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Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
 
Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 16,00) en donatie (€ 9,50) op bankrekening 
nummer 373024037 (IBAN-nummer: NL32 RABO 0373 0240 37) 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 jaar  
vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester:  
Ernst Noordhuis, Bereklauw 35, 8131 GN  Wijhe. 
 

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



 2 

Van de redactie 
Als in het dorp al weer de eerste kerstbomen verschijnen is het tijd om het 
decembernummer van de Grutto te gaan samenstellen. Van verschillende 
kanten heb ik al kopij binnen gekregen, dus nieuwsgierig ga ik aan de 
slag. Een paar wetenswaardigheden wil ik hier alvast uit de doeken doen. 
Naast de activiteit landschapsonderhoud is er de komende periode een 
Nieuwjaarswandeling, een fietstocht, een lezing etc. Maar er komt in het 
voorjaar ook een uitgebreide cursus Tuinreservaten! Ook de jeugd kan 
weer aan de slag. Bijzonder is dit keer het verslag over de paddentrek van 
de enthousiaste 10 jarige Finet. IJsselboswachter Anja is weer op pad 
geweest, de tellers voor de Vogelatlas melden de eerste resultaten en er 
waren enkele bijzondere waarnemingen.  
En als je wil weten hoe oud “onze” uilen 
worden, dan kan ik je dit nummer ten 
zeerste aanraden. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en 
doeplezier met dit nieuwe nummer.  
Prettige feestdagen en tot ziens op een van 
onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Gezocht: coördinatoren  
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.  
 
 

Gezocht: begeleiders IJsselnatuurkids 
De jeugdnatuurclub IJsselnatuurkids is een samenwerkingsverband van 
IVN en Staatsbosbeheer en heeft als uitvalsbasis de werkschuur bij het 
Infocentrum IJssel Den Nul. Een groepje vrijwilligers van IVN en 
Staatsbosbeheer zorgt voor de begeleiding. We willen erg graag 
uitbreiding van dit groepje met mensen die het leuk vinden om met 
kinderen (groep 5 t/m 8) de natuur in te gaan. Hiervoor is geen specifieke 
ervaring of specialistische natuurkennis nodig, onze huidige begeleiders 
nemen je graag mee om al doende te leren. Wie wil ons komen helpen? 
De mate van inzet bepaal je zelf, dat kan zelfs maar eenmaal per jaar zijn! 
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Wil je meer info, bel dan eens met Bertina Heijnens, tel. 06-10807822 of 
Popko Hut, tel. 0570-525171. 
 
 

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. 
 
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: 11 januari, 
8 februari en 8 maart 2014. 
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. 
 
Nieuwjaarswandeling Duursche Waarden  
IVN afdeling de Grutto (Wijhe-Olst) nodigt u graag uit op 12 januari 2014. 
Van 14.00 uur tot 15.30 uur wandelen wij graag samen met u bij de 
Duursche Waarden in Fortmond. 
In 1989 waren de Duursche Waarden het eerste gebied in Nederland 
waar de rivier weer de ruimte kreeg. Doordat waterstanden variëren komt 
er een meer passend ecosysteem in de uiterwaarden.  
Onze IVN gids Popko Hut zal ons meenemen en ons over dit bijzondere 
stuk IJssellandschap vertellen.  
We starten en eindigen bij Infocentrum Den Nul aan de Rijksstraatweg 
109. Na de wandeling is er ook gelegenheid om daar samen te toasten op 
het nieuwe jaar. 



 4 

Trek goede wandelschoenen en warme kleding aan. Het kan natuurlijk fris 
en nat zijn. 
De wandeling is gratis, aan het einde staat een vrije giften pot. Uw gift 
wordt erg op prijs gesteld.  
Aanmelden via excursies#ivn-wijhe-olst.nl of bel met Margriet Wegman: 
06-30049007. 
 
Fietstocht langs de IJssel 
Op 15 februari 2014 wordt er een fietstocht georganiseerd langs de IJssel 
waar we uitkijken naar trekvogels en ganzen.  
Meer informatie volgt later o.a. op onze site. 
Wilt u meefietsen, meld u dan aan via excursies#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Lezing over vleermuizen 
Op 26 maart 2014 van ongeveer 20.30 tot 21.30 houdt Tom Dekker (IVN 
Deventer) een lezing over de vleermuis. De locatie wordt later bekend 
gemaakt. Graag aanmelden via excursies#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdagavond 26 maart 2014 is weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Meer info volgt later. Noteer alvast in de agenda!!!! 
 
 

Cursus Tuinreservaten 
Start cursus Tuinreservaten in april 2014 
We hebben steeds minder tijd om in de tuin te werken en kiezen dus 
steeds vaker voor een onderhoudsarme tuin met veel bestrating of gravel 
en strakke schuttingen. Maar, zo’n tuin mist de gezelligheid van zingende 
en broedende vogels en fladderende vlinders….  
Met onze tuinen hebben we een grote invloed op de natuur om ons heen. 
Privé-tuinen zijn namelijk belangrijke leefgebieden voor insecten, vogels, 
kleine zoogdieren, kikkers en salamanders. Ze worden door de dieren 
gebruikt als ‘stapsteen’ om van de ene groene zone in de andere te 
komen.  
Om tuinbezitters aan te moedigen hun tuin groener te maken, geeft het 
IVN afdeling Wijhe-Olst de cursus Tuinreservaten. In deze cursus leer je 
hoe je je tuin - zelfs je balkon - eenvoudig om kunt toveren in een 
natuurvriendelijke tuin, een Tuinreservaat. 
Jouw eigen tuin vormt zelfs de kern van de cursus. Je leert hoe je 
tuinbodem is opgebouwd, welke veranderingen je kunt aanbrengen om 
kleine dieren aan trekken, welke dieren dat zijn, hoe je je tuin 
diervriendelijk onderhoudt of een natuurlijke tuinafscheiding maakt. Je 
krijgt zelfs tips om je (klein)kinderen bij je tuinreservaat te betrekken. 
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8131 BA Wijhe 
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Voor wie? 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die tuinieren en natuur wil 
combineren. Ervaring met tuinieren of natuurkennis is niet nodig. De 
cursus neemt je namelijk stap voor stap mee. Hoe bescheiden je tuin ook 
is, je kunt er altijd een tuinreservaat van maken zonder moeilijke of dure 
aanpassingen. Een groene tuin is zelfs goedkoper in aanleg en 
onderhoud dan een stenen tuin.  
Als beloning heb je straks je eigen 
groene paradijsje met mooie 
bloemen, bijen, vlinders, vogels en 
een scharrelende egel: je eigen 
tuinreservaat! 
 
De weetjes van de cursus: 
- 5 cursusavonden op donderdag 

17 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni 
van 19:30-21:30 uur; 

- locatie: Welsum, in het 
Tuinreservaat van Natuurcontact, 
Erveweg 11; 

- 3 excursies: locaties en tijdstippen 
in overleg met de cursisten; 

- docenten: Popko Hut en Bertina Heijnens; 
- cursuskosten: € 50,- inclusief koffie/thee  
 en voor € 65 een mooie cursusmap als naslagwerk en het boek 
 Diervriendelijk tuinieren. IVN-leden krijgen € 15,- korting! 
- aanmelden vóór 1 maart 2014 bij Hanny van der Werff,  
 tel. 0570-523091 of email: voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl.  
 
Meer informatie over de cursus is te vinden op onze website 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/activiteiten. 
Op www.ivn.nl/over-ivn/ivn-cursushuis/cursus-tuinreservaten is het eerste 
hoofdstuk van het cursusboek alvast in te zien. 
 
 

Activiteiten elders 
Overijsselse IVN-ledendag 
De jaarlijkse Overijsselse IVN-ledendag komt er weer aan, namelijk op 
zaterdag 24 mei in Nijverdal in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. 
De dag staat in het teken van ontmoeting. 
's morgens staat een bezoek aan de sterrenwacht op het programma en 
's middags wordt er of gewandeld of gefietst.  
De ledendag wordt dit jaar georganiseerd door de IVN afdelingen 
Hellendoorn-Nijverdal, Raalte, Wijhe-Olst en Deventer. 
Meer informatie volgt in de volgende Grutto. 
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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. 
Voor 2014 staan er weer leuke activiteiten op het programma. 
 

Datum  Activiteit Locatie 
8 januari 2014 Wintervoeding vogels Infocentrum Den Nul 
5 februari 2014 Uilenballen Infocentrum Den Nul 
5 maart 2014 Diersporen Steenfabriek 
2 april 2014 Lente Infocentrum Den Nul 
7 mei 2014 Vogels Infocentrum Den Nul 
4 juni 2014 Waterbeestjes Vitens Boerlestraat 
2 juli 2014 Bushcraft Infocentrum Den Nul 
3 september 2014 Vlinders - Libellen Pluktuin Wesepe 
1 oktober 2014 Herfst/Paddenstoelen Fortmonderbos 
5 november 2014 Survival - GPS Infocentrum Den Nul 

 

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. 
Aaltje Blankman is de coördinatrice van IJsselnatuurkids. 
 
Kid Kievit Jeugdnatuurclub 
Kinderen van de basisschool, vanaf groep 4, kunnen in Welsum (aan de 
Veluwse kant van de IJssel) leuke natuuractiviteiten doen. Daar is 
samenwerking gevonden met Natuurcontact, een professionele aanbieder 
van natuureducatie en natuurbelevingsactiviteiten. 
Kinderen kunnen hier elke 3e woensdagmiddag van de maand aan de 
slag. Er wordt altijd gestart in de Natuurschuur op het eigen natuurterrein 
aan de Erveweg 11, 8196 KE Welsum. De natuurmiddag duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Elke maand is er iets anders te doen, het programma staat op de website 
www.natuurcontact.nl, onder Aanbod. 
Deelname kost € 5,00 per kind per keer, aanmelden kan via 
info#natuurcontact.nl of bij Bertina Heijnens 06 10807822. 
 
 

Van het bestuur 
Van de penningmeester 
Betaling contributie en donateursbijdrage 
Het nieuwe jaar kondigt zich met rasse schreden aan. Hierbij verzoeken 
wij onze leden en donateurs, die ons geen machtiging hebben gegeven, 
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de contributie van € 16,00 of de donateursbijdrage van minimaal € 9,50 
voor eind januari 2014 naar onze rekening 3730.24.037 (IBAN-nummer 
NL32 RABO 0373 0240 37) over te maken. 
Leden en donateurs die ons gemachtigd hebben: begin februari 2014 zal 
het contributiebedrag of de donateursbijdrage van uw rekening worden 
afgeschreven. 
 
De hoogte van de contributie en de minimale donateursbijdrage voor het 
jaar 2014 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
20 maart 2013. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
Afscheid Marijke Wester 
Na dertig inspirerende jaren bij Natuur en Milieu Overijssel gewerkt te 
hebben, waarvan vele jaren ook actief voor het IVN in Overijssel, gaat 
Marijke per 1 december met vervroegd pensioen. In het kader van haar 
afscheid heeft Natuur en Milieu Overijssel op 7 december in het 
buitencentrum Sallandse Heuvelrug een minisymposium “Ontdek de 
groene kracht van jouw omgeving” georganiseerd over nieuwe vormen 
om mensen te betrekken bij hun leefomgeving.  
De taken van Marijke voor het IVN Overijssel worden overgenomen door 
Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel. 
 
Jaap Gerkes, secretaris afdeling Wijhe-Olst en 
lid landelijke raad IVN voor Overijssel. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
In de serie Op pad met de IJsselboswachter trek 
ik de laarzen aan en ga 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. 
Afgelopen winter al was ik op stap geweest met de leden van de 
vleermuiswerkgroep van IVN Deventer. Elke winter inventariseert deze 
werkgroep diverse winterslaapplaatsen van vleermuizen langs de IJssel. 
Ook de Staatsbosbeheerterreinen worden in de tellingen meegenomen. 
Vooral de voormalige steenovens zijn populair bij tellers en vleermuizen. 
Omdat ik dit tellen wel eens mee wilde maken ben ik zondag 3 februari 
2013 op een koude maar droge winterdag mee geweest.  
Echt spannend was het! Bij aankomst waren deelnemers bezig om zich te 
kleden in een werkoverall compleet met handschoenen en laarzen. Op 
het hoofd een grottenlamp, zaklamp in de hand en een rugzak op de rug. 
Notitieblokken in de aanslag, nog even een paar slokken koffie en… Wat 
stond me allemaal te wachten….? 
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Speurend met de zaklampen boven onze hoofden zochten we minutieus 
de ovenplafonds af. Elke kier werd beschenen. Vleermuizen zijn klein en 
ondersteboven hangend zie je alleen een klein roze snuitje en soms iets 
meer. Voor de kenners uit ons groepje voldoende om verraste kreten te 
slaken als er een mooie soort genoteerd kon worden. Of een hulproep 
naar de specialisten: “Kom eens kijken, welke is dit?” In de steenovens 
langs de IJssel troffen we in de kamers diverse soorten vleermuizen aan, 
zoals Gewone Grootoorvleermuis, Franjestaart, Watervleermuis en 
Gewone Dwergvleermuis. 
Soms zaten er veel vleermuizen bij elkaar, soms hing er in de spleten 
tussen de stenen slechts een enkeling.  
De vleermuiswerkgroep onderzoekt elke winter diverse winterlocaties. 
Hierdoor ontstaat er een mooi beeld van de ontwikkeling in aantallen en 
soorten. En… het gaat goed met de vleermuizen! 
Als de vleermuizen deze 
winter weer arriveren in 
de steenovens treffen ze 
gerestaureerde 
onderkomens aan. De 
door vandalisme 
beschadigde deurtjes en 
muren zijn weer 
gerepareerd. Op de foto 
is een met 
vliegopeningen 
dichtgemetselde muur te 
zien van de vlamoven in 
de Duursche Waarden.  
          Muur met vliegopeningen voor vleermuizen 
IJsselboswachter Anja.  
 
 

Voor de jeugd 
Sporen zoeken 
Dieren laten sporen achter, met hun poten en soms ook met hun staart. 
Het is leuk om die sporen te bekijken en te bedenken bij welk dier ze 

horen. 
Ben je 
niet 
bang 
aange-
legd, 
trek er 
dan   Eekhoorn       Egel                      Haas       Hond 
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eens ’s nachts op uit. De wereld is dan veel stiller en je hebt de kans de 
dieren zelf te zien. Draag donkere kleren en bind een rode zakdoek om je 
zaklamp. je hebt dan rood licht, waarvan beesten niet zo snel zullen 
schrikken. Wrijf ook wat aarde over je handen en gezicht zodat je niet 
opvalt. 

 
En dan nog een paar tips. 
- Veel dieren volgen steeds hetzelfde weggetje, bijvoorbeeld om ergens 

te gaan drinken. Verschuil je op een plek dicht in de buurt en houd je 
muisstil. 

- Zorg ook dat de dieren je niet kunnen ruiken, ga dus uit de wind zitten. 
- En natuurlijk maak je de dieren nooit aan het schrikken en raak je ze 

niet aan! 
 
Bron: Op Pad. 
 
 

Verslag van Finet: Paddentrek 
Ik ben Finet Bosman en ik ben 10 jaar oud. 
En ik heb mee geholpen aan de paddentrek. Het helpen was heel leuk 
want er zijn altijd aardige mensen en kinderen. 
 

Dieren  
Je hebt verschillende dieren zoals salamanders of padden en Groene en 
Bruine Kikkers. Maar waar het om gaat is dat ze aan de overkant komen 
en niet op de weg.  
 

Mensen die helpen  
Er zijn over heel het land wel helpers met de paddentrek en die vinden het 
meestal ook heel leuk om te helpen. En ik ben daar een van. En ik heb 
een groepje met wie wij op zaterdagochtend de emmers legen en onze 
leider zullen we maar zeggen is Herman Nijboer. 
 

Leuk of niet leuk 
Ik vind het helpen met de paddentrek hartstikke leuk, maar soms regent 
het of is het koud maar het is als nog hartstikke leuk want je doet het voor 
de padden, want als we dat niet zouden doen zou de pad nu niet meer in 
Nederland leven, want anders liggen ze dood op de straat. 
 

   Konijn           Muis             Ree   Vos 
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Leuke dingen of niet leuke dingen  
Er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen zoals de dode dieren van de 
weg af ruimen, maar gelukkig hoeven de kinderen dat niet te doen. En er 
kunnen ook bevroren kikkers, salamanders of padden in de emmers zitten 
maar dan haalt de leider het dier uit de emmer. 
Maar er zijn ook hele leuke dingen zoals als iemand vergeten is de stok er 
in te doen dan kan er nog wel eens een schattig Spitsmuisje in zitten en 
dat is natuurlijk wel weer leuk. 
 

De stokken  
De stokken zijn een van de belangrijkste dingen die in de emmers moeten 
zitten, want anders kan het Spitsmuisje er niet uit klimmen en dan zit hij er 
de hele nacht in en dat is natuurlijk zielig. 
 

De emmers  
De emmers zijn bedoeld voor dat de padden er zachtjes in vallen want 
zo’n dier heeft niet zo’n hele harde vaart. Er moeten altijd gaten in de 
emmers zitten. 
 

Gaten in de emmers, waarom eigenlijk? 
Omdat het water dan weg kan lopen. Maar de gaten moeten niet te groot 
zijn want anders gaan de salamanders er door heen maar de emmer 
moet ook niet scheef staan in de grond, want anders gaat het water 
natuurlijk ook niet weg. 
 

Tip  
En nog een tip, doe volgend 
jaar zeker mee met de 
paddentrek want het is super 
de puper leuk, als je nou een 
volwassene bent of een kind, 
dus zeker mee doen. 
 

Hoogste aantal  
Het hoogste aantal is ongeveer 
400 dieren en mijn record is 
170 dieren en minstens 26 salamanders in een emmer. 
  

Dit was mijn verslag van de paddentrek. 
Groetjes van Finet Bosman. 
 
 

Hoe oud worden onze uilen? 
Wij, de Steen- en Kerkuilenwerkgroep zijn in 2004 begonnen met het 
inventariseren van Steenuilen en Kerkuilen. In 2004 zijn we ook gestart 
met het plaatsen van kasten, 20 steenuilkasten en 10 kerkuilkasten. 

Vrouwtjespad met mannetje op de rug 
in een emmer 
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In 2005 waren er van die geplaatste kasten 5 steenuilkasten en 
4 kerkuilkasten bezet. 
Tot eind 2012 is het aantal geplaatste kasten opgelopen tot 85 voor de 
Steenuil en 63 voor de Kerkuil. Het aantal bezette kasten is in 2012 
uitgebreid tot 22 broedsels Steenuilen en 9 broedsels Kerkuilen. 
Wat opviel was, dat wanneer een kast een keer bezet was, het jaar erop 
deze ook weer bezet bleek te zijn. Dat geldt voor bijna alle bezette kasten. 
De laatste 5 jaren varieerde het aantal legsels van 17 tot 35 bij de 
Steenuilen en van 7 tot 10 bij de Kerkuilen.  
De vraag die dan al snel op komt is: Zijn het altijd dezelfde uilen die daar 
weer broeden? Om eerlijk te zijn gingen wij daarvan uit. Maar dit zou 
betekenen, dat enkele uilen al wel 5 à 6 jaar oud zouden moeten zijn. De 
meeste vogels worden niet oud. Er liggen teveel gevaren op de loer zoals 
roofvogels, katten en marterachtigen. Daarnaast zijn er ook nog 
verkeersongevallen en verdrinkingen in waterbakken. Uit literatuur en 
eerdere terugmeldingen blijkt, dat een Steenuil 16 jaar oud kan worden en 
een Kerkuil 15 jaar. Hierbij de kanttekening, dat het gaat om de maximale 
leeftijd. De overlevingskans van een jong in het 1e jaar ligt op ± 50%. 
Jan van Dijk ringt al jaren de uilen met groot enthousiasme. Jan vroeg in 
2012 of wij mee wilden gaan werken aan een R.A.S.-project van het 
Vogeltrekstation De Nederlandse Ringcentrale. R.A.S. staat voor 
Retrapping Adults for Survival. Vrij vertaald betekent dit: Het opnieuw 
vangen van broedvogels om de leeftijd te kunnen bepalen en andere 
gegevens te verzamelen. 
Het doel is om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen over de volwassen 
broedvogels. Dit wordt gedaan door het 
ringnummer van de gevangen uil te noteren 
en deze via de e-mail te melden aan het 
Vogeltrekstation. De melder krijgt van het 
Vogeltrekstation razendsnel via de e-mail 
gegevens terug: waar, wanneer en door wie 
de vogel is geringd.  
Bij elke terugmelding kan men naast het 
ringnummer ook andere gegevens invoeren, 
bijvoorbeeld over de conditie van de aangetroffen vogel. Om die te 
bepalen dient de vogel te worden gewogen en gemeten. Door het terug 
vangen van de volwassen vogels jaar op jaar te herhalen en de gegevens 
door te geven aan het Vogeltrekstation, dragen we bij aan onderzoek over 
het broedgedrag van de uilen en weten we hoe oud een vogel wordt.  
Even een voorbeeld:  
Melding op 18 mei 2013 aan het Vogeltrekstation: Volwassen Steenuil 
ringnummer 36033706, gevangen aan de Oude Deventerweg als 
broedvogel in nestkast.  

Kerkuil 
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Terugmelding van het Vogeltrekstation: Steenuil geringd door B.G. 
Nijeboer op 13 mei 2006 als nestjong aan de Evenbelt, Raalte. De 
steenuil was op het moment van de melding 6 jaar 11 maanden en 11 
dagen oud.  
Dit jaar hebben we 5 Steenuilen gevangen, die uit een andere 
regio/plaatsen komen, respectievelijk Raalte, Werkhoven (Utr.) en 
Klarenbeek (Gld). Alle andere uilen komen uit onze regio Olst/Wijhe en 
zijn verschillend van leeftijd. 10 Steenuilen broedden zelfs in de nestkast, 
waarin ze zelf uit het ei zijn gekropen. Opvallend was ook dat we maar 
liefst 7 eenjarige vrouwtjes aangetroffen hebben. 
Het vangen van volwassen Kerkuilen is een stuk lastiger. De kasten 
hangen vaak hoog in kapschuren. Kerkuilen hebben een scherp gehoor 
en horen ons daardoor van ver al aankomen. Het vangen gebeurt met 
een vangnet dat aan een telescoopstok is bevestigd. 
Dit jaar zijn er 24 oude Steenuilen en 1 Kerkuil terug gevangen. U begrijpt 
dat al die terugmeldingen niet in dit artikel verwerkt kunnen worden.  
Van de terugmeldingen is een prachtig overzicht gemaakt. Voor degenen, 
die hierin zijn geïnteresseerd, verwijzen we naar de website 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
We hopen het R.A.S.-project nog jaren voort te zetten. De eerste grote 
controle van de bezette kasten was zeer bemoedigend en heeft al 
verrassende resultaten laten zien. Eigenlijk hopen we, dat het nog heel 
lang duurt, voordat we weten hoe oud “onze” uilen worden. 
 
Hans de Jonge, Werkgroep Steen- en Kerkuilen. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter     
In de serie ‘Op pad met de IJsselboswachter’ trek 
ik de laarzen aan en ga ik elk seizoen op pad 
met mensen die betrokken zijn bij onze mooie 
Staatsbosbeheer terreinen aan de Sallandse 
IJssel. Voor mij en mijn gasten zijn deze uitjes 
geweldig leuke en interessante buitenbelevingen. 
Deze keer zijn de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe, Ton Strien 
en Ep Dijkhof, bestuurslid van Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur 
en lid van de klankbordgroep IJsseluiterwaarden uitgenodigd. Samen 
gaan we de nieuwe gemarkeerde wandelnetwerk Ruige Route Duursche 
Waarden lopen.  
 
We ontmoeten elkaar met de laarzen al aan in het Infocentrum IJssel Den 
Nul bij een kop koffie met lekker appelgebak. Het is begin november en al 
hoog water. Het plan om de gehele route te lopen via de drijfbrug bij het 
infocentrum en het trekpontje bij het Mottenhuisje, moeten we 
noodgedwongen herzien. 
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We starten bij de steenovens en worden hier al direct geconfronteerd met 
de herfstgeuren van afgevallen populierenblad en Schotse Hooglanders. 
Fotogeniek is hun imposante kop met prachtig gevormde horens in het 
herfstzonnetje.  
Grauwe Ganzen vliegen al gakkend in formatie over. De ‘Voerman’luchten 
wisselen continue in vorm en kleur. Vanaf de uitkijktoren hebben we een 
magnifiek zicht op de omgeving. Wat ’n ruimte, wat ’n variatie in kleuren 
en vormen.  
 
In de steenovens vult Ep het verhaal van het proces over de 
steenfabricage aan. Veel en noeste arbeid is hier door de medewerkers 
verricht. Bekende uitdrukkingen als: met een lopend vuurtje gaan en 
pottenkijker vinden hun oorsprong in dit fabricageproces.  
Verder gaat het, helemaal langs de oeverwal richting Wijhe tot aan het 
noordelijkste puntje bij de inlaat. Helaas is het pad naar het trekpontje niet 
begaanbaar door het hoge water. Daarom maken we, na een fotosessie 
met op de achtergrond het gemeentehuis van Wijhe, rechtsomkeert.  
Op een beschutte locatie genieten we, zittend op een afgebroken 
wilgentak, van een beker thee met een gevulde koek. 

In de verte is de 
schoorsteenpijp als 
een 
geruststellende 
landmark te zien.  
De burgemeester 
vertelt dat hij vanaf 
zijn werkkamer 
een prachtig zicht 
heeft op de 
bijzondere 
IJsselbocht en de 
schoorsteenpijp.  
Verdwalen kunnen 
we dus niet, maar 
struinend door het 
grootste 
meidoornstruweel 
langs onze grote 

rivieren, wanen we ons wel ver weg van de bewoonde wereld. De ruige 
route loopt niet door dit struweel, het blijft hier dus een stille kern. Maar nu 
wil ik mijn gasten graag onze trots laten zien. Sop, sop doen onze laarzen 
in het overstroomde weiland en we realiseren ons daarbij de dynamiek 
van de IJssel. Dit geluid doet de burgemeester denken aan de radio-
uitzendingen van Vroege Vogels op zondagochtend op de buitenlocatie. 
Het dichte meidoornstruweel is alleen met kruip en sluip door bewegingen 

Aan de IJsseloever   foto Boswachter Anja 
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te doordringen. In de struiken zien we, veilig verscholen, oude 
vogelnestjes.  
Bij de waterplas vertelt Ep van het bijzondere schouwspel dat hij eens 
zag. Aalscholvers dreven met veel kabaal vissen naar de oever om ze 
daar lekker makkelijk op te kunnen eten. Echter… Zilverreigers kenden dit 
trucje en stonden geduldig te wachten totdat de vissen bij hun poten 
zwommen. En toen hap…. De Aalscholvers hadden het nakijken. 

 
De pony’s die we tegenkomen hebben een punkkapsel gekregen. Hun 
manen zitten boordevol gehaakte zaden van de Grote Klit. Maar dat 
vinden ze niet erg. In het voorjaar verliezen ze deze vracht en kunnen de 
zaadjes op een andere plek ontkiemen. Zo treedt zaadverspreiding op.  
Bijna weer terug op het steenfabriekterrein worden we nog getrakteerd op 
de laatste oranje zonnestralen over het water van de geul. 
Binnenvaartschepen tuffen over de IJssel. De ganzen zoeken het veilige 
water op voor hun nachtrust. De schemer valt in en een serene sfeer 
verspreidt zich over het terrein. 
 
Unaniem zijn we van mening dat het een geweldig gezellige en fijne 
middag was in de prachtige Duursche Waarden. Dit schitterende 
natuurgebied is al diverse jaren vrij toegankelijk om te struinen. Door de 
Ruige Route te markeren worden de wandelaars nu langs de IJsseloever 
en de voet van de dijk van de Rijksstraatweg geleid, waardoor de rust in 
het gebied goed wordt bewaard. De wandelroute duurt ongeveer 3 uur, is 



 18 

groen gemarkeerd en bedraagt 8 kilometer. Zie kaartje. Starten bij het 
infocentrum is het mooiste. Wees welkom! 
 
IJsselboswachter Anja.  
 
 

Vogels tellen voor de vogelatlas 
Zoals in de Grutto nummer 1 2013 besproken is, zijn vorig en dit jaar de 
wintervogels en de broedvogels 2 keer geteld volgens de richtlijnen van 
de SOVON (Stichting Onderzoek Vogels Nederland). De tellingen zijn 
voor de vogelatlas van SOVON.  
 
Eerste resultaten 
In ons atlasblok 27-36 (25 km2 Wijhe + 4 km Oost en 5 km Zuid) zijn 73 
soorten wintervogels en 80 soorten broedvogels geteld. Deze aantallen 
moeten nog bijgesteld worden met aanvullende gegevens uit de SOVON 
database. Ook zijn er schattingen gemaakt van de aantallen wintervogels 
en paren broedvogels. Deze schattingen gaan in klassen bv. 1-3; 4-10 
etc. De waargenomen soorten komen overeen met aantallen van 
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SOVON, verkregen in vorige perioden. Het maximum aantal wintervogels 
in de periode 2009-2011 was 81. De waarnemingen van winter-2012 en 
zomer-2013 zullen te zijner tijd op de website geplaatst worden. Enkele 
voorbeelden van deze resultaten: op basis van onze waarnemingen en 
SOVON gegevens was het aantal Geelgorzen gedurende de winter van 
2012/2013 in ons blok geschat op 4-10, Grote Zilverreiger 11-25, Buizerd 
26-50, Grote Bonte Specht 11-25, Patrijs 11-25, Koolmezen, 
Pimpelmezen en Vinken 101-250. In 1998-2000 was het maximum aantal 
paren broedvogels 95 en in 1973-1977 was dit 107. Schattingen van 
paren broedvogels in ons blok zijn: Boomklever 11-25 paar, Geelgors 4-
10 paar, Gekraagde Roodstaart 1-3 paar, Groene Specht 1-3 paar, 
Wielewaal 1-3 paar, Holenduif 11-25 paar, Vinken 51-100 paar, Kool- en 
Pimpelmezen 101-250 paar. 
 
Uitbreiding telgebied 
In 2013-2014 gaan we atlasblok 27-26 tellen, dat ten noorden van Wijhe, 
net boven blok 27-36 ligt. Zie kaartje. Blok 27-26 is nog niet geteld.  
Dit blok is soortenrijker, omdat een gedeelte van de uiterwaarden hier 
binnen valt. De met zwarte lijnen omgeven blokken zijn de km-blokken 
voor gedetailleerde waarnemingen. In de overige blokken worden 
algemene waarnemingen gedaan. Met de verkregen ervaring van blok 27-
36 en omdat er nu meer waarnemers zijn, zien we deze activiteit met 
enthousiasme tegemoet.  
 
Wil jij ook aan deze activiteit deelnemen als waarnemer of heb je 
belangstelling voor een of meer waarnemingsactiviteiten, neem dan 
contact op met Gerard Schulten tel 0570-521542 of 
ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September - november 2013 
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche waarden;  
BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; BvL = 
Boskamp, van Laakstraat; WbD = waterberging bij Daslever.  
De Romeinse cijfers IX, X, XI staan voor de maanden. Tussen ( ) staat het 
aantal vogels. 
 
September is doorgaans een maand met weinig vogelbewegingen. De 
herfsttrek komt pas goed op gang in oktober. Opvallende waarnemingen 
zijn de Krooneend en de vele Lepelaars in september. De Zeearend was 
langdurig aanwezig. 
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De waarnemingen 
Wilde Zwaan : 28-XI BuW (1). Dit was een erg vroege wintergast. 
Grauwe Gans : 21-IX BuW wintergasten (100+). Dit waren waarschijnlijk 
de eerste wintergasten. Daarna is de gans weer zeer talrijk. 
Kolgans : 1-IX  BuW (6); 27-IX BuW (60+). De hele zomer was er een 
klein aantal overzomeraars. De wintergasten kwamen eind november 
binnen. Het is nu de meest talrijke gans. 
Brandgans : 15-IX BuW (1); 27-IX BuW (2); 7-XI BuH (30). Waarschijnlijk 
overzomeraars. De wintergasten komen doorgaans later. 
Grote Canadese Gans : 16-X BuW (4); 28-XI BuH (ca 30). 
Smient : 15-IX (100) ; 27-IX BuW (talrijk). De eerste wintergasten kwamen 
waarschijnlijk medio augustus aan. 
Krooneend : 6-IX BuW (1 vrouw). Dit is een schaarse broedvogel in het 
Vechtplassengebied, die we zelden in 
ons gebied tijdens de trek waarnemen. 
Brilduiker : 20-XI  BuW (10). 
Kuifeend : IX-XI BuW, DuW (algemeen). 
Slobeend : 1-IX BuW (40); 21-IX (20); 27-
IX BuW (100); 16-X BuW (ca 120). 
Dergelijke grote aantallen zijn elk jaar in 
het noordelijke gedeelte van de BuW 
aanwezig. Kennelijk is hier veel 
zoöplankton aanwezig, dat zij met hun 
platte snavels juist onder het wateroppervlak uit zeven. 
Tafeleend : X-XI BuW (zeer talrijk). 
Krakeend : IX-XI BuW/BuH (algemeen). 
Wintertaling : 6-IX BuW (veel, nog niet in winterkleed) 15-IX BuW (zeer 
talrijk); 21-IX BuW (algemeen, maar niet talrijk); 27-IX BuW (talrijk); X-XI 
BuW (tamelijk algemeen). 
Dodaars : 1-IX BuW (ouder met jong); 21-IX BuH (1); 5-X Soestwetering 
Wijhe (4); 16-X BuW (3), BuH (2) 28 XI Soestwetering, Rietbergweg (2). 
Grote Zilverreiger : 21-IX BuW (5); 27-IX BuW (17); 5-X Soestwetering 
(1); Koterikstraat Olst (1); 16-X BuW (ca. 15); 21-X Andersonstraat (1); 
10-XI BuW, (ca. 20) slaapplaats; 18-XI Hengforderwaarden (1); 28-XI 
Rietbergweg, Wijhe (2). 
Lepelaar : 1-IX BuW (3); 5-IX BuW (6); 11-IX BuW (25-30); 15-IX BuW (9); 
21-IX BuW (10); 27-IX BuW (4). Waarschijnlijk grotendeels dezelfde 
vogels. 
Blauwe Kiekendief : 13-X Infocentrum Den Nul (vrouw of juveniel). 
Bruine Kiekendief : 6-IX BuH (1 vrouw). 
Slechtvalk : 8-XI Fortmond (1); 9-XI Natuurderij (1). 
Zeearend : In november geregeld gezien bij Hengforderwaarden en 
omstreken. 

Krooneend 
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Kievit : 8-IX Holstweg (150); 21-IX BuH (200); 5-X Roetwaard (150); 7-XI 
BuH (100); 28-XI BuH, BuW (ca 200). Dit zijn gedeeltelijk Kieviten uit 
Noord- en Oost- Europa. 
Witgat : 1-IX BuW (6); BuW 15-IX (1). 
Oeverloper : 5-IX BuW (1); 21-IX BuW (1). 
Tureluur : 1-IX BuW (1). 
Watersnip : 16-X BuH (ca. 30). 
IJsvogel : 3-X 
Kasteel Hoenlo Olst 
(1); 4-X Jennewiek, 
Zandwetering; 6-X 
Kolk bij Klein 
Velderman, 
Fortmond (1). 
Groene Specht : 25-
IX Weijtendaal (1). 
Tapuit : 1-IX BuW (1 
vrouw)). 
Paapje : 21-IX Daslever (1 vrouw). 
Raaf: 1-IX De Gelder (1). 
Fitis : 2-IX BvL (1). Een “late “Fitis, misschien op doortrek uit Noord - of 
Oost-Europa. 
Staartmees : 3-X De Meente, Olst (4). 
Koperwiek : 28-XI BvL (4) 
Kramsvogel : 6/7-X BuW/BuH Trek; 19-XI Zoogenbrink, Olst (40); 20-XI 
BuW (ca. 50). 
Groenling : 6-XI BvL (2); 24-XI WbD (ca. 50). 
Rietgors : 11-XI WbD (1 vrouw). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Willem 
Denekamp, Jose Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Hans de 
Jonge, Ernst Noordhuis, Peter Pol, Wim van Riel, Elly Smink-Niehoff, 
Alice Sotthewes, Annet van der Veen en ondergetekende. 
 
Contact adres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist u dat….. 
- er eind november in Zwolle een Sperweruil is gesignaleerd? Deze vogel 

is de afgelopen 100 jaar nog maar 3 keer gezien in Nederland.  
- er in Nederland tegenwoordig weer zo’n 700 ooievaarparen broeden? 

En dat terwijl de soort in de jaren zeventig bijna uitgestorven was!

Zeearend 
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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 



  

 

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

 

 

 
 
 

 



  

 
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat 
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten 
wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene 
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, 
gezondheid en energie. 

 
 

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

 
 
 
 

 


