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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 
Met de winter wil het nog niet echt vlotten, ook al waren er vandaag 
winterse buien met hagel. Een witte kerst kunnen we wel vergeten. Maar, 
ook al wordt het geen echte winter, er valt veel te lezen in deze Grutto en 
er is een hele lijst met activiteiten voor de komende tijd.  
Dankzij de vele kopij is het een dik nummer geworden. Zo dik was het 
decembernummer nog niet eerder! En wat valt er allemaal in te lezen?  
Er is een heel mooi succesverhaal over de Rode Wouw, naast de 
gebruikelijke vogelwaarnemingen. Je kunt lezen over de derde en laatste 
waarnemingscyclus voor de SOVON-atlas in een nieuw kilometerblok, 
over hulp voor de Patrijs, over de pluktuin van Gerrit in Wesepe, over eten 
uit de natuur en natuurlijk zijn er berichten van het bestuur. Voor de jeugd 
is een artikel opgenomen over het grootste knaagdier van Europa. En dat 
is nóg niet alles.... 
En… wil je na lezing van dit alles misschien actief worden in het bestuur 
of zou je de werkgroep Roofvogels, Padden of Jeugd willen coördineren? 
Het bestuur zoek nog mensen  hiervoor. 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
En natuurlijk hele fijne feestdagen en een 
gezond nieuw jaar! 
Tot ziens op een van onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Gezocht 
Bestuursleden en coördinatoren  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe bestuursleden om het bestuur de 
versterken én coördinatoren voor:  - de werkgroep Roofvogels 
   - de werkgroep Padden 
   - de werkgroep Jeugd 
Zou je hier graag meer over willen weten, neem dan contact op met het 
bestuur of de huidige coördinator. Zie contactgegevens achter in dit blad.  
 
 

Activiteiten 
Over alle 
onderstaande 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 
je kunt natuurlijk ook even kijken op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-
olst.  
 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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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. 
 
2015 Activiteit  Begeleiding  

Zondag 
11 januari 

Nieuwjaarswandeling Nieuw Rande, 
Parkeerplaats Nieuw Rande 
13:00 – 14:30 uur 

Gerrit Janssen 

Vrijdag  
6 februari 

Vrije wandeling Onder de Gelder 
Ingang bij Nijland, Spoorstraat, Wijhe 
10:00 – 11:30 uur  

Geen begeleiding 

Zondag  
15 februari 

Ganzen en trekvogels langs de IJssel  
Vertrek zie website  
13:30 – 15:00 uur 

Jan Arink 

Vrijdag  
6 maart 

Vrije wandeling De Haere, 
Parkeerplaats op de Haere 
10:00 – 11:30 uur 

Geen begeleiding 

Vrijdag  
13 maart  

Lezing Bijen 
Langhuus, Langstraat 29, Wijhe 
20:00 uur 

Sigis Sparenberg 

Zaterdag 
14 maart 
 

Geologisch museum De IJsselvallei 
Eikelhofweg 12, Olst 
10:30 – 12:00 uur 
Gezinsexcursie. 

Gerrit Jansen 

Vrijdag  
3 april 

Vrije wandeling 
Parkeerplaats NuNu, Frieswijk 
10:00 uur 

Geen begeleiding 

Vrijdag  
17 april 

Vogelzang herkennen 
Onder de Gelder 
Ingang bij Nijland, Spoorstraat, Wijhe 
8:30-10:00 uur  

Jan Klungers 

Zondag 
3 mei 

Ruimte voor de Rivier 
Infocentrum Den Nul 
13:30 – 15:00 uur 

Peter Blauw 

Zaterdag 
23 Mei  

Nieuwe natuur 
Averlose heide, Averlo 
Locatie zie website  
13:00 – 14:30 uur 

Gerrit Jansen 

 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud werkt dit winterseizoen weer aan de 
slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De werkdagen zijn de 2e zaterdag 
van de maand. In het resterende deel van het seizoen is dat nog op 
10 januari; 14 februari en 14 maart 2015. 
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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 een 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. 
 
 

Activiteiten elders 
IVN zomerweek 2015 Het Groene Hart  
Een actieve natuur-excursieweek rond de Nieuwkoopse Plassen 
Deze vindt plaats van 31 juli  t/m 7 augustus 2015.  
De IVN Zomerweek is een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- 
en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Dit keer in het Groene Hart met 
een verscheidenheid aan natuurgebieden, zoals De Groene Jonker, de 
Meyegraslanden, Ruygeborg, Lusthof de Haeck, het Jos Gemmekepad, 
eilandjes zoals o.a. Geitenkamp en veel meer. Er zijn fiets, wandel- en 
vaarexcursies in de wijde omgeving en er is een gevarieerd 
avondprogramma. Een jeugdteam begeleidt deze week overdag de 
kinderen, zodat ook ouders zelf op excursie kunnen. 
Er kunnen 60 personen meedoen, die verblijven op kampeerhoeve ‘Koole’ 
te Noorden aan de 
Nieuwkoopse Plassen 
met de hele week 
biologische maaltijden. 
Er zijn 
binnenslaapplaatsen 
en er kan gekampeerd 
worden. Er is een 
mooi weids uitzicht 
over de landerijen en 
er is veel speelruimte.  
Voor informatie:   

Landerijen bij kampeerhoeve 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
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Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212 NV ’s Hertogenbosch,  
tel: 06-38106238 of h.moonen3#kpnmail.nl of colettedehaas#hotmail.com. 
Zie ook www.ivn.nl/zomerweek en Mens en Natuur nr. 2 - 2014, blz. 7. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
Braakballen pluizen 
Zaterdag 31 januari 2014, 13.30 uur tot 15.00 uur in de ‘Jachthut’ van dhr. 
J. Pol, achter het huis Onder de Gelder nr. 2 te Wijhe.  
Deze activiteit is voor kinderen vanaf groep 3.  

Roofvogels en uilen eten onder 
andere hele vogels, kevers en 
muizen. De restjes van deze dieren, 
haren, veren, botjes, schildjes, braken 
ze uit in de vorm van braakballen. Op 
deze middag gaan we braakballen uit 
elkaar halen en bekijken wat deze 
vogels gegeten hebben. Neem zelf 
een bakje met deksel mee, voor als je 
je vondsten mee naar huis wilt 
nemen. 

We kunnen nog wat hulp gebruiken van volwassenen: graag aanmelden!  
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen, dus geef je snel op bij: 
Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-
olst.nl  of  
tel. 0570-523937.  
Graag eventueel 
antwoordapparaat 
inspreken: naam, 
hoeveel kinderen en 
telefoonnummer. 
 
Kid Kievit 
Natuurmiddag 
Kinderen van de 
basisschool 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.  

Braakbal 

Kerkuil met muis 
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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 is nodig en kan (per middag) via info#natuurcontact.nl of bij 
Bertina Heijnens 06-10807822. 
 
 

Van het bestuur 
- Op 28 november heeft een van onze leden, Ronald Boerkamp, een 
boeiende lezing gegeven over het leven van de Gierzwaluw. Gedurende 
ongeveer 3 maanden per jaar kun je deze markante vogel  in Wijhe 
waarnemen. Eind april komen ze aan en eind juli zijn ze weer verdwenen, 
op weg naar Afrika om volgend jaar weer terug te komen. Op veel plekken 
in onze gemeente hangen inmiddels nestkasten voor de Gierzwaluw. Het 
resultaat is dat er weer een stijgende lijn zit in het aantal broedpaartjes. 
Geweldig dat er zoveel belangstelling was voor deze lezing. 
- In deze tijd van het jaar wordt er weer flink wat geknot en afgezet door 
enthousiaste vrijwilligers. Lekker buiten actief en bovendien heel gezellig.  
- De begroting voor 2015 is voorbereid. Het bestuur wil het komend jaar  
met een beleidsplan komen. Daarbij komen vragen aan de orde als: waar 
staan we nu als vereniging en waar willen we naar toe? Belangrijke 
vragen ook voor de werkgroepen, want  zij vormen het kloppend hart van 
de vereniging.  
- Het organiseren van activiteiten voor de jeugd heeft grote prioriteit. 
Daarvoor hebben we wel iemand nodig die dat op wil zetten. Dus wie 
meldt zich aan? 
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een mooi en gelukkig 2015!  
 
Hanny van der Werf, voorzitter. 
 
IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN de Grutto Wijhe-Olst is door de belastingdienst, al vanaf 1 januari 
2008, geregistreerd als een ANBI-instelling. Registratienummer (RSIN) 
816635286. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften aan een ANBI-instelling kunnen een aftrekpost zijn voor de 
inkomstenbelasting. De regels zijn: 
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 

voorwaarden een gift aan die ANBI: 
 Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Dan mag u een bedrag 
aftrekken als een gewone gift. Er zijn 2 situaties mogelijk: 

 1. U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet hiervan af. 
2. U maakt kosten en krijgt hier geen vergoeding voor. 
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Voorwaarden: 
De ANBI (IVN de Grutto Wijhe-Olst) heeft een verklaring afgegeven dat 
u zich hebt ingezet als vrijwilliger. Normaliter zou u in aanmerking 
komen voor een vergoeding. Het IVN kan de vergoeding ook 
daadwerkelijk betalen. U bepaalt dat u de vergoeding niet wilt ontvangen 
maar aan het IVN schenkt. 

- Donateurs van een ANBI mogen hun gewone giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen 
voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de 
gift vastleggen in een overeenkomst met een minimale looptijd van 
5 jaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. 

Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst. 
Wilt u van de regeling gebruik maken, neem dan contact op met de 
penningmeester, tel. 0570 521770 of penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Rabobank Actie ‘Hart voor Salland’ 
Dit voorjaar is voor het eerst de actie ‘Hart voor Salland’ van de Rabobank 
van start gegaan. Leden van de Rabobank kiezen daarbij welke 
verenigingen een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen. Als 
resultaat mochten we een welkome bijdrage van € 488,95 inboeken. 
Voor het komend jaar wordt de actie herhaald en IVN de Grutto Wijhe-
Olst wil graag weer deelnemen. Daarom opnieuw een oproep aan onze 
IVN-leden, die bankieren bij de Rabobank, maar nog geen lid zijn van de 
Rabobank, zich aan te melden als lid via de website van de Rabobank, 
om daarmee stemrecht te krijgen bij het verdelen van de beschikbare 
sponsorgelden. 
Stemt u daarna ook op ons? 
 
Betaling contributie en donatie 
Leden en donateurs die ons gemachtigd hebben de contributie of de 
donateursbijdrage automatisch van hun rekening af te laten schrijven: de 
incasso zal in de eerste week van februari plaatsvinden. Als 
betalingskenmerk wordt als extra uw lid/relatienummer bij de incasso 
vermeld. Dit vijf-cijferige lid/relatienummer staat vanaf nu op de voorkant 
van de Grutto, bij uw adresgegevens. 
 
Voor leden en donateurs, die geen incassomachtiging hebben afgegeven: 
Verzoek om de contributie/bijdrage voor het jaar 2015 vóór 30 januari 
2015 over te maken op onze bankrekening: NL32 RABO 0373 0240 37 
t.n.v. IVN de Grutto, liefst onder vermelding van het lid/relatienummer. Het 
komt nog al eens voor dat de contributie/bijdrage via de rekening van de 
partner wordt overgemaakt, waarvan de naam niet in ons bestand 
voorkomt en dit verhoogt het aantal grijze haren van uw penningmeester. 
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De contributie bedraagt  € 16,00 per jaar en de minimale 
donateursbijdrage is €  9,50 per jaar. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester 
 
 

Voor de jeugd 
De Bever 
Bevers zijn knaagdieren. Net als muizen en eekhoorns. De Bever is een 
paar maatjes groter. Hij is het grootste knaagdier van Europa. 
Vroeger kwamen Bevers veel voor in ons land. Ze zwommen in beekjes 
en rivieren. Er kwamen steeds minder plekken waar de Bever kon leven. 
Ook werd op het arme dier gejaagd. Tot er in ons land geen enkel Bever 
over was. Maar….. de Bever is terug! Hier en daar zijn Bevers losgelaten. 
Ze hebben kleintjes gekregen. Elk jaar komen er Bevers bij. Wie weet 
kom je die coole knagers een keer tegen, of zie je de sporen die ze 
achterlaten. Zie je de sporen in het plaatje hieronder?  

 
Bevers zwemmen als de beste. Sommige dieren lijken op de Bever, zoals 
de Beverrat. Maar de Bever heeft een platte staart. Met die staart kan hij 
sturen. Soms slaat hij ermee op het water. Dat betekent: gevaar! Zo 
waarschuwen Bevers elkaar.   
De Bever is kampioen duiken. Hij kan minutenlang onder water blijven. 
Met open ogen: er zit een vliesje voor. Zijn neus en oren sluit hij af. In zijn 
bek zit een klepje om zijn keel dicht te doen. Hij kan knagen onder water, 
zonder water binnen te krijgen. 
Het hol van Bevers heet een burcht. Zo’n burcht bouwen ze van 
stammen, takken en planten. Met modder smeren ze alles waterdicht. In 
de woonkamer wonen pa en ma Bever met hun kinderen. De Vos,  
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Buizerd en Bunzing 
lusten graag een jong 
Bevertje, maar ze komen 
niet gemakkelijk binnen, 
want de ingang van de 
burcht ligt onder water. 
Zie je sporen van 
Bevers? Dan weet je dat 
ze in de buurt zijn. 
Als het water zakt, 
bouwen Bevers een dam 
in de rivier. Zo’n dam 

houdt het rivierwater tegen. Het komt dan hoger te staan. Met die dam 
zorgen  Bevers dat de ingang van de burcht onder water blijft. De 
huiskamer moet boven water blijven.  
Bevers zijn vegetariërs. Ze lusten planten, wortels, takken en bladeren. 
Met hun vlijmscherpe tanden knagen ze hele bomen om. De schors eten 
ze op. Stammen en takken 
slepen ze naar hun burcht of 
dam. 
Bevers maken mini-hoopjes 
van modder en planten. Ze 
doen er een stinkstofje bij, 
uit klieren bij hun achterste. 
Zo laat een beverfamilie aan 
andere Bevers weten: hier 
wonen wij, dit is ons gebied. 
Dat stinkstofje stopten de mensen in medicijnen en parfums, nu soms ook 
nog. Ook wilden ze de warme vacht van de Bever en aten ze bevervlees. 
In sommige landen komt de arme Bever nog steeds op tafel. 
Bever-weetjes:  
Een Bever heeft 4 grote knaagtanden en de kleur van die tanden is 
oranje. 
In juni krijgt moeder Bever 2-4 jonkies, soms ook meer. Na enkele dagen 
leren ze zwemmen. Het duurt twee jaar voordat ze op zichzelf gaan 
wonen, in een eigen burcht. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Eten uit de natuur 
Op zaterdag 13 september 2014 werd bij De Bedoening aan de Daslever  
in Wijhe de workshop/cursus ‘Eten uit de natuur’ gegeven. De docente 
was Louise Treur van Natuurvaardig uit Bathmen. Zij vertelde wat je kunt 
eten uit de natuur, maar ook wat voor de mens giftige planten zijn. 
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Giftige planten voor de mens 
Giftig zijn alle soorten boterbloemen, alles van deze planten is giftig! 
Ook giftig zijn veel planten van de familie van de Nachtschaden (incl. 
Bitterzoet), Reuzenberenklauw en veel schermbloemigen, behalve 
Fluitekruid en Zevenblad. Eet pas van de familie schermbloemigen als je 
zeker weet welke plant het is, want er zitten hele giftige soorten bij. 
 
Eetbaar en ander nut 
Berenklauw: De Reuzenberenklauw is giftig, maar van de gewone 
Berenklauw kun je in het voorjaar het blad, gekookt, eten. Dit echter niet 
plukken in de volle zon. 
Brandnetel: Jong blad te gebruiken in 
soep.  
Hondsdraf: Te gebruiken in salade en 
soep  
Duizendblad: Te gebruiken in soep 
en rauw te eten. Is bloedstelpend. 
Klaproos: Rozet, bloemen te 
gebruiken in salade en zaad als 
maanzaad in gerechten. 
Perzikkruid: Te gebruiken in soep en 
salade.  
Waterpeper: Te gebruiken in soep en 
salade. Veel van de in Nederland in 
het wild voorkomende 
duizendknopenfamilie kun je eten 
(Zuringen). 
Grote en Smalle Weegbree: Zaden 
kun je gebruiken in een wokgerecht, verwerken in een pesto of in brood 
door ze te roosteren. Ook de topjes van het blad. Het blad van de Smalle 
Weegbree smaakt naar champignons. 
Boerenwormkruid: Blaadjes kun je verwerken in een gerecht met eieren. 
Stokroos: Bloemen en groene zaden zijn eetbaar voor o.a. in salade. 
Kaasjeskruid: Bloemen en groene zaden zijn eetbaar voor o.a. in salade. 
Meidoorn: In het voorjaar zijn blaadjes eetbaar o.a. in salade. 
Violen: Bloemen te gebruiken in salade. 
Korrelganzenvoet: De zaden hiervan kun je eten als quinoa en het blad 
als spinazie.  
Knopkruid: Te gebruiken in salade of soep. 
Speenkruid: Je kunt het blad eten in salade, echter alleen vóór de bloei. 
Paardenbloem: Te gebruiken als molsla. Hiervan ga je goed plassen. De 
bloemen kun je gebruiken voor jam, van de wortel kun je koffie maken. 
Ridder- en Veldzuring: Het blad is te gebruiken in soep, het blad van de 
Veldzuring ook in salade. (Duizendknoopfamilie). 

Korrelganzenvoet 
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Teunisbloem: De bloem is heerlijk, de zaadjes ook. In het voorjaar kan het 
blad van de Teunisbloem verwerkt worden in salades. 
Witte Dovenetel: Je kunt de bloem en de blaadjes eten. 
Linde, Berk en Beuk: Jong blad is goed te gebruiken in een salade. 
Distels: Stengels van distels zijn te gebruiken in de soep. 
Cichorei: Kun je eten als witlof! 
Vogelmuur: Het blad heeft een rij haartjes. Kun je gebruiken in soep, 
pesto en salade. Later in het jaar ontwikkelt de plant bitterstoffen, deze 
zijn goed tegen kanker. 
Hazelnoot/Walnoot: Noten kun 
je gebruiken in pesto. 
Radijs: Bloemetjes, zaadhulsjes 
en jonge blaadjes kun je eten. 
Zevenblad: Het blad is te 
gebruiken in soep, pesto en 
kruidenboter of te koken en 
bakken. Ook als stamppot. 
 
Thee 
Voor het maken van thee kun je 
verschillende muntkruiden of citroenkruiden gebruiken. Ook van het blad 
van Braam, Framboos, Kamille, Komkommerkruid, Brandnetel (jong blad), 
Hondsdraf en Duizendblad kun je thee zetten.  
 
Aan het einde van de workshop/cursus hebben we: 
- soep gemaakt van o.a. blad van Brandnetel, Zevenblad, Vogelmuur, 
Duizendblad, ui, knoflook, bouillon. 
- pesto gemaakt van blaadjes Vogelmuur en zaadjes Weegbree fijn 
gewreven in een vijzel en fijn gemalen Hazelnoten aangevuld met olijfolie 
en knoflook. 
- kruidenboter gemaakt van blaadjes Zevenblad, boter en knoflook. 
 
Meer informatie is te vinden op www.natuurvaardig.nl. 
 
Margriet Heuvelink.  
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
In- en uitzoomen op locatie 
Onze prachtige natuurterreinen lenen zich 
uitstekend voor een heerlijke wandeling, of voor flora– en faunastudies of 
voor mooie plaatjes voor fotografen en cineasten. Van videoclub Zoom 
Out Heino kreeg ik het verzoek om mee te werken aan een video over de 
Duursche Waarden. 

Cichorei 
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In het veld werden op locatie video beelden van de natuur gemaakt. Het 
interview met de IJsselboswachter vond plaats in het Infocentrum IJssel 
Den Nul.  
Het filmen en interviewen was onderdeel van een studieproject van de 
videoclub. Want er komt veel kijken bij het maken van een film. De juiste 
belichting, de invalshoeken, interessante onderwerpen, goede vragen, 
juiste geluidsachtergrond, weersinvloeden en vast nog veel meer. Het 

was fijn om samen te werken en de Duursche Waarden en het 
Infocentrum op deze manier onder de aandacht te brengen. Als de video 
helemaal klaar is dan zal hij in het Infocentrum te zien zijn. 
Meer informatie o.a. over excursies en arrangementen vind je op de 
websites www.staatsbosbeheer.nl en www.infocentrumijssel.nl. 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

Succesvol broedgeval Rode Wouw in Salland 
Op 22 juni 2014 ontvangt de Roofvogelwerkgroep een mailtje van Marion 
Krooi. Is dit een Rode Wouw????? Bijgevoegd zijn een paar geweldige 
foto’s van wat overduidelijk een Rode Wouw is. Zwarte vleugelpunten, 
witte vlek en een roestbruine buik en ondervleugel. Maar veel 
kenmerkender is natuurlijk de gevorkte staart die alleen Wouwen hebben.  
Voor oplettende vogelaars zijn er regelmatig Rode Wouwen te zien. Deze 
komen echter alleen tijdens de trekperiodes voor. Een melding van een 
Rode Wouw midden in het broedseizoen is erg uitzonderlijk. Aangezien 
de Rode Wouw aan de zuidkant van onze gemeente vliegt, wordt direct 
contact gezocht met de vogelwerkgroep in Deventer. Zij geven aan dat er 
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vaker een Rode Wouw 
is waargenomen, maar 
dat het nog onbekend 
is of er gebroed wordt.  
Samen met Piet 
Schermerhorn 
besluiten Gerard 
Schulten en ik er een 
ochtend aan te 
besteden. Met de 
meldingen van Marion 
en aanvullende 
meldingen via 

waarneming.nl worden er 2 postplekken uitgezocht. Vroeg uit de veren en 
om zeven uur staan we op de eerste post. Behalve een enkele 
miauwende Buizerd en een biddend Torenvalkje geen spoor van de Rode 
Wouw. We besluiten de tweede post op te zoeken, zuidelijker gelegen, 
richting Diepenveen. Ook hier in eerste instantie niets. Plotseling 
waarschuwt Gerard ons en we zien de Rode Wouw overvliegen, pal 
boven ons hoofd. Hij vertrekt richting Marions huis en we kunnen hem nog 
een minuut of 10 volgen voordat hij uit beeld verdwijnt. We zijn er vast van 
overtuigd dat hij net zijn voedselzoektocht in had gezet en besluiten 
verder te wachten.  
Het duurt nog 15 minuten en dan zien we, tot onze vreugde, de Rode 
Wouw terugkeren met een prooi in zijn poten. Een uitzonderlijk zeldzame 
waarneming voor Nederland. We weten nu bijna zeker dat er ergens in de 
buurt een broedgeval is. Veel roofvogels eten hun prooi ter plekke op. 
Alleen als ze een nest hebben vliegen ze na prooivangst rechtstreeks 
terug naar het nest. 
Het volgen van deze 
vlieglijn is een 
beproefde methode 
om nesten van 
Sperwers, 
Boomvalken en 
Wespendieven te 
vinden.   
Enthousiast over 
deze zeldzame 
ontdekking besluiten 
we de complete 
roofvogelwerkgroep te mobiliseren in het daaropvolgend weekend. Het 
moet toch mogelijk zijn om de Wouw te vinden.  
Donderdag voor het weekend krijgen wij goed nieuws te horen vanuit de 
Vogelwerkgroep IJsselstreek. Het nest is al ontdekt en wordt sinds het 

Rode Wouw 

Foto: Marion Krooi 

Foto: Marion Krooi 

Rode Wouw 
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begin gemonitoord door professionals van de SOVON. De eigenaresse 
van het terrein had het broedgeval al in maart ontdekt en doorgegeven 
aan een vogelend familielid van haar. Om verstoring van dit bijzondere 
broedgeval te voorkomen werd besloten om dit niet bekend te maken, 
tevens op nadrukkelijk verzoek van de eigenaresse van het terrein.  
Daarop werd door ons besloten om de zoektocht af te blazen. Het doel 
van de roofvogelwerkgroep is om ervoor te zorgen dat er goede 
verslaglegging komt van de roofvogels in onze gemeente, zonder dat 
daarbij de vogels gestoord worden. De verslaggeving was gewaarborgd 
en leverde een bijzonder goed gedocumenteerd broedgeval op. 
Uiteindelijk leverde ons besluit later complimenten op van SOVON en de 
Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). 

Door de eigenaresse 
en leden van SOVON 
is het broedgeval zeer 
goed vastgelegd. Het 
paartje Rode Wouwen 
bracht uiteindelijk 3 
jongen groot, die allen 
geringd zijn. Zelfs het 
derde jong had geen 
groeiachterstand 
opgelopen, wat nogal 
eens voorkomt als het 
voedselaanbod te 

gering is. Vermoedelijk hebben de Rode Wouwen eveneens geprofiteerd 
van het uitzonderlijke goede muizenjaar.  
De Rode Wouw is een zeldzame, onregelmatige broedvogel in Nederland. 
Tot op heden zijn bijna alle broedgevallen gemeld aan de oostgrens. In 
Twente werd in 1977 het eerste broedgeval vastgesteld. Daarna volgde 
1983, 1987 en 1988, allen met wisselend broedsucces. In 2012 werd een 
overzomerend paartje rondom Losser vastgesteld, die in 2013 tot broeden 
overging. Ook in Salland werden in 2012 en 2013 al overzomerende Rode 
Wouwen geconstateerd, waarbij er in 2013 zelfs met nestmateriaal werd 
gesleept. Het nest werd toen echter niet gevonden. Er is een klein 
vermoeden dat er zelfs een tweede paartje aanwezig is geweest, 
vanwege de vondst van een volwassen dode Rode Wouw dicht bij het 
broedende paartje.  
We hopen dat het paartje volgend jaar weer tot broeden overgaat. Het 
zou mooi zijn als deze prachtige roofvogel zich in de toekomst permanent 
zou vestigen in ons Sallandse Landschap. Onze roofvogelleden kunnen 
nu een vogel toevoegen aan de roofvogelsoorten die we al in de gaten 
houden! 
 
Ronald Boerkamp. 

Rode Wouw 

Foto: Marion Krooi 
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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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Gerrit en de pluktuin 
Gerrit Jansen uit Wesepe ontdekte tijdens de cursus Natuurgidsen dat 
velen in de omgeving van Wesepe niets weten over het ontstaan van het 
landschap daar: over stuifduinen, rivierduinen, enken en kampen, 
houtwallen enz. Dat vond hij vreemd en hij zou het ze wel even gaan 
vertellen. En aldus geschiedde. Een proefexcursie, met andere gidsen in 
de dop, op de Weseper Enk ging uitstekend. Tijdens de 
natuurgidsencursus raakte hij ook geïnteresseerd in libellen en amfibieën 
en direct na de cursus ging hij een oud idee uitwerken: een 
plukbloementuin in Wesepe. Voor de eindopdracht was dat niet gelukt, te 
weinig medestanders, maar eenmaal afgestudeerd, werkte hij zijn idee 
verder uit, ging op bezoek bij 
derden en het gemeentehuis 
en …. kreeg het voor elkaar.  
Intussen leidt hij excursies 
voor jan en alleman op de 
Weseper Enk en heeft daar 
veel plezier in en hij krijgt er 
veel waardering voor. 
De plukbloementuin werd 
gefinancierd door de 
gemeente via het 
Dorpsontwikkelingsplan 
(DOP). Gerrit liep er de deur 
plat en liet zich niet met een 
kluitje het riet in sturen. Een 
stuk grond wilde hij om het in 
te zaaien met mooie bloemen. 
Zo kan iedereen er bloemen 
plukken en meer waardering krijgen voor de bijen. Ook een kleine 
groentetuin moest er komen, zodat kinderen – en daarmee de ouders 
natuurlijk – eens konden beleven waar de groenten vandaan komen en 
wat er voor nodig is om die op tafel te krijgen. Groentezaden kan iedereen 
in het dorp met korting bij de super kopen. Kinderen moeten wel 
vergezeld gaan van ouders en daarmee is voor de super de kring ook 
weer rond: klandizie. Gerrit regelt dit soort dingen met een 
vanzelfsprekendheid die te bewonderen is. En hij krijgt het dus ook nog 
allemaal voor elkaar! Gerrit: ga zo door! 
Wil je meer weten over de plukbloementuin, kijk dan op: 
www.plukbloementuinwesepe.nl en ga er ook eens bloemen plukken. In 
het schuurtje ligt een schaar. 
 
Mike Hirschler.



 22

Groen is gezond 
Een groene omgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid en … 
groen loont! Het ministerie van Economische Zaken heeft laten berekenen 
dat meer groen in de woonomgeving 400 miljoen euro aan zorg- en 
arbeidskosten bespaart. Dit klinkt sociologe Jolanda Maas als muziek in 
de oren. Vijf jaar geleden promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op 
‘Vitamine G’, een onderzoek naar de relatie tussen groen en gezondheid. 
Harde cijfers maken dit onderzoek nu heel concreet stelt Vroege Vogels 
gast Jolanda Maas. De kans dat mensen zich ongezond voelen in een 
omgeving met weinig groen is 1,5 keer zo groot vergeleken met mensen 
die in een groene omgeving wonen. Het huisartsenbezoek daalt ongeveer 
met een kwart. Er valt veel winst te halen uit alledaagse bezigheden: 
mensen in een groene woonomgeving tuinieren vaker en langer, ze 
fietsen meer minuten naar hun werk. Verder voelen zij zich minder 
eenzaam en ervaren ze minder vaak een tekort aan sociale contacten. 
Ziekenhuizen en verpleeghuizen nemen groen mee in hun verbouw- en 
nieuwbouwplannen, want patiënten kunnen sneller naar huis. Ook 
schoolpleinen moeten hun tegels verruilen voor groen. Het blijkt dat jonge 
leerlingen zich prettiger voelen op een school met een groen schoolplein 
dan op een school met alleen maar tegels. Zij vinden de school leuker, 
hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan 
hun leeftijdgenootjes met een tegelplein, zo blijkt uit onderzoek naar 
groene schoolpleinen. 
 
Bron: www.vroegevogels.nl. 
  
 

Geld voor Patrijzen 
De stichting ‘Patrijs van Salland’ ontvangt € 6700,- van het Dingshof 
Coldeweijfonds (fonds voor natuurinitiatieven) om projecten ter 
bescherming van de Patrijs uit te voeren. 
‘Patrijs van Salland’ (waarin verschillende organisaties samenwerken om 
de Patrijs voor het Sallandse boerenland te behouden) wil met het geld 
onder meer akkerranden, hagen en singels aanleggen, waardoor 
Patrijzen weer voedsel, schuil- en nestgelegenheid vinden. 
De patrijzenstand is in Nederland en ook in Salland de afgelopen 
decennia drastisch afgenomen. Wanneer er niets ondernomen wordt, is 
het hoogstwaarschijnlijk dat de Patrijs, net zoals het Korhoen, uit Salland 
verdwijnt.  
Nog niet zo lang geleden was de Patrijs nog een algemeen voorkomende 
akkervogel, maar nu is dit prachtige dier steeds minder waar te nemen. 
Afname van het voedselaanbod, vooral insecten voor de patrijzenkuikens, 
vernietiging van schuil- en nestgelegenheden, waardoor vaker verstoring  
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en predatie, intensivering van de landbouw, het zijn allemaal redenen die 
bijdragen aan de achteruitgang van de patrijzenstand. 
Met de bijdrage kan een begin gemaakt worden met het aanleggen van 
akkerranden, hagen en struweel. ‘Patrijs van Salland’ benadert 
landeigenaren om hierover concrete afspraken te maken. 
Voor meer informatie: zie www.patrijsvansalland.nl. 
 
Bron: Salland Centraal. 
 
 

SOVON Vogelatlas 
Deze winter gaat de derde en laatste waarnemingscyclus in voor de 
SOVON Vogelatlas.  
Zoals aangegeven in De Grutto van februari 2013 zijn er twee 
waarnemingsperioden in de winter (1 dec.-15 jan. en 16 jan.-28 febr.) en 
twee voorjaar/zomer perioden (1 apr.-15 mei en 16 mei-30 jun.).  

We gaan nu 
atlasblok 27-37 
inventariseren dat, 
vanuit de Elshof 
gezien, zich 5 km 
naar het oosten 
uitstrekt en 5 km 
naar het zuiden (zie 
kaartje). Dit 
atlasblok was nog 
vrij en sluit aan op 
blok 27-36, dat we 
in 2012/2013 
geïnventariseerd 
hebben. We 
verwachten veel van 
dit blok, omdat er 
nog veel 
kleinschalige 
landbouw is. De km-
blokken 12, 23, 25, 

32, 34, 41, 43 en 54 zijn de door SOVON geselecteerde blokken voor 
intensieve waarnemingen (2x 5 minuten vanuit een vast punt en 
daarnaast 55 minuten in het gehele blok).  Deze opzet geeft de SOVON 
de mogelijkheid de landelijke  gegevens statistisch te verwerken en te 
analyseren. In de overige blokken worden aanvullende waarnemingen 
gedaan in hierboven aangegeven waarnemingsperioden. 
 
Gerard Schulten. 
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Verbetering waterkwaliteit IJssel 
Komend jaar wordt er een nevengeul gegraven in de uiterwaarden bij 
Herxen. Ook zijn er plannen om op delen van de oevers van de IJssel, 
o.a. ten zuiden van de veerstoep in Wijhe, de stenen weg te halen en men 
wil enkele kleigaten in de Buitenwaarden met elkaar en de IJssel 
verbinden. Dit zijn allemaal maatregelen die in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) worden uitgevoerd om de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Woensdagavond 
17 december 2014 was er een inloopavond in Herxen waar informatie 
gegeven werd hierover. 
De KRW is een Europese richtlijn. Deze schrijft voor dat het oppervlakte- 
en grondwater van alle wateren in 2015 van goede chemische kwaliteit 
moet zijn en dat ook de ecologische kwaliteit in orde moet zijn. Een goede 
chemische kwaliteit betekent dat het water gebruikt kan worden voor onze 
drinkwaterbereiding, voor beregening van akkers en als drinkwater voor 
vee en andere dieren. Een goede ecologische kwaliteit betekent dat het 
water en zijn oevers een prettige leefomgeving vormt voor dieren en 
planten. De IJssel voldoet nog niet aan de richtlijn, vooral de ecologische 
kwaliteit moet verder omhoog. Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en 
Veluwe zijn samen verantwoordelijk voor de opgave KRW IJssel. De 
maatregelen moeten eind 2015 uitgevoerd zijn.  
Meer informatie is te vinden op www.krwijssel.nl. Daar kun je je ook 
aanmelden voor de digitale KRW IJssel nieuwsbrief. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September-November 2014  
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW =Duursche waarden; BvL= Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers IX, X, XI staan voor de maanden. Tussen 
( ) staat het aantal vogels. 
 
Grote Zilverreiger 
In de vorige Grutto is al vermeld dat er in de herfst opvallend veel Grote 
Zilverreigers in onze streek gezien werden. Dit was een landelijke trend. 
De eerste gegevens van SOVON voor 130 slaapplaatsen leverde in totaal 
4400 zilverreigers op met aantallen variërend van 1-350 per slaapplaats. 
Ook in onze streek waren de zilverreigers talrijker dan voorheen. De 
slaapplaats tegenover de parkeerplaats bij het Anem werd op 19 oktober 
door 68 zilverreigers gebruikt. In vorige jaren waren dit er 5-12. Ook was 
het bijzonder dat de zilverreigers allen uit Gelderland kwamen, soms in 
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groepjes van 5-12. In “normale“ jaren kwamen ze voornamelijk uit ons 
gebied. Een verklaring voor deze grote aantallen heeft SOVON nog niet 
gegeven maar het lijkt aannemelijk dat het te maken heeft met de grote 
muizen populatie van dit 
jaar. 
 
Oeverzwaluwen 
In het voorjaar is in een 
zanddepot op de 
Noorderkoeslag een 
aantal broedgangen van 
Oeverzwaluwen ontdekt. 
Er blijken 42 gangen te 
zijn. In overleg met IVN 
Wijhe-Olst, de gemeente 
en het bouwbedrijf wordt 
afgesproken om de broedkolonie veilig te stellen. De bouwondernemer zal 
geen zand weghalen van de locatie waar gangen gegraven zijn en de 
directe omgeving hiervan. Het IVN zal de ontwikkelingen rond de wand 
volgen en vraagt hiervoor Ruud Saan. Hij observeert vanaf begin juni tot 
eind augustus 2014 de kolonie en maakt een uitgebreid verslag.  
Dit verslag over het wel en wee van de oeverzwaluwkolonie staat op onze 
website: www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 
De waarnemingen 
Aalscholver : 15-IX BuW (120-140) bijeen, rustend langs plas. 19-X 
slaapplaats bij parkeerplaats (ongeveer 20); 8-XI Tichelgaten Herxen (90). 
Kolgans : BuW 15-IX (1), eerste helft oktober komen zeer grote aantallen 
uit het noorden. 19-X slaapplaats bij parkeerplaats (ongeveer 1000) 
Nijlgans : 12-IX BuW (20 +); 11-X BuW (ongeveer 200); XI BuW, DuW (2-
10). 
Canadagans : 10-X BuW (ongeveer 40). 
Smient : 15-IX kolk, Veerweg (6 in overgangskleed); begin oktober kolk, 
Veerweg, (talrijk), meestal nog in overgangskleed; eind oktober, (talrijk) in 
volwassen kleed; XI Soestwetering (kleine groepjes). 
Krakeend : 15-IX BuW (10-15); X-XI BuW (10-15). 
Wintertaling : 15-IX BuW (5); 15-XI BuW (10). 
Slobeend : 11-X BuW (20-30); 8-XI kolk, Veerweg (4); 20-XI BuW (10). 
Dodaars : 12-IX BuW kolk, Veerweg (1). 
Waterhoen : 15-IX kolk, Veerweg (5); 4-XI Zandwetering, Overkempe (3); 
Zandwetering Groot Hoenlo (6). 
Watersnip : 15-X BuH (6). 
Bokje : 10-X BuH, moerasje na Paddenpol (1). Ook in vorige jaren zijn 
hier Bokjes gezien. 
Kievit : 12-IX BuW (100+); X BuW (talrijk). 

Oeverzwaluw uitvliegend uit gang 23  
Foto: Ruud Saan 
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Zwarte Ooievaar : 6-8-IX langs Raalterweg (1). 
Grote Zilverreiger : IX-XI Tamelijk algemeen in de gemeente. 
Kraanvogel : 21-XI Waterstraat, Wijhe (ongeveer 5 en 10) overvliegend. 
Zeearend : X-XI Hengforderwaarden, BuW, geregeld waargenomen; XI 
Hengforderwaarden, volgens zeggen ook gezien takken vervoerend. 
Buizerd : 12-15 IX (veel trek langs IJssel); 9/10-XI veel breed front trek 
over Wijhe. 
Visarend : 15-IX Herxen, IJssel (1); 11-X BuW (1). 
Sperwer : 15-IX BuH (1). 
Blauwe Kiekendief : 7-XI Kleistraat, Olst (man) overvliegend. 
Slechtvalk : 10-XI Krijtenberg (1) overvliegend. 
Smelleken : 3-X Vettewinkelweg (1). 
Tapuit : 10-X BuH (2); 11-X BuW (1). 
Boomklever : X-XI BvL (1). 
Zwartkop : 20-IX Kappeweg (1). 
Staartmees : 6-XI Hoenlose weg (7). 
Pimpelmees : 24-XI BvL (4). 
Koolmees : 24-XI BvL (4). 
Raaf:11-IX De Gelder (2) cirkelend  
met 4 Buizerds en een Havik; 13-X De Gelder (1) achtervolgend 
overtrekkende Buizerd; 5-XI De Gelder (gehoord). 
Huismus : 24-XI BvL (12). 
Ringmus : 24-XI BvL (6). 
Heggemus : 24-XI BvL (2). 
Goudvink : 22-X Kappeweg (1). 
Groenling : X-XI BvL (1-2). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, José Eijkelkamp, 
Popko Hut, Jan Klungers, Wim van Riel, Elly Smink-Niehoff, Alice 
Sotthewes en ondergetekende. 
Contact adres Vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
je door het boeken van een hotel bij kunt dragen aan een mooi Salland? 
Als je het landschap van Salland een warm hart toedraagt dan kun je heel 
gemakkelijk een handje helpen. Zoek je een hotel voor een korte vakantie 
of een zakenreis dan kun je, voor de laagste hotelprijzen en zonder extra 
kosten, boeken via de pagina van Kostbaar Salland op de site van 
BookDifferent: www.kostbaarsalland.bookdifferent.com. Als je geeft om 
Salland is een donatie aan de stichting Kostbaar Salland een mooi 
gebaar. Kijk maar eens op www.kostbaarsalland.nl om te zien wat er 
gebeurt om te zorgen dat we samen kunnen blijven genieten van ons 
Sallandse landschap. Dank je wel voor je bijdrage! 

Heggemus 
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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  Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Lid Vacant 
 

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 
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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. 

 
 


