
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

AH Wijhe  Oranjelaan 2  8131 DB  Wijhe 
Tel. 0570-521597  Fax 0570-522711 

Openingstijde n:  
 

Ma t/m do: 8.00-20.00 
Vrijdag: 8.00-21.00 
Zaterdag: 8.00-19.00 
 
 
 
 
Ook voor de prijs naar 
Albert Heijn 

• Winkel vergroot met 
300m2 

• Ruime gratis 
parkeergelegenheid  
 

nu met 50 extra 
parkeerplaatsen 

• Enorme toevoeging  
van assortiment 
verse kruidenierswaren, 
biologisch etc. 

  

Boomgaard 
Wijhe 



 1 

            September 2013 nummer 3 

In deze Grutto 
Van de redactie 2 
Oproep!!!! 2 
Activiteiten 2 
Activiteiten elders 4 
Jeugdactiviteiten 7 
Gezocht: jeugdbegeleiders IJsselnatuurkids 8 
Van het bestuur 9 
Voor de jeugd 10 
IJsselnatuurkids: vogels. 11 
B(l)oeiende Bermen-excursie 12 
Op pad met de IJsselboswachter 15 
Inventarisatie Haarbeltensloot 17 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 18 
Natuur op tafel 23 
Bestuur 24 
Contactpersonen werkgroepen 24 
 
 
 
 
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. 
 
 
Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 13,50) en donatie (€ 7,-) op bankrekening 
nummer 3730 24 037 t.n.v. IVN de Grutto, Bereklauw 35, 8131 GN Wijhe. 
In verband met de afdracht aan het IVN dient u het lidmaatschap voor het 
volgende kalenderjaar vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij de 
secretaris: Jaap Gerkes, Steenuil 9, 8121 JG Olst.  
 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 



 2 

Van de redactie 
De zon scheen volop toen ik, alweer even geleden, begon met het 
versturen van de eerste mails ter voorbereiding op deze Grutto. En de zon 
blijft maar schijnen, terwijl ik nu echt aan de slag ben. Volgens de 
weerman heeft de zon in augustus veel meer uren dan gemiddeld 
geschenen en we hebben al kunnen constateren dat september heel 
zonnig is begonnen. Toch is de herfst, de metereologische bedoel ik, 
inmiddels begonnen. En in de herfst krijgt iedereen weer een Grutto in de 
bus. En zoals je ziet, er valt weer vanalles te lezen en te doen. 
In deze Grutto vind je bijvoorbeeld een verslag van een van de activiteiten 
van de IJsselnatuurkids en een verslag van de excursie B(l)oeiende 
Bermen. De IJsselboswachter was weer op pad en ook zijn er weer veel 
vogelwaarnemingen. Wil je eens iets eten dat gemaakt is van wilde 
planten, lees dan Natuur op tafel. 
Maar wil je ook actief bezig zijn, kijk dan bij de bekende en de nieuwe 
activiteiten die er dit najaar georganiseerd worden. Sinds kort hebben we 
een paar nieuwe natuurgidsen. En, deze kersverse natuurgidsen willen 
gelijk al met ons op pad. Ga jij ook mee? 
 
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 
 - de werkgroep Jeugd 
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. 
 
Ontdek de verborgen schatten van Weseper Enk en Haa rbelten 
Zondag 22 september 2013 van 13:30 – 15:30 uur. 

Rode Wouw 
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De verschillende landschappen rond de Weseperenk vertellen het verhaal 
van de geschiedenis van een van de mooist bewaarde enken in Salland. 
Langs de Heetenerdijk ligt een gevarieerd stukje bos op de Haarbelten, 
daarachter in het lager gelegen gebied vinden we natte weilanden. Iets 
verderop ligt de eeuwenoude Weseper Enk. 
In de verschillende stukken bos vinden we een grote verscheidenheid aan 
leefgemeenschappen. De weide en de enk leveren mooie vergezichten 
op, totaal andere landschappen waarin de cultuurhistorie van dit gebied 
nog steeds goed te zien is.  
 
De wandeling start om 13:30 uur bij de kruising Raalterweg Heetenerdijk. 
Daar is een beperkt aantal parkeerplekken. Carpoolen kan ook vanaf de 
kerk in Wesepe. Dan moet je daar om 13.00 uur zijn. Het dragen van 
stevige dichte schoenen is aan te raden.  
De excursieleiders zijn: Popko Hut, Gerrit Jansen en Joyce Schreuder. Ze 
hebben dit jaar de natuurgidsenopleiding van het IVN afgerond. 
Na afloop kunnen we koffiedrinken in het Wapen van Wesepe. 
Graag aanmelden via www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e zaterdag van de maand, namelijk: 12 oktober, 
9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 8 maart.  
Het adres voor zaterdag 12 oktober a.s. wordt medio september bekend 
gemaakt via de lokale media.  
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet. We kunnen weer flink aan de bak 
in ieder geval! 
 
Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil doen, dan weten we 
hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail 
naar de coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of e-mail 
oegeverhagen#planet.nl. 
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Paddestoelentocht 
Zondag 20 oktober 2013 van 13:30 uur tot ca. 15:30 uur. 
Graag willen we u uitnodigen voor de paddestoelentocht die het IVN 
Wijhe-Olst jaarlijks voor u organiseert. 
De heer Atte van de Berg neemt u dit keer graag mee naar het 
Fortmonderbos voor het zoeken van paddestoelen. U krijgt allerhande 
informatie en komt leuke dingen te weten over verschillende soorten 
paddestoelen. Iedereen is uitgenodigd! We vinden het ontzettend leuk als 
u komt. 
Om 13.30 uur is het verzamelen bij de ingang van het Fortmonderbos bij 
Den Nul, tussen Olst en Wijhe.  
Aanmelden kan via excursies#ivn-wijhe-olst.nl. Geeft u ook even aan met 
hoeveel personen we u kunnen verwachten.  
Deelname is gratis maar aan het einde van de excursie staat een pot voor 
een vrije gift. Deze gift wordt erg op prijs gesteld. 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Zaterdag 2 november 2013 van 9:00-12:30 uur. 
Vele handen maken licht werk! Op de Landelijke 
Natuurwerkdag, kan iedereen, groot en klein, komen 
helpen om heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora in Wijhe weer winterklaar 
te maken.  
Je kunt alleen komen, maar ook samen 
bijvoorbeeld: ouder + kind, broer + zus, vriend en vriendin, 
maakt niet uit! Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je welkom!  
We harken al het blad weg en brengen het maaisel naar de afvalbult. Ook 
wordt er gesnoeid, worden naambordjes schoongemaakt, routepalen en 
het infobord verwijderd etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je 
hebt werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor 
koffie/thee/limonade met wat lekkers erbij!  
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke 
Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl of bij Annet van 
der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Activiteiten elders 
Lezing Natuurlijk Tuinieren 
Dinsdagavond 17 september organiseert IVN Raalte een lezing over 
Natuurlijk Tuinieren in het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. De lezing begint 
om 20:00 uur en is gratis voor IVN-leden en leden Groei en Bloei. 
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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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Nacht van de nacht 
Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit jaar 
weer meedoen aan allerlei activiteiten tijdens de 9e 
Nacht van de Nacht op zaterdag 26 oktober 2012. In 
deze nacht, gaat ook de wintertijd in.  
Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu 
organiseren de Nacht van de Nacht om aandacht te 
vragen voor de schoonheid én het belang van de 
duisternis voor mens en dier. Het is een jaarlijks 
evenement dat lichtvervuiling op de agenda van 
gemeenten, bedrijven en beleidsmakers heeft gezet. Het gaat om het 
terugdringen van onnodige verlichting van kassen, openbare verlichting, 
reclameverlichting en verlichting van kantoren.  
Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland ‘duistere 
activiteiten’ georganiseerd, zoals met de nachtwachter het bos in, 
workshops nachtfotografie, avondexcursies per boot, sterren kijken etc. 
Ook in Overijssel worden weer activiteiten georganiseerd. Zie 
www.nachtvandenacht.nl. 
 
Overijsselse Vogelaarsdag 
Zaterdag 9 november 2013. 
Dit jaar wordt de traditionele Overijsselse Vogelaarsdag georganiseerd 
door Vogelwerkgroep De IJsselstreek (Deventer e.o.).  
Het programma is bijna rond en we kunnen alvast melden dat deze dag 
zich aan de oevers van de IJssel zal afspelen en in het teken van (Ruimte 
voor) de rivier zal staan.  
De dag start in Olst met een aantal interessante lezingen en de officiële 
presentatie van het jaarboek Vogels in Overijssel.  
Na de lunch vervolgen we het programma in het 5 kilometer verderop 
gelegen uiterwaardproject De Natuurderij Keizersrande, zie 
www.ijssellandschap.nl/natuurderij-keizersrande.  
Er blijft voldoende tijd over om de Natuurderij te bezichtigen en de 
uiterwaarden in te trekken, waar recent nieuwe stroomgeulen zijn 
uitgegraven in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Dit is 
afhankelijk van weer en hoogwater.  
Nadere informatie volgt nog op de website. 
 
 

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. 
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In het najaar staat er voorlopig het volgende op het programma: 
 

Datum  Activiteit Locatie 
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) 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. 
 
 

Gezocht: jeugdbegeleiders IJsselnatuurkids 
IJsselnatuurkids draait nu een jaar en kan met recht een groot succes 
genoemd worden. Elke 1e woensdagmiddag van de maand van 14.00-
16.00 uur komt deze jeugdnatuurclub bijeen voor wisselende 
natuuractiviteiten. Deze middagen trekken telkens zo’n 20 kinderen van 8-
12 jaar. De begeleiding bestaat uit twee personen.  
 
De jeugdnatuurclub IJsselnatuurkids is een samenwerkingsverband van 
IVN en Staatsbosbeheer en heeft als uitvalsbasis de werkschuur bij het 
Infocentrum IJssel Den Nul. Een groepje leuke vrijwilligers van IVN en 
Staatsbosbeheer zorgt voor de begeleiding. Eén van hen is bijna elke 
activiteit aanwezig.  
We willen erg graag uitbreiding van dit groepje met mensen die, al dan 
niet met een natuurdeskundige inbreng, met kinderen de natuur in willen 
gaan. Wie wil ons daarbij helpen?  
De mate van inzet bepaalt u zelf, dat kan zelfs maar eenmaal per jaar zijn!  

 
Al doende leren 
Voor de begeleiding zoeken 
wij enthousiaste 
natuurliefhebbers die samen 
met de kinderen de natuur 
willen beleven. Hiervoor is 
geen specifieke ervaring of 
specialistische natuurkennis 
nodig, onze huidige 
begeleiders nemen u graag 
mee om al doende te leren.  
 
Kweekschool 

Maar, specialisten zijn natuurlijk ook welkom. Een metselbijendeskundige 
zal bij deze club een luisterend oor vinden. En een roofvogelexpert zal 
ook zeker een spannende natuurmiddag kunnen verzorgen. Vergeet niet 
dat deze jeugdnatuurclub de kweekschool is voor onze werkgroepen! 
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Misschien kan van elke werkgroep één lid een middag per jaar helpen 
met de begeleiding en zo de jeugd - en hun ouders - enthousiast maken 
voor hun specialiteit? 
 
Pak uw kans 
Wie weet zorgt 
IJsselnatuurkids voor een 
mooie aanvulling op uw 
vrijetijdsbesteding en/of 
straks nieuwe leden voor 
uw werkgroep. 
Bel ‘ns met Bertina 
Heijnens, tel.  
06-10807822 of Popko 
Hut, tel. 0570-525171 voor 
een goed gesprek! 
 
 

Van het bestuur 
Nieuwe natuurgidsen  
Op 27 juni hebben Popko Hut en Gerrit Jansen hun diploma natuurgids in 
ontvangst genomen tijdens een zeer feestelijke bijeenkomst in Deventer. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd. Uiteraard hopen we jullie veel in actie te 
mogen zien voor onze IVN-afdeling.  
 
Nieuwe excursiecoördinator 
Inmiddels hebben we een nieuwe excursiecoördinator, namelijk Margriet 
Wegman uit Wesepe. Wat betreft excursies en lezingen willen we nu 
samenwerking gaan zoeken met de afdelingen Deventer en Raalte. De 
eerste contacten hierover zijn gelegd.  
Op bestuurlijk niveau hebben we in augustus een overleg gehad met de 
afdeling Deventer. Dit krijgt zeker een vervolg.  
Een eerste overleg met de afdeling Raalte staat op stapel. 
 
Landelijke IVN-dag 
Op 25 mei zijn Jaap Gerkes en Hanny van der Werff naar de Overijsselse 
IVN-dag geweest in Diepenheim.14 van de 17 afdelingen waren 
vertegenwoordigd. Een inspirerende dag.  
Jaap Gerkes zal Overijssel in de Landelijke Raad van het IVN gaan 
vertegenwoordigen.  
 
Tot slot nodig ik u allen uit om toch vooral te genieten van ons prachtige 
Sallandse landschap. Laat je verrassen! 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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Voor de jeugd 
Beukennootjes 
In de herfst vallen de beukennootjes en ook de 
kastanjes, de eikels, de walnoten… De wind 
blaast ze uit de bomen. Soms van heel hoog en – pats – precies op je 
hoofd. Zo’n klein beukennootje weegt niet veel. Maar een dikke kastanje? 
Dan heb je kans op een bult zo groot als een…. beukennootje! 

 
Beukennootjes zijn de zaadjes van een 
beukenboom. Je kunt een beuk 
herkennen aan zijn schors. Die is dun, 
grijs en glad. De boom wordt wel 40 
meter hoog. Beuken komen veel voor 
in ons land. In parken en tuinen. In 
beukenlaantjes en beukenbossen.  
 

Beukennootjes zijn voedzaam. Veel dieren zijn er gek op. Eekhoorns 
begraven beukennootjes voor de winter. Als ze later die nootjes niet 
opgraven, kan er op die plek een nieuwe beuk gaan groeien. Ook 
Bosmuizen, wilde zwijnen en veel vogels lusten beukennootjes. 

 
Het ene jaar zijn er meer 
beukennootjes dan het andere jaar. 
In de jaren 2000, 2004 en 2011 
waren er enorm veel 
beukennootjes. In zulke jaren 
overleven veel meer dieren de 
winter. Er worden ook meer jonkies 
geboren. 
 

Wie weet is het dit jaar een super 
beukennootjesjaar. Zoek in de eerste helft van 
oktober een grote beuk. Tel vijf minuten lang 
hoeveel beukennootjes naar beneden vallen. 
Gelukt? Of ben je de tel kwijt? Hoeveel 
beukennootjes heb je geteld? Doe dit ook bij een 
andere beuk. Hoeveel beukennootjes?  
Ze zeggen: als je bij een beuk in vijf minuten meer 
dan 100 beukennootjes ziet vallen, is het een super 
beukennootjesjaar. 
 
Rondom de beukennootjes zit een stekelige bolster. 
De klepjes van de bolster gaan open en de nootjes 
vallen eruit. In de beuk hangen ook bolsters waar 
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geen beukennootjes in groeien. Die bolsters blijven leeg. 
Hoeveel klepjes heeft een open bolster? Hoeveel nootjes zitten in de 
bolster? Hoeveel zijkantjes heeft een beukennootje? 
 
De schil van het nootje is hard. Doe net als een eekhoorn en pruts het 
nootje uit de schil. Proef het beukennootje. Een paar beukennootjes eten 
is prima, maar als je teveel rauwe beukennootjes eet is dat niet gezond. 
Je moet de beukennootjes eerst een weekje in de schil laten drogen, of 
de gepelde beukennootjes tien minuten roosteren in een pan. Mmmm, 
lekker, ook in de sla. 
 
Hoe maak je een beukennootjesolifant? 
Zoek een open bolster met een lange, 
gebogen steel. Breek twee klepjes van de 
bolster af, dan heb je de kop met de slurf. 
Voor de vier poten neem je een andere 
bolster. Plak de twee bolsters met lijm aan 
elkaar en klaar is je olifant. Je kunt zo een 
hele kudde maken. 
 
Beukennootjes-weetje 
Soms zie je lege beukennootjes in de spleet van een boomstam. Een gaai 
of andere vogel heeft ze erin geklemd, toen open gehakt en opgepeuzeld. 
 
Bron: Het Limburgs Landschap. 
 
 

IJsselnatuurkids: vogels. 
Woensdag 15 mei 2013 was het onderwerp van de jeugdnatuurclub: 
vogels. Helaas was er een lage opkomst, maar met de mededeling dat je 
met minder kinderen misschien wel meer vogels zag was die teleurstelling 
weggenomen bij de kinderen. En dat werd later waargemaakt!.  
Het eerste uur zijn we binnen geweest en hebben we een spel gespeeld. 
Zijne, Roy, Lynn en Tim schreven hun favoriete vogel op een blaadje, 
waarbij de anderen niet mochten weten welke vogel ze opschreven. De 
anderen moesten vervolgens raden welke vogel zij opgeschreven 
hadden, waarbij vragen alleen met ja of nee beantwoord moesten worden. 
Dit was een leuk spel waarbij er leuke vogels op papier stonden. Ook Dolf 
en ik deden mee en het spel bleek nog wel moeilijker dan gedacht. De 
Boomkruiper van Lynn wisten we zelfs niet te raden. En de Valkparkiet die 
Tim thuis in de volière heeft zitten, was ook een moeilijke.  
Daarna hebben we nog verschillende veren laten zien van vogels. Onder 
andere van een Sperwer die net als mensen verschillende “vingers” heeft. 
Die van een Kerkuil, waarbij de weerhaakjes in de veer goed te zien 
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waren. Door deze weerhaakjes is de Kerkuil in staat om ‘s nachts heel stil 
te vliegen. En er waren vleugels van de Gierzwaluw, waarbij je goed kon 
zien hoe mooi gestroomlijnd deze zijn.  
Daarna zijn we naar buiten gegaan. We hadden allemaal een verrekijker 
mee en een grote telescoop zodat we vogels goed van dichtbij konden 
bekijken. Op de plas bij het Infocentrum vlogen 2 mooie Visdiefjes rond en 
de Gierzwaluwen waren bezig om insecten te vangen. Even verderop zat 
een Zwaan te broeden en had een Meerkoet net jonkies gekregen. De 
rode donsveertjes bovenop hun hoofd konden we goed zien met de 
telescoop.  
Op het stuk landbouwgrond naast het infocentrum waren 2 Kieviten aan 
het baltsen. Hier waren we naar aan het kijken toen ons oog viel op een 
bijzondere mooie vogel, de Gele Kwikstaart. Het mannetje liet zich goed 
bekijken en Roy wist wat mooie foto’s te maken door de telescoop heen.  
En tot slot hadden we nog een bijzondere ontdekking gedaan. Zijne, 

wiens grote liefde 
roofvogels zijn, ontdekte 
hoog in de lucht een 
roofvogel. In eerste 
instantie dachten we aan 
een Buizerd, maar toen we 
de verrekijker pakten zagen 
we toch duidelijk een 

gevorkte staart. Duidelijk het kenmerk van een Wouw, in dit geval een 
Rode Wouw. Erg bijzonder omdat deze vogel tot voor kort niet broedde in 
Nederland. Wie weet komt hij wel in de Duursche Waarden broedden.  
Na afloop hebben we nog even wat gedronken en al met al kijken we 
terug op een leuke en boeiende middag.  
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

B(l)oeiende Bermen-excursie 
Zaterdag 1 juni 2013, start 11 uur. Zeven deelnemers/sters. 
Onder leiding van Gerard Schulten bezochten we twee bijzondere stukken 
IJsseldijk. 
Net buiten Den Nul, achter het dijkhuisje, tijdelijk bewoond door 
spreeuwenfamilies, werd ons in ’t kort de grote lijnen van de 
ontstaansgeschiedenis van dijken uit de doeken gedaan en in het 
bijzonder hoe wilde planten, ook wel stroomdalplanten genoemd, daar 
ooit verzeild geraakt zijn. Zie hiervoor: www.verspreiding.nl. 
Eigenlijk zijn de plaatselijke omstandigheden zoals ietsje meer zand, leem  

Rode Wouw 
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of klei, onder of bovenaan de dijk, grondverstoring, noord of zuidzijde van 
de dijk, maaibeleid, kortom de ontstane minibiotopen, zijn de essentiële 
voorwaarden voor de vestiging van plantensoorten. 
Op de dijkhelling zagen we veel Veldsalie. Het zaad van deze plant is 
maar één jaar kiemkrachtig en kiemt slechts in niet gesloten min of meer 
zandige grond. De kiemomstandigheden zijn hier voor Veldsalie dus 
perfect. Doorgaans hebben onze dijken een bovenlaag van klei en een 
gesloten grasmat. De Veldsalie kan zich daar niet ontwikkelen. 
Verder zagen we Voorjaarszonnebloem, Kleine Pimpernel, Rolklaver, 
Bevertjes, Glanshaver en ook de Ruige Weegbree met zijn rozetvormige 
bladeren. De bloemen kwamen eraan. Kenmerkend zijn de roze 
meeldraden van de Ruige Weegbree in tegenstelling tot de witte, zoals bij 
alle andere weegbreesoorten. Wrijf met het gekneusde blad over de plek 
waarmee je net in aanraking kwam met een brandnetel en het tintelen is 
snel voorbij. 
De ook aanwezige Morgensterren waren vandaag met windkracht vier, 
geen zon en slechts 12 graden niet “open”gegaan. 
 
Daarna fietsten we door Olst naar de vrij recent aangelegde tweede 
rotonde richting Deventer en bekeken we de zuidzijde van de dijk aldaar. 
We werden door grote aantallen Klaprozen verwelkomd. Het zaad van 
klaprozen kan jarenlang in de aarde overleven en kiemt als het aan het 
licht wordt blootgesteld. De grondverstoring had dus de mogelijkheid 
geschapen massaal aan het 
kiemen te gaan. 
Dit gedeelte van de dijk is 
zanderiger en hier troffen we de 
Avondkoekoeksbloem aan. De 
bestuiving van deze plant 
geschied door Nachtuilen, een 
vlindersoort voor alle duidelijkheid! 
Verder: Glad Walstro, Muizenoor, 
Gewone Klaver en Blauwe Kweek. 
Hier een mooie combinatie, maar 
in eigen tuin denken we daar vaak 
anders over!  
Ook de Ruwe Dravik, mijn 
favoriete grassoort in wilde 
planten boeketten, was ruim 
vertegenwoordigd. De Witte 
Akkerhoornbloem groeide bijna 
overal en het gelige 
Kruisbladwalstro, een 
kenmerkende vrij zeldzame dijkplant,  Walstrobremraap 
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werd ook gevonden. Verder nog Alfalfa ook wel Luzerne genoemd. Een 
groenbemester, maar ook veel verbouwd als veevoer voor ezels, kamelen 
en schapen in het Midden Oosten. Deze plant wordt 5 tot 12 jaar oud, 
wortelt diep en heeft een uitgebreid wortelstelsel, zodat langere 
droogteperioden goed kunnen worden doorstaan. 
Wij mensen eten de gekiemde zaden. Denk aan taugé. 
 
Gerard, wat is dit? Us even kijken..goh Vierzadige Wikke. Niet algemeen 
hier. Even later: En dit Gerard? Tja, uh hum even denken…ja! Dat is 
Heksenmelk. Dat is er één uit/van de wolfsmelkfamilie, waarvan het 
scherm een beetje pluimvormig is. 
 
De Kleine Ruit is een typische, niet algemene, dijkplant met een mooi 
verdeeld blad. Eenmaal gespot bleek het alom aanwezig. 
Toen kwam er nog een Bremraap tevoorschijn. Ook bijzonder en beperkt 
tot deze zanderige locatie. Bremraap is een parasiet, die geen bladgroen 
heeft en zich ontwikkelt op de wortels van een andere plant. De 
waardplant. In dit geval Walstro. We bewonderden dus de 
Walstrobremraap. 
 
Natuurlijk hebben wij in Wijhe Veerman’s Hof IJsselflora, waar heel veel 
van de vandaag ontdekte wilde planten ook groeien en bloeien. Maar ze 
zo in het “wild” aan te treffen was ook heel bijzonder. 
Kortom, een echte aanrader, deze jaarlijks terugkerende wilde 
plantenexcursie! 
 
Met dank aan Gerard voor correcties en 
aanvullingen, 
 
Alice Sotthewes. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
In de serie Op pad met de IJsselboswachter trek ik de laarzen aan en ga 
elk seizoen een keer op pad met betrokkenen bij onze mooie 
Staatsbosbeheer gebieden aan de Sallandse IJssel. Voor mij en mijn 
gasten zijn deze uitjes geweldig leuke en interessante buitenbelevingen. 
 
Voor deze zomercolumn ben ik op pad geweest met Staatsbosbeheer 
Natuurgids Zofia Pieterse. Vorig jaar ontmoette ik haar tijdens 
wilgensnoeiwerkzaamheden aan de Fortmonderweg bij de Duursche 
Waarden in Den Nul. Door een praatje ontstond een leuk contact en nu is 
Zofia ook Natuurgids voor de rondleidingen van Staatsbosbeheer in de 
Duursche Waarden. 
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Zofia’s geboorteland is Polen en via omzwervingen kwam ze met haar 
man in 1978 op Fortmond te wonen net na de sluiting van de 
steenfabrieken. De ontwikkeling van de gedeeltelijke ontmanteling van de 
steenovens, de bramengroei die daar op volgde en de natuurontwikkeling 
en de ingrepen die leidden tot het huidige schitterende natuurgebied 
konden op de voet gevolgd worden. Zofia vertelde dat leven met de 
natuur haar van kinds af aan al boeide en is bijgebracht. De lange 
zomerschoolvakanties werden steevast doorgebracht bij grootmoeder op 
het platteland. Met glinsterende ogen vertelt zij over de vele kilo’s zelf 
geplukte bosbessen en al dat heerlijks dat je daar van kunt maken. 
Bosbessenpastei bijvoorbeeld met verse slagroom van de melk van de 
eigen koe. En de geplukte paddestoelen en de vele kruiden voor in allerlei 
gerechten. Zo heerlijk. De natuur ligt haar na aan het hart. De natuur kan 
ons zoveel geven. Daarom moeten we er zuinig op zijn, vertelt ze. 
 
De tuin aan de Fortmonderweg is daarom een waar bloemenparadijs. 
Altijd in de weer met stekjes en zaden. Altijd weer proberen en doorzetten 
als de eerste poging niet lukt is haar devies. De vele bloemen staan er 
niet alleen voor de sier. Voor die andere hobby, de imkerij, die met haar 
man gedeeld wordt is een bloemenpracht van het vroege voorjaar met 
krokussen tot laat in de herfst met kattenstaart belangrijk. Want de bijen 
hebben veel voedsel nodig. Voor de  diverse bijenvolken wordt dan ook 
met veel liefde gezorgd. 

Een nieuwe 
hobby is het 
geven van 
rondleidingen 
voor 
Staatsbosbe-
heer door 
aansluiting bij 
het team van 
zo’n 15 
natuurgidsen. 
De in de loop 
der jaren 
opgedane 
kennis en 
ervaring over 
bloemen en 
dieren wordt 

tijdens excursies op haar eigen enthousiaste manier overgebracht op de 
gasten. Zofia vertelt hoe hartverwarmend ze het vindt hoe de natuur 
geregeld is. Hoeveel schoonheid er te zien is als je er oog voor hebt. In 
haar schilderijen is die liefde voor het IJssellandschap goed te zien. En 
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ook in de foto’s die gemaakt worden als inspiratiebron voor de 
schilderijen. Bijgaand een foto van de bloeiende Meidoorns in de 
Duursche Waarden. Een kunstwerk van fijne schoonheid te midden van 
ruige natuur en Schotse Hooglanders. 
Inderdaad, je ziet zoveel moois als je er oog voor hebt. Ga daarom mee 
met onze enthousiaste natuurgidsen en beleef het zelf ook.  
 
Wees welkom in het Infocentrum IJssel Den Nul waar natuur en cultuur 
samenstromen. Bekijk op uw gemak de telkens wisselende exposities, de 
tentoonstelling en het nostalgische winkeltje. En natuurlijk kunt u in de 
lunchroom een heerlijk kopje koffie drinken. Ook buiten valt er van alles te 
beleven. Laat u verrassen. En natuurlijk kunt u onder het genot van een 
kopje koffie van het mooie uitzicht over de Lange Kolk en de 
waterspeelplaats genieten.  
Raadpleeg www.staatsbosbeheer.nl en www.infocentrumijssel.nl voor 
informatie over excursies en arrangementen.  
 
IJsselboswachter Anja.  
 
 

Inventarisatie Haarbeltensloot 
Resultaat 
Gerrit Jansen,lid van IVN Wijhe-Olst en sinds juni 2013 
gediplomeerd natuurgids, heeft het initiatief genomen om 
gedurende de periode van 15 mei tot 15 juni 2013 met 
hulp van 12 vrijwilligers de bijzondere vegetatie in de 
Haarbeltensloot bij Wesepe in kaart te brengen en wel 
vanaf het Overijssels kanaal tot en met het Middelerveld. 
De sloot die door de Haarbelten loopt is aan één zijde 
voorzien van natuurlijke oevers. Daar heeft zich op 
enkele plaatsen op natuurlijke wijze een bijzondere 
vegetatie ontwikkeld, die dreigde te worden weggemaaid 
bij het normale onderhoud door Waterschap Groot 
Salland. Met behulp van de resultaten van de 
inventarisatie heeft het waterschap het onderhoud 
aangepast. 
Het waterschap heeft de bodem uitgebaggerd en het talud is niet 
gemaaid. De Zwanebloem, Veenwortel, Koningsvaren, Gele Morgenster, 
Pijptorkruid en de Zuring zijn blijven staan. Helaas is de Waterranonkel 
niet gespaard, omdat door de hoge waterstand de bloemetjes onder het 
water getrokken waren. Aan de natuuroever is alles gespaard gebleven. 
Al met al een mooi resultaat!  
Met dank aan alle vrijwilligers en Waterschap Groot Salland. 
 
Gerrit Jansen en Hanny van der Werff. 

Gele Morgenster 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Mei - augustus 2013 
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche waarden;  
BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; BvL = 
Boskamp, van Laakstraat; WbD = waterberging bij Daslever.  
De Romeinse cijfers  
V-VIII staan voor de maanden. Tussen () staat het aantal vogels. 
 
SOVON Vogelatlas 
Een groep IVN-leden doet mee aan het verzamelen van gegevens voor 
de nieuwe SOVON Vogelatlas. Dit project is beschreven in de Grutto van 
februari 2013 met als titel: Tellen voor de nieuwe vogelatlas. In de 
winterperiode zijn er 73 vogelsoorten in ons atlasblok waargenomen. Dit 
is minder dan in vorige waarnemingsperioden, die echter meerdere jaren 
besloegen. In mei-juni zijn de broedvogels in atlasblok 27-36 geteld. Dit 
waren 80 soorten, maar dit getal moet nog aangevuld worden met 
waarnemingen uit andere bronnen. De waarnemingen vormen de basis 
voor schattingen van aantallen, die in overleg met SOVON gedaan 
worden. In onderstaande waarnemingenlijst zijn slechts bijzondere 
waarnemingen van de SOVON activiteit weergegeven. Over alle gedane 
“SOVON” waarnemingen zal te zijner tijd een apart verslag gemaakt 
worden. Op 1 december wordt weer begonnen met de 
winterwaarnemingen. 
 
Bijzondere broedvogels 
Blauwborst : Een paartje werd geregeld 
gezien in de Olsterwaarden ten zuiden 
van het Veerhuis. Het vrouwtje werd 
gefotografeerd op 15 juli met voer in de 
snavel. De Blauwborst is een vrij talrijke 
broedvogel (7000 paren) in vochtige 
gebieden. In onze streek komen ze vooral 
voor in de IJsseldelta. Broeden is ook 
vastgesteld bij de Veesser Waarden 
(Gelderse kant van de IJssel tegenover Fortmond), maar niet in de 
Duursche Waarden. Dit is dus het eerste broedgeval in onze gemeente. 
Roodborsttapuit : Dit is een vrij schaarse broedvogel (4000 paar), die 
vooral in de duinen en zandstreken zoals de Sallandse heuvelrug 
voorkomt. Vorig en dit jaar werd in juni een paartje geregeld gezien bij de 
Rietbergerweg. De Roodborsttapuit is nu ook gezien bij de waterberging 
bij de Daslever op 9 juni en in de weilanden bij de Horstweg (VI-VIII). Hier 
heeft de Roodborsttapuit gebroed in het struweel van een smalle sloot 
tussen de weilanden, die geregeld gemaaid werden. Dit armzalige milieu 
was kennelijk toch aantrekkelijk voor de Roodborsttapuit. 

Blauwborst 

Blauwborst 
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Zwarte Roodstaart : Deze talrijke broedvogel wordt meestal in steden of 
bebouwing aangetroffen. Dit jaar werden er drie paartjes gezien op min of 
meer geïsoleerde boerderijen te midden van graslanden. 
 
De Waarnemingen 
Kolgans : In deze periode BuW (3-6) overzomerende ganzen aanwezig. 
Brandgans : 4-V BuW (1); 27-V BuW (1); 14-VIII BuW (6). 
Grote Canadese Gans : 4-V BuW (op nest); 27-V BuW (3 volwassen, 5 
kuikens); In zomermaanden geregeld paren of grotere aantallen in BuH, 
BuW en DuW. Deze exoot heeft zich omstreeks 1973 in ons land 

gevestigd. De populatie is nu ongeveer 18.000 
paar en neemt nog overal toe. 
Keizergans : 4-V BuW (1 man); 26-VIII BuW (1 
man gepaard met Grauwe Gans). Deze gans 
broedt in Alaska. Sinds 1998 wordt deze exoot 
af en toe in ons land gezien.  
Nijlgans : Tamelijk algemeen in buitenwaarden 
en omstreken. Deze exoot vestigde zich 
omstreeks 1969 in ons land en heeft nu een 
populatie van rond de 20.000 vogels. 
Bergeend : Eind mei BuW (2-3 paar); 13/20-V 
WbD (1 man) rondvliegend; 8-VI (vrouw met 
12/13 kuikens); 10-VI Soestwetering (paar met 

10-12 kuikens) waarschijnlijk gebroed in WbD. 
Kuifeend : Tamelijk algemeen BuW, DuW, Soestwetering. 
Krakeend : 20-V BuW (1 paar); 27-V BuW, BuH, DuW (enkele paren). In 
juni, juli geen waarnemingen door broeden en ruien. Eind augustus weer 
enkele waarnemingen in BuW en DuW. 
Slobeend : 20-V BuW (5 man); 27-V BuW (3 man), BuH (2 man). Daarna 
geen waarnemingen door broeden en rui. 
Tafeleend : 4-V BuW (1 paar); 30-VIII BuW (1 man, 2 vrouw). 
Patrijs : Diverse waarnemingen. Hier wordt later over gerapporteerd. 
Kwartelkoning : 23-VII Olster Waarden (gehoord). 
Dodaars : VI-VIII BuH (broedvogel); 30-VIII BuH (jong met ouder). 
Purperreiger : 16-V Bij Mottenhuis(1). 
Grote Zilverreiger : 17-V WbD (1); 23-VI DuW (5). Juni waarnemingen 
zijn zeldzaam in ons gebied; 27-VIII DuW (1). 
Lepelaar : Op dezelfde locatie in BuW: 21-V (1); 27-V (3); 4-VI (1); 6-VI 
(1), 8-VI (2 vogels druk rondvliegend, leken nestplaats te zoeken); 9-VI 
(1). Daarna geen Lepelaars waargenomen. De hoge waterstand kan 
vestiging verhinderd hebben. 
Kraanvogel : 5-V Elshof (2) overvliegend. 
Zeearend : 17-VIII Olsterwaarden (1) vliegend richting Deventer. 
Wespendief : Eind mei/juni/juli is er af en toe een Wespendief in De 
Gelder gezien. Een nest is niet gevonden en ook geen jonge vogels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keizergans 
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Rode Wouw : 15-V Den Nul (1) overvliegend, richting zuid. 
Bruine Kiekendief : 1-VII Fortmond (1). 
Blauwe Kiekendief : 27-V Holstweg (1 man). Een zeer late waarneming 
van een vogel op weg naar het noorden. 
Sperwer , Buizerd , Torenvalk , Boomvalk : Hier wordt later over 
gerapporteerd. 
Scholekster : 1-V Bij Bruinsbrug, broedend; V-VII Op diverse locaties, 
vooral ingezaaide maisakkers (paartjes), mogelijk broedend. 
Kleine Plevier : 13-V WbD (enkele paren), waarschijnlijk broedvogels, 30-
VI (volwassen met twee onvolwassen); 9-VII WbD (1-4). 
Kievit : Op diverse locaties, maisakkers, weilanden, buitenwaarden 
(paartjes), mogelijk broedend; 10-V Damhoek (paar met 4 kuikens); 
VII/VIII BuH, BuW, DuW Grotere groepen, meestal oostelijke vogels, die 
met de trek begonnen zijn of een trekpauze houden. 
Watersnip : 27-VIII WbD (6); 30-VIII BuW (1). 
Grutto : 1/3-V Bij Bruinsbrug (14-17) daarna 
niet meer gezien; 13-V WbD (2). 
Wulp : V Kloosterstraat/Bruinsbrug (paar) 
broedvogel; V Bij Paddepol (paar) 
broedvogel; V Vorchter waarden (paar) 
broedvogel. 
Tureluur : 1/15-V Boerhaarse 
straat/Boerlestraat (2 paren) broedvogel; V-
VI WbD (2-3 paren, broedvogel). 
Groenpootruiter : 25-VI WbD (2); 1-VII 
Fortmond (gehoord). 
Oeverloper : 23-VI DuW (2); 1-VII Fortmond (3+). 
Witgat : 27-VIII BuW (4); 30-VIII BuW (10); 31-VIII WbD (1). 
Kleine Mantelmeeuw: 1/5-V Wechterhold. 
Visdief : 4-V Wijhe, IJssel (1) eerste waarneming; 20-V WbD (2); VI en VII 
algemeen langs IJssel. 
Ransuil : VII-VIII Park Wijhe (2-3 uilen uitgevlogen) Geslaagd broedgeval. 
Groene Specht : V-VIII De Gelder (vaak gehoord, soms gezien). 
Graspieper : 4-V BuW (1). 
Nachtegaal : V Fortmond (2-3 zingend). 
Tapuit :17/20-V WbD (1-2); 30-VIII BuH (1 vrouw). 
Bosrietzanger : Grasmus , Kleine Karekiet , Rietzanger , Tuinfluiter  en 
Zwartkop : V-VIII Tamelijk algemeen in uiterwaarden; soms ook in tuinen. 
Braamsluiper : 26-VI Broekland (ouders met uitgevlogen jongen). 
Grauwe Vliegenvanger : 8-VI De Gelder (1). 
Wielewaal : 14-VI ’t Zwervel (gehoord). 
Raaf: 16/18-VII Langeveldsloo (1); VI en VII De Gelder (Af en toe gehoord 
en gezien); 27-VIII De Gelder, Kappeweg (1-2). 
Putter : 23-IV BvL (1); eind V, VI, VII, VIII Elshof (1-2) broedvogel. 

Roodborsttapuit 
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Groenling : V, VII, VIII (BvL) geregeld aanwezig. Ook algemeen in tuinen 
en akkers. 
Goudvink : VII-VIII De Gelder broedsel mislukt. 
Appelvink : 23-IV BvL (1). 
Geelgors : 6-V Kappeweg (1); 9-VI WbD (5, zang); 13/15-VII Kappeweg 
(1, zang); medio juli Olsterwaarden (1, zang). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Hennie Brem, 
Jose Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Hans de Jonge, 
Annemiek Leusink, Otto Meier, 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. 
 
 

Natuur op tafel 
Zevenblad groenteschotel (4 personen) 
300 gr zevenblad (zonder stengels, gewassen en gesneden) 
2 eetlepels olie 
2 uien gesneden 
2 appels in blokjes 
1 theelepel kerriepoeder,zout en peper 
3 eetlepels crème 
fraiche 
 
Fruit de uien glazig in 
de olie en voeg de 
appelblokjes toe. Even 
omscheppen en daarna 
het Zevenblad 
toevoegen. Kort, flink 
verhitten en 
omscheppen. 
Kerriepoeder, zout en 
peper toevoegen. 
Afmaken met de crème 
fraiche. Serveer deze groenteschotel met rijst of pasta.  
 
Eet smakelijk! 
 
Bron: Eten uit de natuur, lekkere recepten van IVN Deventer. 

Zevenblad 
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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 Margriet Wegman tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugd  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. 

 
 
 
 

 


