, op het water of gewoon in een kuiltje op 
de grond. Soms bouwen vogels hun nest op een gekke plek. 
Vogels zoeken voor hun nest een veilige plek. Meestal goed verborgen. 
Wil je weten waar een nest komt? Let dan op vogels die met iets 
rondvliegen. Met takken of grassprietjes of zo. Ze zijn vast op weg naar 
de plek van hun nest. Bekijk alles op afstand, anders worden de vogels 
onrustig en stoppen ze met de bouw. 
Eksters zijn al vroeg in het jaar aan het werk. Als de bomen nog kaal zijn. 

Daardoor kun je alles goed volgen. Ze 
bouwen een groot en rommelig nest. 
Met een dak erop. Zie jij de ingang? 
Ook Kraaien, Reigers en Buizerds 
bouwen van takken grote nesten. Hoog 
in de bomen. Daar hebben ze goed 
uitzicht. En… zo hoog komen geen 
katten. Toch is die plek niet zonder 
gevaar. Wat kan een gevaar zijn?  
Veel Buizerds komen in het voorjaar 
terug naar hun oude nest. Ze repareren 
het en leggen er takken bij. Zo wordt 

hun nest steeds groter en hoger. Maak jij het nest van de Buizerd op de 
volgende bladzijde af? Dikke takken onderop. Dan dunnere. Als zacht 
bedje: gras, mos en takken met bladeren.  
Ook Zwaluwen zoeken hun oude nest weer op. Is het weg? Dan metselen 
ze een nieuw nest. het is 
een kommetje van stukjes 
klei met strootjes. Bosuilen 
bouwen geen nest. Ze 
zoeken een holte in een 
boom. Torenvalken 
broeden in oude 
kraaiennesten. En de 
Koekoek? Stiekem legt ze 
haar eieren in hun nesten. Je kunt vogels helpen met de bouw van hun 
nest. Leg een stapel takjes neer. Of hang een nestkastje op. Wat ook leuk 
is: neem het lege netje van vetbollen of citroenen. Vul het met draadjes, 
touw, veertjes, hooi, papier, (honden)haren…. Hang het op zodat de 
vogels hun bouwspullen eruit kunnen pikken. 
 
Op www. beleefdelente.nl kun je vanaf 1 maart in de nestkasten van 
allerlei vogels kijken. Er hangen webcams. De vogels hebben niets in de 
gaten, maar jij kunt zien wat er gebeurt. Hoe ze paren, eieren leggen, 
jonkies krijgen en voeren. Alles live op je computer, dus ook de ruzies. 
Spannend! Ga je ook kijken? 
 

Ekster op het nest 

Zwaluwen bij hun nest 
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Vogelnesten-weetje: De Grote Bonte Specht hakt met zijn snavel in een 
boomstam. Binnenin hakt hij verder. Na een maandje is de nestholte 
klaar. Die kan wel 30 cm diep zijn. 

Buizerd bij zijn nest in aanbouw 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Tellen voor de nieuwe vogelatlas  
SOVON (Stichting Onderzoek Vogels Nederland) heeft tot nu toe drie 
verspreidingsatlassen van Nederlandse vogels gemaakt: 1979 
(broedvogels), 1987 (alle soorten), 2002 (broedvogels). De gegevens voor 
die atlassen werden telkens door voorafgaand meerjarig veldwerk 
verkregen. Het doel van het maken van de atlas is zowel het verkrijgen 
van informatie over het voorkomen van vogels, populatiegrootte en 
veranderingen, als het stimuleren van waarnemen en tellen van vogels.  
 
De atlassen zijn een gezaghebbende bron voor vogelbescherming, beleid 
en natuurbehoud. Het SOVON gaat drie jaar lang (2012-2015) gegevens 
verzamelen voor een nieuwe atlas (www. Vogelatlas.nl). Er is de 
afgelopen 40 jaar veel ervaring opgedaan over het verzamelen en 
verwerken van gegevens. Nieuwe statistische methoden zijn ontwikkeld 
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om grote aantallen gegevens te verwerken. De gegevens kunnen nu door 
de waarnemers direct digitaal ingevoerd worden.  
 
Het Atlasproject kan alleen slagen als de waarnemingen volgens een 
werkwijze gedaan worden, die het SOVON met het Centraal Bureau voor 
de Statistiek ontwikkeld heeft. Daarvoor is het land verdeeld in 
Atlasblokken van 5x5 km, in totaal ongeveer 1650 blokken. In elk 
Atlasblok zijn 8 km-hokken van 1x1 km geselecteerd.  
Er zijn per jaar vier telperioden. Winter periode: 1 december-15 januari en 
16 januari-28 februari; Broedseizoen periode: 1 april-15 mei en 16 mei-30 
juni. Via het internet zijn er veldformulieren beschikbaar met instructies 
hoe ze ingevuld moeten worden. Afhankelijk van de telmethode en 
vogelsoort wordt de vogel aangekruist, als aantal weergegeven of 
ingetekend op een kaart. Er wordt een soortenlijst gemaakt van de vogels 
die in het winter- en zomerseizoen voorkomen. In de geselecteerde km-
hokken worden twee soorten tellingen gedaan.  
 
De eerste telling betreft de soorten winter- en broedvogels, die in het km-
hok worden waargenomen als in 55 minuten zo veel mogelijk biotopen 
van dat km-hok bezocht worden. Voor broedvogels is er een codering die 
aangeeft in hoeverre de vogels daadwerkelijk broedvogels zijn.  
Een tweede telling wordt gedaan vanaf een door SOVON bepaald vast 
punt en gedurende 5 minuten, zo mogelijk gevolgd door een tweede 
telling van 5 minuten. De vogels die tijdens de 5-minutentellingen gezien 
zijn, worden digitaal op een kaart ingetekend. De ingevulde 
veldformulieren gaan via het internet terug naar SOVON waar ze verwerkt 
worden en via het internet weer als voorlopige resultaten beschikbaar zijn.  
 
Vorig jaar zocht het SOVON waarnemers die voor drie jaar een Atlasblok 
wilden adopteren. Een aantal blokken was al bezet maar het blok met 
Wijhe en omstreken was nog open en is door ons geadopteerd. Het 
Atlasblok waar door ons geteld wordt is nummer 27-36. De km-hokken 
zijn genummerd 12, 23, 25 etc. (zie kaartje). Op onze website wordt t.z.t. 
een grotere kaart afgebeeld met de verkregen resultaten.  
 
In het Atlasblok van Wijhe is al een eerste telling van de wintervogels 
gedaan door een kleine groep waarnemers. Er is veel ervaring opgedaan 
met de te volgen werkwijze en het terrein. In het Atlasblok zijn 66 soorten 
vogels waargenomen, de km-hokken zijn geteld volgens het protocol en 
de gegevens zijn verstuurd naar het SOVON. We maken ons nu klaar 
voor de tweede wintertelling die tot eind februari door gaat. 
 
De hierboven beschreven tellingen zijn een activiteit van IVN De Grutto. 
We zijn met een klein aantal waarnemers begonnen om ervaring op te 
doen en er zeker van te zijn dat we de tellingen en bijbehorende  
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administratie op de juiste wijze uitvoeren. De telgebieden zijn over de 
deelnemers verdeeld om niet te veel beslag te leggen op ieders tijd. De 
algemene tellingen zijn vaak door een of twee deelnemers gedaan. Km-
bloktellingen kunnen het best door twee waarnemers gedaan worden; een 
deelnemer voor de waarnemingen en een deelnemer voor de 
administratie en daarnaast het waarnemen. Tijdens het waarnemen was 
er altijd iemand aanwezig met “vogelervaring” Het tellen van de 
wintervogels levert geen grote problemen op. Het tellen van de 
broedvogels is ingewikkelder, maar al doende zullen we ervaring 
opbouwen. Door het tellen is de vogelkennis van de deelnemers 
toegenomen. Soms leidde het ook tot interessante gesprekken met de 
plaatselijke bewoners.  

Er zijn nog atlasblokken 
in onze streek die niet 
geteld worden. Zodra er 
voldoende ervaring is 
opgebouwd en meer 
tellers beschikbaar zijn, 
kunnen wij ook deze 
Atlasblokken in onze 
activiteiten betrekken. Via 
onze website willen wij 
iedereen zoveel mogelijk 
op de hoogte houden van 
de bereikte resultaten.  
Wil je aan dit driejarig 
programma deelnemen 
of een of meer telrondes 
meemaken, neem dan 

contact op met een van onderstaande personen of mail naar  
vogels#ivn-wijhe-olst.nl. 
Ook namens Ronald Boerkamp, Annemiek Leusink, Anton Meijerink, 
Hans de Jonge en Alice Sotthewes. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Duurzaam gedrag 
Duurzaamheid is een kreet die door velen gebruikt wordt om 
veranderingen ten goede aan te geven. Verandering in gedrag en 
mentaliteit, in procedures en processen, in hoe men tegen de wereld aan 
kijkt en innovatieve - duurzame - producten ontwikkelt. Ook het IVN heeft 
zich aangepast: de afkorting IVN Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie 
betekent sinds kort Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Dit 
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gaat veel verder dan alleen de oorspronkelijke IVN doelstelling: 
Verbreding van kennis over alles wat er in de omgeving groeit en bloeit. 
Dit gaat van de gedachte uit dat kennis een voorwaarde is voor 
waardering van natuur, milieu en landschap in al zijn facetten. 
De vraag dient zich aan: wat moeten/kunnen wij als afdeling hiermee? 
 
Duurzaam gedrag 
Natuur en Milieu Overijssel organiseerde eind januari het seminar 
Duurzaam Gedrag in Bedrijf, voor belanghebbende organisaties.  
Ruud Koornstra, voormalig TVprogrammamaker en nu duurzaam 
ondernemer, hield een visionair betoog over duurzaam gedrag en zei o.a.: 
- Duurzaam gedrag komt zo slecht van de grond door angst voor de 
toekomst, angst voor veranderingen en geen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid durven nemen. Van de overheid moeten we het niet 
hebben, het moet van onderaf komen. 
- Nederland loopt voorop met innovaties, maar in de toepassing van die 
innovaties lopen we sterk achter. 
- Bezig zijn met duurzaamheid betekent zeven D-‘s: dromen - denken - 
durven - doen - doorgaan - delen - doorgeven. Met de nadruk op 
“doorgaan”, niet bij de pakken neer zitten als het tegenzit! 
- Het paradijs op aarde is gemakkelijker te bereiken dan een man op de 
maan! 
 
Presentaties van projecten 
Studenten (3e/4e jaars) van Hogeschool Windesheim hebben in het kader 
van het Minor (=bijvak) Social Green (Het schijnt alleen maar in het 
Engels te kunnen!) voor diverse bedrijven in vier maanden tijd een klein 
project gedaan. Gedragsverandering bij projectleiders van Waterschap 
Groot Salland is een voorbeeld daarvan. Hun presentatie van dit project 
heb ik gevolgd. 
Gedragsverandering betekent in dit geval:  
bij het starten van een nieuw en duurzaam project direct al met 
betrokkenen om tafel gaan zitten om gezamenlijk tot een oplossing van 
het probleem proberen te komen i.p.v. het project uit te werken en daarna 
de betrokkenen te confronteren met de resultaten, waardoor veelal sterke 
weerstand – en dus vertraging - wordt opgeroepen. De angst is dat het 
teveel tijd kost - die men niet heeft - en het daardoor te duur wordt. De 
resultaten van een pilot project zijn hoopgevend: er blijkt geen tijdverlies 
op te treden, eerder tijdwinst.  
Dit constateerden de studenten op basis van diepgaande interviews met 
de projectleiders. 
 
Matchmaking 
Bij matchmaking kon je in gesprek gaan met deelnemers die dezelfde 
interesse delen. De discussie over Biodiversiteit belandde al snel bij het 
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probleem dat vooral de stadse jeugd nauwelijks binding heeft met natuur 
en natuurwaarden en zich niet bekommert om het uitsterven of verdwijnen 
van planten en dieren. Basisschoolleerlingen willen nog wel 
geïnteresseerd zijn, maar tijdens het vervolgonderwijs zijn er te veel 
andere, voor de leerlingen belangrijkere, prikkels. De aanwezige 
studenten wijten dit o.a. ook aan het verdwijnen van de lessen biologie. 
 
En terugkomend op duurzaamheid wat het IVN betreft: bezoek ook eens 
de landelijke website www.ivn.nl onder het kopje “Projecten”, met pagina’s 
over Duurzame Dinsdag en andere duurzame projecten.  
En www.duurzaamheid.nl, een toegangspoort voor allerlei informatie over 
duurzaamheid. 
 
Ernst Noordhuis. 
 

 

Met de IJsselboswachter op stap 
In de kerstvakantie ben ik op stap geweest. Deze keer alleen met mezelf.  
Afgelopen jaar was een druk en hectisch jaar. Mijn eerste jaar als 
IJsselboswachter, een spiksplinternieuw Infocentrum, een opening met 
hoogstaand bezoek, veel rivierprojecten, een nieuw werkkantoor, 
samenwerking met diverse partijen, heel veel administratie en een 
werkgebied reikend van Deventer tot Kampen.  
Een geweldige boswachtersbaan, veel mooie momenten, veel 
uitdagingen. Maar van naar buiten gaan kwam nauwelijks iets terecht.  
Gelukkig had ik deze column en had ik een reden om toch af en toe de 
laarzen aan te trekken.  
 
Hoog tijd dus om in de vakantie naar de IJssel te trekken en te 
reflecteren. De winter is daar een ideaal moment voor. De winter is de tijd 
van verstilling. Letterlijk: er zijn nauwelijks bladeren meer aan de bomen 
waar de wind doorheen kan ritselen, vogels zingen niet meer, water 
bevriest tot ijs of vormt overstromingsgebieden in de uiterwaarden. Bij 
deze natuurverschijnselen ervaar je buiten wat de mooie mantra “stil 
worden is los laten” betekent. Figuurlijk: stil worden in jezelf om te 
luisteren naar je hart.  
Loslaten, hoe moeilijk is dat? Zoveel ideeën, zoveel werkzaamheden. En 
toch, toch hoort dat ook bij het levensritme. De boom laat los, de rivier laat 
los. Meebewegen met de seizoenen zorgt dat je niet tegen de stroom op 
zwemt, maar dat je je door de stroom laat dragen. Dan stroomt de ene 
fase heel natuurlijk over in de andere. Dan volgen groei en bloei elkaar 
op, dan hebben vruchten de kans te groeien en zorgt bladval voor een 
gezonde voedingsbodem voor de volgende groei. De natuur reikt ons met 
de seizoenen precies aan wat we nodig hebben. De winter zorgt ook voor 
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helderheid. Je kunt door de bomen het bos weer zien doordat de bomen 
de bladeren hebben losgelaten. De leegte geeft helderheid in je hoofd. 

 
  De Duursche Waarden     Foto Boswachter Anja 
 
Staatsbosbeheer organiseert samen met meditatiecentrum Zen in Salland 
een stiltewandelingen in de Duursche Waarden. Natuurbeleving en 
meditatie kunnen worden ervaren op 26 april, 2 augustus en 8 november 
van 9.00 tot 11.00 uur. Start parkeerplaats steenfabriek Fortmond. 
Investering: € 10,-. Aanmelden bij j.klungers#planet.nl of spontaan 
meegaan. Neem een wekkertje mee.  
Ik trek mijn laarzen aan en ga heerlijk mee naar buiten. 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2012 - Januari 2013  
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche waarden; BuH = 
Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; BkL = Boskamp, 
van Laakstr. De Romeinse cijfers XII en I staan voor de maanden.  
Tussen () staat het aantal vogels. 
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De vogelwaarnemingenrapportage begon in 2002. Sindsdien zijn er een 
aantal werkgroepen ontstaan, die zich richten op bepaalde vogelgroepen. 
Deze werkgroepen hebben een eigen rapportage. Het is daarom mogelijk 
dat een vogelsoort in verschillende lijsten gerapporteerd wordt en zo de 
indruk gewekt wordt dat de vogel vaker voortkomt dan in werkelijkheid het 
geval is. Onduidelijkheid over rapportage maakt het ook moeilijk na te 
gaan welke vogels in ons gebied voorkomen en in welke periode. 
De praktijk, die zich ontwikkeld heeft is de volgende: 
Broedgevallen van Kerk- en Steenuil en bijkomende informatie worden 
gerapporteerd door de uilenwerkgroep. In de Vogelwaarnemingen staan 
alleen de waarnemingen vermeld van andere uilen zoals Ransuil en 
Bosuil. 
Broedgevallen van Torenvalken, Boomvalken, Sperwers en Haviken 
worden gerapporteerd door de roofvogelwerkgroep. In de 
Vogelwaarnemingen staan waarnemingen van Zeearend, Visarend, 
Kiekendieven, Slechtvalken en Smelleken. 
Gierzwaluwen en alles wat daarmee samenhangt wordt gerapporteerd 
door de stadsvogelwerkgroep. 
Een nieuwe loot is het project Patrijs. Waarnemingen over Patrijzen 
worden verzameld en gerapporteerd door de werkgroep Patrijs. 
De waarnemingen gedaan in het kader van het SOVON Atlasproject (zie 
elders in deze Grutto) zijn teveel voor ons tijdschrift. Onderzocht wordt of 
deze via de website gerapporteerd kunnen worden. 
Suggesties voor een betere werkwijze zijn welkom. 
 
Waarnemingen 
Zwanen : Medio januari verbleven er buitengewoon veel zwanen in BuW 
tegenover de parkeerplaats bij het Anem. De zwanen foerageerden onder 
water op gras en graswortels. Een aantal vertrok overdag naar de akkers, 
vooral langs Schippershuizen, maar keerden in de loop van de avond  
weer terug. Tijdens de landelijke telling van zwanen en ganzen werden er 
op 20 januari in de vroege ochtend ongeveer 320 zwanen geteld 
waaronder 10 Knobbelzwanen, ongeveer 20 Kleine Zwanen en 290 Wilde 
Zwanen. Daarna bevroor het open water grotendeels, maar een aantal 
zwanen is tot het eind van de maand gebleven. Eind december verbleven 
er 12 Knobbelzwanen in de BuH. 
Grauwe Gans : 24-XII BuH (ca 700), Haven Wijhe (500); januari 
algemeen maar in kleine groepjes. 
Kolgans: Deze gans werd praktisch overal in grote aantallen gezien. 
Tijdens bovengenoemde telling op 20 januari vlogen tussen 8:00 uur en 
8:30 naar schatting 4200 Kolganzen op uit het water of de kant waar zij de 
nacht hadden doorgebracht. 
Mandarijneend : 15-I Wechterhold (1 man, 3 vrouw). 
Smient : december/januari zeer talrijk in BuW, BuH, Fortmond, 
Mottenplas; kleinere aantallen in weteringen.  
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Tafeleend : in januari talrijk in BuW. 
Kuifeend : XII BuH, Mottenplas (talrijk); 6-I Soestwetering, Hamelweg (8); 
19-I Soestwetering, Rietbergweg (10). 
Brilduiker : 24-XII BuH (6); medio januari BuW (4-6). 
Pijlstaart : medio januari BuW, (enkele tussen honderden Smienten). 
Dodaars : 17/19/20-XII, 8-I Nieuwe Wetering bij Nijenhuis; 19-I 
Soestwetering, Rietbergweg (2); Boskamp, Zandwetering bij stuw (1). 
Roodhalsfuut : 19-I BuW (2). Landelijk gezien een schaarse broedvogel, 
die we in de winter zelden in onze streek aantreffen. 
Grote Zaagbek : 24-XII, 2-I Wechterhold (1); 19-I Soestwetering, 
Hamelweg (1 vrouw). 
Aalscholver : De landelijke telling op 12 januari van Aalscholvers op 
slaapplaatsen leverde 20.000 vogels op, maar nog niet alle resultaten zijn 
binnen. De slaapplaats in de BuW had maar 19 vogels, veel minder dan in 
vorige jaren. 
Ooievaar : 27-XI Olst Kleistraat (2); 24-XII, 6-I BuH (2). 
Kraanvogel : 17-I Weth. v. Doorninckweg (1). 
Grote Zilverreiger : De slaapplaats in de BuW had in januari maar 2-3 
vogels.  
Blauwe Kiekendief : 24-I  BuH (1 vrouw, wintergast). 
Patrijs : 28-I Lierderholthuisweg (6), voor inval van vorst (8). 
Fazant : 18-XII, 9-19-I Elshof, 
tuin (3). 
Ransuil : eind januari 
Wijhezicht. 
Meerkoet : XII/I talrijk BuW, 
Mottenplas. 
Waterhoen : 20-I Wijhe, tuin 
Krijtenberg (2). 
Watersnip : 24-I De 
Wesenberg (9). 
Houtsnip : 18-I Wesepe, 
Heetenerdijk (1). 
Wulp : 6-I BuH (39). 
Kokmeeuw : 24-XII, 6-I 
Herxerwaard (ca 600). 
Groene Specht : 31-I Wijhezicht (1). 
Grote Bonte Specht : 27-XI, 7-I BvL (1), 7-I BvL (1). 
Kuifmees : 30-XII Kappeweg (1). 
Matkop : 8-I BkL (1). 
Staartmees : 29-I Velnerweg (9). 
Pestvogel : 15-XII Wijhe zuid, spoorviaduct (1); medio XII 
Wijhendaalseweg (enkele). 
Heggemus : 10-19-I Elshof (tuin); 19-I BvL (2). 
Geelgors : 20-I Elshof, tuin. 

Kraanvogel 
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Groenling : 29-XI Bkl (1); medio januari Wijhe, tuin Krijtenberg (5-8).  
Sijs : 19-XII Kappeweg (6); omstreeks 19-I Wijhe, Peperkamp (kleine 
groepjes). 
Putter : 24-I Raalterweg (6); 11-I Oude Deventerweg (1); 17-I 
Leugenshorst (7).  
Keep : 15-I Elshof, tuin; 23-I Wijhe (tuin). 
Goudvink : 15/18-I De Gelder, bij station (1); 23-I Wijhe, tuin (1). 
Kramsvogel : 30-XII Kappeweg (100); 3-I Langeveldsloo (ca 300); 12-I 
Boskamp, Overkempe (30); 17/19-I Bkl (1); 19-I Bruinsbrug (1).  
Koperwiek : 23-I Wijhe, tuin (1). 
Zanglijster : 20-I BvL (1). 
Grote Lijster : 28-XI Boskamp, 
Overkempe; 6-XII 
Langeveldsloo/Lierderholthuis-
weg (1). 
Huismus : begin januari Wijhe, 
tuin Krijtenberg (6-10); 19-I  
Bkl (8). 
Ringmus : 19-I Bkl (4). 
Raaf: 15-XII Wijhe zuid, spoorviaduct (gehoord);18-I Hagenvoorde (1); 
medio januari De Gelder (geregeld gehoord). 
Geelgors : 20-I Elshof, tuin. 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Jose Eijkelkamp, 
Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Gerrit Jansen, Hans de Jonge, 
Annemiek Leusink, Hennie Otterman, Peter Pol, Wim van Riel, Elly 
Smink-Niehoff, Alice Sotthewes en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen, 
Gerard Schulten tel. 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 

 
 

Natuurweb 
www.vogelhut.nl 
Zoek je naar een voor jou geschikte locatie in de buurt van je huis of 
vakantieadres waar je vogels kunt bekijken?  
Alle interessante vogelplekken van Nederland zijn online in kaart gebracht 
op vogelhut.nl.  
 
www.waarneming.nl 
Op deze site kun je allerlei bijzondere waarnemingen vinden van vogels, 
dagvlinders, reptielen, amfibieën en zoogdieren. Je kunt er ook je eigen 
waarnemingen melden. Tegenwoordig kan dat zelfs direct in het veld via 
een App. 

Roodhalsfuut 
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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
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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. 

 
 
 
 

 


