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Van de redactie 
Buiten is het zeer onstuimig weer, de wind giert rond het huis en het 
regent al weer. Ideaal weer om te werken aan de eerste Grutto van het 
jaar 2014. En het belooft weer een extra dikke Grutto te worden!  
Als ik straks klaar ben staan in dit nummer namelijk de jaarverslagen over 
2013 van alle werkgroepen. Ik verkeer in de bevoorrechte positie om een 
voorproefje te kunnen nemen en lees al over alles wat er in het afgelopen 
jaar gedaan is door de verschillende werkgroepen en wat zij hebben 
meegemaakt. En ik kan je nu al verklappen dat dat niet alleen heel veel is, 
maar ook heel interessant! Dus laat je verrassen! 
Verder vind je in dit nummer heel diverse activiteiten voor jong en oud die 
in de komende maanden gepland zijn, informatie over de cursus 
Tuinreservaten, de rubriek voor de jeugd, de vogelwaarnemingen van de 
afgelopen periode en nieuws over de heemtuin. Ook doet het bestuur een 
oproep om mee te doen aan een nieuw donatiesysteem voor 
verenigingen: leden van de RABObank stem op onze IVN-afdeling!  
De vereniging zoekt nog coördinatoren, vrijwilligers voor de heemtuin en 
begeleiders voor de jeugd. Meld je aan! En tenslotte nodigt de voorzitter 
je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 26 maart in het Langhuus. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
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:  vrijwilligers heemtuin 
Werken in de Heemtuin  
Zaterdag 15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar 
hek voor bezoekers. Dat betekent dat vanaf die datum er weer onderhoud 
moet worden gedaan in de heemtuin. We hebben een aantal vrijwilligers, 
maar meer handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!!!! 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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Op vrijdag 21 maart is het NL Doet in de heemtuin.  
We zijn op zoek naar een team van een bedrijf die ons op die dag wil 
komen helpen in de heemtuin. Zie ook www.nldoet.nl en 
www.vrijwilligactief.nl. 
Niet alleen een team, maar iedereen, ook jij kunt dan komen helpen! 
Onze tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken taart! 
We hopen dat de heemtuin na deze dag weer helemaal voorjaarsklaar is!  
Wie het leuk vindt om op deze dag ook mee te helpen kan zich 
aanmelden. De werktijd is van 9:00-12:00 uur.  
 
Vanaf 27 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 10:00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Vanaf 2 april ook op woensdagavond vanaf 
19:30 uur tot het donker wordt. Iedereen, die het gezellig vindt om samen 
deze tuin mooi te maken en houden, is altijd welkom! Ook als je maar 
incidenteel kunt. 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! 
Wil je een eerste keer komen kijken hoe het gaat, meld je dan bij  
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel 523937. 
 
Annet van der Veen. 
 
 

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. De mate van inzet bepaal je 
zelf, dat kan zelfs maar eenmaal per jaar zijn! Wie wil ons komen helpen? 
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. 
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Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat deze winter voor de laatste 
keer op 8 maart 2014 aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken 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. 
 
Bezoek de expositie Uilen 
Op zaterdag 8 maart 2014 om 14:30 uur wordt de expositie Uilen 
geopend in het Infocentrum IJssel Den Nul. Deze expositie is te 
bezichtigen tot medio mei 2014. Mede dankzij de werkgroep Uilen van 
IVN-afdeling Wijhe-Olst is de expositie tot stand gekomen. Er is van alles 
te zien over uilen die in Nederland broeden, zoals o.a. de Steenuil en de 
Kerkuil. Op de middag van de opening kunnen bezoekers, jong en oud, 
uilenbraakballen pluizen. 
 
Bezoek de heemtuin  
Vanaf 15 maart kunt u 
weer een ommetje 
maken door heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora. De 
heemtuin is elke dag 
geopend. De toegang 
is vrij, maar een gift in 
de gleuf van het 
schuurtje wordt zeer 
op prijs gesteld. De 
eerste naambordjes 
zullen er al weer staan.  
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Vanaf deze tijd gaan er weer allerlei voorjaarsbloemen bloeien. Het 
Lenteklokje, de Voorjaarshelmbloem en de Wilde Narcis fleuren de tuin 
dan al weer helemaal op. Ook het Maarts Viooltje, het Speenkruid en de 
Holwortel zijn vast al weer in bloei te vinden. U kunt er vrij rondwandelen 
of vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdagavond 26 maart 2014 van 19:30 tot ca. 20:30 uur vindt weer 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. Verderop in deze Grutto vindt u de 
uitnodiging en de stukken voor de vergadering. 
We rekenen op een grote opkomst!  
 
Lezing over vleermuizen 
Op 26 maart 2014 van 20.30 tot 21.30 houdt Tom Dekker van de 
werkgroep Vleermuizen van IVN Deventer een lezing over vleermuizen in 
het Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe.  
Info: Margriet Wegman tel. 06-30049007. 
 
Vroege vogelzangexcursie 
Op zondagochtend 27 april 2014 ’s morgens in alle vroegte kunt u de 
natuur horen en zien ontwaken. Vertrek om 5.30 uur - heel vroeg dus! - bij 
de ingang van de Gelder tegenover café-restaurant Nijlant, Spoorstraat 1 
Wijhe. Jan Klungers leidt de excursie die ongeveer anderhalf uur duurt. 
Info: Margriet Wegman tel. 06-30049007. 
 
Moederdag Natuurontbijt 
Verras je moeder op zondag 11 mei 2014 met een fijn ontbijt in de natuur! 
Info: Margriet Wegman tel. 06-30049007. 
 
 

Cursus Tuinreservaten 
De cursus Tuinreservaten start in april 2014! 
Om tuinbezitters aan te moedigen hun tuin groener te maken, organiseert 
het IVN 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. Dus doe mee!  
Jouw eigen tuin vormt zelfs de kern van de cursus. Je leert hoe je 
tuinbodem is opgebouwd, met welke veranderingen je kleine dieren kunt 
aantrekken, 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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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 avonden van 19.30-21.30 uur: 

donderdag 17 april, 8 en 22 
mei, 5 en 19 juni 2014: in het 
Tuinreservaat van 
Natuurcontact,  

 Erveweg 11 Welsum; 
- 3 excursies: locaties en 

tijdstippen in overleg met de 
cursisten; 

- docenten: Popko Hut en Bertina 
Heijnens; 

- kosten: € 50,- inclusief 
koffie/thee, IVN-leden krijgen 
€ 15,- korting! en voor € 65 een 
mooie cursusmap als 
naslagwerk en het boek 
Diervriendelijk tuinieren; 

- aanmelden kan tot 1 maart 2014 bij Hanny van der Werff, tel. 0570-
523091 of mail naar voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl. 

 
 

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. 
Noteer alvast in uw agenda!!!  
Meer informatie volgt later nog. 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 



 8
 



 9 

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  
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. 
 
Kid Kievit Jeugdnatuurclub 
Kinderen van de basisschool, vanaf groep 4, kunnen in Welsum (aan de 
Veluwse kant van de IJssel) aan leuke natuuractiviteiten meedoen. 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 voorzitter 
Veel leden van ons IVN Wijhe-Olst zijn actief in een of meerdere 
werkgroepen. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er weer veel werk 
verzet door al die werkgroepen. Dank voor ieders inzet! Wilgen zijn 
geknot, de heemtuin is onderhouden, padden zijn overgezet, activiteiten 
voor de jeugd, excursies georganiseerd etc. Het bestuur probeert al deze 
activiteiten zo goed mogelijk te faciliteren. Nieuw voor het komend jaar is 
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de cursus tuinreservaten. Echt een leuke en inspirerende cursus. Doe 
mee en geef natuur meer kans dicht bij huis! 
Tot ziens op de jaarvergadering op 26 maart in het Langhuus in Wijhe met 
een interessante lezing over vleermuizen. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
Nieuw donatiesysteem van de Rabobank: Hart voor Sal land 
De Rabobank wil al haar leden betrekken bij het toekennen van 
donatiegelden. Alle leden mogen in de periode van 18 – 28 maart 
stemmen op de verenigingen en stichtingen die ervoor in aanmerking 
komen, zoals ook onze vereniging. Zo’n 400 verenigingen en stichtingen 
in Salland zijn uitgenodigd om hiervoor in aanmerking te komen en IVN de 
Grutto heeft zich aangemeld. 
Leden van de Rabobank ontvangen op 28 februari de “Dichterbij”, de 
nieuwsbrief voor de leden, waarin het een en ander wordt uitgelegd. 
Daarna ontvangen zij per brief een stemkaart met een unieke code, 
waarmee ze via de website van de Rabobank hun stem(men) kunnen 
uitbrengen. 
Elk lid ontvangt 5 stemmen en mag die verdelen over enkele 
verenigingen/stichtingen. Hij/zij mag niet meer dan 2 stemmen aan één 
organisatie toekennen. 
 
Oproep : Als u lid bent van de Rabobank, stem op ons! Kent u mensen in 
uw omgeving die lid zijn van de Rabobank, doe een goed woordje voor 
ons. Wij kunnen alle financiële steun zeer goed gebruiken. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
 

Voor de jeugd 
Kikkerpraatjes 
Kwaken doe je met je mond dicht! 
Nog even en we kunnen genieten 
van een kikkerconcert langs de 
waterkant. Van de meeste soorten 
kikkers en padden zijn het de 
mannetjes die kwaken. Ze doen dat 
om hun territorium te verdedigen en 
de vrouwtjes te roepen. Iedere soort 
heeft zijn eigen kenmerkende geluid. 
Van de in ons land voorkomende soorten maakt de Groene Kikker het 
meeste lawaai. Hij kwaakt graag met soortgenoten in een koor. Dat geluid 
kun je soms verder dan een kilometer nog horen. De Bruine Kikker, de 
Heikikker en ook de Gewone Pad doen het veel kalmer aan. Ze kwaken 

Groene Kikker 
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wel, maar je hoort de roep als je 150 meter verder bent al niet meer. Dat 
verschil in geluidssterkte komt doordat de Groene Kikker rekbare 
kwaakblazen heeft en de andere een keelzak die ze kunnen uitzetten. Om 
te kunnen kwaken wordt er lucht vanuit de mond naar de longen en zo 
naar de kwaakblazen heen en weer geperst. Daarbij houdt de kikker zijn 
muil stijf dicht!  
 
Wat is een kikker en wat is een pad? 
Een kikker heeft veel langere achterpoten, hij is dus een springer en 

zwemmer. Hij houdt 
ook meer van het 
water dan de pad. 
De huid van de 
kikker is glad en 
vochtig, maar bij de 
pad is deze droog 
en wratachtig. 

Allebei leggen ze hun eieren in het water rond de stengels van 
waterplanten. Bij de Groene en Bruine Kikker ziet het legsel er uit als een 
klompje en bij de pad is het een lange sliert. 
 
Van kikkerdril tot kikker 

Op de 
plaatjes 
hiernaast 
kun je 
zien hoe 
de 
ontwik-
keling is 
van de 
eitjes tot 
een 
kikker. 
Maar… 
de 
plaatjes 
staan 
een 
beetje 
door 
elkaar! 

Weet jij misschien de goede volgorde? Je kunt de nummers in de hokjes 
zetten. 
 

Groene Kikker   Bruine Kikker  Pad 
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Kikkerweetje 
Rood is de kleur van de liefde, maar de mannetjes van de Heikikker zijn in 
de paartijd enkele dagen hemelsblauw! 
 
Bron: Zwols Natuur Tijdschrift. 
 
 

Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 26 
maart 2014. De vergadering begint om 19:30 uur in het Langhuus, 
Langstraat 29 Wijhe. We rekenen op een grote opkomst!  
 
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering (*) vindt u in deze 
Grutto, behalve het verslag van de jaarvergadering van 2013. Dat verslag 
staat in Grutto nr. 2 van 2013.  
 
AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering van 20 maart 2013* (zie Grutto 2-2013). 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 

3.1. Jaarverslag secretaris 2013*. 
3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2013*. 
3.3. Financieel jaarverslag 2013. 
3.4. Kascontrolecommissie. 

4. Financiën: Begroting 2014. 
5. Benoeming kascontrolecommissie: 

De kascontrolecommissie 2012 bestaat uit Willem Denekamp en 
Gerard Overmars. Marth van Roy is reserve lid. Willem treedt af, 
voor hem in de plaats moet een ander lid worden benoemd. 

6. Bestuursmutaties. 
7. Gelegenheid voor evaluatie van het bestuursbeleid in 2013 en 

wensen voor toekomstige bestuursinzet. 
8. Rondvraag en sluiting. 

 
Pauze (consumptie voor eigen rekening). 
 
20.30 uur Lezing over vleermuizen: 
Tom Dekker, voorzitter IVN afdeling Deventer en lid van 
de werkgroep Vleermuizen zal iets vertellen over 
vleermuizen.  
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 

Slapende vleermuis 
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Jaarverslag secretaris 
IVN bestuur 
Het bestuur kwam in 2013 vijfmaal bij elkaar (30 januari, 17 april, 28 
augustus, 2 oktober en 11 december).  
De samenstelling van het bestuur is in 2013 niet gewijzigd en bestond uit 
6 personen: Hanny van der Werff, voorzitter; Jaap Gerkes, secretaris; 
Ernst Noordhuis, penningmeester; Gerard Schulten, lid; Ronald 
Boerkamp, lid; Petra Verhagen, lid.  
Statutair moet het bestuur bestaan uit minimaal 5 personen en maximaal 
8 personen. Dat betekent dat het bestuur ten opzichte van eerdere jaren 
op sterkte is.  
Ook in 2013 hebben de taken van het bestuur zich voornamelijk gericht 
op ruimte geven aan de zeer actieve werkgroepen en tijd en energie 
steken in het uitdragen van het IVN-standpunt bij de gemeentelijke en 
provinciale plannen.  
 
Ledenbestand in 2013 
Het ledenbestand is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 januari 2013 
had het IVN Wijhe-Olst 162 leden en 18 donateurs. Op 31 december was 
dat 167 leden en 20 donateurs. Per 1 januari 2014 hebben 6 leden hun 
lidmaatschap opgezegd, maar steeg het aantal donateurs naar 21, zodat 
2014 is ingegaan met 161 leden en 21 donateurs. 
 
Jaarvergadering 2013 
Op 20 maart 2013 is de jaarvergadering gehouden. Voor het verslag 
verwijs ik naar de Grutto 2 van 2013. Tijdens de vergadering hebben de 
leden ingestemd met een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 
Een van de wijzigingen betreft het toelaten van jeugdleden tot de 
vereniging. Men vond het nuttig om deze wijziging nu al op te nemen in 
het Huishoudelijk Reglement, ondanks dat men landelijk er nog niet uit is. 
 
Werkgroepen 
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de 
natuur stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van naast de 
heemtuin een tiental zelfstandig werkende werkgroepen, met als doel het 
landschap met voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en 
te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente de waarde te laten zien waarvoor we bezig zijn. De 
werkgroepen bestaan uit enthousiaste natuurliefhebbers die regelmatig 
activiteiten organiseren met doelstellingen als het verzamelen van 
informatie, natuurbeheer, het uitbreiden en overdragen van kennis. De 
werkgroepen dragen in hoge mate bij aan het op peil houden van het  
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aantal actieve leden. Zij zijn in feite de handen en ogen van het IVN in 
Olst en Wijhe en zijn daarmee de spil binnen het IVN Wijhe-Olst. 
 
Natuurgidsencursus 
In 2013 heeft de IVN-afdeling Deventer de kaderopleiding van het IVN, de 
natuurgidsencursus, georganiseerd. Popko Hut en Gerrit Jansen hebben 
beiden deze cursus gevolgd en zijn nu IVN Natuurgids. 
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die zich actief in willen zetten 
voor het IVN. In de cursus doe je kennis en vaardigheden op als 
natuurgids en leer je groene activiteiten organiseren en begeleiden. De 
cursus staat in de groene wereld bekend als een hoogwaardige opleiding 
tot gecertificeerd natuurgids en biedt mogelijkheden om vervolgens op 
diverse plekken aan de slag te gaan.  
 
District IVN Overijssel 
In 2011 is door de afdelingen in Overijssel besloten dat een district met 
een provinciaal bestuur niet nodig is. Wel is toen afgesproken dat de 
afgevaardigden van de afdelingen een keer per jaar bij elkaar komen om 
elkaar bij te praten over de activiteiten van de verschillende afdelingen. 
Ook is afgesproken dat de regionale samenwerking meer inhoud zal 
moeten krijgen. Marijke Wester van Natuur en Milieu Overijssel blijft een 
en ander coördineren en in 2014 neemt Peter Adema dit over. 
In 2013 is weer de jaarlijkse ledendag georganiseerd. Dit jaar is deze dag 
georganiseerd op 25 mei in Diepenheim door de afdelingen Diepenheim, 
Markelo en Rijssen-Enter. Naast een bezoek aan het Binnenste 
Buitenbos, een natuurproject voor kinderen, is er gefietst en gewandeld 
langs de vele landgoederen rondom Diepenheim.  
Tijdens die dag is door de 17 afdelingen in Overijssel Jaap Gerkes 
benoemd als vertegenwoordiger voor Overijssel in de Landelijke Raad. 
In 2014 zal de ledendag georganiseerd worden door de afdelingen 
Hellendoorn-Nijverdal, Raalte, Deventer en Wijhe-Olst op 24 mei op de 
Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. 
 
Overleg IVN afdeling Deventer 
Op 29 augustus 2013 hebben de besturen van de IVN afdelingen Wijhe-
Olst en Deventer nader met elkaar kennis gemaakt. Er is onder andere 
gesproken over mogelijke samenwerking op bepaalde terreinen. Het is de 
bedoeling om dit overleg jaarlijks te herhalen. In 2014 wil het bestuur ook 
met de afdeling Raalte meer gaan samenwerken. 
 
Overleg gemeente Olst-Wijhe 
In 2013 was er geen regulier overleg met de gemeente Olst-Wijhe. Wel is 
er in 2013 een aantal malen overleg geweest over de inrichting van het 
park Wijhezicht met de gemeente Olst-Wijhe en het Oversticht. De 
inbreng van het IVN is door het Oversticht, adviseur van de gemeente, 
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voor een deel overgenomen. Vanuit het IVN hebben Ronald Boerkamp en 
Gerard Schulten deze overleggen gevoerd. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Financieel jaarverslag 2013 en Begroting 2014 
Het Financieel jaarverslag 2013 en de Begroting 2014 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf de stukken 
willen ontvangen kunnen zich, liefst via e-mail penningmeester#ivn-wijhe-
olst.nl, òf ernstnoordhuis#gmail.com, melden bij de penningmeester. Ze 
worden dan omgaand per e-mail toegezonden. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en Milieubeleid  
De werkgroep natuur- en milieubeleid is in 2013 een paar keer actief 
geweest. Er is een bijdrage geleverd aan de discussie over mogelijkheden 
om te bezuinigen in onze gemeente. De bijdragen aan het IVN  zijn 
gelukkig buiten schot gebleven. We zijn aanwezig geweest op een avond 
van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) over de nieuwe uitwerking van het 
natuurbeleid, lees bezuinigingen, door de provincie. We hebben NMO 
gevraagd ons met grotere regelmaat te informeren over de voortgang van 
dit proces. In een inleiding van de Dienst Landelijk Gebied bleek dat 
Salland een gebied is dat optimaal geschikt is voor een supersnelle vorm 
van landinrichting. De gevaren voor de natuur in het boerenland zijn in dat 
geval niet te onderschatten werd duidelijk. Tot slot hebben we 
meegedacht met NMO hoe zij, samen met de lokale groepen, kunnen 
zorgen dat de uitvoering van het nieuwe Europese landbouwbeleid zoveel 
mogelijk oplevert voor natuur en landschap in Overijssel. 
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin  
De werkgroep Heemtuin heeft weer een bijzonder seizoen gehad in 2013. 
Het bleef erg lang winter, waardoor we pas half april iets konden doen in 
de heemtuin. Gelukkig kregen we op NL Doet, die verplaatst was naar 
april, 2 ploegen, één van de gemeente en één van Salland Wonen, die 
ons hielpen bij de voorjaarsschoonmaak. Dit jaar kregen we ook nog een 
NL Doet-ploeg van de Rabobank die ons in november hielp bij het 
opruimen van de heemtuin.  
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Onze eigen ploeg van ongeveer 10 personen kon het onderhoud de rest 
van het seizoen nét voor elkaar krijgen, omdat enkele leden van de groep 

met lichamelijke 
ongemakken zaten. 
We hebben oproepen 
gedaan voor nieuwe 
vrijwilligers, vooral 
sterke!, maar die 
kwamen helaas niet 
opdagen. 
 
Het gewone 
onderhoud, paden 
schoonhouden en 
perken bijhouden 
bleven we het hele 
seizoen doen.  
De werkgroep heeft 
een nieuwe akker, in 
een lekker licht 
gedeelte achterin de 
heemtuin aangelegd, 
omdat de oude akker 
in de schaduw was 
komen te liggen. Deze 
akker was erg mooi! 
De Abeel die voor de 
heemtuin stond (van 
de gemeente!) is in de 
zomer gekapt. Hopelijk 
krijgen we hierdoor a.s. 
seizoen meer licht 
voorin de heemtuin en 
minder last van opslag 

(kleine boompjes) van de Abeel. De 4-stammige Esdoorn werd verankerd. 
Dit was het laatste gedeelte van ons cadeau van de gemeente van ons 
jubileum in 2011. 
Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, de heemtuin in oktober weer 
gemaaid. Veel dank daarvoor! 
Ernst Noordhuis heeft het schuurtje voorzien van goed licht en een 
ophangsysteem voor al het gereedschap gemaakt! We genieten nu van 
het mooi uitgestalde gereedschap! Bedankt! 
Van subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar het 
tuingereedschap deels vervangen en aangevuld. Ook hebben we een 
bosmaaier aangeschaft om de graspaden goed mee te kunnen maaien. 
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Van het Coöperatiefonds van de RABObank hebben we een cheque 
gekregen om de 1e brug te kunnen vervangen. Doordat de waterstand 
steeds te hoog is geweest, is het nog niet gelukt om hiermee te beginnen. 
Ook kregen we geld voor het vervangen van een gedeelte van de 
afrastering.  
 
Met het Weijtendaal is een overeenkomst voor het gebruik van de helft 
van de grond van de heemtuin vastgelegd. De andere helft is van de 
gemeente. De heemtuin krijgt er een stukje grasland bij en er komt een 
mooi hek rondom dit grasland, zodat de bewoners van het Weijtendaal vrij 
zicht op de heemtuin krijgen. 
 
Op de woensdagavond werd er wekelijks door 4-6 personen gewerkt. Op 
de donderdagochtend was er een vast groepje van 5 personen. Twee 
keer hebben we vergaderd.  
Dit jaar hebben we 4 rondleidingen aangeboden op verschillende dagen 
en tijdstippen, waar een zeer wisselend aantal mensen op af kwam: de 
eerste rondleiding had géén deelnemers en de laatste meer dan 20! 
Er werden ook rondleidingen aangevraagd door verschillende groepen. 
Gerard Schulten heeft deze rondleidingen verzorgd.  
 
Er zijn dit seizoen, 15 maart t/m 15 oktober, mensen uit het hele land en 
zelfs buitenland in de tuin op bezoek geweest. Enkele plaatsen: 
Middelburg, Elshof, Middleton (Australië), Camping Aan ’t Ven, Schagen. 
Oftewel heel divers! Helaas wordt door lang niet iedereen geschreven in 
het gastenboek, ondanks ons verzoek op diverse plaatsen op infoborden.  
Enkele reacties uit het gastenboek:  
- We komen weer terug als het warmer is! 
- Mooi en rustig gelegen “Kruiden”hof. 
- Tuinclub Fluitekruid uit Zwolle: Dank voor het bekijken van jullie paradijs! 
- We wensen de vrijwilligers veel succes! 
- In één woord GEWELDIG en het ruikt zo lekker! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Boeiende Bermen 
Bermen met vegetaties of resten van vegetaties, die kenmerkend zijn voor 
het IJsselgebied zijn bezocht om vast te stellen of de vegetaties zich 
handhaven. Het huidige maaibeleid van de gemeente en de provincie had 
hier geen nadelige invloed op. De kleine Weidegeelster populatie langs de 
Kappeweg is nog steeds aanwezig, maar heeft veel te lijden van het 
verkeer en landbouwactiviteiten. Vooralsnog is hier geen oplossing voor 
gevonden. Op een zanderige helling van de afrit naar de nieuwbouw in 
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Olst is een poging gedaan de Veldsalie toe te laten nemen met zaad uit 
de heemtuin. Het resultaat wordt dit jaar duidelijk. Het is de bedoeling 
deze activiteit te herhalen ofwel uit te breiden. Op 1 juni is er een excursie 
met 7 deelnemers gehouden naar interessante 
vegetaties langs de Rijksstraatweg. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag IJsselnatuurkids  
In 2013 stonden er bij de IJsselnatuurkids 
(jeugdnatuurclub van IVN Wijhe-Olst en 
Staatsbosbeheer) negen activiteiten op het 
programma. Alle middagen hadden in elk geval 
een buitenactiviteit, ook bij slecht weer. Het 
gemiddeld aantal aanmeldingen lag tussen de 
vijftien en de twintig.  
Tijdens de activiteiten vielen de verschillen 
tussen de kinderen op. Waar het ene kind 
begon te gillen als er een made uit een uilenbal 
kwam, vond een ander dat vooral interessant. 
Toch deden beide kinderen leuk mee.  
Het is verrassend hoeveel sommige kinderen over de natuur weten, ze 
komen met bijzondere verhalen. Als begeleider kun je zelfs nog iets van 
ze leren. Wat alle deelnemers gemeen hadden is hun enthousiasme en 
inzet tijdens de middagen.  
 
Inhoudelijk was het een gevarieerd programma: van uilenballen uitpluizen 
tot vuur maken. Omdat het zo’n gevarieerd programma is, zijn niet alle 
activiteiten beschreven. Om een goede indruk te krijgen is er van ieder 
jaargetijde een activiteit beschreven. 
In februari stond uilenballen uitpluizen op het programma. Bij deze 
activiteit gingen de kinderen op zoek naar muizenresten in de 
braakballen. Met behulp van een zoekkaart probeerden ze te ontdekken 
van wat voor soort muis de resten waren. Om een indruk te krijgen van 
hoe verschillende uilen eruit zien hebben de kinderen de vitrine met uilen 
in het infocentrum bekeken. Uit de vragen die de kinderen stelden bleek 
dat ze het erg interessant vonden. 
Voorjaarsplanten was het onderwerp van april. Tijdens deze middag 
gingen de kinderen op zoek naar tekenen van het voorjaar. Met veel 
enthousiasme gingen de kinderen in groepjes deze tekenen met een 
vlaggetje markeren. Ondanks het late voorjaar werden er veel 
gemarkeerd, niet alleen de voor de hand liggende zaken als opkomende 
planten, maar ook een hol werd als teken van het voorjaar gezien.  

Veldsalie 
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Doordat er een toelichting van de kinderen kwam werd het duidelijk 
waarom ze het als teken van het voorjaar zagen. Het is heel leuk om te 
zien hoe vindingrijk ze dan zijn. 
Een van de zomeractiviteiten was waterbeestjes. Voor deze activiteit zijn 

we 
uitgewe-
ken naar 
het terrein 
van Vitens 
aan de 
Boerle-
straat. 
Alleen of 
in 
groepjes 
gingen de 
kinderen 
in de 
sloten 
water-
beestjes 

vangen. De gevangen beestjes werden in verschillende bakken gedaan, 
zodat de kinderen deze met zoekkaarten op naam konden brengen. Op 
een gegeven moment waren sommige kinderen het vangen en op naam 
brengen even zat. Omdat er veel verschillende beestjes in de bakken 
zaten vermaakten ze zich met kijken naar wat deze beestjes deden.  
De najaarsactiviteit waar veel kinderen lang naar uit hadden gekeken was 
vuur maken. Na een inleiding over wat er nodig is om vuur te maken en 
hoe je het moet opbouwen gingen de kinderen zelf onder begeleiding 
proberen vuur te maken. Ondanks dat het niet iedereen even gemakkelijk 
af ging, lukte het uiteindelijk iedereen om het vuur aan te krijgen, zelfs met 
het natte weer van die middag. De beginnende vuurtjes werden 
voorzichtig in een vuurkorf gedaan zodat de kinderen het verder konden 
opbouwen met de takjes die ze hadden verzameld en de houtblokken die 
door de begeleiding waren meegebracht. Behalve vuur maken kregen ze 
ook een demonstratie hout kloven.  
 
Het was het eerste volledige jaar voor de IJsselnatuurkids met een mooi 
gevarieerd programma. Vol goede moed zijn we begonnen aan het 
tweede jaar en we hebben het programma al weer klaar. 
Het kost echter nog steeds moeite om begeleiders en assistenten te 
vinden! Wil jij je hiervoor opgeven dan kan dat per mail bij coördinatrice 
Aaltje Blankman, ijsselnatuurkids#gmail.com. 
 
Aaltje Blankman. 
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Jaarverslag Landschapsonderhoud  
De periode waarin de werkgroep landschapsonderhoud  actief is geweest 
zijn de drie eerste en laatste maanden van het jaar 2013, telkens de 
tweede zaterdag van de maand. 
Een groot aantal wilgen hebben we in januari in de vrieskou gesnoeid bij 
de familie Kolk aan de Kappeweg. Als deze klus in februari 2013 is 
geklaard zijn er ruim 30 wilgen geknot. In februari waren we bij familie 
Heijnen te gast. Daar stonden zo’n 15 wilgen te wachten langs de Barlose 
kolk. In maart waren we weer aan het werk bij de familie Kolk maar nu 
met een bijzondere gast in ons midden namelijk burgemeester Ton Strien 
en hij stond zijn mannetje. Ook hebben we die dag een aantal wilgen 
geknot bij zorgboerderij Het Hamel aan de Hamelweg. Daarmee sloten 
we ons eerste deel van het jaar af, waarbij we 46 wilgen hebben geknot 
met gemiddeld 14 deelnemers en de koffie en broodjes van uitstekende 
kwaliteit waren. 
Vanaf oktober heb ik het stokje overgenomen van Ferry Kuyk, de bioloog 
die ons met bijzondere kennis over vanalles en nog wat in de natuur en 
praktische vaardigheden terzijde heeft gestaan. 
Het eerste wat mij in het zomerseizoen te doen stond was contact te 
hebben met alle eigenaren wier namen in het adressenbestand stonden. 
Bij de meesten ben ik op locatie geweest en heb met de boeren en 
particulieren gesproken over hun opstand aan wilgen en meidoornhagen 
en tegelijkertijd getaxeerd wat een snoei- of knotbeurt nodig zou hebben. 
Het leverde zoveel op dat een planning kon worden gemaakt, maar dat 
werd nog lastig in de uitvoering, omdat vlak voor het seizoen moest 
worden bijgesteld. De een had nog pinken in het land lopen, de ander 
schapen en bij een derde stond nog mais op het land en bij weer een 
ander moest eerst de vorst in de grond zitten. In de week dat we 
daadwerkelijk zouden starten zou ik meteen de planning al op de kop 
hebben moeten gooien, omdat we als de wiedeweerga moesten knotten: 
na de mais werd er meteen geploegd en gras ingezaaid. Helaas dat ging 
een stap te ver! 
We zijn begonnen bij de familie van der Vegte aan de Bremmelerstraat. 
Prachtige klus waarbij we voornamelijk oude wilgen hebben geknot en de 
jongere aanplant opgeschoond. Met de inzet van een platte wagen werd 
al het snoeiafval naar een bult gereden. 
In november zijn 15 wilgen ontdaan van hun pruik bij de familie Kleine 
Schaars aan de Wesenberg. In overleg met de ROVA werden alle takken 
over het weiland tot dicht bij de weg gesleept en opgestapeld, zo’n 30 
kuub. En tot slot hebben we op het land van familie de Jong uit Olst een 
aantal hele grote wilgen gesnoeid en een meidoornhaag afgezet en dat 
was baggeren in de sloot. 
Daar kregen we onze lunch op hooibalen geserveerd. Had ook wel wat! 
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De laatste drie maanden waren er gemiddeld 18 deelnemers en in totaal 
hebben we 81 wilgen gesnoeid en een meidoornhaag afgezet. De 
culinaire verzorging was prima en het enthousiasme groot.  
Tot slot een bijzondere pluim voor onze trouwe deelnemer Willem Blom 
uit Marle, die met zijn camera mooie sfeervolle foto’s maakt, daardoor de 
werkelijkheid laat zien, maar die ook ongevraagd de foto’s van 
commentaar voorziet waardoor ook de motivatie om deel te nemen hoog 
blijft. Een prachtig seizoen! 
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Padden  
Wijhe - Onder de Gelder en Kappeweg  
Het jaar 2013 was het 27ste jaar op rij dat de trek van padden, kikkers en 
salamanders langs Onder de Gelder en Kappeweg is begeleid. Dit 
gebeurde in Wijhe met hulp van ca. 22 vrijwilligers.  
 
Bij de opbouw en afbraak van de tijdelijke voorzieningen (netten, palen en 
emmers plaatsen) waren de 14 helpers: Hans de Jonge, Gerrit Jansen, 
Ernst Noordhuis, Gerard Schulten, Henk Spanjers, Herman Nijboer, Luud 
Steen, Bernadet Bloo, Ben Kogelman, Piet Hendriksma, Sjoukje en 
Sjoerd Brevoord, Margriet Heuvelink. Rika Slikker zorgde bij de opbouw 
voor de koffie/thee en 
koek.  
Daarnaast hebben 16 
vrijwilligers minstens 1 
keer in de week ‘s 
morgens de emmers 
gecontroleerd om de 
dieren over te zetten 
naar de Zandwetering. 
Dit waren: Charlotte 
Vermeulen, Maaike 
Kuyk, Gerrit Jansen, Ton 
Lankhorst, Paul en 
Danielle Bakker, Ben 
Kogelman, Froukje en 
Sjoerd Brevoord, Finet 
Bosman, Herman Nijboer, Stan Dijk, Marisca ten Brinke, Hennie Brem, 
Margriet Heuvelink, Gerard Schulten.  
We vinden het geweldig dat twee kinderen: Sjoerd Brevoord en Finet 
Bosman zulke trouwe helpers zijn.  
 

Maaike controleert een emmer 
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De brandweer heeft in januari de tunnels schoon gespoten. De gemeente 
leende hesjes en bakens ter bescherming van de vrijwilligers. Deze hulp 
en die van het grote aantal vrijwilligers is fantastisch. Een fotograaf is op 
14 april mee geweest. De volgende dag stond er een foto in de NRC. 
 
Op vrijdag 22 februari zijn de voorzieningen voor de paddentrek opgesteld 
en de emmers ingegraven. Door het koude weer met temperaturen net 
boven of onder nul kwam de paddentrek pas zeer laat op gang! Van 6 t/m 
10 maart was er enige trek met ook enkele mismaakte dieren ten gevolge 
van de kou. Er was ook geringe trek van 18 t/m 20 maart. De vrijwilligers 
hebben vaak de kou moeten trotseren om hun ronde te doen om te 
controleren of eventueel andere dieren in de emmers waren gevallen. 
De grote trek kwam pas 10 april op gang en was na ongeveer 10 dagen al 
weer voorbij. Op 26 april zijn de voorzieningen afgebroken, ongeveer drie 
weken later dan vorig jaar. Dat het nog later kan, bewijst het verhaal van 
Charlotte Vermeulen, vrijwilligerster van het eerste uur: “Rond 1994-95 
heb ik eens op Koninginnedag, na een drukke volle emmerochtend  
nogmaals een ronde gelopen, omdat er reigers lekker uit de emmers 
stonden te snoepen: de emmers waren toen al weer tot de helft toe 
gevuld met padden!!!  Dat was op het traject bij Groot Koerkamp. 
 
In 2013 zijn in Wijhe in totaal 1640 dieren levend overgezet, 286 meer 
dieren dan in 2012, namelijk 1308 padden, 110 kikkers en 222 
salamanders. De toename is grotendeels toe te schrijven aan méér 
kikkers en salamanders, maar ook 37 padden meer dan in 2012. Het 
aantal is vergelijkbaar met 2011. Toen waren er 57 padden en 90 kikkers 
meer. Nu hebben we het grootste aantal salamanders gehad sinds jaren. 
Deze dieren trekken vaak als eerste, voordat de paddentrek op gang komt 
en de emmers zijn geplaatst. Door het zeer koude weer dit jaar zijn ook 
de salamanders veel later naar het water getrokken. Vandaar dat we er 
veel in de emmers aantroffen, met name in de emmers aan het einde van 
de schermen aan de Kappeweg. 
 
Olst - Weth. Dekkerlaan  
Jan en Anneke van Dijk zijn in 2010 gestart amfibieën te rapen langs de 
Weth. Dekkerlaan in Olst en ze over te zetten naar de vijver bij de 
Kortricklaan. De vrijwilligers die hier in 2013 bij de paddentrek waren 
betrokken, zijn Jan en Anneke van Dijk, Karin Buis, Corrie Berghorst, 
Heleen Aarden, Barbara Schutte en Judith Tutten.  
 
In 2013 zijn bij de Weth. Dekkerlaan 319 amfibieën levend over gezet, 
133 minder dieren vergeleken met 2012 en 162 dieren minder vergeleken 
met 2011, namelijk 253 padden, 58 Bruine Kikkers, 2 Groene Kikkers en 6 
salamanders. Er zijn in 2013 duidelijk minder padden en Bruine Kikkers 
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overgezet dan in 2012. De oorzaak van de afname kan de langdurige kou 
zijn. Echter de afname komt niet overeen met de overgezette aantallen in 
Hengforden en Wijhe waar sprake was van een lichte toename. Het 
aantal overgezette padden is met 33% afgenomen ten opzichte van 2012, 
en met de helft ten opzichte van 2011. Het aantal Bruine Kikkers is met 
ongeveer 20% afgenomen ten opzichte van 2012. 
Het aantal verongelukte dieren (totaal 11) was in 2013 ongeveer 3% van 
het aantal overgezette dieren, lager dan voorgaande jaren en veel lager in 
vergelijking met Wijhe. Vrijwilligers lopen hier zowel ’s avonds als ’s 
morgens langs de weg om dieren over te zetten, het traject is goed 
verlicht en korter dan in Wijhe.  
 
Olst - Hengforden 
Marian Thijssen is in 2010 gestart met ’s avonds in de bocht van de 
Diepenveenseweg bij Hengforden amfibieën over te zetten. In 2011 zijn 
voor het eerst netten, palen en emmers ingegraven om hier de trek te 
begeleiden. De helpers in 2013 waren Dik en Marian Thijssen, Toon en 
Diny Ellenbroek, Marlies Ellenbroek en haar kinderen Pim en Maureen, 

Corné van Kempen, Toon 
Jansen en Wil Gerritse.  
 
In 2013 zijn in Hengforden 
389 amfibieën levend 
overgezet, 160 dieren meer 
dan in 2012 (waaronder 68 
salamanders meer). Dit 
waren wel 474 dieren minder 
dan in 2011, namelijk 274 
padden (211 in 2012), 22 
Bruine Kikkers (9 in 2012), 

18 Groene Kikkers (12 in 2012) en 75 salamanders (7 in 2012). 2012 was 
een ontzettend slecht jaar. Er is weer een opgaande lijn maar het aantal 
dieren is nog lang niet op het niveau van 2011. 
 
Invoering gegevens landelijke website 
In 2013 is voor de 3de keer meegedaan aan de landelijke, digitale 
registratie van het aantal levende en dode amfibieën op de site 
wwwwww..tteellmmeeee..nnll waar RAVON resultaten van de paddentrek in het hele 
land verzamelt. RAVON is een landelijke stichting die zich inzet voor de 
bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Regelmatig zijn de 
gegevens van de waarnemers ingevoerd. Op de site wwwwww..ppaaddddeenn..nnuu kon 
iedereen de trek volgen.  
 
 

Kleine Watersalamander 
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Onderhoud vaste paddenschermen Kappeweg Wijhe 2013.  
Er zijn 2 werkochtenden georganiseerd op 6 febr. en 12 sept., waarbij op 
6 febr. twee mensen van het waterschap hebben meegeholpen o.a. om 
de afzetting van de schouwpaden langs de wetering te herstellen. Het 
scherm langs de boszijde is aangepakt. Naast vervanging van palen bij 
het scherm aan de boszijde is er zand gestort op plaatsen, waar de 
padden vanuit de droge sloot onder de schermen door naar de weg 
konden kruipen.  
Het waterschap en de gemeente hebben resp.12 en 39 herbruikbare 
houten palen ter beschikking gesteld voor vervanging van de verrotte 
palen. Koerkamp stelde zijn kantine met koffieapparatuur etc. beschikbaar 
voor de helpers. En Peter Pol’s medewerkers hebben zand geleverd en 
met de bosmaaier de sloot opgeschoond. We zijn erg blij met deze hulp 
en ondersteuning. 
De vrijwilligers, die hielpen bij het herstel van de vaste schermen, zijn: 
Hans de Jonge, Gerard Schulten, Herman Nijboer, Ernst Noordhuis, 
Gerrit Jansen, Jurrian van der Beek, Henk Spanjers en Margriet 
Heuvelink, Rene Kral en Anton Meijerink. 
 
In de zomer/najaar van 2014 wordt het onderhoud aan de vaste schermen 
langs de Kappeweg afgerond. We hopen hiermee de schermen voor circa 
5-10 jaar te hebben hersteld, afgezien van jaarlijkse kleine reparaties. 
Wil je ook vrijwilliger worden bij de paddentrek, meld je dan aan bij 
 
Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Vogels 
Voor de SOVON Vogelatlas zijn in 2013 de winter- en broedvogels geteld 
in atlasblok 27-36 en de wintervogels in atlasblok 27-26 (zie De Grutto 1 
en 4 van 2013 voor verdere informatie). In blok 27-36 werden 73 soorten 
wintervogels waargenomen en 80 soorten broedvogels. De eerste 
wintertelling in blok 27-26 gaf 59 soorten. De tellingen van blok 27-26 
worden in 2014 voortgezet. Deelgenomen is aan de SOVON 
slaapplaatstellingen (8x) in de Buitenwaarden Wijhe (Aalscholver, 
Zilverreiger, Ganzen, Zwanen) en Vorchterwaarden (tegenover Loswal) 
en ten zuiden van de loswal (Scholeksters). In de periode maart/april 
maakten ongeveer 100 Scholeksters van de slaapplaats gebruik. Het 
aantal Zilverreigers in najaar en winter was 5 tot 15, Kolganzen 3000 tot 
4000, Zwanen 0 tot 10 en Aalscholvers 5 tot 30. Interessante 
waarnemingen door IVN leden en niet-leden zijn op de gebruikelijke wijze 
in De Grutto vermeld.  
In de periode van 7 april tot 14 juli 2013 hebben Margriet Heuvelink en 
Hennie Brem 26 nestkasten wekelijks gevolgd in het Landgoed De 
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Gelder. Er zijn dit jaar 18 kasten bezet geweest, 8 door Koolmezen, 
7 door Pimpelmezen en 2 door Boomklevers. Er waren ook nog twee 
broedsels, die in een vroeg stadium mislukten zodat niet vastgesteld kon 
worden om welke vogel het ging, waarschijnlijk Kool- of Pimpelmees. Een 
van deze broedsels vond plaats in een dezelfde nestkast waar al eerder 
Pimpelmezen succesvol gebroed hadden. De Koolmezen zijn in de laatste 
week van april begonnen met nestbouw, de Pimpelmezen een paar 
dagen eerder, evenals de Boomklevers. De Koolmezen legden hun eerste 
ei tussen eind april en begin mei, de Pimpelmezen rond eind april, een 
van de boomkleverparen omstreeks 27 april en het andere paartje 
omstreeks 4 mei. De twee mislukte onbekende broedsels hadden hun 
eerste ei rond 20 april en 14 juni. De jongen van de Koolmezen zijn 
halverwege juni uitgevlogen, de Pimpelmezen eind eerste week van juni 
en de Boomklevers omstreeks 9 juni en 23 juni. Twee broedsels van de 
Koolmezen zijn mislukt. De gegevens zijn weer digitaal naar het SOVON 
gestuurd. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Patrijs van Salland  
In 2013 hebben zeven verenigingen, te weten Agrarische 
Natuurvereniging (ANV) Groen Salland, IVN Wijhe Olst, Vogelwerkgroep 
IJsselstreek en vier Wildbeheereenheden (WBE) in Salland (WBE Heeten 
e.o, WBE IJsselstreek, WBE de Koerkamp en WBE Salland Midden) een 
projectgroep opgericht in het kader van het jaar van de Patrijs. In het 
eerste jaar is de Patrijs in kaart gebracht en is geprobeerd te achterhalen 
hoe de stand van de Patrijs in 
Salland is. Er zijn door de 
projectgroep meer dan 400 
Patrijzen geteld, met vier 
verschillende telmethodes. Naar 
schatting is er door de 
werkgroepleden meer dan 300 
mensuren in het telwerk gaan 
zitten.  
Het goede nieuws is dat de 
Patrijs stand heeft gehouden in Salland, ondanks intensivering van de 
landbouw. Waar in verschillende gebieden in Nederland de Patrijs in een 
periode van 30 jaar volledig is verdwenen, biedt ons kleinschalig 
landschap nog mogelijkheden voor de Patrijs. Echter, de vraag is of de 
Patrijs niet ons nieuwe Korhoen gaat worden. De stand van de Patrijs zit 
naar schatting op rond de één, hooguit twee paartjes per 200 hectare. Dit 
is onder het gemiddelde van vijf à tien Patrijzen per 100 hectare wat nodig 

Patrijs 
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is voor een levensvatbare populatie, volgens de dit jaar uitgebrachte 
kennis update Patrijs door het SOVON. 
Het slechte nieuws is dat de Patrijs binnen vijf tot tien jaar verdwenen is 
uit Salland, als er nu geen gerichte actie ondernomen wordt. Het huidige 
politieke klimaat, zowel nationaal als europees via het nieuwe 
gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), biedt weinig zicht op een 
meer verantwoord omgaan met onze agrarische natuur. Daarnaast wordt 
er een verdergaande intensivering van de landbouw verwacht, gedreven 
door het vrijgeven van de melkquota in 2015. Echter, het is niet alleen de 
Patrijs die verdwijnt, deze staat slechts boven aan de voedselketen.  
Het gaat om de teloorgang van de biodiversiteit op het platteland!  
Want als de Patrijs verdwijnt, dan is dat omdat er geen insecten, bijen, 
vlinders, planten en zaden meer te vinden zijn. Als die verdwenen zijn, 
zullen ook bv muizenpopulaties verder in een zakken, waardoor vogels 
als Steenuil, Kerkuil, Torenvalk etc. ook zullen verdwijnen. Het Sallandse 
landschap zal stil en saai worden……! 
De projectgroep ziet kansen die bij de Sallandse bevolking zelf liggen. Als 
alle partijen de handen ineen slaan, moet het mogelijk zijn een 
duurzamere, economisch sterke Sallandse agrarische productiemethode 
te ontwikkelen met behoud van Patrijzen en biodiversiteit.  
Komend jaar wordt bekeken hoe we hiermee een begin kunnen maken! 
Kijk op www.patrijsvansalland.nl voor het complete verslag! 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels  
De Gierzwaluwen lijken steeds meer gebruik te maken van de 
opgehangen nestgelegenheden. De grafiek op pagina 31 laat de 
voorzichtig geschatte groei zien van de Gierzwaluwen in Wijhe.  
 
De groei wordt veroorzaakt door een aantal nieuwe vestigingen en door 
de toevoeging van een bestaande kolonie aan de Stationswijk, gevestigd 
bij fysiotherapiepraktijk Schalkwijk. Deze was al die jaren over het hoofd 
gezien.  
Het aantal bezette kunstnesten is weer gestegen, een goed teken dat 
nestgelegenheid aanslaat. Sterker nog, de 2 grootste kolonies in Wijhe 
zijn nu ontstaan/behouden door de kunstnesten.  
 
Een nieuwe vestiging heeft plaats gevonden aan de Wittemerslag, waar in 
2012 de eerste kasten opgehangen waren. Deze leidden direct tot een 
bezetting, tot grote vreugde van de bewoners die er veel plezier aan 
beleven. Dit jaar zijn er op een tweede adres, aan de Wittemerslag 3, 
extra kasten opgehangen en een andere particulier heeft zelf het initiatief 
genomen om nog 2 extra kasten op te hangen. Langzamerhand zou hier 
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Boni Supermarkt Wijhe  
Langstraat 83 
8131 BB  Wijhe 
0570-521879 
 

www.Bonisupermarkt.nl  

Ma t/m do  8.00-20.00 
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00 
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een mooie kolonie kunnen ontstaan. Als meer mensen uit en rond de 
Wittemerslag geïnteresseerd zijn in het ophangen van nestkasten dan 
kunnen ze zich melden: ronaldboerkamp#vogelsinwijhe.nl. 
 

 
 

De kolonie aan de Wiederhorsten heeft de renovatie goed doorstaan. Het 
geluk bij deze renovatie was dat deze niet op alle huizen is uitgevoerd. 
Hierdoor konden de Gierzwaluwen op enkele oude plekken blijven, terwijl 
ondertussen de nieuw gecreëerde plekken bezet werden. De 
koloniegrootte wordt momenteel geschat op 23 paartjes, waarbij er 8 
gebruik maken van de neststenen en nestkasten die aangebracht zijn.  
 
Door middel van het Stadsvogelconvenant zijn er in Zwolle, Deventer en 
Raalte acties opgezet om bekendheid te geven aan de Gierzwaluw. In alle 
3 de plaatsen werd niet of nauwelijks iets gedaan vanuit de 
natuurverenigingen. De eerste tellingen zijn verricht in 2013 en worden 
verder opgevolgd in 2014. In alle 3 de plaatsen lijken langzamerhand 
leuke werkgroepen te ontstaan die met veel enthousiasme het werk 
oppakken.  
Bovendien hebben de acties ertoe geleid dat Salland Wonen in Raalte 
een aantal nestkasten voor Gierzwaluwen heeft gerealiseerd.Ook komen 
er bij de aankomende renovatie aan de Iepensingel in Raalte nestkasten.  
 
In Wijhe is er afgesproken dat de nieuwe woningen van Salland Wonen 
voor het project Park Wijhezicht voorzien worden van vogelvides en 
gierzwaluwstenen. Ook wordt er nestgelegenheid aangebracht in en 
rondom het park Wijhezicht, dit op initiatief van de projectgroep Het 
leukste dorp van Overijssel.  
 
Ronald Boerkamp. 
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Jaarverslag Roofvogels  
Met 12 man/vrouw sterk is de roofvogelwerkgroep dit jaar weer actief 
geweest in de gemeente Olst-Wijhe. Over de hele linie vielen de 
resultaten tegen. Misschien dat de start van het voorjaar invloed heeft 
gehad op de broedresultaten?  
Bijgevoegd overzicht geeft de ingevulde nestkaarten per soort aan.  
 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Buizerd 25 23 15 21 19 8 15 22 25 18 

Sperwer 5 6 4 9 7 2 6 7 7 5 

Havik 2 5 4 8 8 7 9 9 8 5 

Boomvalk 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 

Torenvalk 10 14 10 17 12 15 12 8 7 10 

Wespendief 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 

Totaal 42 48 33 55 46 34 44 49 52 39 
 
De Sperwers blijken elk jaar moeilijker te vinden en we zien hun aantal 
langzaam teruglopen. De vraag is of dit een landelijke trend is en of de 
Sperwer zich aan het terugtrekken is van het platteland? Of dat we nog 
iets beter moeten zoeken naar deze stiekeme broeders?  
 
Het teruglopen van het aantal Haviken schijnt wel een landelijke trend te 
zijn. Haviken hebben zich snel hersteld nadat hun aantal gedecimeerd 
was in de jaren zestig en zeventig door DDT. Maar het lijkt erop dat hun 
stand het maximum bereikt heeft en langzamerhand iets terugzakt.   
 
Dit jaar zijn de Torenvalken, na een aantal jaren van mindere controle, 
uitgebreid onderzocht en dat verklaart waarschijnlijk de lichte stijging. 
Veel van de 30 kasten in onze gemeente zijn tenminste 1 keer 
gecontroleerd en dit resulteerde in 10 succesvolle broedgevallen. Een 
aantal van de jongen is, zoals elk jaar, weer geringd door Jan van Dijk.  
Nu de eerste torenvalkkasten inmiddels al weer zo’n 10 jaar oud zijn, 
beginnen de eerste te vervallen. Bij het schrijven van dit verslag staan er 
al 4 nieuwe kasten te drogen in de schuur van Henk Spanjers, klaar om 
de oude kasten te vervangen in 2014! 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Uilen 
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar voor de uilen. Het koude weer in 
februari en maart is van grote invloed geweest. Eind maart en begin april 
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was het weer redelijk zacht, daarna zette opnieuw een lange koude 
periode in, die tot laat in mei duurde. 
 
Bij de Steenuilen zien we een heel vreemd beeld. We hadden maar liefst 
37 broedsels; dat zijn er 11 meer dan in 2012 (ong. 42% meer). Dat is een 
enorme toename waarvoor we niet direct een verklaring hebben. Er zijn 
125 eieren gelegd, maar er zijn slechts 64 jongen uit het ei gekropen. 
Daarvan zijn er 55 uitgevlogen. In een aantal kasten lagen eieren, die niet 
zijn uitgekomen. Veel van die eieren bleken niet bevrucht te zijn. 
Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Uit het RAS project is naar 
voren gekomen, dat in 7 kasten vrouwtjes zaten, die pas vorig jaar uit het 
ei zijn gekropen. Ze waren dus jong; het was het eerste legsel. Volgens 
onze ringer en deskundige Jan van Dijk kan dat een reden geweest zijn. 
Ook wordt er gedacht, dat sommige uilen, die al begonnen waren met 
eieren leggen, als gevolg van het koude weer gestopt zijn en later weer 
zijn gaan leggen, waardoor de eerst gelegde eieren een tijd niet bebroed 
zijn geweest.  
We hebben meer last gehad van predatie door marterachtigen, waarvan 
de Steenmarter wel de beruchtste is. Op een aantal plaatsen waar 
predatie is geweest, hebben we inmiddels andere typen kasten geplaatst, 
die meer marterbestendig zijn.  
Het voedselaanbod zal bij de Steenuilen een geringe rol hebben 
gespeeld, omdat Steenuilen een breed voedselspectrum hebben. Ze eten 
regenwormen, rupsen, insecten, meikevers, torren, ook vogeltjes en 
natuurlijk muizen. 
Gezien het landelijk beeld kunnen wij spreken over een zeer goed jaar, 
gelet op de grote toename van het aantal broedsels. Kijken we naar het 
aantal uitgekomen eieren en uitgevlogen jongen, dan lopen we gelijk aan 
de landelijke trend.  
 

Steenuilen Olst-Wijhe  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

broedsels 4 5 11 13 21 27 22 26 37 

eieren ? 13 40 53 69 87 57 72 125 

pullen 11 13 28 44 41 58 44 52 64 

pullen geringd 9 8 14 37 35 47 43 51 61 

pullen uitgevlogen 9 13 14 36 40 45 43 51 55 

pullen dood 2 ? 5 8 0 10 1 2 3 

adults geringd 1 0 2 9 8 8 12 8 1 
 

Bij de Kerkuilen zien we een ander beeld: 11 broedsels, hetzelfde aantal 
als in 2012. Er zijn 52 eieren gelegd, waar 34 jongen uit zijn gekomen. 
Omdat de conditie van een paar jongen te wensen overliet, hebben we 
maar 30 jongen kunnen ringen, waarvan er uiteindelijk 29 zijn uitgevlogen. 



 34

We zien dus, dat ook bij de Kerkuilen lang niet alle eieren zijn 
uitgekomen. Ze beginnen met het leggen eind april of begin mei. 
Normaliter begint het vrouwtje direct met broeden. Of dit in 2013 in alle 
gevallen is gebeurd, betwijfelen we.  
Het voedsel van de Kerkuilen bestaat voor ongeveer 90 % uit muizen. 
Waarschijnlijk hebben de muizen zich door de kou minder laten zien, 
waardoor er te weinig voedsel was. Dit kan van invloed zijn geweest op 
zowel het leggen van eieren als op het broeden.  
 

Kerkuilen Olst-Wijhe  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

broedsels 5 4 15 11 7 12 9 11 11 

eieren ? 25 21 36 24 43 26 46 52 

pullen 18 20 59 33 16 33 22 45 34 

pullen geringd 16 19 54 29 15 30 18 45 30 

pullen uitgevlogen 16 15 59 26 15 30 18 42 29 

pullen dood 2 0 0 8 1 3 4 4 5 

adults geringd 0 0 0 5 1 4 0 4 0 
 

Naast ons werk voor de uilen hebben we meegewerkt aan een video. 
Willem Heideman heeft namelijk een video gemaakt over het ringen van 
de Steenuilen. Dat was voor ons en voor Jan van Dijk een bijzondere 
ervaring. De Steenuilen waren de acteurs, maar of zij dit ook zo hebben 
ervaren vraag ik mij af!  
Helaas is de Roggemaaiersdag op de Zoogenbrink niet doorgegaan. Wij 
waren daar wel met onze stand present, maar kort voor de start brak een 
hevig en langdurig onweer los. Alles werd toen afgelast. 
Tenslotte wil ik alle lezers er op wijzen, dat onze werkgroep op dit 
moment hard meewerkt aan een prachtige expositie over uilen in 
Natuurcentrum De IJssel Den Nul. De nadruk ligt op de Steen- en Kerkuil, 
omdat we daar zelf actief mee zijn, maar er is ook aandacht voor enkele 
andere uilensoorten. Daar is ook de video van Willem Heideman te zien.  
De expositie wordt geopend op zaterdag 8 maart om 14:30 uur en loopt 
tot medio mei. We hopen, dat velen van u de gelegenheid zullen vinden 
deze tentoonstelling te bezoeken. 
 
Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Weidevogelbescherming 
Wat niemand zal verbazen is dat de eieren in 2013 laat zijn gevonden. 
Door het zeer koude voorjaar, met ’s nachts tot in april nog matige vorst, 
werd het 1e ei van de Kievit gevonden op 26 maart 2013 aan de  
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Scherpenzeelseweg. Dit bleek wel het eerste ei van Overijssel te zijn. In 
heel Friesland waren er tot dan nog maar 7 eieren gemeld.  
Half april kwam de leg goed op gang en viel het uiteindelijke resultaat, ten 
opzichte van andere jaren, zelfs mee.  
Van de Grutto en de Wulp zijn geen nesten gevonden. Toch zijn er in ons 
zoekgebied evenveel paren met jongen als vorig jaar gesignaleerd.  
In totaal hebben we de landerijen van een 15-tal agrariërs bezocht. Het 
gebied bestond uit 80 ha gras-land en 200 ha bouwland. 
 
Kievit: 109 nesten 82 uit ( maar 5 nesten in grasland) 
 

Scholekster 13 nesten 9 uit 
 

Tureluur 1 nest  1 uit ( wel meerdere paren aanwezig) 
 
Vooral bij de Kievit is er, wat aantal nesten betreft, een lichte stijgende lijn, 
te constateren. Daarom gaan we met veel vertrouwen het seizoen 2014 
tegemoet . Namens Rudie Grouwstra en Wim van Riel, 
 
Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Wintervoedering 
In 2013 was wintervoedering van vogels niet nodig. Bij uitzonderlijk koude 
omstandigheden wordt het draaiboek uit de kast gehaald en uitgevoerd. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Cursussen 
In 2013 waren er geen cursussen. Mochten er mensen zijn die interesse 
hebben om cursussen te organiseren, dan graag aanmelden bij Margriet 
Heuvellink of een van de leden van het bestuur. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Excursies  
We hebben in 2013 5 excursies georganiseerd, waaraan in totaal ruim 60 
personen hebben deelgenomen. De verborgen schatten van de Weseper 
Enk en Haarbelten werden onthuld door de pas afgestudeerde 
natuurgidsen Popko Hut en Gerrit Jansen. De wandeling door de 
Roeterwaard, aan de overkant van de IJssel, was zeer de moeite waard. 
Bertina Heijnens was toen onze gids. De vroege vogelexcursie o.l.v. Jan 
Klungers was, ondanks de ijzige kou, zeer de moeite waard. Gerard 
Schulten heeft ons de parels van de bloeiende bermen laten zien, zoals 
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de Bremraap. Ook toen was het koud. Tot slot de paddenstoelenexcursie 
met ruim 17 deelnemers o.a. uit Zwolle. Deze was een groot succes. 
Meer dan 30 soorten paddenstoelen hebben we gezien en Atte van den 
Berg heeft op zijn eigen kundige wijze uitleg gegeven. 
Sinds mei 2013 is Margriet Wegman uit Wesepe de coördinator van de 
werkgroep Excursies. De eerste contacten over samenwerking met IVN 
Raalte en Deventer op het gebied van activiteiten zijn gelegd. Het streven 
is te komen tot afstemming en tot deelname aan activiteiten over en weer. 
Tot slot een oproep aan de leden: heb je een idee over een excursie of 
lezing, laat het ons weten. 
 
Hanny van der Werff.  
 
 

Jaarverslag De Grutto 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2013 vier keer verschenen.  
Naast de papieren versie is de Grutto ook op onze site te vinden. 
De oplage van het blad is in 2013 gestabiliseerd op 240 boekjes. In 2010 
was de oplage nog 185 boekjes per nummer. In 2011 steeg de oplage 
naar 225 boekjes en in 2012 naar 240 boekjes. 
Er waren in 2013 16 betalende adverteerders. 
De inhoud vertoont nog steeds groei. Het record aantal binnenpagina’s 
van het februarinummer van 2011 en 2012 van 36 pagina’s ging in 
februari 2013 omhoog naar 40 pagina’s. Ook de andere nummers zijn het 
afgelopen jaar dikker geworden. Mede dankzij de mensen die kopij 
aanleveren is dit mogelijk. Vermeldenswaard hierbij is de 10 jarige Finet 
Bosman, die een verslag van de paddentrek heeft geschreven. 
De ploeg gruttobezorgers bestaat nu uit 13 mensen. Ook hen wil ik graag 
bedanken voor hun inzet. 
En tot slot: suggesties en ideeën voor en over het blad zijn zeer welkom! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Uitbreiding heemtuin  
Binnenkort wordt de heemtuin Veermans Hof IJsselflora een stukje 
uitgebreid. De heemtuingroep had een verzoek bij het Weijtendaal 
ingediend om de berberishaag, tussen de heemtuin en het Weijtendaal, te 
vervangen voor een nieuwe heg, omdat de heg erg slecht werd. De 
bewoners van het Weijtendaal klaagden ook dat ze niet in de heemtuin 
konden kijken vanwege de hoge heg. Tijdens het samen bekijken van de 
heg kwam dhr. J. Bakker van de Raad van Bestuur met het voorstel om 
een stukje gras aan de heemtuin toe te voegen. Eigenlijk zaten we niet te 
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wachten op meer onderhoudswerk, maar een stukje erbij is altijd mooi. Dit 
meldden we dan ook.  
Nu is het volgende afgesproken: De berberishaag wordt gerooid. Er komt 
een hek rondom het stukje gras en het Weijtendaal blijft het stukje gras 
onderhouden in overleg met de werkgroep. Het plan is om het stuk gras 
niet meer wekelijks te maaien, maar slechts een aantal keren in het 
seizoen, zodat het een beetje gaat verwilderen. We wachten het resultaat 
af en kijken dan of we er nog meer mee willen doen. 
Het probleem van de slechte heg, die ook nog eens lastig te onderhouden 
was door de vreselijke stekels, is nu opgelost en de bewoners van het 
Weijtendaal kunnen straks vrij kijken in de heemtuin! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2013 - januari 2014 
De gebruikte afkortingen: DuW = Duursche waarden;  
BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = Buitenwaarden Wijhe; BvL = 
Boskamp, van Laakstraat; WbD = waterberging bij Daslever.  
De Romeinse cijfers XII en I staan voor de maanden. Tussen ( ) staat het 
aantal vogels. 
De korte waarnemingsperiode en de afwezige winter is van invloed 
geweest op de waarnemingen. 
 
De waarnemingen 
Wilde Zwaan : 12-I BuW Slaapplaats (8); 26-I Wijhe loswal (12) 
overvliegend zuid, BuW (2). 
Kolgans : XII-I BuW, BuH, (zeer talrijk). De slaapplaatstelling BuW op 12 
januari 2014 08:00-08:30 uur gaf naar schatting 2800 vogels. Een tweede 
slaapplaats bevindt zich waarschijnlijk in de Marlerwaard waar omstreeks 
08:15 uur een paar duizend ganzen opvlogen.  
Grauwe Gans : XII-I Buw, BuH (talrijk). 
Brandgans : XII-I BuW, BuH (100-200); 25-I Boerhaarseweg, 
Kloosterbrug (28). 
Grote Canadese Gans : XII-I BuW, BuH, DuW (5-20). 
Nijlgans : XII-I BuW, BuH (tamelijk algemeen in klein aantal). Op 23-I op 
ooievaarsnest in BuH (paar), nog aanwezig op 26-I. Op 31-I in BuW een 
Nijlgans met een volledig witte kop. 
Smient : XII-I BuW, BuH (talrijk). 
Kuifeend : XII-I BuW, BuH, DuW, diverse weteringen (algemeen, enkele 
vogels tot 50-100). 
Pijlstaart : 23-I BuW (enkele) tussen Smienten. 
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Grote Zaagbek : 21-XII Soestwetering, Kotterikbrug (1paar); 28-XII 
Baarlose Kolk (3 vrouw), DuW (3 vrouw); 18-I DuW (5 vrouw, 1 man); 18-I 
Soestwetering, Boerkampbrug (1man); 25-I Soestwetering, Bruinsweg (1); 
31-I Wijhe, IJssel (3 vrouw), Soestwetering, Bruinsbrug (1 paar). 
Nonnetje : 23-I BuW (2 man, 3 vrouw); 18-I DuW (4); 26-I BuW (2 man); 
31-I BuW (1 paar). 
Aalscholver : XII-I BuW Op slaapplaats (10-30 vogels). Dit is veel minder 
vergeleken met vorige jaren. 
Dodaars : 25-I Zandwetering, Rietbergstraat (1), Soestwetering 
Bremmelerstraat (1); 31-I Soestwetering/Zandwetering, Bruinsbrug (2). 
Grote Zilverreiger : XII-I De slaapplaats in BuW wordt door 10-15 
Zilverreigers gebruikt. ‘s Ochtends vertrekken ze naar de BuW, BuH en 
weilanden ten noorden van Wijhe en komen in de loop van de middag 
weer terug. Een slaapplaats in de DuW heeft waarschijnlijk een groter 
aantal gasten. Deze foerageren in de DuW en weilanden ten zuiden van 
Wijhe. 
Zeearend : 28-XII BuW (1); 18-I DuW (1).  
Smelleken : 27-XII Vettewinkelweg (1). 
Ruigpootbuizerd : 23-XII Lierderholthuisweg (1). 
Meerkoet : XII-I BuW, BuH, DuW (talrijk); algemeen in BuW, BuH, DuW, 
weteringen etc. 
Ransuil : 30-I Wijhe (1 gehoord). 
Groene Specht : I De Gelder 
(geregeld gehoord). 
Pestvogel : 27-XII Vettewinkelweg (1). 
Staartmees : 6-I Boskamp, 
Diepenveenseweg (6). 
Groenling : 29-XII WbD  
(ongeveer 60). 
Merel : 5-1 DuW (18); 30-I 
Diepenveenseweg (10). 
Kramsvogel : 5-I DuW (80); 6-I 
Boskamp, Diepenveenseweg (5); 30-I 
Boskamp, Diepenveenseweg (2). 
Koperwiek : 5-I DuW (1). 
Grote Lijster : 23-XII Kappeweg (1 zingend); 5-I Kappeweg (2). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Marijke Berendsen, Fam v/d Berg, 
Ronald Boerkamp, Jose Eijkelkamp, Hennie Otterman, Elly Smink-
Niehoff, Alice Sotthewes, en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

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 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-525243 Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 
 

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  
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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. 

 

 


