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Openingstijden:  
 

Ma t/m do: 8.00-20.00 
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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 
Wijhe 



 1 

                        Mei 2013 nummer 2 

In deze Grutto 
Van de redactie 2 
Oproep!!!! 2 
Activiteiten 2 
Activiteiten elders 4 
Jeugdactiviteiten 4 
Hulp gezocht bij inventariseren 7 
Van het bestuur 8 
Notulen jaarvergadering IVN-afdeling Wijhe-Olst 9 
Op pad met de IJsselboswachter 12 
Voor de jeugd 14 
Roofvogels spotten 16 
Leukste dorp van Overijssel 18 
Knotwilgen 19 
Koninginnedag 2013 heel bijzonder! 23 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 23 
Wist u dat… 27 
Bestuur                    28 
Contactpersonen werkgroepen 28 
 
 
I.v.m. spam # = @ 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijsluitingsdata  1 februari; 1 mei; 1 september; 1 december. 
 
 
Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
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Betaling contributie (€ 13,50) en donatie (€ 7,-) op bankrekening 
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Van de redactie 
Dit jaar heeft de winterse kou wel erg lang aangehouden. Veel mensen 
waren op een gegeven moment de kou wel zat. Maar ja, aan het weer 
kunnen we niets veranderen, daar moeten we het mee doen. Gelukkig is 
het uiteindelijk toch lente geworden en nu gaat het hard richting zomer. 
Tijd voor een nieuwe Grutto. En hier is die dan!  
Als je door het blad bladert, zul je zien dat de IJsselboswachter weer op 
pad is geweest. Van het bestuur zijn er belangrijke zaken te melden en er 
is een verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering opgenomen. 
Je kunt lezen hoe avontuurlijk het volgen van roofvogels kan zijn, er zijn 
heel veel andere vogelwaarnemingen gemeld etcetera. Ook vind je in 
deze Grutto natuurlijk de activiteiten die de komende tijd weer 
georganiseerd worden en een aantal oproepen.  
Dus als je aan de slag wil…..! 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
En wellicht 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 
 - de werkgroep Jeugd 

-  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. 
 
Bezoek de heemtuin 
U kunt weer elke dag een ommetje maken door heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora of vanaf een bankje genieten van de tuin. De toegang is vrij, 
maar een gift in de gleuf van het schuurtje wordt zeer op prijs gesteld. Bij 
veel planten staan naambordjes zodat u uw plantenkennis weer op peil 
kunt brengen. Heeft u vragen, kom dan op woensdagavond of 

Ruige Weegbree 
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donderdagochtend langs, dan wordt er altijd door vrijwilligers gewerkt in 
de heemtuin. Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin aan de 
Bongerd in Wijhe. Ze worden gegeven in de periode dat de heemtuin op 
z’n mooist is, namelijk in mei, juni en juli. Tijdens de rondleidingen wordt u 
door een gids meegenomen door de heemtuin en worden de verhalen 
achter de bloemen en planten verteld. 
De rondleidingen worden gegeven op vrijdag 24 mei, 7 juni, 28 juni en 
19 juli. De aanvangstijd is 19:30 uur en de rondleiding duurt ongeveer 
5 kwartier. U hoeft zich niet van te voren op te geven en een vrijwillige gift 
wordt op prijs gesteld.  
Informatie:  
Annet van der Veen tel.0570-523937, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
Voor rondleidingen voor groepen op afspraak Bep Teunissen tel. 0570-
522029, ejhteunissen#hetnet.nl. 
 
Kom werken in Veermans Hof IJsselflora!!! 
In heemtuin Veermans Hof IJsselflora is altijd werk te doen. Voor dat werk 
kunnen we vele handen gebruiken. De klussen variëren van licht tot 
zwaar, van paden schoffelen en harken, tot gras en andere planten, zoals 
Paardenstaarten, Zevenblad en Wederik waarvan er teveel zijn, 
verwijderen uit de perken, houtwerk schuren en verven, tot naambordjes 
plaatsen.  
Zolang het zomertijd is zijn elke woensdagavond vanaf 19:30 uur tot 
ongeveer 21:00 uur mensen aan het werk in de heemtuin. Ook op 
donderdagochtend vanaf 9:00/9:30 uur werkt er een groepje. Iedereen, 
die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en houden, is 
welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. 
Het werk in de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus 
ook als je geen verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
Lijkt je het leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat: meld je dan bij Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel 0570-523937. 
 
Fietsexcursie Boeiende Bermen 
Wat zijn dat voor planten en bloemen die in de bermen langs de dijk 
staan? Nieuwsgierig?  
Op zaterdagochtend 1 juni zal Gerard Schulten ons wat vertellen over die 
boeiende bermen. We verzamelen om 11:00 uur aan de parallelweg-kant 
van het dijkhuisje ten noorden van Olst. Niet oversteken dus! De excursie 
duurt tot12:30 uur.  
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Graag aanmelden via de website onder vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer of telefonisch bij Hanny van der Werff  
tel. 0570-523091. 
 
Excursie de Roetwaarden 
Het gebied de Roetwaarden wordt gescheiden door de IJssel. Het 
gedeelte aan de Veluwse kant van de IJssel heeft een bijzondere 
pioniervegetatie en is zeer de moeite waard om te bezoeken. 

Op donderdag 20 juni van 
19:00-21:00 uur organiseert 
Bertina Heijnens daarom 
een excursie naar dit 
gebied. We verzamelen 
ons bij Natuurcontact, 
Erveweg 11 in Welsum. De 
koffie staat klaar en Bertina 
zal daar eerst een korte 
uitleg geven over het 
gebied.  
 

Deelname is gratis.  
Opgeven graag via de website of telefonisch bij Hanny van der Werff,  
tel. 0570-523091. Nadere informatie volgt nog op onze website. 
 
 

Activiteiten elders 
Landelijke IVN-ledendag 
Dit jaar is er weer een landelijke ledendag: zaterdag 12 oktober in 
Burgers’ Zoo, Arnhem. Een wervelend programma met sprekers, apart 
kinderprogramma, workshops en een uitgebreide informatiemarkt. De 
deelnemersprijs is € 10,- met naast het uitgebreide programma-aanbod: 
toegang tot de dierentuin, consumpties en een lunchpakket. Er volgt nog 
uitgebreide informatie, de inschrijving start in juni via de website. 
Reserveer de datum alvast in je agenda! 
 
 

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

Fijnstraal 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

 
 

Langstraat 88 
Wijhe 

Tel. 0570-521271 
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Datum  Activiteit Locatie 
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. 
 
 

Hulp gezocht bij inventariseren  
Gerrit Jansen van IVN Wijhe-Olst wil voorkomen dat de bijzondere 
vegetatie langs de sloot die door de Haarbelten (bij Wesepe) loopt wordt 
weggemaaid door Waterschap Groot Salland bij het normale onderhoud. 
De sloot heeft aan één zijde natuurlijke oevers. Daar heeft zich op enkele 
plaatsen op natuurlijke wijze een bijzondere vegetatie ontwikkeld, die 
samenhangt met stromend water en de zuiverheid van het water.  
Gerrit zoekt voor de periode 15 mei tot 15 juni hulp bij het inventariseren 
van de aanwezige planten in de sloot vanaf het Overijssels kanaal tot en 
met het Middelerveld.  
Je hoeft geen uitgebreide plantenkennis te bezitten als je wil helpen. 

Gerrit zorgt voor een 
gedetailleerde kaart en 
een tiental foto’s van 
waterplanten. Het is de 
bedoeling om met een 
tweetal, over een afstand 
van ca. 3 km de 
aanwezige planten op de 
kaart te noteren. Dit kan 
op een paar zaterdagen, 
of als je zelf met een 
tweetal bent is elke 
andere dag ook mogelijk. 
Op kwetsbare plekken 
zullen daarna paaltjes 

worden geplaatst zodat de machinist weet dat hij/zij extra alert moet zijn. 
Meer informatie hierover kun je vinden op onze IVN site. 
 
Je kunt je aanmelden bij Gerrit Jansen, Eikenweg 9, 8124 RH  Wesepe, 
tel. 0570-532186 of gerrit#a7s.nl. 
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Van het bestuur 
Verzekeringen 
Vrijwilligers binnen de gemeente Olst-Wijhe zijn verzekerd tijdens hun 
vrijwilligerswerkzaamheden door een verzekering afgesloten door de 
gemeente. Vrijwilligers van het IVN zijn ook via het IVN verzekerd. Zowel 
de verzekering van de gemeente als die van het IVN zijn zogenaamde 
“vangnet”-verzekeringen. Dat wil zeggen dat de verzekeringen pas 
aangesproken kunnen worden als de eigen verzekering van de vrijwilliger 
geen of onvoldoende dekking biedt. 
 
Er zijn verschillenden polissen: 

• Een aansprakelijkheidsverzekering (zowel gemeente als IVN). 
• Een ongevallenverzekering (zowel gemeente als IVN). 
• Een collectieve schadeverzekering verkeersdeelnemers 

(gemeente). 
• Een schadeverzekering vrijwilligers (gemeente). 
• Een ongevallen inzittendenverzekering (gemeente). 
• Een rechtsbijstandsverzekering (gemeente). 
• Een aansprakelijkheidsverzekering voor personenschade van 

bezoekers/deelnemers aan activiteiten, zoals excursies (IVN). 
• Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (voor 

commissarissen en bestuurders van een vereniging; zowel de 
gemeente als het IVN). 

 
Let op! NIET verzekerd zijn:  

• Diefstal of vermissing van goederen. 
• Loonderving als gevolg van een ongeval. 

 
Voor alle verzekeringen gelden maximum bedragen. Het voert te ver om 
deze hier te noemen. Van de meeste van de afgesloten verzekeringen 
zijn kopieën van de polisvoorwaarden (digitaal) in het bezit van onze 
afdeling. Geïnteresseerden kunnen aan de penningmeester 
(penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl) een kopie hiervan vragen. 
Het landelijke IVN is bezig met een herziening van de verzekeringen, 
sommige polisvoorwaarden zijn verouderd en worden nog dit jaar 
vervangen door up-to-date voorwaarden.  
 
Aansprakelijkheid 
Er is pas sprake van aansprakelijkheid als er een onrechtmatige daad is 
gepleegd en er schade is ontstaan door schuld (volgens het Burgerlijk 
Wetboek, Boek 6, artikel 162). 
Voor aansprakelijkheid telt sterk mee of degene die de schade heeft 
veroorzaakt dit - verwijtbaar - aangerekend kan worden: had hij of zij 
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kunnen weten dat er risico werd genomen en dat dit tot schade zou 
kunnen leiden? Naarmate iemand (bestuurder, gids, barvrijwilliger, noem 
maar op) beter en professioneler is opgeleid kan hij/zij op basis van deze 
verworven kennis eerder aansprakelijk worden gesteld. Plat gezegd: hoe 
dommer je bent des te minder je aansprakelijk gesteld kunt worden. 
Ook geldt nog de zogeheten relativiteitsvereiste: als bijvoorbeeld tijdens 
het knotten van wilgen een afgezaagde tak op een medevrijwilliger valt, 
die aan het ruimen is, dan zijn dat risico’s verbonden aan de aard van de 
werkzaamheden. Valt die tak echter op een voorbijganger dan kan er wel 
sprake zijn van aansprakelijkheid jegens die voorbijganger. 
 
Hoe te handelen bij een ongeval en/of schade 
Het ongeval of de schade direct melden bij alle  van belang zijnde 
verzekeringen, dus niet alleen bij de eigen verzekering, maar ook meteen 
bij de vangnetverzekering. Je moet dan kiezen tussen de 
vangnetverzekering van de gemeente of die van het IVN. De 
aangesproken verzekering is wettelijk verplicht de melding te behandelen 
en zal zelf voor onderlinge verrekening met andere 
verzekeringsmaatschappijen zorg dragen. 
Melden bij de gemeente via het klantcontactcentrum van de gemeente. 
Melden bij het IVN via het landelijk secretariaat. 
 
Ernst Noordhuis. 
 
 

Notulen jaarvergadering IVN-afdeling Wijhe-Olst 
Datum:  woensdag 20 maart 2013 
Plaats:  SPOC Wijhe 
Aanwezig: 16 leden, tevens aanwezig Anja Nijssen (SBB)  
Afgemeld: 6 leden 
 
1. Opening en mededelingen 
Jaap opent de vergadering. Hij vervangt Hanny vanavond. Bernard is 
vandaag weer thuis gekomen uit het ziekenhuis waardoor Hanny deze 
vergadering niet kon voorzitten.  
Ernst Noordhuis leest een gedicht voor van Ivo de Wijs. 
 
Mededelingen 
- Overijsselse IVN-dag: Jaap vraagt nog eens extra aandacht voor de 
jaarlijkse Overijsselse IVN-dag op zaterdag 25 mei in Diepenheim.  
- Ernst heeft (gratis) brochures van Landschapsbeheer Nederland op tafel 
gelegd. Deze boekjes zijn tegen portokosten online aan te vragen.  
Als er belangstelling is kunnen we ze gezamenlijk aanvragen. Maar er is 
meer te krijgen, zie www.landschapsbeheer.nl/webwinkel. 
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- Jij & Fotografie Natuurlijk: De beste foto’s van dit project, dat plaatsvond 
in een achttal gemeenten in Overijssel, zijn gebundeld in een boek: Het 
mooiste fotoalbum van Overijssel. 
- Verzekeringen: Ernst heeft een paar vragen van leden gehad over 
verzekeringen. Ernst zegt toe in de eerstvolgende Grutto zijn toelichting in 
een notitie op te nemen over verzekeringen. (Red.: zie elders in dit blad). 
- Website en ledenadministratie: De problemen met de website lijken nu 
opgelost. De ledenadministratie loopt nu ook via de website. Er bleken 
nogal verschillen te bestaan tussen de landelijke ledenadministratie en 
onze eigen ledenadministratie. Wij zijn nu zelf verantwoordelijk voor de 
landelijke administratie. 
 
2. Verslag van de jaarvergadering op 20 maart 2012 
De vergadering gaat akkoord met het verslag.  
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag secretaris 2012  
 De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag.  
3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2012 

Inhoudelijk zijn er geen vragen zodat de verslagen 
voor kennisgeving worden aangenomen. Jaap spreekt 
namens het bestuur zijn dank uit voor het vele werk 
dat ook in 2012 weer door de werkgroepen is verricht. 
De werkgroepen zijn vrij in de wijze waarop zij hun 
jaarverslag opstellen. Alleen Marth als redacteur van 
De Grutto let erop of de verslagen niet te lang worden in verband met 
de beschikbare ruimte in De Grutto. 

3.3. Financieel jaarverslag 2012 
Het financiële jaarverslag gaf geen aanleiding tot vragen. De 
vergadering gaat akkoord met het verslag. De vergadering was 
content met de wijze waarop Ernst de rekening heeft opgesteld. 

3.4. De kascontrolecommissie  
Namens de kascontrolecommissie stelt Thiemen Smink de 
vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. Penningmeester Ernst Noordhuis wordt 
bedankt voor zijn werkzaamheden. De voorzitter bedankt de leden 
van de kascontrolecommissie voor hun werkzaamheden. 

 
4. Financiën 
4.1. Begroting 2013 

Voor 2013 is het tekort geraamd op ruim € 800,-. Door toename van 
het aantal leden is de afdracht aan IVN landelijk toegenomen. 
De kosten voor het drukken van De Grutto zijn fors lager dan in 2012. 
Halverwege 2012 is overgegaan op een andere drukkerij, De Kroon, 
Olst. De vergadering vindt dat de kwaliteit van het blad is verbeterd. 

Wilde Bertram 
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 De vergadering kan akkoord gaan met de begroting voor 2013. 

4.2. Voorstel contributieverhoging 2014 
Jaarlijks wordt er ingeteerd op het spaargeld. Voor extra zaken is het 
IVN vaak afhankelijk van giften en subsidies. Mede gelet op de 
ambities stelt het bestuur een geringe contributieverhoging voor. Het 
bestuur vindt dit ondanks de slechte en onzekere economische tijd 
verantwoord. Vooral ook omdat de contributie al jaren niet is ver-
hoogd en ten opzichte van andere IVN afdelingen aan de lage kant is. 
Een discussiepunt was de hoogte van het eigen vermogen, deze 
bedraagt ruim € 5000,-. Het bestuur wordt gevraagd na te gaan hoe 
hoog het eigen vermogen zou mogen bedragen. 
Na een uitvoerige discussie kon een meerderheid akkoord gaan met 
een stem tegen en een stem blanco. 

 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
Reserve lid was Gerard Overmars. Zodat de kascontrolecommissie 2012 
bestaat uit de heren Willem Denekamp en Gerard Overmars. Tot reserve 
lid wordt met algemene stemmen benoemd Marth van Roy. 
 
6. Aanpassen Huishoudelijk Reglement 
Een van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement (HR) betreft het 
toelaten van jeugdleden tot de vereniging. Het bestuur vond het nuttig 
deze wijziging nu reeds op te nemen in het HR, ondanks het feit dat men 
landelijk er nog niet uit is.  
Er vind een uitgebreide discussie plaats over de voordelen en nadelen 
van een jeugdlidmaatschap. Als alternatief werd genoemd het 
gezinslidmaatschap. Lastig hierbij is wie wel en wie niet stemrecht hebben 
binnen het IVN Wijhe-Olst.  
Besloten werd om het Huishoudelijk Reglement wel aan te passen maar 
te wachten met de daadwerkelijke realisatie totdat ook meer zicht is op de 
landelijke besluitvorming. 
 
7. Evaluatie bestuursbeleid 
Vanuit de ledenvergadering werd aangedrongen op een snelle aanpak 
van de PR. Inmiddels zijn er een aantal mensen mee bezig.  Er is een 
plan van aanpak gemaakt en op de begroting is een bedrag gereserveerd 
voor PR activiteiten. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Gerrit Visser vraagt aandacht voor plannen van een Welsummer 
ondernemer om een kabelbaan te realiseren tussen Welsum en het 
infocentrum in Den Nul. Jaap zegt toe dat het bestuur deze plannen in de 
gaten zal houden en zo nodig actie zal ondernemen. Overigens vraagt hij 
zich af wat de realiteitswaarde is van deze plannen. Ze zijn in ieder geval 
strijdig met de plannen van Rijkswaterstaat voor Ruimte voor de Rivier. 
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Gerard Overmars vraagt of het mogelijk is een grotere IVN-vlag te 
bestellen. Die we nu hebben is wat aan de kleine kant. Jaap zal dit doen. 
Niets meer aan de orde zijnde schorst Jaap onder dankzegging de 
vergadering en geeft daarna het woord aan Anja Nijssen, die vertelt over 
de laatste ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer en de plannen in het kader 
van Ruimte voor de Rivier in de Duursche Waarden. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
In de serie Op pad met de IJsselboswachter, 
trek ik de laarzen aan en ga ik elk seizoen een 
keer op pad met betrokkenen bij onze mooie 
Staatsbosbeheergebieden aan de Sallandse IJssel. Voor mij en mijn 
gasten zijn deze uitjes geweldig leuke en interessante buitenbelevingen.  
 
Afgelopen winterseizoen had ik Henk Pelk uit Den Nul uitgenodigd om 
mee te gaan naar steenfabriek Fortmond in de Duursche Waarden. Ik 
ontmoette Henk tijdens de interessante lezing over steenovens, 
georganiseerd in het Infocentrum IJssel door het Olster Erfgoed. Henk 
heeft een emotionele binding met de steenovens Fortmond, omdat hij er 
in zijn jonge jaren heeft gewerkt. Terwijl Henk over de steenovens 
Fortmond vertelde kwam de geschiedenis steeds meer tot leven. Een 
geschiedenis van heel hard werken, armoede maar ook kameraadschap 
en plezier. Wat er nu nog zichtbaar is aan relicten van de steenfabriek 
Fortmond blijkt maar een fractie te zijn van het fabrieksterrein in vroeger 
dagen. Er hebben grote schuren gestaan, transportbanden met klei tot 
bovenin de fabriek, woningen, stookruimten, smalsporen met een treintje, 
kleidammen, drooghuizen en honderdduizenden stenen. Meer over de 
cultuurhistorie vertel ik in de nieuwsbrief van het Infocentrum: 
www.infocentrumijssel.nl. 
 
Voor IVNers is de cultuurgeschiedenis van de steenfabriek interessante 
kost, omdat dit zoveel vertelt over het ontstaan van wat nu onze 
prachtige, ruige Duursche Waarden zijn. De verlaten steenovens bieden 
nu in de winter onderdak aan diverse soorten vleermuizen zoals, Franje-, 
Grootoor-, Baard- ,Water- en Gewone Dwergvleermuis.  
De voormalige klei- en zandgaten herbergen een rijke flora en fauna. 
Allemaal te danken aan de vroegere werkzaamheden met klei en zand en 
aan het uitgevoerde natuurontwikkelingsplan uit 1989 en later. Het 
oorspronkelijke rivierenlandschap kreeg toen een stevige impuls om weer 
tot ontwikkeling te komen. De invloed van de IJssel is de sleutel voor deze 
natuurontwikkeling in de Duursche Waarden.  
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Zachthoutooibos, hardhoutooibos, jaar-rond-begrazing, water, moeras, 
ruig grasland, specifieke flora en fauna. Begrippen die hier in de Duursche 
Waarden van toepassing zijn.  
Het groeiseizoen is weer begonnen. Straks zullen de uiterwaarden een 
uitbundige bloei en groei te zien geven van Cichorei, Wolfspoot, Wilde 
Bertram, Poelruit, Kruisdistel en u kunt zelf vast nog een heleboel planten 
erbij noemen. En wat dacht u van de vele vogels die de uiterwaarden 
aandoen. In het oog springen natuurlijk de Aalscholvers en de 
Zilverreigers. Ook het oievaarsechtpaar op de paal bij de uitkijktoren hoort 
specifiek bij de uiterwaarden. Maar er is nog veel meer te zien. De 

Schotse Hooglanders en de 
pony’s tenslotte maken het 
beeld compleet.  
 
Met dit artikel beoog ik 
tevens een hommage te 
brengen aan al die mensen 
die zo hard gewerkt hebben 
in de steenovens. Mannen, 
vrouwen en kinderen. De 
prachtig gerestaureerde 
schoorsteenpijp Fortmond is 
nog steeds een overal 
zichtbaar trots symbool voor 
een stukje bijzondere 
geschiedenis van de 
gemeente Olst-Wijhe.  
Henk bedankt voor het tot 
leven brengen van deze 
geschiedenis.  
 
Wees welkom in het 
Infocentrum IJssel Den Nul 

waar natuur en cultuur samenstromen. Bekijk op uw gemak de 
wisselende exposities, de tentoonstelling en het nostalgische winkeltje. U 
vindt er ook ter inzage de publieksmappen van het Olster Erfgoed. Te 
koop zijn de boekjes De Vortman op Fortmond en De Olster 
Steenfabrieken. 
Ook buiten bij het Infocentrum valt er van alles te beleven. Laat u 
verrassen door bijvoorbeeld het mooie uitzicht over de Lange Kolk en de 
waterspeelplaats.  
Informatie over het excursieprogramma in o.a. de Duursche Waarden 
vindt u op www.staatsbosbeheer.nl en www.infocentrumijssel.nl. 
 
IJsselboswachter Anja. 
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Voor de jeugd 
Zandzaken 
Als je straks op zomervakantie bent, is de kans groot dat je met zand te 
maken krijgt. Heb je al gemerkt dat zand niet overal dezelfde kleur heeft? 
Dat komt doordat zand een korrelig mengsel is van allerlei mineralen en 
gesteenten en die verschillen nogal van kleur. Het mooist zand vind je 
aan zee. Het zit vol met kleine stukjes schelp die door het zeewater 
steeds verder worden afgeslepen. 
Weet je dat je zand kunt verzamelen? Telkens als je naar een andere 
streek gaat, breng je een potje zand mee. Later kun je er sierflesjes mee 

vullen, laag na laag na laag. Laat dan eerst het zand drogen. 
Breng het zand met behulp van een 
trechtertje over in een flesje of potje. Verleng 
het trechtertje eventueel met een papieren 
kokertje. 
Je kunt ook elke zandsoort apart in een flesje 
doen. Dan plak je er een etiket op met de 

vindplaats. 
Bekijk het zand eens 
onder een loep en laat je 
vrienden en je 
vriendinnen raden waar 
jij het zand gevonden hebt. 

 
Zand verven:  
Met ecoline, een waterdunne verf, kun 

je zand ook zelf verven. 
Verdun de ecoline met water. Hoe meer 
water hoe lichter de kleur wordt. 
Roer de verf door het droge witte zand. 
Laat het gekleurde zand drogen en roer 
het af en toe om. 
 
Een kunstwerk van zand: Met de verschillende kleuren zand die je hebt 
verzameld of door jou zelf zijn gekleurd, kun je zandschilderijtjes maken. 
Je hebt hiervoor een stuk stevig karton en wat lijm nodig. Maak eerst een  



 15 

 



 16 

tekening op het karton, strijk dan vlak na vlak in met lijm en strooi het 
zand erop. Schud het overtollige zand eraf en klaar is Kees! 
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 
 
 

Roofvogels spotten 
De werkgroep Roofvogels is al sinds 2004 actief bezig in de gemeente 
Olst-Wijhe met het opsporen van nesten van roofvogels. Onze werkgroep 
bestaat uit diverse groepjes en ieder clubje heeft een deel van Olst-Wijhe 
als eigen gebied om roofvogelnesten te traceren. Onze doelstelling is 
inzicht krijgen in en bevorderen van het aantal roofvogels in onze 
gemeente.  
In de gemeente Olst-Wijhe zoeken wij de nesten van Buizerd, Havik, 
Sperwer, Boomvalk en Wespendief op. Op een GPS wordt aangegeven 
waar het nest zich bevindt. Een tweede –en soms een derde bezoek 
wordt er aan de nesten gebracht. Lang niet alle nesten leveren eieren 
en/of jonge vogels. Ook sterft ca. 50% van de jonge vogels het eerste  
jaar. In maart/april beginnen wij met het zoeken naar de nesten voor de 
Buizerd en de Havik. In deze periode is de vogel zijn takkennest nog aan 
het vervolmaken, waarbij de Havik meestal voortbouwt op zijn nest van 
vorig jaar. De Sperwer begint een maand later, terwijl de Boomvalk en de 
Wespendief pas eind mei beginnen.  
Ook de nesten van Torenvalken worden 
gecontroleerd. Deze zijn eenvoudiger te 
vinden omdat zij in kasten op 
akkerbouwgrond broeden, die meestal 
door ons geplaatst zijn. Wij lopen deze 
kasten elk jaar twee of drie keer langs om 
naar het resultaat te kijken. De jongen 
worden door een speciale vogelringer 
geringd. Als de broedende vogel niet 
geringd is wordt deze ook geringd. Het ringen van vogels geeft later veel 
informatie als de ring teruggevonden wordt nadat de vogel overleden is. 
De bedoeling is om te kijken hoeveel jongen er elk jaar per nest 
uitvliegen. Van elke soort roofvogel wordt het resultaat per digitale 
nestkaart aan de landelijke database van SOVON doorgegeven. Deze 
organisatie verzamelt alle landelijke vogelgegevens en kan zodoende 
bekijken of vogelsoorten toe- of afnemen en de oorzaken hiervan 
opsporen en kijken wat er aan te doen valt. Dit is ook voor ons als 
roofvogelinventarisatiegroep belangrijk, zeker wat betreft soorten die 
minder algemeen zijn zoals Boomvalk en Wespendief. 
Wij zijn al bijna 10 jaar in onze gemeente actief; hierdoor neemt onze 
ervaring toe. Zo kunnen wij onze kennis beter op nieuwelingen 

Boomvalk 
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overbrengen en zijn wij verzekerd dat ons werk voortgezet wordt. 
Inmiddels hebben wij geleerd hoe er naar roofvogels gekeken moet 
worden en hoe wij beter hun nesten kunnen vinden. Zelfs bijzondere 
roofvogels zoals de Wespendief (ca. 500 broedparen in Nederland) en de 
Boomvalk (ca. 750 broedparen) zijn al enkele jaren in ons Olst-Wijhe en 
wij kunnen hen nu beter traceren. 
Als roofvogelgroep hebben wij al geregeld in de Grutto een stukje 
geschreven en al enkele soorten beschreven. Hierna wil ik beschrijven 
hoe het elk jaar verschillend kan uitpakken met dezelfde Roofvogelsoort; 
in dit geval gaat het om Boomvalkenparen.  
 
Vroeger broedden Boomvalken in bomen, tegenwoordig kiezen zij vaak 
voor boven in elektriciteitsmasten als die in de omgeving staan. 
Elektriciteitsmasten zijn hoog, dus met een verrekijker kun je slechts 
moeilijk het proces volgen. Vaak heb je daar een telescoop voor nodig. 
 
2010 
Zo zagen wij in 2010 geregeld 
drie Boomvalken in steeds 
dezelfde omgeving. Maar pas 
met een telescoop ontdekten wij 
op de elektriciteitsmast het nest 
op 31 juli. In het nest zaten drie 
witte donzige jongen. 
Op 3 augustus waren de jonge Valken al op het nest vliegoefeningen aan 
het doen. De volwassen Valken brachten luidruchtig volop voer. 
10 augustus zien wij tot onze verbazing twee jongen boven op de mast 
zitten én twee jongen in het nest trekken aan een gebrachte prooi. 
Diezelfde avond blijkt één van de jongen op de grond gevallen te zijn en 
zo beschadigd dat hij moet worden afgemaakt.  
Op 18 augustus vliegen de overige drie in de omgeving rond, nog wel 
door de ouders met libellen en kevers gevoerd. 
 
2011 
Op 22 april 2011 worden de eerste Boomvalken weer gezien in de 
omgeving van het nest van vorig jaar. 
17 juni: Deze keer blijken de Valken hun intrek in een oud kraaiennest in 
een Wilg genomen te hebben. Lange tijd hierna lijken ze van de plek 
verdwenen te zijn, maar op 1 augustus zien wij beide ouders volop prooi 
brengen en blijken de drie jongen al takkelingen te zijn dat wil zeggen dat 
zij al op de takken boven het nest zitten. 
Op 8 augustus gaan wij tussen de vele regenbuien door even naar het 
nest. Geen Boomvalk te zien! Als wij met de telescoop dichter bij het nest 
komen zien wij twee jongen in puberpakken, die nog weinig kleur hebben, 

Vliegbeeld Boomvalk 
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wegvliegen, De derde jonge Valk vinden wij vlakbij dood. Hij is tegen een 
hek gevlogen. 
 
2012 
Weer een totaal ander verhaal. Op 21 juni 2012 zien wij pas de eerste 
Boomvalk in de omgeving van de vorige nesten. In de tweede week van 
juli ontdekken wij het nest, nu op een andere elektriciteitsmast. In de 
eerste tien dagen van augustus ontdekken wij drie jongen die inmiddels 
tussen de 10 en 15 dagen oud zijn.  
Tenet, de elektriciteitsmaatschappij, heeft een schildersbedrijf ingehuurd 
om de masten - ook die waar het boomvalkennest op zit - te schilderen. 
Na vele telefoontjes met allerhande instanties wordt het schilderen 
uitgesteld tot maximaal 30 augustus. Normaliter zijn de Valken dan wel 
uitgevlogen.  
21 augustus zitten de drie jongen nog op de nestrand. Gaan de jongen 
het halen of niet? Vóór het schilderen moet het nest namelijk worden 
weggehaald. Gelukkig, op 25 augustus vliegen twee jongen bovenin de 
mast van de ene naar de andere balk. 
30 augustus: alle drie de jongen vliegen rond, ook al gaat het de jongste 
nog moeilijk af. Zij (en wij) hebben het gered vóór Tenet de volgende dag 
de mast gaat schilderen. 
 
Dit was een overzicht van maar één soort in slechts drie jaar tijd.  
U begrijpt dat roofvogelwerk een avontuurlijke hobby is! 
 
Annemiek Leusink. 
 
 

Leukste dorp van Overijssel 
Op 20 april kreeg de 
heemtuingroep van de 
commissie Leukste dorp 
van Overijssel een mooi 
eikenhouten bankje 
overhandigd.  
Dit bankje heeft een mooi 
plaatsje gekregen naast het 
Vrome Hoekje.  
 
Hopelijk gaan er veel 
mensen gebruik maken van 
dit mooie nieuwe zitplaatsje 
in de heemtuin!  

Annet van der Veen. 
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Knotwilgen 
Niet meer weg te denken uit ons polder- en rivieren landschap 
Ook al is het knotseizoen alweer voorbij, toch is het de moeite waard iets 
te schrijven over de grote waarde van deze bomen die reeds eeuwenlang 
karakteristiek zijn voor verschillende landschappen, met name voor ons 
rivieren- en polderlandschap. Vaak staan knotwilgen in rijen langs dijken, 
sloten en wegen of in rijen loodrecht daarop langs perceelafscheidingen. 
Op plaatsen, waar ze als gevolg van cultuurtechnische werken uit het 
landschap zijn verdwenen is het kaal en onaantrekkelijk geworden en de 
diversiteit van het natuurleven is er sterk op achteruit gegaan. Knotwilgen 
zijn levensgemeenschappen op zich. Op één boom kun je meer dan 
honderd verschillende planten en dieren aantreffen. Vanwege de rijkdom 
aan planten en dieren en hun invloed op het klimaat door breking van 
wind en beschutting bij regen en zon, oefenen de knotwilgen een sterke 
invloed op hun omgeving uit. 
 
Hoe ontstaat zo’n knotwilg? 
Het bestaan van knotwilgen hebben we te danken aan menselijk ingrijpen. 
Wil je een knotwilg in het land hebben dan zoek je een gezonde wilg uit, 
je snijdt er in de periode dat er geen bladeren aan de boom hangen een 
tak af van een meter of twee en steekt hem rechtstandig, het liefst op een 
vochtige plek langs de sloot, een halve meter diep in de grond. 

Wortels ontstaan 
vanzelf. Na twee jaar 
is de wilg zover 
uitgegroeid dat je 
hem twee à drie 
meter boven de 
grond kunt afzagen. 
Vanuit het zaagvlak 
maakt de wilg binnen 
een jaar nieuwe 
loten. Snoeien van 
oude takken 
bevordert de groei 
van nieuwe takken. 
Wanneer je één keer 
in de drie à vijf jaar 
de jonge takken 

regelmatig blijft snoeien en dat een paar generaties lang volhoudt, 
ontstaan er prachtige knotwilgen. Zo’n boom wordt steeds voller en 
knoestiger en er ontstaan gaten en holten, waarin allerlei zaden, sporen 
en zand aangevoerd door de wind blijven liggen en vogels gaan nestelen. 
Vooral het Steenuiltje, een echte holenbroeder profiteert hier van. Verder 

Knotwilg
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is het een uitstekend onderkomen voor muizen en vleermuizen. Het 
binnenste hout, het kernhout rot weg, maar doordat spinthout, bast en 
schors onaangetast blijven lijdt de knotwilg er nauwelijks onder. Op deze 
wijze kan een knotwilg honderd à honderdvijftig jaar oud worden, wanneer 
hij tenminste toevertrouwd is aan de zorg van de mens.  
 
Knotwilgen vroeger en nu  
Hoe komt het dat knotwilgen, behalve tengevolge van natuurtechnische 
ingrepen, toch uit het landschap dreigen te verdwijnen? Knotwilgen 
werden vroeger niet geplant omdat men ze mooi vond, maar omdat men 
twijgen en takken nodig had voor velerlei doeleinden. Op middeleeuwse 
schilderijen staan reeds knotwilgen afgebeeld, maar vermoedelijk is de  
knotwilg al veel ouder.  
Uit de Romeinse tijd zijn er veel overblijfselen van gebruiksvoorwerpen 
gevonden, die zijn gemaakt van wilgentenen. Vooral boeren hadden veel 
twijgen en buigzame takken nodig, het zogenaamde geriefhout. Van de 
dunne twijgen werden manden en fuiken gemaakt of stoelen gevlochten. 
Moderne materialen als plastic en formica waren er nog niet, terwijl ijzer 
erg schaars was. Langere en zwaardere takken werden gebruikt voor 
hekken. In middeleeuwse vakbouwhuizen, die je op verschillende plekken 
kunt zien, o.a. in Zuid-Limburg, vormen zware balken het geraamte van 
de muren. In de openingen van dit geraamte werd vlechtwerk van 
wilgentenen aangebracht en de openingen daartussen werden 
dichtgesmeerd met leem en mest.  
Pas toen de baksteen in gebruik kwam, werd deze manier van bouwen 
steeds minder toegepast. Dijkenbouwers kennen reeds honderden jaren 
het gebruik van wilgentenen. Deze werden als grote vlotten naar de plaats 
van bestemming gesleept en vervolgens met stenen verzwaard om ze 
naar de bodem te laten zinken ter versterking van de dijk. Ook bij de bouw 
van de Afsluitdijk is nog gebruik gemaakt van bovengenoemde 
zinkstukken al moet gezegd worden dat materialen bestemd voor deze 
zinkstukken afkomstig zijn uit de grienden, dat zijn velden beplant met 
wilgenbomen die vlak boven de grond werden gekapt. Dit gebeurde elk 
jaar, soms om de drie of vijf jaar afhankelijk van het doel waarvoor ze 
bestemd waren. 
Het blijkt dat knotwilgen ook nu nog van grote waarde zijn omdat ze een 
rijk planten- en dierenleven herbergen en het landschap verrijken. Worden 
ze niet op tijd geknot, dan worden ze vroeg of laat geveld door de wind. 
Willen we de knotwilg redden dan moet deze regelmatig geknot worden; 
werk dat vroeger in economisch opzicht bittere noodzaak was; nu niet 
meer. Zinkstukken worden gemaakt van beton, gebouwen van steen of 
beton en voor het maken van manden fuiken en stoelen staan ons 
kunststoffen en metalen ter beschikking. 
 
Wim van Bruggen, KNNV Zwolle. 
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Koninginnedag 2013 heel bijzonder! 
Op 14 maart kreeg ik telefoon van de Provincie Overijssel met de vraag of 
ik naar de inhuldiging van Koning Willem Alexander wilde op 30 april in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Eerst is er ongeloof, iemand neemt een 
loopje met me. Waarom ik??? Op die vraag werd gezegd dat ik erheen 
mocht om dat ik veel voor IVN-afdeling De Grutto deed. Ja, dat was waar, 
maar er zijn nog veel meer mensen die veel vrijwilligerswerk doen voor 
o.a. de Grutto. Natuurlijk ga je dan gissen wie je opgegeven heeft. Het 
IVN-bestuur? De burgemeester met wie ik vlak daarvoor samen wilgen 
geknot had? Het bleek niet zo te zijn. De provincie had mensen in haar 
bestanden staan. Ik was een keer genomineerd geweest als Vrijwilliger 
van het jaar van Overijssel. Ik was toen opgegeven door het bestuur van 
IVN-afdeling de Grutto en daardoor was mijn naam ergens in een 
bestandje beland.  
Ik heb geprobeerd onze afdeling 
goed te vertegenwoordigen op 
deze dag. Heb prachtige bloemen 
gefotografeerd, helaas geen wilde. 
Maar reclame maken voor de 
Grutto zat er niet in. Je mocht niet 
opvallen met een spandoek o.i.d. 
Ik heb over de blauwe loper 
gelopen…voelde wel super! Ik heb 
de geuren opgesnoven van veel 
belangrijke mensen en ze in 
levende lijve kunnen zien en ook de 
inhuldiging heb ik goed kunnen 
volgen. Hoewel…., ik kon Willem 
Alexander en Máxima niet zien, 
gelukkig wel op de beeldschermen. 
Er stond een pilaar voor…! De 
herauten, die naast hen  
stonden kon ik wel zien en gelukkig 
ook de ingangen waar iedereen door naar binnen kwam. De groep van 
Overijssel was zeer hecht en gezellig, we hadden direct een band. 
Ik wil de Grutto dan ook zeer bedanken voor deze zeer bijzondere dag! 
 
Annet van der Veen.  
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari - april 2013 
De gebruikte afkortingen: BkL = Boskamp, van Laakstraat, 

Cichorei 
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BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; DuW = 
Duursche waarden; WD = Waterberging Daslever. De Romeinse cijfers  
II-IV staan voor de maanden. Tussen () staat het aantal vogels. 
 
In de periode februari-april vinden er veel vogelbewegingen plaats. 
Wintergasten vertrekken, vogels passeren ons gebied op weg naar het 
noorden en de zomervogels keren terug. Er zijn bijzonder veel 
waarnemingen binnengekomen. Om de lijst niet te lang te maken zijn 
deze waar mogelijk samengevoegd. Wat opvalt zijn de vele Kieviten en 
relatief veel Grutto’s, Wulpen en Scholeksters die in maart/april 
foerageerden in de weilanden langs de Soestwetering tussen Boerhaar en 
Olst. Op 1 mei waren hier nog Grutto’s, Kieviten, Tureluurs en Wulpen, 
waarvan een klein aantal waarschijnlijk gaat broeden. 
 
Waarnemingen 
Grauwe Gans : Op 6 april liepen 
de eerste kuikens, enkele dagen 
oud, langs de IJssel bij de 
Loswal. De ouders moeten begin 
maart in de buitengewoon koude 
periode met het broeden 
begonnen zijn.  
16-IV Langs IJssel bij loswal (2 
paar met elk 4 kuikens); 23-IV 
DuW (2 paar met elk 14 kuikens). 
Indische Gans : 3-III BuW (1). 
Kolgans : Eind maart begon de geleidelijke terugtrek. Deze begon later 
dan in andere jaren. 
Canadese Gans : BuW, BuH en DuW In klein maar toenemend aantal. 
Eind april waren de meesten gepaard. 
Brandgans : Omstreeks 24 maart BuW (enkele honderden) fouragerend 
en in BuH (een kleiner aantal). Voor ons gebied zijn dat er veel. Aantallen 
namen geleidelijk af. In de eerste week van april waren allen verdwenen. 
Bergeend : 3-III BuW (2); 30-III BuW (1); 18-IV WD (paar). 
Mandarijneend : 5-7/III Wechterhold (2 paar), 24-III Soestwetering, 
Kloosterbrug (paar); 25-III plas bij Kappeweg (paar); eind maart/begin 
april Soestwetering, De Gelder (paar); 1/ 7-10/IV Elshofweg (2 paar); 
15/19-IV Wechterhold (2 paar); 25-IV Soestwetering, De Gelder (paar). 
Mandarijneenden broeden in (holle)bomen. Waar gaan deze eenden 
broeden? 
Kuifeend : In BuW, BuH en DuW algemeen. 8-IV Roetwaard (100). 
Tafeleend : 14/15-III Soestwetering, Boskamp, Kotterikbrug (1); 25-III 
DuW (2). 
Slobeend : 25-III DuW (2-4). 
Nonnetje : Diverse waarnemingen in buitenwaarden/IJssel tot ongeveer 

Wulp 
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midden maart. 
Brilduiker : Diverse waarnemingen in buitenwaarden/IJssel tot ongeveer 
midden maart. 
Grote Zaagbek : Diverse waarnemingen in Soestwetering, buitenwaarden 
en IJssel tot ongeveer midden maart. 
Smient : II/III Buitenwaarden, weteringen, weilanden (zeer talrijk); 1-IV 
Wijhe, haven (60). In de loop van april zijn alle Smienten vertrokken. 
Zomertaling : 23-III, BuH (1 man). 
Wintertaling : Maart/april BuW (talrijk). 
Patrijs : III en IV Wijhe Buitengebied (diverse waarnemingen). Worden 
besproken in afzonderlijk rapport. 
Fazant : II/III Elshof, tuin (2 vrouw, 1 man); 23-III De Gelder (1), BkL (1),  
1-IV WD (1); 5-IV Waterwingebied Boerhaar (1);  22-IV Boerhaarse weg 
(2 vrouw, 1 man); 23-IV DuW (1). Er zijn meer waarnemingen dan in 
vorige jaren. 
Dodaars : II-IV Hamelweg, stuw (geregeld waargenomen); 3-IV Elshofweg 
(1); 6-IV IJssel bij haven (1). 
Grote Zilverreiger : Tot derde week april in buitenwaarden en langs 
weteringen. 
Ooievaar : 31-III Wijhe (5) hoog overtrekkend richting zuid. De meeste 
nesten in de gemeente zijn bewoond. 
Rode Wouw : 15-IV De Gelder (1) overvliegend. 
Ruigpootbuizerd : 15-IV Fortmonderweg/Roetwaard (1 met rode ring, 
herkomst onbekend). 
Bruine Kiekendief : 23-III  BuH (1 man). 
Blauwe Kiekendief : 17-II Kappeweg/Lierderholthuisweg (1); 2-III 
(Lierderholthuis (1 vrouw, jaar 1); 4-III Raalterweg (1). 
Meerkoet : II-IV in buitenwaarden, weteringen (talrijk); 20/28-IV WD (1-3). 
Kraanvogel : 5-III Elshof (30) overvliegend. 
Scholekster : 16-III Boskamp, Kotterikbrug (2); 25-III Boerlestraat (2);  
28-III/1-IV  slaapplaats bij haven Wijhe (ongeveer 100), op landelijke 
teldag 6-IV (ongeveer 105); 8-IV Boskamp, Bruinsweg (2); 10/15-IV 
Boerhaarse weg, Kloosterbrug (8).  
Kievit : 25-II Olst, Randerweg (5); III Buitenwaarden, langs Soestwetering, 
Schippershuizen (groepen van 20-100+) waarschijnlijk broedvogels op 
weg naar Scandinavië.  
Watersnip : 24-III BuH (5), Soestwetering, Kloosterbrug (10); 27-III 
Raalterweg/Elshofweg (2); 27-IV WD (2). 
Houtsnip : 11-IV Wijhe, Zandwetering (1).  
Grutto : 21-III Soestwetering, Kloosterbrug (6); 23-III BuW (20), BuH (50); 
8/10-IV Boerhaarse weg, Kloosterbrug (10-16); 15-IV Boerhaarse weg, 
Kloosterbrug (12); 22-IV Boerhaarseweg, Kloosterbrug (10), Boskamp, 
Kotterikstraat (2). 
Wulp : 3-III Het Anem (paar), BuH (paar);16/23-III Boskamp, Kotterikstraat 
(2); 27-III Wijhe, Waterstraat (18); 29-III Wijhe, Vettewinkelweg (18); 30-III 
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BuH (50); 6-IV Vorchterwaarden, tegenover loswal (paar baltsend); 8-IV 
Boskamp, Kotterikstraat (6), Fortmond, Roetwaard (8); 22-IV Boskamp, 
Kotterikstraat (2). 
Goudplevier : 23-III Boerhaarse weg, Kloosterbrug (ca. 50). 
Goudplevieren worden niet vaak in ons gebied gezien. 
Zwarte Ruiter : 8-IV BuW (2). Doortrekker naar Scandinavië.  
Tureluur : 21-III Elshof (2); 23-III BuH (eerst Tureluurs gezien daarna 
tamelijk algemeen in BuW en BuH); 1-IV WD(3 paar ); 10-IV Boerhaarse 
weg, Kloosterbrug (4), 22-IV (6) 
Witgat : 25-III BuW (2). 
IJsvogel : 18-II Gravenweg (1 op duiker); 25-III DuW (1). 
Koekoek : 21-IV Wijhe, buitengebied (gehoord, eerste waarneming); 26-IV 
DuW (gehoord). 
Bosuil : 4-III De Gelder (paar). 
Gierzwaluw : 24-IV Wijhe, Enkweg (2, eerste waarneming), rond toren 
Nicolaaskerk (4). 
Groene Specht : III/IV De Gelder (geregeld gehoord; 2-3mannetjes ?);  
17-III Velnerweg (1).  
Grote Bonte Specht : II-IV De Gelder, bossen rond Olst, uiterwaarden, 
etc. (tamelijk algemeen). 
Kleine Bonte Specht : 3-II Wijhe, tuin (1). 
Boerenzwaluw : 10-IV Wijhe, Elshof (veel trek, ook Huiszwaluw); 11/IV 
Kappeweg (1). 
Huiszwaluw : 8-IV BuW (2); 13-IV Den Nul;  14-IV Wijhe (veel trek in 
namiddag).  
Oeverzwaluw : 26-IV Infocentrum Den Nul (2). 
Gele Kwikstaart : 22-IV Waterwingebied Boerhaar (1). 
Nachtegaal : 26-IV Duursche Waarden, parkeerplaats (gehoord, eerste 
waarneming). 
Paapje : 21-24-IV Wijhe, Kappeweg (1 vrouw). 
Gekraagde Roodstaart : 22-IV Daslever (1). 
Roodborsttapuit : 20 en 23-IV WD (paar). 
Tapuit : 22-IV WD (1); 27-IV WD (2). 
Kramsvogel :14-III Olst, Bruinsbrug (20); 16/24-III Kloosterbrug (100+);  
3-IV Boskamp, Overkempe (12), Boskamp, Kotterikstraat (10). 
Koperwiek : 24-III Kappeweg (2). 
Zanglijster : Algemeen in bossen, tuinen en parken.  
Grote Lijster : De Gelder, Kappeweg (zang begon eerste week maart, 
doorgaans een maand eerder) 
Braamsluiper : 21-IV Wijhe (gehoord, eerste waarneming); 27-IV WD 
(1 vrouw). 
Zwartkop : 15-IV Fortmond (1), Wijhe, Kappeweg (1) (eerste 
waarnemingen); 17-IV Wijhe, dorp (1); 22-IV DuW (2);  25-IV Wijhe, De 
Gelder (1 man). Vanaf eind april algemeen. 
Tjiftjaf : 9/10-IV Elshof (gehoord, eerste waarneming). Vanaf medio april 
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algemeen. 
Fitis : 14/16-IV (gehoord, eerste waarneming). Vanaf medio april 
algemeen. 
Staartmees : 29-I Velnerweg (9); 15-II Wesepe, Eikenweg (7); IV de 
Gelder, DuW (groepjes van 4-8). 
Matkop :  8-I BkL (1); 15-IV BkL (1); 27-IV De Gelder (1). 
Boomklever : Algemeen in bossen en parken. 
Boomkruiper : 3-II  Wijhe, tuin (1); IV De Gelder, DuW (tamelijk 
algemeen). 
Raaf: III/IV Wijhe, De Gelder (1-3). 
Keep : 3-II Wijhe, tuin (1). 
Groenling : II-IV Vaak op voedertafels. 
Putter : 6-II Wijhe, Kappeweg (1); 23-III Boerhaarseweg, Kloosterbrug (6); 
8-IV Wijhe, tuin (1); 19-IV Wijhe, Kappeweg (4); 25-IV Herxen, dijk bij 
picknickbank (4). 
Kneu : 30-IV Kappeweg (1). 
Barmsijs : 16-IV Wijhe, tuin (1). 
Sijs : 2-II  Wijhe, Kappeweg (2); 3-II Wijhe, 
tuin (1); 24-II Boskamp, Eikelhofweg (2); 
11-III BkL (2), 19-III (2); 29-III Wijhe, tuin 
(3); 10-IV Wijhe, tuin (2); 10 IV Bkl (1). 
Goudvink : 14-21-II Wijhe, 
Vettewinkelweg op voedertafel (paar); 25-
III DuW (2). 
Appelvink : 31-III Wijhe, voedertafel (1 
vrouw); 8-IV Wijhe, tuin (1); 10-IV BvL (1). 
Geelgors : 27-II Kappeweg op voedertafel (1); 1-IV Daslever (2 zingende 
mannen); 27-IV WD (1). 
Rietgors : 20-III Boerhaar, Hooglandweg (20); IV BuW, BuH, DuW 
algemeen; 23-IV WDr (1 man, zingend). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Elisabeth 
Botterweg, Jose Eijkelkamp, Rudi Grouwstra, Ina Hascher, Margriet 
Heuvelink, Jan Klungers, Hans de Jonge, Annemiek Leusink, Walter 
Liebreghts, Peter Pol, Wim van Riel, Alice Sotthewes, Henk Spanjers, Elly 
Smink-Niehoff, en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen, 
Gerard Schulten tel. 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 

 
 

Wist u dat… 
de Ooievaar weer helemaal terug is in Nederland. Er broeden weer zo’n 
700 paren in Nederland waarvan meer dan 100 paren in de IJsselvallei. 

Appelvink 
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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   Oege Verhagen  tel. 0570 522765 
 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. 

 
 
 
 

 


