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Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
 
Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 16,00) en donatie (€ 9,50) op bankrekening 
nummer: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de Grutto, Bereklauw 35, 
8131 GN  Wijhe. In verband met de afdracht aan het IVN dient u het 
lidmaatschap voor het volgende jaar vóór 1 december schriftelijk op te 
zeggen bij de penningmeester:  
Ernst Noordhuis, Bereklauw 35, 8131 GN  Wijhe. 
 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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Van de redactie 
Deze week was het onverwacht mooi nazomerweer. Toch ben ik aan de 
slag gegaan met dit nieuwe nummer van de Grutto. Want u wilt natuurlijk 
op de hoogte gebracht worden van de activiteiten die in het najaar door 
onze IVN-afdeling georganiseerd worden. Wil je graag de handen uit de 
mouwen steken? Zoals in elk herfstnummer van de Grutto ontbreekt 
natuurlijk niet het landschapsonderhoud. Dit nieuwe seizoen zal daar zelfs 
een geridderde knottende knar aan deelnemen. Ook de heemtuin kan, 
zeker op de Landelijke Natuurwerkdag van 1 november, weer wat handen 
gebruiken. Iets leren over de natuur kun je tijdens de verschillende 
excursies en de geplande lezing. En bijvoorbeeld door te lezen over het 
bijzondere uilenjaar. 
Hou je van koken en wil je eens iets anders op tafel zetten, begin dan met 
het lezen van het artikel Zonder is Gezonder. Ben je benieuwd naar de 
gespotte vogels in onze regio? Ook dit keer is er weer een hele lijst 
vogelwaarnemingen. En dat is nóg niet alles wat er voor je te vinden is in 
dit nummer….. En niet te vergeten, ook aan de jeugd is gedacht. Met 
activiteiten en de rubriek Voor de jeugd. 
 
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? 

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

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.  
 
Heb je een idee over een te houden excursie of wil je een keer een 
excursie leiden in een gebied dat je goed kent? Laat het weten! 
excursie#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e zaterdag van de maand, namelijk: 11 oktober; 
8 november; 13 december; 10 januari; 14 februari en 14 maart. 
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 
oegeverhagen#planet.nl. 
 
IVN Paddenstoelen excursie  
Graag nodigen we jullie uit voor de paddenstoelenexcursie op 
zondagmiddag 26 oktober. Deze vindt plaats in het Fortmonderbos. 
Verzamelen bij de ingang van het Fortmonderbos tussen Den Nul en 
Wijhe. Om 14:00 uur gaan we van start.  
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Wandel mee en zoek mee naar paddenstoelen. Onder deskundige leiding 
van de heer Atte van den Berg komt u allerlei leuke dingen te weten en 
kunnen we samen op zoek naar bekende en minder bekende 
paddenstoelen. Kleedt u zich naar de weersomstandigheden! De excursie 
is gratis maar uw vrije gift na afloop wordt erg op prijs gesteld. 
Aanmelden kan bij Margriet Wegman: excursies#ivn-olst-wijhe.nl of tel. 
06-30049007. Iedereen is van harte welkom! 
 
Lezing 
In november wordt er een lezing georganiseerd. Hierover volgt later meer 
informatie via de website, de huis-aan-huis bladen, etc. 
 
Excursie Duursche Waarden 
Begin januari dan gaan we in de herkansing bij de Duursche Waarden. 
We hopen op net zo’n zon overgoten dag als vorig jaar maar iets minder 
nattigheid! 
Meer informatie hierover in het decembernummer, via de website, de 
huis-aan-huis bladen, etc. 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Ook dit jaar, op zaterdag 1 november, hebben we weer veel mensen 
nodig om de heemtuin Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te 
maken. Dat doen we op de Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 
1 november van 9.00-12.30 uur. IEDEREEN 
kan komen helpen, GROOT en klein, ouder + 
kind, broer+ zus, vriend + vriendin, single, 
team, bestuur, het maakt niet uit! Ook als je 
maar 2 uurtjes kunt komen ben je welkom!  
We harken al het blad weg en brengen het 
maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er 
gesnoeid, worden naambordjes 
schoongemaakt, routepalen en het infobord 
verwijderd, etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je hebt een kruiwagen 
en werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade 
met zelfgebakken taart erbij!  
 
 
 
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of 
bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
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Activiteiten elders 
Nacht van de nacht 
Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit 
jaar weer meedoen aan allerlei activiteiten 
tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 
25 oktober 2014. In deze nacht, gaat ook de 
wintertijd in.  
Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu 
organiseren de Nacht van de Nacht om 
aandacht te vragen voor de schoonheid én het 
belang van de duisternis voor mens en dier. Het 
is een jaarlijks evenement dat lichtvervuiling op 
de agenda van gemeenten, bedrijven en beleidsmakers heeft gezet. Het 
gaat om het terugdringen van onnodige verlichting van kassen, openbare 
verlichting, reclameverlichting en verlichting van kantoren.  
Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland ‘duistere 
activiteiten’ georganiseerd, zoals met de nachtwachter het bos in, 
workshops nachtfotografie, avondexcursies per boot, sterren kijken etc. 
Ook in Overijssel worden weer activiteiten georganiseerd. Zie 
www.nachtvandenacht.nl. 
 
 

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 staat nog de volgende activiteit op het programma: 
 

Datum   Activiteit  Locatie  
1 oktober Herfst/Paddenstoelen Fortmonderbos 
5 november 2014 Survival - GPS Infocentrum Den Nul 

 

Deelname kost € 3,50 per kind per keer. 
Ouders die hun kinderen (groep 5 t/m 8) willen aanmelden kunnen dat 
doen via ijsselnatuurkids#gmail.com of via de website van het IVN: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/werkgroepen/werkgroep-jeugd. 
Aaltje Blankman is de coördinatrice van IJsselnatuurkids. 
 
Kid Kievit Jeugdnatuurclub 
Kinderen van de basisschool, vanaf groep 4, kunnen in Welsum (aan de 
Veluwse kant van de IJssel) leuke natuuractiviteiten doen. Daar is 
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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 incl. drinken.  
Aanmelden kan (per middag) via info#natuurcontact.nl of bij Bertina 
Heijnens 06-10807822. 
 
 

Van het bestuur 
Als deze Grutto verschijnt, dan is de herfst al weer behoorlijk aanwezig. Ik 
hoop dat iedereen een goede zomer heeft gehad. Dat is niet altijd zo 
vanzelfsprekend. Even een terugblik op de afgelopen periode.  
 
De cursus Tuinreservaten is in juni afgerond. De deelnemers hebben veel  
inspiratie opgedaan. Popko Hut en Bertina Heijnens hebben met veel 
enthousiasme de cursus gegeven. Er wordt gedacht aan een vervolg.  
De IVN districtsledendag in Nijverdal, georganiseerd door IVN Raalte, 
Deventer, Nijverdal en Wijhe-Olst was een groot succes. Een mooi 
programma waaraan zo’n 60 mensen van verschillende afdelingen 
hebben deelgenomen. We hebben veel gezien en gehoord: uitleg van de 
sterrenwacht, gewandeld over een stukje van de Sallandse Heuvelrug en 
gefietst langs de Regge.  
De IVN Zomerweek heeft een bezoek gebracht aan de heemtuin, de 
Duursche Waarden en de Weseper Enk. Met dank aan Gerard Schulten, 
Annet van der Veen, Popko Hut en Gerrit Jansen voor het verzorgen van 
de rondleidingen. 
Op 9 augustus waren we met een kraam aanwezig op de zorgboerderij 
‘t Hamel, ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan. Op 6 september 
stonden we met een kraam op de Wiehese Diekdagen. 
 
De eerste stappen tot meer samenwerking met de andere omliggende 
IVN afdelingen zijn gezet. Het komend jaar gaan we de samenwerking 
verder uitbouwen. Zie ook onze website voor de activiteiten van andere 
afdelingen.  
Tevens willen we werken aan een beleidsplan.  
Genoeg te doen dus.  
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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Voor de jeugd 
De Walnoot 
Walnoten zijn voedzaam en gezond. Dat weten de mensen al duizenden 
jaren. In veel landen staan walnotenbomen. Ook in ons land. In tuinen, 
parken en bij boerderijen. Langs oude lanen en dijken. In een bos of 
weiland. Walnotenbomen kunnen wel 300 jaar oud en 30 meter hoog 
worden. Géén boom voor een klein tuintje. Mensen weten vaak waar in 
het wild zo’n grote, oude reus staat. Vraag maar. Wie weet kun je dan 
deze herfst Walnoten rapen! 
Walnoten in de winkel lijken niet op de Walnoten in een walnotenboom. In 
de boom zit om elke Walnoot een dikke groene schil. Dat is de bolster. Is 
de Walnoot rijp, dan scheurt de bolster open. De noot valt eruit. In 

Nederland is dat in september/oktober. 
In de bolster zit bruine kleurstof. Vroeger 
werden die bolsters gebruikt om iets te 
verven. Wol of hout of je haar bijvoorbeeld. 
Zit de Walnoot nog vast aan de bolster en 
peuter je ‘m eruit, dan heb je bruine handen. 
Zeep helpt niet veel. Goeie bruine verf! 
Bij boerderijen werd vroeger een 
walnotenboom geplant. Vaak in de buurt van 
de koeienstal, omdat de boom vliegen en 
muggen weg hield. Daarom hing de boerin 
ook een bosje walnotenbladeren bij de wieg. 

Niet alleen mensen houden van Walnoten. Eekhoorns zijn er gek op. Ze 
knagen de harde notendop kapot en peuzelen de noot eruit. Of ze 
bewaren de walnoot voor de winter. Kuiltje maken, noot erin, kuiltje dicht. 
Soms vergeet hij de plek. Walnoten zijn zaden, dus op zo’n plek kan een 
walnotenboom gaan groeien. Probeer zelf ook maar. De boom kan het 
eerste jaar een meter hoog worden. Maar het duurt minstens 10 jaar 
voordat er noten aan komen. 
Andere dieren die ook graag Walnoten eten zijn Kraaien, Eksters, Gaaien, 
Spechten, Bosmuizen en Veldhamsters. Ook insecten en andere 
vretertjes komen op notenbomen af. Maar in de bolster en de bladeren 
zitten stofjes waar sommige insecten niet van houden. 
Walnoten-weetje: Hoe kraken sommige Kraaien een Walnoot? Ze laten 
de noot vanuit de lucht op straat vallen en hakken met hun sterke snavel. 
 
Knutseltip: Maak een notendop-muis. Je 
hebt nodig: een halve walnotendop, 
schaar, lijm, draadje wol (staart en snor), 
zwarte stift (ogen) en papier (oortjes).  
 
Bron: Limburgs Landschap. 

Bolster 
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Knottende Knar geridderd! 
Het is mij als coördinator landschapsonderhoud een genoegen het nieuwe 
‘knotseizoen’ 2014-2015 aan te kondigen: een zestal zaterdagen waarop 
we als werkgroep Landschapsonderhoud weer een fraai resultaat kunnen 
laten zien in ons landschap; geknotte wilgen en gesnoeide 
meidoornhagen. 
Voor dat we van start gaan wil ik eerst speciale aandacht vragen voor een 
van onze trouwe  medewerkers namelijk Willem Blom. 

Het is onze 
trouwe 
fotograferende 
en knottende 
Knar die op 25 
april jl. een 
koninklijke 
onderscheiding 
heeft ontvangen 
voor al het 
vrijwilligerswerk 
wat hij doet en 
gedaan heeft. 
Onder grote 
belangstelling 
en samen met 
anderen is hij 
geridderd in de 
orde van Oranje 
Nassau, ja ja! 

Tijdens een plechtige bijeenkomst in zaal Logtenberg sprak Ton Strien 
namens de Koning de volgende openingszin: “Hij heeft wel eens een heg 
gesnoeid bij de buren……….” ????? Het is dat er nog wat achteraan 
kwam want als het daarbij gebleven was dan kunnen we in 2015 allemaal 
wel gelauwerd worden. In ieder geval mogen we een grotere 
betrokkenheid en inzet verwachten dat is wel duidelijk. 
Een nieuw seizoen breekt aan met weer nieuwe uitdagingen en telkens 
op de tweede zaterdag van de maanden oktober tot en met maart volgend 
jaar. Zie ook Activiteiten. 
Wie wil er met ons en de geridderde Knottende Knar die nieuwe 
uitdagingen aangaan?  
Meld je bij 
 
Oege Verhagen, coördinator Landschapsonderhoud. 
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2014: Een bijzonder uilenjaar! 
Dit jaar, 2014, mogen we gerust een bijzonder uilenjaar noemen. Zowel 
het aantal broedsels, de tweede broedsels én het verloop van de 
broedsels zijn opvallend. Het heeft allemaal te maken met de geweldige 
muizenstand. We wisten al, dat het aantal muizen in een gebied een 
cyclus van 4 jaren kent. Daarmee bedoelen we, dat het aantal muizen 
gewoonlijk in een periode van 4 jaar steeds toeneemt en na dat vierde 
jaar een enorme terugval krijgt. Dit jaar is zo’n vierde jaar en daarbij was 
de winter ook nog eens extreem zacht, vandaar de enorme piek in de 
muizenstand. 
We zijn in het (heel warme) voorjaar enkele weken eerder dan normaal 
met de controle van de steenuilkasten begonnen. In de kasten troffen we 
veel volwassen uilen (vooral broedende vrouwtjes) aan, die al een ring 
hadden. Dat betekent veel terugmeldingen naar het Vogeltrekstation en 
veel gegevens voor het R.A.S.-project. Daarover hebben we in een vorige 
Grutto uitleg gegeven.  
Op 9 mei gingen we met Jan van Dijk, onze ringer, op pad om ongeringde  
Steenuilen van een ring te voorzien. Daarbij kwamen we op een adres 
aan de Hooglandweg, waar behalve een steenuilkast ook een kerkuilkast 
aanwezig is. De eigenaar gaf aan, dat er een erge stank uit de kast kwam, 
en hij was al even vluchtig gaan kijken. Volgens hem waren er al 

3 jongen, maar dat leek ons 
begin mei eigenlijk 
onmogelijk! Jan naar boven 
en tot zijn grote verbazing 
telde hij geen 3, maar liefst 
7 jongen in de kast. Alle 
pullen werden in de emmer 
gestopt en zo kwam Jan de 
ladder af met een emmer 
uilskuikens. Aan de 
ontwikkeling van de veren 
zag Jan, dat het oudste 
jong al zo’n 40 dagen was; 

nog 2 weken verder en hij zou uitvliegen. We waren dus net op tijd. Nadat 
Jan het zevende jong geringd had, bleek de emmer nóg niet leeg! Jan zei: 
“Met zo’n nest raak je de tel zo maar kwijt!” Zo vroeg in het seizoen al 8 
jongen in één kast, dat belooft wat! Kans op een aantal tweede legsels en 
die tweede legsels kwamen er in augustus ook. Dat had onze groep voor 
het laatst in 2007 meegemaakt. 
De Steenuilen waren wel wat vroeger dan normaal, maar niet zo heel 
veel. Bij een kast aan de Oude Allee buiten Olst hadden we begin mei 
6 eieren gezien. Enkele weken later was de kast leeg. We denken dat de 
eieren geroofd zijn door een marterachtige. Begin augustus worden we 

Steenuilkuiken 
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door diezelfde kasthouder gebeld om nog eens langs te komen. Volgens 
hem waren er jonge Steenuilen. Wat was het geval? Op het erf stond een 
pallet met golfplaten. Toen die met een heftruck verplaatst werd, kwamen 
er opeens 3 jonge Steenuilen tevoorschijn. De Steenuil was, onverwacht, 
voor de tweede keer gaan broeden, kennelijk op een veiliger plek. De 
kasthouder had twee jongen meteen kunnen vangen. De derde vluchtte 
de schuur in. We hebben meteen Jan van Dijk gebeld en nog diezelfde 
avond zijn ze geringd. De jongen werden in de hooiberg gezet. We 
denken, dat de ouders de jongen wel terugvinden en dat het allemaal 
goed gaat komen. 
Vorige week werd een van ons gebeld door een kasteigenaar aan de 
Eikelhofweg in Boskamp. Daar was een Steenuil met 6 jongen. De plek 
waar de Steenuil gebroed had was zeer opmerkelijk, namelijk in de 
ingang van een kerkuilkast. Enige uitleg ten aanzien van de situatie is 
hierbij nodig. De kerkuilkast is aan de binnenzijde van de schuur 
geplaatst. De muur is dubbelsteens. Om de Kerkuil toegang tot de kast te 
verschaffen, heeft de eigenaar een pvc-pijp door beide muren heen naar 
de kast gemaakt. De Steenuil bleek nu gebroed te hebben in die pvc- pijp. 
Dit jaar was er geen Kerkuil, maar de Steenuil vond het kennelijk wel een 
mooie plek. Over een paar weken kunnen ze geringd worden. Wij hebben 
nog niet eerder meegemaakt, dat Steenuilen nog zo laat broedden. 
Nog een verhaal. Maandag werd ik gebeld door een kasteigenaar uit 
Herxen, hij heeft al jaren een kerkuilkast staan. In het begin van het 
voorjaar had hij bij de kast Kerkuilen waargenomen, deze zijn verjaagd 
door Kauwtjes. De Kauwtjes hebben er gebroed en jongen voortgebracht. 
Nadat de Kauwtjes waren uitgevlogen heeft de eigenaar de kast weer 
schoongemaakt. Hij had het idee dat er weer wat gaande was bij de kast. 
Toen hij bij de kast ging kijken hoorde hij een sissend geluid. Hij had de 
deksel opgelicht en tot zijn grote verbazing zaten er 5 jonge Kerkuilen in 
de kast. 
Bij Kerkuilen hebben we dit jaar dus ook tweede broedsels; we weten nog 
niet precies hoeveel. We gaan nog weer controleren. Over alle aantallen 
broedsels en jongen kunt u lezen in het komende jaarverslag van onze 
werkgroep. 
 
Hans de Jonge, werkgroep Steen- en Kerkuilen. 
 
 

Zonder is Gezonder! 
Zonder is Gezonder is een campagne van Natuur en Milieu Overijssel, 
drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie Overijssel. Hiermee willen deze 
organisaties het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 
onkruid terugdringen en ons drinkwater beschermen.  
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Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn slecht voor planten en dieren. 
Het zijn gifstoffen die planten en dieren doodmaken. Na gebruik blijven 
deze gifstoffen nog een tijdje achter in de bodem en spoelen vervolgens 
naar het riool, de sloot of de rivier. Ze vormen zo een bedreiging voor ons 
grond- en drinkwater. Er zijn echter voldoende gezonde alternatieven.  
 
If you can’t beat them, eat them! 
Een van de milieuvriendelijke manieren om onkruid tegen te gaan is 
onkruiden gewoonweg opeten! Weinig mensen weten dat onkruiden 
heerlijke ingrediënten zijn voor gerechten. Zelfs topkoks duiken daarvoor 
regelmatig de tuin in. Wat te denken van een heerlijke brandnetelsoep als 
voorgerecht, gevolgd door een kruidige zevenbladrisotto en vanille-ijs met 
paardenbloemenconfiture als toetje. Misschien niet het meest voor de 
hand liggende diner, maar het is verbazend lekker. Als onderdeel van de 
campagne is er onder het motto If you can’t beat them, eat them een 
onkruidreceptenwedstrijd georganiseerd. Doe jij ook mee? 
 
Deel je onkruidrecept 
Bezoek de site Jij&Overijssel en deel jouw favoriete onkruidrecept! Het 
recept van de winnaar krijgt een in het oog springende plek in een echt 
onkruidreceptenboek, naast het recept van meesterchef Jonnie Boer van 
de Librije. Op de site www.jijenoverijssel.nl/schoongrondwater vind je ook 
meer informatie over de campagne én over gezonde alternatieven voor 
onkruidbestrijding.  
Wil je meer weten over het verzamelen van onkruiden dan is het boek 
Onkruiden herkennen van H. Glas, Tirion Natuur heel handig. 

 
Verbod RoundUp 
Wie kent de strijd tegen onkruid niet? Veel 
mensen verwijderen bijvoorbeeld Zevenblad, 
Paardenbloemen en Brandnetels uit hun 
rozenperkje en moestuin en houden hun 
tuinpad of terras onkruidvrij met het middel 
RoundUp. De Tweede Kamer heeft dit jaar het 
gebruik van RoundUp en soortgelijke 
chemische bestrijdingsmiddelen verboden. 
Vanaf november 2015 mogen gemeenten en 
inwoners deze middelen niet meer gebruiken 
op straten, tuinpaden en terrassen. 
Drinkwaterbedrijf Vitens is daar heel erg blij 

mee. Om schoon en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven 
produceren, moet zij namelijk het grondwater extra zuiveren en veel 
moeite doen om de schadelijke restanten van bestrijdingsmiddelen uit ons 
drinkwater te verwijderen. Bescherming van het grondwater is dan ook 
heel erg noodzakelijk! 

Paardenbloem 
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Mijn ervaring met RoundUp 
Dat RoundUp niet alleen planten, maar ook dieren doodt, kan ik 
bevestigen uit eigen ervaring. Jaren geleden is mijn hond overleden. Hij 
had RoundUp binnengekregen met de dood tot gevolg. Ik had hem 
gewoon uitgelaten op een grasveld, waar ik hem meestal uitliet. Uit politie-
onderzoek bleek dat de gemeente op het grasveld RoundUp had gebruikt. 
Er waren diezelfde ochtend nog enkele dode honden en een dode kat te 
betreuren met dezelfde doodsoorzaak: RoundUp! 
 
Dus, redenen genoeg om over te stappen op gezonde manieren van 
onkruidbestrijding! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
Staatsbosbeheer zaagt op Salland Natuur Fair 
In Heeten vond afgelopen zondag de Salland 
Natuur Fair plaats. Een evenement dat inmiddels 
is uitgegroeid tot een familiespektakel, waar van alles te beleven is over 
en met de natuur. Kinderen staan bij dit evenement op nummer 1. Zij 
hebben immers onze toekomst en onze natuur en landschap in handen. 
Er was dan ook van alles te beleven en te doen voor hen.  
Bij Staatsbosbeheer konden de kinderen aan de slag met het zagen van 
een natuurmedaille. Vaak voor het eerst, hanteerden de kinderen een 
echte zaag. Hiermee zaagden ze een mooie plak hout van een 
esdoornstammetje af om er vervolgens met lint, stift en stempel een 
heuse medaille van te maken. Welverdiend, want het zagen kostte de 
nodige krachtinspanning en techniek. Overal over het terrein liepen 
steeds meer kinderen vol trots rond met een Staatsbosbeheermedaille om 
hun nek. Even waren ze boswachter geweest. “Even weg van de 
Nintendo”, zoals een moeder blij verzuchtte. Samen met mijn collega 
Jeroen, vaders, moeders en opa’s droeg ik al zagende een helpende 
hand bij aan een echte natuurervaring. Mede dankzij het prachtige weer 
was het een geweldige dag voor jong en oud. 
 
Meer informatie over excursies en arrangementen vind je op de websites 
www.staatsbosbeheer.nl en www.infocentrumijssel.nl. 
 
IJsselboswachter Anja. 
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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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Werken aan een tuinreservaat 
Dit voorjaar was ik een van de deelnemers aan de cursus Tuinreservaten. 
Deze cursus was door onze IVN-afdeling georganiseerd om tuinbezitters 
aan te moedigen hun tuin of balkon, groener en daardoor diervriendelijker 
te maken. Volgens de informatie vooraf, zou je met eenvoudige middelen, 
een grote of kleine tuin en zelfs een balkon kunnen omtoveren tot een 
diervriendelijke tuin, een tuinreservaat! Dat klopt! Zo bleek tijdens de 
cursus. Met bewondering heb ik gekeken naar het talent dat een van de 
cursisten bleek te hebben. Althans in mijn ogen. Met hele simpele 
middelen, die niets of bijna niets kosten,  zoals stenen, dode takken, een 
bak, wat plantjes en wat water had zij een heel bijzonder plekje in haar 
kleine achtertuintje gemaakt, geschikt voor insecten, waterdiertjes en 
vogels. En wie weet wat nog meer….!

 
Voor de cursus bleek het niet uit te maken dat de cursisten heel 
verschillende tuinen hadden. Enkelen hadden een hele kleine tuin, maar 
er was ook iemand die meer dan een ha tot haar beschikking had. De 
cursus bleek zo opgezet dat iedereen er toch voldoende voor zijn of haar 
situatie uit kon halen. Bovendien gingen de cursusleiders Bertina Heijnens 
en Popko Hut ook steeds in op de individuele vragen, maar op een 
zodanige manier dat andere cursisten er ook wijzer van werden. Ik vond 
het erg leuk dat we elke cursusavond het leslokaal verlieten om iets in de 
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tuin van Bertina te gaan bekijken en in de praktijk ideeën op te doen: ze 
gaf dan aanschouwelijk onderwijs in haar eigen tuinreservaat! 
Vol enthousiasme vertelden Bertina en Popko hoe je stap voor stap kunt 
werken aan je tuin. Daarbij kwamen zeer diverse onderwerpen aan bod, 
zoals grondsoort, kringloop, bodem (we mochten zelf een proef doen om 
de zuurgraad vast te stellen), planten, verspreiding planten en zaden, 
seizoenen, bodemdiertjes, (creatief met) tuinafscheidingen, composteren, 
reptielen en amfibieën, zon en schaduw, onderhoud, ziekten en plagen, 
dieren, diersporen, dieronderkomens etc. Eigenlijk was de cursus veel te 
kort, hoewel het 5 theorie-avonden en 3 excursies waren. 
Naast de cursusmap en het cursusboek Diervriendelijk Tuinieren van 
Adrian Thomas konden we putten uit de vele boeken van Bertina. Ook 
mailde ze allerlei aanvullende informatie over dingen die tijdens de les 
aan de orde geweest waren. 
Een succes was trouwens ook de excursie naar de biologische vaste 
plantenkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen, waar ook een imkerij, 
theetuin en tuinwinkel is. 
Kortom, voorlopig weet ik wat ik kan doen om mijn tuin diervriendelijk te 
maken en de cursus was, in één woord (van Bertina) samengevat, cool! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Verdwijnt Patrijs net zo snel als Korhoen? 
Binnen 5 tot 10 jaar zal de Patrijs verdwijnen uit het Sallandse landschap. 
Dat is een van de belangrijkste conclusies van Patrijs van Salland, een 
samenwerking tussen IVN Wijhe-Olst, de agrarische natuurvereniging 
ANV Groen Salland, de Vogelwerkgroep IJsselstreek en de 4 Sallandse 
wildbeheerseenheden. 
In veel gebieden in Nederland zijn ze inmiddels verdwenen, met een 
afname van ruim 95% in dertig jaar tijd. De Patrijs is daarmee een 
indicator van de teloorgang van de 
boerennatuur, in de hand gewerkt door 
vergaande intensivering in de landbouw. 
In 2013 zijn de Patrijzen in kaart 
gebracht. In Salland zijn er ruim 450 
geteld. Mits gerichte actie wordt 
ondernomen, biedt dit aantal wellicht 
perspectief voor behoud van deze 
eeuwenlang vertrouwde bewoner van 
het Sallandse landschap. Doen we niets, 
dan lijkt de Patrijs het nieuwe Korhoen 
te worden… 
Patrijs van Salland vraagt daartoe de 

Patrijs 
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komende jaren om aandacht en om  maatregelen te ontwikkelen om 
verdere achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. De samenwerkende 
organisaties denken dat Salland gebaat zou zijn bij een sterke 
economische landbouw met een duurzaam karakter. Het gevarieerde 
Sallandse landschap met akkers en weidegronden, regelmatig begrensd 
door houtwallen en -singels, watergangen en heggen is daarbij voor 
toekomstige generaties van zowel mens als dier een aantrekkelijk woon- 
en leefmilieu. Bovendien biedt het agrarische bedrijven een duidelijk 
handvat ten behoeve van nieuw te ontwikkelen (europees) 
landbouwbeleid waar vergroening een groot aandachtspunt is!  
Meer informatie en het volledige onderzoeksrapport van 2013 kun je 
vinden op www.patrijsvansalland.nl. 
 
 

Opening brug en landje heemtuin 
Op vrijdagmiddag 20 juni heeft Jan Veerman de nieuwe brug geopend in 
heemtuin Veermans Hof IJsselflora in Wijhe. Op deze opening waren 20 

mensen 
afgekomen. 
Veel meer 
dan we 
gedacht 
hadden.  
Van de 
Rabobank 
had de 
heemtuin 
geld 
gekregen 
voor het 

bouwen van een nieuwe brug en voor nieuwe afrastering. Ernst Noordhuis 
en Arno Siemann hebben deze brug ontworpen en gebouwd. Naast een 
toespraak, waarin deze heren geprezen werden, moest het natuurlijk een 
beetje ludiek geopend worden. Daarvoor had ik een liedje gemaakt, dat 
we met enkele leden van de heemtuingroep zouden zingen op de melodie 
van “Sur le pont, d’Avignon”. Het zingen viel blijkbaar zo in de smaak dat 
het hele publiek, tenminste degenen die de tekst konden meelezen, ook 
meezong: 

Op de brug, heen en terug, liepen mensen, liepen mensen, op de 
brug, heen en terug, liepen mensen heel erg vlug 
Want die brug, heen en terug, zakte bijna door z’n palen, op die 
brug, heen en terug, moest men lopen heel erg vlug 
Voor die brug, kwam toen vlug, gauw de redding, gauw de 
redding, Rabobank sponsorde voor een mooie nieuwe brug 
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Op die brug heen en terug lopen straks mensen, lopen straks 
mensen, nieuwe brug gauw gebouwd, Ernst en Arno, jullie zijn 
GOUD! 

Na het lied mocht Jan over de mooi versierde brug rijden, nadat een grote 
strik losgetrokken 
was.  
 
Daarna was het 
landje aan de beurt. 
Van het Weijtendaal 
hebben we in januari 
een stukje grond ter 
beschikking 
gekregen met een 
prachtig hek erom 
heen. Omdat we niet 
om méér werk 
verlegen zitten, 
regelt het 
Weijtendaal het maaien en afvoeren van het maaisel van dit landje. De 
bedoeling is dat het een stukje gras wordt met daarin verschillende wilde 
planten. Langs de rand van dit graslandje, op de plek van de oude 
berberishaag, hebben Gerard en Herman een strook ingezaaid met een 
akkermengsel met wilde bloemen. Dat randje ziet er nu erg mooi kleurig 
uit. 
Het openen van dit stukje grond werd ook met een toelichting en met een 
liedje op de melodie “Groen is gras” gedaan: 

Groen is gras, groen is gras in het nieuwe landje 
Wat gaat er daar bloeien dan? Mooie wilde planten 
Groen is gras, groen is gras in het nieuwe landje 
Allemaal in ganzenpas door de groene wei! 

Na het openen van dit stukje land liep iedereen even lekker door de 
heemtuin. Daarna moest er natuurlijk getoast worden en kregen de 
brugbouwers flessen wijn als dank. 
Iedereen bleef nog even hangen in de heemtuin, genietend van een hapje 
en een drankje. Het was gezellig en Jan heeft er erg van genoten! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Mei - augustus 2014 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
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Laakstraat. De Romeinse cijfers II-IV staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 
SOVON Vogelatlas 
Zoals in “de Grutto” 2013 (4) besproken is telden we dit broedseizoen 
Atlasblok 27-26. De broedvogeltelling is gebaseerd op een aantal criteria. 
Naast het waarnemen van een paar zijn er ook andere criteria; een 
zingende man, een nest, alarmerende vogels, slepen met nestmateriaal 
etc. We hadden in blok 27-26 meer soorten broedvogels verwacht dan in 
Atlasblok 27-36 omdat de IJssel door een aantal kilometerblokken 
stroomt. Maar dat viel tegen. Vorig jaar telden we 80 soorten broedvogels 
in Atlasblok 27-36, dit jaar 75 soorten broedvogels in Atlasblok 27-26. 
Deze aantallen gaan nog iets omhoog door waarnemingen uit andere 
bronnen, maar het verschil zal blijven bestaan. De verklaring is 
eenvoudig. In Atlasblok 27-26 bevinden zich relatief veel kilometerblokken 
met grootschalige grasproductie waar de vogels weinig mogelijkheden, 
zoals voedsel, nestmogelijkheden, voedsel voor kuikens etc., hebben. Het 
landschap van Atlasblok 27-36 is veel kleinschaliger. Vergeleken met 
waarnemingen uit vorige decennia is de vogelstand in Atlasblok 27-26 
duidelijk afgenomen. In de periode 1998-2000 werden hier 103 
broedvogels geteld en 112 in de periode 1973-1977. Opvallende vogels, 
die nu niet meer als broedvogel waargenomen worden: Brilduiker, Bruine 
Kiekendief, Buidelmees, Grutto (11-25 paren in 1998-2000); 
Kwartelkoning, Patrijs (11-25 paren in 1998-2000) en Zomertortel (4-10 
paar in 1998-2000).  
Vogels, die we voorheen kennelijk over het hoofd gezien hebben zijn de 
Wielewalen in het populierenbos langs de Lierderholthuisweg en bij de 
Bremmelerstraat. 
Er komt een apart verslag over de roofvogels. Vermeldenswaard zijn de 
waarnemingen van de Rode Wouw  gedurende de gehele zomer. Wij 
zullen hier later op terug komen. Boomvalken waren wel aanwezig maar 
slaagden er niet in met succes te broeden. Ook de Wespendief liet zich 
niet meer zien in De Gelder. Veel enthousiasme en tijd heeft de 
Roofvogelwerkgroep besteed aan een onduidelijke roofvogel in Fortmond, 
maar uiteindelijk zonder overtuigend resultaat. Was het een witte Buizerd 
of een ontsnapte kooivogel?  
Opvallend waren 15 Grote Zilverreigers  bij de bekende slaapplaats in de 
BuW op 20 juli. Onverwacht grote aantallen werden ook op diverse 
plaatsen elders in ons land waargenomen. Normaal verlaten de 
Zilverreigers hun broedgebied in de Wieden in augustus en gaan 
rondzwerven. Een analyse van de landelijke gegevens door SOVON laat  
zien dat een aanzienlijk aantal van de Zilverreigers uit het buitenland 
afkomstig moet zijn. Een verklaring hiervoor is nog niet gevonden.  
In augustus was het aantal Zilverreigers weer teruggelopen naar 
maximaal 5. 
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De Waarnemingen 
Grauwe Gans : Hoewel er veel ganzen in de Buitenwaarden aanwezig 
waren was de algemene indruk dat er weinig families met kuikens rond 
liepen. 
Kolgans : In deze periode maximaal 4-6 overzomerende ganzen in BuW 
en BuH, Fortmond. 
Brandgans : 1 tot 2 overzomerende ganzen in BuW en BuH. 
Grote Canadese Gans : enkele paren tot groepen van 20 vogels vooral in 
BuH. 
Nijlgans : Algemeen in Buitenwaarden, een groep van 30 in augustus, 
soms een enkel paar of klein aantal in weilanden. 
Bergeend : een paar medio mei in BuW, geen ouders met kuikens, 20-VII 
halfvolwassen vogel in BuW. Vergeleken met vorige jaren waren er weinig 
Bergeenden en zijn er geen ouders met kuikens waargenomen. 
Kuifeend : algemeen in BuW, BuH, Fortmond en de weteringen. Er 
werden dit jaar net als vorige jaren geen ouders met jongen 
waargenomen.  
Krakeend : In mei diverse paren in BuW, BuH, DuW. Daarna geen 
waarnemingen wegens broeden en rui, eind augustus 10-15 jonge en 
volwassen krakeenden in de BuW. 
Slobeend : 15-V BuW (6 man); 20-V BuW (4 man). De vrouwtjes waren 
kennelijk aan het broeden, maar later geen waarnemingen van kuikens. 
Eind augustus weer geleidelijke toename in het noordelijk gedeelte van de 
plas in de BuW (15). Dit aantal kan in de herfst oplopen naar 50-100. Het 
oppervlakte water is  kennelijk rijk aan algen en plankton. 
Tafeleend : 10-V BuW (1 paar). 
Patrijs : juli, augustus waarnemingen van ouders met kuikens. Een 
verslag hierover komt later.  
Ooievaar : 13-VIII Langs gemaaide dijk Den Nul-Olst (33). Ook SOVON 
vermeldt het vroege verzamelen van Ooievaars in augustus voor hun 
vertrek naar het zuiden. 
Lepelaar : Eind mei begin juni BuW (1-3); 30 VI BuW (2); BuH (1); 10-VIII 
BuH (6). 
Wespendief : 8-VII Wolbroekenpad/Boxbergerweg (1). 
Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk : Een 
verslag over de broedresultaten komt later. 
Slechtvalk : 23-VII Horstweg (1). 
Zeearend : VII-VIII Hengforderwaarden, Fortmond 
(enkele waarnemingen). 
Fazant : 8-V Boerhaarseweg (paar). 
Scholekster : Tamelijk algemeen langs IJssel en in 
maïsakkers, ook broedend. Misschien broeden op 
daken in De Enk. 
Kleine Plevier : 31-V foeragerend op pad voor 
gemeentehuis Wijhe (1); VI-VIII Geregeld in BuW en Fortmond. 7-VI 

Grasmus 
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Broedvogel langs IJssel, Marlerwaard.  
Watersnip : 2-VIII BuH (3); 18-VIII Fortmond (4). 
Grutto : Geen waarnemingen in deze periode. 
Kievit : 5-V Boskamp, Drostepad (adult met kuiken); V-VI gras en 
akkerland (1 of enkele vogels, soms broedend); VII-VIII BuW, BuH 
(groepen van 50-100). 
Kluut : V Roetwaardplas broedend op klein eilandje maar kennelijk zonder 
resultaat. Hier ook broedende Scholekster en Kleine Plevier. 
Wulp : V-VI graslanden (5-10 paar); 7-VI Marlerwaard in vochtig weiland 
(15 + onbekend aantal jongen). 
Tureluur : V-VII BuW, Fortmond (klein aantal); 7-VI Marlerwaard (2 
alarmerende paren) 
Oeverloper : 5-VII Fortmond (1). 
Witgat : VII-VIII BuW, BuH, 
Fortmond. Meest algemene 
steltloper. 
Zwartkopmeeuw : 31-VIII  
(1 in juveniel kleed). 
Zomertortel : 18-V DuW. Deze 
vogel was in het begin van deze 
eeuw nog te horen in  De Gelder, 
maar sindsdien uit ons gebied 
verdwenen.  
Koekoek : 5-V Boerhaarseweg 
(gehoord); 11-V  Fietspad Herxen 
na Paddenpol (gehoord); 18-V 
DuW (gehoord); 19-V BuH  
(gehoord).  
Ransuil : 10-VI Nulse bos (3  
jongen uitgevlogen); juni  
Wijhe park (3 jongen 
uitgevlogen); Wijhe Krijtenberg (2-3 jongen uitgevlogen). 
Gierzwaluw : 3-V Olst, Kotterikstraat (2); 17-VIII BuW (4-6 trekkend naar 
het zuiden). Waarschijnlijk vogels uit noordelijke streken, de 
Gierzwaluwen van Wijhe waren al lang vertrokken. Hier komt een apart 
verslag over. 
IJsvogel : 6-VII Wesepe (Tegen raam gevlogen, daarna weer vertrokken); 
9-VIII zelfde locatie (1); VIII Krijtenberg (1). 
Groene Specht : Nu een permanente bewoner van De Gelder die ook 
waargenomen is in de Krijtenberg en Raalterslag. Broedt ook op 
Fortmond. 
Boerenzwaluw , Huiszwaluw  VIII veel trek langs IJssel. 
Oeverzwaluw : De Oeverzwaluwen van Wijhe waren omstreeks 21-VIII 
naar het zuiden vertrokken. Hier komt een apart verslag over.  
Zwarte Roodstaart : 31-V Industrieterrein De Enk (1), VI-VII Horstweg 

Grutto (foto: Jaap van Ravenhorst) 
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(broedvogel). 
Bonte Vliegenvanger : 31-V Kappeweg (voor nestkast). Er komt een 
apart verslag over zangvogels in nestkasten. 
Tapuit : 11-V Rietbergerweg (1) Een late doortrekker op weg naar het 
noorden. 
Roodborsttapuit : 7-V Rietbergerweg (1); 18-V DuW (1); 15-18V Daslever 
(1); V-VII Horstweg. Dit waren hoogstwaarschijnlijk broedvogels. 
Bosrietzanger : V BuW (1-2). 
Kleine Karakiet : 25-V Kappeweg (gehoord); 31-V Industrieterrein De Enk 
(gehoord); 7-VI Marlerwaard (gehoord). 
Grote Lijster : V Kappeweg (paar); 4-V Bremmelerstraat (paar met 3 
onvolwassen); 14-V Rietbergerweg (paar). 
Grasmus : 19-V Zandwetering/brug Dissenhof (gehoord); V-VII tamelijk 
algemeen in buitenwaarden. 
Gele Kwikstaart : V-VIII BuW, BuH, Fortmond (tamelijk algemeen); klein 
aantal in weidegebieden. 
Wielewaal : 8-VII Lierderholthuisweg, populierenbos (paar gezien en 
gehoord). Ook gehoord in mei/juni; V-VI Bremmelerstraat (gehoord op 2 
locaties). 
Raaf: 17-VII Landgoed Hoenlo (4). 
Putter : VI-VIII Wijhe nieuwbouw; langs “omloop”; bij spoortunnel (paar of 
groepje). 
Kneu : VII-VIII Wijhe nieuwbouw (groepjes); 8-VII Wittemerslag (groepje); 
VII Horstweg (groepje). 
Geelgors :7-VI Kappeweg (1); 10-VI Rietbergerweg (2). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Atte van de Berg, Ronald Boerkamp, 
Jose Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Gerrit Jansen, Wim 
van Riel, Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, Alice Sotthewes, Henk 
Spanjers, Henk Wijnhoff en ondergetekende. 
 
Contact adres Vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
de Duursche Waarden op TV geweest zijn? De Baardmannetjes waren er 
namelijk op bezoek. De Baardmannetjes zijn Nico de Haan (een bekend 
vogelaar) en Hans Dorrestijn (schrijver en cabaretier). Zij verkenden de 
Duursche Waarden en hoopten de zeldzame Roerdomp te spotten. Wil je 
weten of dat gelukt is, kijk dan op internet naar uitzending gemist: 
Baardmannetjes 8 augustus 2014.  
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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. 

 
 


