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Van de redactie 
Niet alleen de afgelopen winter was erg zacht, ook de afgelopen maanden 
kwam de gemiddelde maandtemperatuur hoger uit dan normaal. Hierdoor 
is de natuur nog steeds een maand vroeger en veel groener dan vorig 
jaar. Is dit een gevolg van klimaatverandering? 
Niet veranderd in dit nieuwe nummer van de Grutto zijn de bekende 
rubrieken. Zo vind je bijna helemaal achterin weer de gebruikelijke, 
interessante vogelwaarnemingen. De IJsselboswachter was weer op pad 
en er staat weer een leuk artikeltje voor de jeugd in dit blad. 
De secretaris heeft weer gezorgd voor de notulen van onze 
jaarvergadering en de heemtuin zorgde voor verrassingen. In die 
heemtuin kun je gaan genieten tijdens een ommetje of rondleiding, of je 
kunt er aan de slag. Of zou je liever coördinator willen worden van een 
van de werkgroepen of begeleider van de IJsselnatuurkids? 
In dit nummer is hierover van alles te lezen en….. nog veel meer! 
 
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: 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! 
Wil je meer info, bel dan eens met Bertina Heijnens, tel. 06-10807822 of 
Popko Hut, tel. 0570-525171. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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Activiteiten 
Over alle onderstaande en eventuele nog te organiseren activiteiten van 
IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat een week van tevoren (nadere) 
informatie in de plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en 
op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 
Bezoek de heemtuin 
U kunt weer elke dag een ommetje maken door heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora of vanaf een bankje genieten van de tuin. De toegang is vrij, 
maar een gift in de gleuf van het schuurtje wordt zeer op prijs gesteld. Er 
staan bij veel planten naambordjes zodat u uw plantenkennis weer op peil 
kunt brengen. Als u vragen heeft kunt u altijd op woensdagavond of 
donderdagochtend langskomen. Dan wordt er door vrijwilligers in de 
heemtuin gewerkt.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin aan de 
Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleidingen wordt u door een gids 
meegenomen door de heemtuin en worden de verhalen achter de 
bloemen en planten verteld. 
De rondleidingen worden gegeven op vrijdag 13 juni en 18 juli.  
De aanvangstijd is 19.00 uur en de rondleiding duurt ongeveer 5 kwartier. 
U hoeft zich niet van te voren op te geven en een vrijwillige gift wordt op 
prijs gesteld. 
Informatie: Annet van der Veen tel. 0570-523937 of 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
Voor rondleidingen voor groepen op afspraak kan er contact gezocht 
worden met Bep Teunissen, tel. 0570-522029 of ejhteunissen#hetnet.nl. 
 
Kom werken in Veermans Hof IJsselflora!!! 
In heemtuin Veermans Hof IJsselflora is altijd werk te doen. Voor dat werk 
kunnen we vele handen gebruiken. De klussen variëren van licht tot 
zwaar, zoals bijvoorbeeld paden schoffelen, harken, houtwerk schuren en 
verven, naambordjes plaatsen, gras en andere planten, zoals 
Paardenstaarten, Zevenblad en Wederik waarvan er teveel zijn, 
verwijderen uit de perken,  
Zolang het zomertijd is zijn elke woensdagavond vanaf 19:00/19:30 uur 
tot ongeveer 21:00 uur mensen aan het werk in de heemtuin. Ook op 
donderdagochtend vanaf 9:00/9:30 uur werkt er een groepje. Iedereen, 
die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en houden, is 
welkom! Ook als je maar incidenteel kunt.  
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Het werk in de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus 
ook als je geen verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
Lijkt je het leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat, meld je dan bij Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel. 0570-523937. 
 
 

Activiteiten elders 
Gezinsexcursie Vogelzang in het 
Boetelerveld  
Zaterdag 10 mei 2014  
Locatie: Boetelerveld, Schoonheetenseweg, 
Raalte, de parkeerplaats achter 
huisnummer 19.  
Start: 8:00 uur  
 
Gezinsexcursie “Op zoek naar waterdiertjes” 
Zaterdag 21 juni 2014, tijdens de landelijke waterdagen. 
Locatie: kijk op www.ivn.nl/raalte voor de exacte locatie. 
Start: 10:00 uur. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
IJsselnatuurkids 
Op bijna elke éérste woensdagmiddag van de maand van  
14:00 – 16:00 uur is er een activiteit van de jeugdclub IJsselnatuurkids. 
Deze jeugdnatuurclub is ontstaan door samenwerking met 
Staatsbosbeheer. 
Voor 2014 staan nog de volgende activiteiten op het programma: 
 

Datum   Activiteit  Locatie  
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. 
 
 

Huisjesslak 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
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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. 
 
 

Webredactie 
Met ingang van heden, 16 mei 2014, 
neemt Annet van der Veen het plaatsen 
van nieuwsberichten en activiteiten op 
de site van IVN-afdeling “de Grutto” 
over van Ernst Noordhuis. Ernst blijft de 
site verder wel beheren. 
Mocht je een stukje hebben wat op de site geplaatst kan worden dan 
graag sturen naar: webredactie#ivn-wijhe-olst.nl. 
Stuur altijd een kopie van een persbericht met een goede originele foto 
naar mij, dan kan ik het als activiteit plaatsen. Zonder goede foto kan het 
bericht niet als activiteit geplaatst worden.  
 
Annet van der Veen. 
 
 

Notulen jaarvergadering IVN-afdeling Wijhe-Olst  
Datum:  woensdag 26 maart 2014 
Plaats:  Het Langhuus te Wijhe 
Aanwezig: 23 leden  
Afgemeld: 1 lid 
   
1. Opening en mededelingen 
Hanny opent de vergadering. Ze opent zoals gewoonlijk weer met een 
gedicht. Voor vandaag heeft zij gekozen een gedicht van Leo Vromans uit 
de bundel “De roomborst van Klaas Vaak”. 
 

DE EENVOUD VAN BEUKEN 
Liep ik vijftien meter boven de grond 

Huisjesslak 
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door de kroon van een beukenwoud 
en tastte tussen de twijgen rond 
dan denk ik dat ik meer verstond 
waarom ik van ze houd. 
 

En kroop ik vijf voet de aarde in 
zo traag als hun wortels gaan 
dan dronk ik de ware waarde in 
van hun aaise groei en staarde in 
de poriën van mijn bestaan. 
 

Maar zit ik met mijn gebroekte stramme 
hoewel goed bedoelde hammen 
op het schijnbaar vriendelijk mos 
op de schijnbaar gladde stammen 
van het schijnbaar simpele bos. 
 

De aarde wordt het best genoten 
met onze ogen half gesloten. 

 

- Bestuursmutaties:  
Wordt onder 5 aan de agenda toegevoegd. 
- Afwikkeling brug Infocentrum 
Staatsbosbeheer is deze week begonnen met het uitbetalen van de 
schade aan de diverse mensen. De brug is inmiddels aangepast en weer 
open voor het publiek. Het lijkt nu veiliger maar mooi is anders. 
- Uilenexpositie Infocentrum 
Door de werkgroep Uilen is in het Infocentrum Den Nul een uilenexpositie 
ingericht. Het ziet er fantastisch uit, iedereen is enthousiast over het 
resultaat. De expositie loopt tot eind mei. 
- Cursus tuinreservaten 
De cursus gaat door en start in april/mei. Er kunnen nog mensen bij. 
 
2. Verslag van de jaarvergadering op 20 maart 2013 
- N.a.v. punt 7: evaluatie bestuursbeleid: Vanuit de ledenvergadering 
wordt geïnformeerd naar de activiteiten van de werkgroep PR. Zie verder 
onder punt 5. 
- Verder geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag 2013 secretaris 
 De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag .  
3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2013 

- Inhoudelijk zijn er geen vragen zodat de verslagen voor 
kennisgeving worden aangenomen. Hanny spreekt namens het 
bestuur haar dank uit voor het vele werk dat ook in 2013 weer door 
de werkgroepen is verricht.  

Beuk 
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-  Gerrit Jansen heeft samen met een aantal vrijwilligers het 
afgelopen jaar een aantal inventarisaties uitgevoerd in de buurt van 
Wesepe. Hij wil deze werkzaamheden onderbrengen in de  
werkgroep Boeiende Bermen. Gerard Schulten gaat samen met 
Gerrit hier verder mee. 
- Naar aanleiding van de jaarverslagen deelt Gerrit Jansen mee dat 
er in 2014 een IVN-zomerkamp wordt georganiseerd. Hij is gevraagd 
een excursie te organiseren. Hij denk aan de Waterranonkel in de 
Averlosche Vloedgraven. Hij neemt hierover contact op met het 
waterschap. 

3.3. Financieel jaarverslag 2012 
- Het financiële jaarverslag geeft geen aanleiding tot het stellen van       
vragen. De vergadering gaat akkoord met het verslag. 
- Vorig jaar is de ledenvergadering akkoord gegaan met minimaal 
€ 4000,- aan reserves. 
- Het IVN wordt in toenemende mate afhankelijk van gelden van 
derden, zo hebben wij al een aantal keren gelden ontvangen van het 
Rabo-coöperatiefonds. In het verlengde hiervan roept Ernst leden op 
om te gaan collecteren voor het Anjerfonds. Een deel van de 
opbrengst komt dan ten goede aan het IVN Wijhe-Olst. Liefhebbers 
kunnen zich bij hem melden.  
- De vergadering complementeert Ernst met de wijze waarop de 
jaarrekening is opgesteld. 

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

 
4. Financiën 
Begroting 2015 
- In de begroting is een bedrag opgenomen voor het organiseren van een 
natuurontbijt op 7 juni aanstaande. Naar aanleiding hiervan vertelt Hanny 
dat niet gekozen is voor een traditioneel natuurontbijt, maar voor een 
ouder-kind activiteit in de theetuin “het Bedoeninkje”, Daslever 1, Wijhe. 
- Bij de cursussen wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers een eigen 
bijdrage betalen. 
- De vergadering kan akkoord gaan met de begroting voor 2015. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
Reserve lid was Marth van Roy, zodat de kascontrolecommissie 2015 
bestaat uit de heer Gerard Overmars en Marth van Roy. Tot reserve lid 
wordt met algemene stemmen benoemd Petra Verhagen. 
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6. Bestuursmutaties 
- Petra Verhagen is aftredend en niet verkiesbaar. Hanny bedankt haar 
voor haar inzet binnen het bestuur. Petra is lid van het IVN vanaf 1999. 
Petra geeft aan nog wel actief te blijven binnen de afdeling en de 
werkgroepen. Hanny overhandigt haar een bos bloemen en een 
cadeaubon.  
- Gerard Schulten is formeel aftredend en niet herkiesbaar. Omdat Gerard 
de werkgroepen vertegenwoordigt binnen het bestuur is de werkgroepen 
gevraagd om met een opvolger te komen. Dit is tot nog toe nog niet 
gelukt. Met Gerard is afgesproken dat hij nog zolang in het bestuur blijft. 
 
7. Evaluatie bestuursbeleid 
Werkgroep PR 
- Tijdens de ledenvergadering in 2013 is aangedrongen op een snelle 
aanpak van de PR. Inmiddels is er een werkgroep samengesteld die zich 
hier mee bezig houdt. Hanny coördineert e.e.a. Er zijn afspraken gemaakt 
met de verschillende huis aan huis bladen over publicatie van IVN 
mededelingen. Ook is er overleg geweest met de Stentor. Met als 
resultaat dat er regelmatig iets over het IVN vermeld wordt.   
- Inmiddels is de afdelingsfolder uit. De werkgroep wordt 
gecomplimenteerd over het uiterlijk.  
- Vanuit de ledenvergadering komt de vraag om vaker het IVN te 
promoten op markten. Hanny kan melden dat ook hieraan wordt gewerkt. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
- Gerrit Jansen: In de sloot waar hij in overleg met het waterschap 
inventarisaties heeft uitgevoerd is dit voorjaar gebaggerd. Gerrit is bang 
dat dit de nekslag is voor de Fijne Waterranonkel, een vrij zeldzame plant. 
Jaap zal hier Gerrit Jan van Dijk van het waterschap op aanspreken. 
- Jaap roept de aanwezige leden en ook de niet aanwezige leden op voor 
de provinciale ledendag op 24 mei in het Buitencentrum in Nijverdal. Deze 
dag wordt georganiseerd door de IVN afdelingen Hellendoorn-Nijverdal. 
Raalte, Deventer en Wijhe-Olst. Hij hoopt dat in tegenstelling tot de 
voorgaande jaren er veel leden uit Wijhe-Olst deze dag bezoeken. Het ligt 
in ieder geval niet aan het programma. 
- Niets meer aan de orde zijnde sluit Hanny onder dankzegging de 
vergadering. Na een korte pauze, heet zij de nieuwe aanwezigen van 
harte welkom en geeft het woord aan Ton Dekker, voorzitter IVN afdeling 
Deventer en lid van de werkgroep Vleermuizen. Ton Dekker neemt ons 
mee in de wonderlijke wereld van de vleermuis, soms een dier waar 
mensen angstig voor zijn, maar ook een dier dat interessant en nuttig is. 
 
Jaap Gerkes, secretaris.          10 april 2014 
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Voor de jeugd 
Voorjaarsperikelen 
Als het weer wat zonniger en warmer 
wordt en er valt regelmatig regen, dan 
komen de slakken te voorschijn. Ze gaan 
op zoek naar een partner om te paren en 
bij de meeste slakken is dat iets heel 
bijzonders: ze zijn zowel mannetje als 
vrouwtje. Dat noem je met een mooi 
woord: hermafrodiet.  
Ze kunnen dus elkaar bevruchten en dat 
betekent natuurlijk dat er dubbel zoveel 
eitjes worden gelegd, want slakken 
leggen eieren. 
 
Eitjes van slakken worden in de grond gelegd. Met het voorste deel van 
de voet graaft de slak een kuiltje en legt er steeds een paar eitjes in, 
totdat alle eitjes gelegd zijn. Het kuiltje wordt dicht gemaakt en de slak 
gaat weer op pad. De eitjes komen een paar weken later uit. 
Huisjesslakken die net uit het ei zijn gekropen, hebben al een huisje op 
hun rug. Ze zien er net zo uit als hun moeder of…. is het hun vader? 
De kleine slakjes eten eerst hun eischaal op en gaan dan pas op zoek 
naar ander eten: algen, blaadjes of knoppen, maar ook rottende groenten 
en paddenstoelen worden met smaak opgepeuzeld. 
Om te groeien moeten ze natuurlijk eten, net als jij. Meestal doen ze dat 
’s nachts, als jij al in je bed ligt. Maar als je ’s morgens op staat kun je 
vaak wel zien of er slakken zijn geweest. Ze laten een mooi glinsterend 
slijmspoor achter. 
 
Leg op een koele vochtige plek in de tuin eens een paar gepropte kranten 
neer, die je steeds vochtig houdt. Laat onder de kranten een beetje 
ruimte. Je zult zien dat er slakken onder kruipen. Bekijk de huisjes van 
deze slakken goed. Kijk de volgende dagen nog eens of het dezelfde 
dieren zijn. 
En ben je de Huisjesslakken en de Wijngaardslak al tegengekomen in 
deze Grutto? 
 
Bron: Zwols Natuur Tijdschrift. 
 
 

Wist u dat….. 
De Aardhommel de meest getelde bijensoort is tijdens het eerste 
landelijke bijentelweekend. Dat werd zondag bekend gemaakt door het 

Naaktslak 
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VARA radioprogramma Vroege Vogels. In totaal zijn er meer dan 1300 
bijen geteld. De aardhommel werd in meer dan 200 tuinen gezien. 
 
 

De RABO-brug is af! 
Vorig jaar mei ontving de heemtuin 
een groot bedrag van het 
Coöperatiefonds van de Rabobank 
voor het vervangen van afrastering 
en het bouwen van een nieuwe 
brug. 
In dit voorjaar is de oude 
afrastering door  vrijwilligers van 
de heemtuingroep en Ernst 
Noordhuis verwijderd en de nieuwe 
aangebracht. Daardoor ziet het er 
weer mooi uit. Allemaal heel erg 
bedankt voor de hulp bij het vele 
werk! 
Doordat de waterstand steeds te 
hoog was kon er pas in april 2014 
gestart worden met het bouwen 
van de brug. Het 
‘bruggenbouwteam’, Ernst 
Noordhuis en Arno Siemann, heeft 
zich gebogen over de aanschaf 
van de materialen en het bouwen 
van de nieuwe brug. De brug is bij het schrijven van dit stukje bijna af. 
Ook de bouwers: heel erg bedankt voor het verzetten van het vele werk!!! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
In de serie Op pad met de IJsselboswachter trek 
ik de laarzen aan en ga elk seizoen een keer op pad met mensen die 
betrokkenen zijn bij onze mooie staatsbosbeheergebieden in Salland. 
Voor mij en mijn gasten zijn deze uitjes geweldig leuke en interessante 
buitenbelevingen. 
 
Deze keer ga ik op stap met Hans van Zaaijen op landgoed ’t Nijendal bij 
Olst. Hans woont hier samen met zijn vrouw op de jachtboerderij de  

Bruggenbouw 
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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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Sponsors 
 

IVN-afdeling De Grutto 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

Rabobank Apotheek Wijhe 
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Hoogenkamp, omringd door velden en bossen. We besluiten de 
Hanzebosroute te wandelen. 
Buiten worden we door lentekleuren en lentegeluiden begroet. Toch is het 
pas eind februari. Vlakbij staat de Hazelaar al volop in bloei tegen een 
gele achtergrond van het nog steeds bloeiende Mosterdzaad. Wat een 
prachtig gouden plaatje in het verder nog kale bos. Elke winter kijk ik weer 
reikhalzend uit naar de eerste purperen pluimpjes van de 
stamperbloemen. Want dan is de lente bijna in aantocht. Uit de piepkleine 
bloempjes groeien in de herfst de bruine hazelnoten met hun groenige 
krulkraagje. Nu is de struik versierd met duizenden bungelende  
zwavelgele bloeikatjes. Voor bijen één van de eerste lekkernijen na een 
lange winter.  
 
Hans vertelt dat hij en zijn vrouw al 20 jaar met zeer veel plezier op het 
landgoed wonen. ’t Nijendal hebben ze in hun hart gesloten. Omringd 
door de prachtige natuur en de 
gezellige buurtschap Eikelhof, 
koesteren ze met veel zorg de 
jachtboerderij uit 1841. Lang geleden 
kwam Prins Hendrik hier voor de 
jachtpartijen. 
 
Zijn u de imposante haagbeuken op 
de Jachtlaan al eens opgevallen? 
Geen rechte gladde beukenstammen 
zijn er te vinden. Wel kronkelige 
stammen met veel ronde bulten, 
kuilen en groeven. Soms lijkt het wel 
of er een netwerk van lijnen zichtbaar 
is zoals bij een netpanty. En zoekt u 
dan ook eens naar een boom met 
een wel heel bijzondere vergroeiing 
van 3 stammetjes. Ook in de natuur 
is iedereen anders. 
 
Allerlei meesjes kwetteren er al lustig 
op los. De Zwarte Specht laat zich 
ook horen. Een waar feest is altijd de ontmoeting met de reeën. Helaas 
hebben we vandaag dat geluk niet. Maar langs de slootkant zijn de 
sporen van hun wissels wel goed te zien. Het landgoed biedt dan ook een 
geweldig goed leefmilieu voor deze prachtige elegante dieren. Akkertjes 
met veel voedsel, bosranden om te schuilen en bos voor de nacht. En als 
dan de seizoenen in al hun glorie van jaar tot jaar voorbij trekken dan kun 
je stille verwondering en geluk ervaren voor al dat moois dat je mag 
beleven. Dan kun je uren genieten van de spelende vossen, van de 

Vergroeide boom 
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uilskuikens van de Bosuil die hun eerste vliegpogingen ondernemen en 
van de vechtende reebokken die hun territorium afbakenen. Tijdens het  

vertellen geniet Hans nog zichtbaar na van deze bijzondere 
ontmoetingen.  
 

Bij thuiskomst 
bekijken we 
het fotoboek 
waarin de 
ontwikkeling 
van de 
boerderij is 
vastgelegd. Nu 
grazen de 
schapen er 
tevreden, 
scharrelen 
kippen rond en strijken Ringmussen op de voedertafel neer. Agrarische 
taferelen en jachtpartijen zoals vroeger zijn er niet meer. Veel te zien, te 
horen en te beleven is er nog steeds. 
 
Op zaterdag 26 juli 2014 wordt op het landgoed weer de jaarlijkse Rogge-
oogstdag georganiseerd. Ook Hans is dan weer van de partij om te 
helpen. Het is altijd een gezellige happening. 
Of kom eens mee op een Staatsbosbeheer excursie. 
Meer informatie over excursies en arrangementen vind je op de websites 
www.staatsbosbeheer.nl en www.infocentrumijssel.nl. 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

Weer terug in de heemtuin 
Haarlems Klokkenspel en Wijngaardslak  
Tijdens de rondleiding van vrijdag 25 april 
door de heemtuin deden we een 
hernieuwde ontdekking. Al een aantal jaren 
waren we het Haarlems Klokkenspel kwijt. 
Dit is een plantje dat hoort bij de familie van 
de Knolsteenbreek, alleen is het Haarlems 
Klokkenspel een zogenaamde Stinzenplant. 
Een Stinzenplant is een gekweekte plant 
die verwilderd is en tegenwoordig 
ingeburgerd is. Stinzenplanten komen voor 
op beschaduwde grasgrond en langs Haarlems Klokkenspel 

Hazelaar 
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bospaden bij buitenplaatsen. In de heemtuin staat hij tegenover “Het 
tuintje van Jan”, dat 
rechts voor het schuurtje 
ligt. 
Na de rondleiding vond ik 
ook nog een 
Wijngaardslak, waarvan 
ik dacht dat die 
ondertussen niet meer 
voorkwamen in de 
heemtuin. Tóch wel dus! 
Hij zit op een 

boomstronk. Leuk, al die hernieuwde ontdekkingen! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari - april 2014 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers II-IV staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 
Deze periode geeft het normale beeld van vertrekkende wintergasten en 
terugkerende zomergasten. Een voor ons gebied opvallende waarneming 
was die van de Roodhalsgans . Deze gans broedt in een beperkt gebied 
in de noordelijke Russische toendra en overwintert grotendeels in Oost 
Europa. In Nederland is het een wintergast in uiterst klein aantal. 
Grutto ’s worden doorgaans in de eerste helft van maart in de BuH in 
enige honderdtallen waargenomen, maar niet dit en vorig jaar. Wel waren 
er in de tweede helft van maart geregeld groepjes van maximaal 
10 vogels ten oosten van de Soestwetering waar te nemen vanaf de 
Boerhaarse weg en in de omgeving Bremmelerstraat. Ook vorig jaar 
waren er in die periode opvallend veel Grutto’s ten oosten van de 
Boerhaarse weg, die in april weer verdwenen waren. Er zijn geen 
waarnemingen van broeden in dit gebied.  
Scholekster s en Kievit en broeden grotendeels in pas geploegde 
maïsakkers en in klein aantal in grasland in de buitenwaarden. Niet 
duidelijk is of de jongen ook grootgebracht kunnen worden op de akkers. 
Scholeksters vertonen een duidelijk patroon. Terugkeer uit hun 
winterkwartier, de Waddenzee, begin februari. Maximaal gebruik van 
gezamenlijke slaapplaats medio maart. Daarna geleidelijke verspreiding 
naar de akkers en afnemend gebruik van de slaapplaats. 

Wijngaardslak 
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Meer gedetailleerde waarnemingen over Patrijzen, roofvogels, 
stadsvogels, uilen en weidevogels en waarnemingen voor atlasblok 27-26 
van de Vogelatlas, worden later dit jaar door de desbetreffende 
werkgroepen gerapporteerd. 
 
De waarnemingen 
Wilde Zwaan : 5-IV Loswal Wijhe (7) overvliegend richting Deventer. Deze 
wintergast is doorgaans in maart vertrokken. 
Grauwe Gans : 21-IV BuW (drie families met kuikens) eerste 
waarneming). 
Kolgans : Op 25-II werden 1500 Kolganzen geteld op de slaapplaats bij 
Wijhe. De overwinteraars zijn in maart vertrokken. Drie tot vier paar zijn 
gebleven en waren in april geregeld te zien in BuW en BwH. 
Indische Gans met Grauwe Gans : 21-IV BuW (1 paar). Elk jaar verblijft 
er meestal een Indische gans in de BuW, soms wordt er ook gebroed 
maar jongen zijn nooit waargenomen. 
Grote Canadese Gans : II-III BuW, BuH, DuW (5-20), 5/25-IV BuW 
(enkele paren). 
Brandgans : Op 25-II werden 350 Brandganzen geteld op de slaapplaats 
bij Wijhe. De overwinteraars zijn in maart vertrokken. Een zeer klein 
aantal is gebleven. 4-IV BuW (1 paar); 21-IV BuW (7). 
Brandgans met Grauwe Gans : 21-III BuW (1 
paar). 
Roodhalsgans : 8-III BuW (1) tussen Kolganzen. 
Nijlgans : II-IV BuW, BuH, DuW (enkele paren tot 
20 vogels). 
Bergeend : 2-III BuW (3 paar), 29-III (2 paar), 5-
IV (2 paar), 21-IV (3 paar). 
Mandarijneend : 2-II 
Zandwetering/Holtermanpad (5 man, 1 vrouw); 25-III Soestwetering, De 
Gelder (1 paar); 10-IV Zandwetering, De Gelder (1 man). 
Kuifeend : II-IV BuW, BuH, DuW, weteringen (algemeen in klein aantal). 
Nonnetje : 3-II Hengforderwaarden (7). 
Grote Zaagbek : 29-III DuW, Fortmond (1). 
Brilduiker : 3-II Hengforderwaarden (2). 
Krakeend : 25-III Soestwetering brug naar Windesheim (1 paar); 29-III 
BuW (2-3 paar), 5-IV (3 paar), 23-IV (6); 29-III Fortmond (1 paar). 
Smient : II-III BuW, BuH, DuW (zeer talrijk); 24-II Soestwetering (8); 29-III 
BuW ongeveer 20, daarna geen waarnemingen. 
Slobeend : 29 III BuW (ongeveer 100); 5-IV BuW (ongeveer 30); 21-IV 
BuW (4 paar). 
Zomertaling : 4-IV BuW (1 paar), 21-IV (2 man), 23-IV (1man). 
Wintertaling : 29-III Fortmond (1 man); 21-IV BuW (1 man, 4 vrouw). 
Fazant : 25-III Boerhaarseweg (2 vrouw, 1 man). 
Dodaars : 3-II Hengforderwaarden (1); 29-III Wijhe, bij veerpont (1). 

Roodhalsgans 
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Fuut : II-IV BuW, DuW (meerdere paren). 
Aalscholver : II-IV Langs IJssel algemeen. 
Grote Zilverreiger : II BuW, BuH, DuW (geregeld enkele vogels); 25-II 
Wijhe slaapplaats (6). 
Blauwe Reiger : IV BuW 2 kolonies, ?2 nesten en ?5 nesten. 
Lepelaar : 11-IV DuW (1) overvliegend naar westen; BuH 17-IV (5) 
foeragerend; 23-IV BuW (1) overvliegend naar noorden. 
Wespendief : Medio april De Gelder (twee onzekere waarnemingen), 
daarna niet meer. 
Bruine Kiekendief : 5-IV, 6-IV Vorchterwaarden tegenover loswal Wijhe 
(1). 
Blauwe Kiekendief : 23-IV Marlerwaarden (1 vrouw). 
“Wouw” : II-IV Hengforderwaarden (enkele waarnemingen); begin april 
sluis Soestwetering/Wolbroekerpad (baltsend paar); 11-IV Fortmond (1). 
Zeearend : 6-II Hengforderwaarden (1). 
Boomvalk : 24-IV Horstweg, eerste waarneming, 26-IV (1 paar); 26-IV 
Fortmond (1). 
Kraanvogel : 24-II (ca. 100) overvliegend Kappeweg. 
Scholekster : Slaapplaatstelling Vorchterwaarden 15-III (86), 5-IV (2); 26-
III Boerhaarse weg (2); 26-III Olst Bruinsweg (2); 29-III Olst Kotterikbrug 
(2); 23-IV Marlerwaarden (2 paar broedend). 
Kleine Plevier : 12-IV BuW (4), 23-IV (1). 
Watersnip : 14-IV BuH (4). 
Grutto : 12-III BuW (1) overvliegend; 22-III Boerhaarseweg (9), 25-III (10), 
29-III (6); 30-III oost Soestwetering bij Bremmelerstraat (8); 7-IV oost 
Boerhaarseweg (6); 20-IV Schippershuizen (? Broedpaar).  
Wulp : 16-III Kotterikstraat (2); 22-III Boerhaarseweg (8); 26-III Olst 
Bruinsbrug (2). 
Tureluur : 29-III Boerhaarseweg (2); 29-III Fortmond, Roetwaard (3); 20-
IV Schippershuizen (1); 23-IV Marlerwaarden (1). 
Witgat : 12-III BuW (1); 29-III BuW (1); 5-IV BuW (2); 11-IV DuW (4). 
Oeverloper : 26-III DuW (3); 5-IV BuW (1). 
Visdief : vanaf 12-IV IJssel, regelmatig. 
Koekoek : 24-IV dijk bij Herxen, gehoord. 
Ransuil : II-IV Park Wijhe (broedvogel). 
IJsvogel : 3-II Hengforderwaarden (1). 
Boerenzwaluw : 6-IV IJssel bij loswal (2) eerste 
waarneming. 
Huiszwaluw : 24-IV Herxen (1); 24-IV 
Rietbergerweg (1). 
Nachtegaal : 15-IV Fortmond (2) zingend. 
Gele Kwikstaart : 24-III DuW Mottenpad (1); 12-IV BuW (1), 14-IV (1); 23-
IV (5); 23-IV Marlerwaarden (1); 16-IV bij Mottenpad (1). 
Witte Kwiktaart : III-IV Overal tamelijk algemeen. 
Zwarte Roodstaart : 16-III Horstweg (paar); 22-IV Wijhe, Industrieweg. 

Huiszwaluw 
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Roodborsttapuit : 16-III Holstweg; (1 man); 19-IV Rietbergweg (1 man); 
27-IV Liederholthuisweg, Jansen, (1 vrouw). 
Grote Lijster : 19-III, 25-III Kappeweg, zingend. 
Rietzanger : 5-IV BuW, zingend. 
Braamsluiper:  13/14-IV Kappeweg (1); 17-IV Wijhe, zingend. 
Grasmus : 23-IV BuW (3-5). 
Zwartkop : 2-IV DuW, eerste zang; 4-IV Wijhe, eerste zang. 
Tjiftjaf : 22-III BvL (1); 23-IV BuW (1). 
Fitis:  23-IV BuW (5). 
Staartmees : II-IV De Gelder, Wijhe dorp, Olst, geregeld. 
Raaf: 5-IV Bij Paddepol (1) overvliegend. 
Goudvink : 2-II Fortmond (5). 
Putter : 23-IV BuW (1); 27-IV Liederholthuisweg (2). 
Kneu : 24-III DuW Mottenpad (1); 14-IV BuW (groepje). 
Rietgors : 16-III Holstweg; III-IV DuW, BuW, BuH, algemeen. 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Marijke Berendsen, Ronald 
Boerkamp, Marion Brouwer, Willem Denekamp, Jose Eijkelkamp, Margriet 
Heuvelink, Marian Lijftocht, Hennie Otterman, Wim van Riel, Karin van het 
Riet; Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, Alice Sotthewes, Henk Spanjers, 
Henk Wijnhof en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel. 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Natuurweb 
www.natuurbericht.nl 
- Klimaat: Natuur een maand vroeger en groener dan normaal. Uit 
waarnemingen van De Natuurkalender blijkt dat de ontwikkeling van 
planten nog steeds bijna een maand vroeger is dan normaal. Ook met 
vorig jaar is het verschil een maand.  
 
- Insekten: Eikenbomen hangen vol met aardappels. 
Het is een vreemd gezicht, eiken 
die begin mei zo op het eerste 
gezicht vol hangen met honderden 
aardappeltjes. Bij nadere 
bestudering blijken het echter 
geen aardappeltjes te zijn maar 
aardappelgallen. De zeer zachte 
winter lijkt zeer gunstig geweest 
voor het overleven van de 
Aardappelgalwesp.  
  

Aardappelgalwesp 
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Bestuur 
Voorzitter Hanny van der Werff  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9  8121 JG  Olst 
Penningmeester   Ernst Noordhuis penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0570-521770 Bereklauw 35  8131 GN  Wijhe 
Lid Gerard Schulten  ggm.schulten#kpnmail.nl 

 Tel.0570-521542 Pimpernel 16  8131 GH  Wijhe 
Lid  Petra Verhagen  p.verhagen1000#hotmail.com 
 Tel. 0572-355765 Lijsterbesstraat 114 8102 JS  Raalte 
Lid  Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid  Bernard Heijdeman  tel. 0570-523091 
 natuurmilieubeleid#ivn-wijhe-olst.nl 
Landschapsonderhoud   Oege Verhagen, tel. 0570-522765 
 landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl  
Padden   VACANT : info tel. 0570-524594 
 padden#ivn-wijhe-olst.nl 
Vogels   Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
  vogels#ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  roofvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Gerard Overmars  tel. 0570-532038 
 uilen#ivn-wijhe-olst.nl 
Weidevogelbescherming  Luud Steen  tel. 0570-522362 
  weidevogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Wintervoedering   Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
Veermans Hof IJsselflora Bep Teunissen  tel. 0570-522029 
 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
Boeiende Bermen  Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
 boeiendebermen#ivn-wijhe-olst.nl 
Cursussen  Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 margriet.heuvelink#gmail.com 
Lezingen, excursies Margriet Wegman tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugd  VACANT  
Redactie De Grutto   zie blz 1 
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Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat 
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij 
jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene 
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, 
gezondheid en energie. 

 
 

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

 
 


