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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 
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Van de redactie 
Buiten is het nat en guur. Ideaal weer om te werken aan de eerste Grutto 
van het jaar 2015. En het belooft weer een extra dikke Grutto te worden!  
Als ik straks klaar ben staan in dit nummer namelijk de jaarverslagen over 
2014 van alle werkgroepen. Ik verkeer in de bevoorrechte positie om een 
voorproefje te kunnen nemen en lees al over alles wat de werkgroepen 
het afgelopen jaar hebben meegemaakt en hebben gedaan. En ik kan je 
nu al verklappen dat dat niet alleen heel veel is, maar ook heel 
interessant! Dus laat je verrassen! 
Verder vind je in dit nummer heel diverse activiteiten voor jong en oud, de 
rubriek voor de jeugd, de vogelwaarnemingen, nieuws over de heemtuin 
en nog veel meer.  
Zou je bestuurslid, coördinator, vrijwilliger of begeleider voor de 
jeugdactiviteiten willen worden binnen onze IVN-afdeling, dan kun je je 
natuurlijk aanmelden. Heel graag zelfs! En tenslotte nodigt de voorzitter je 
van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 
25 maart in de Longhorn in Wijhe. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
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  natuurlijk ook 
op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. Op de website staan ook de 
laatste berichten rondom de excursies. 

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/locatie etc. 

Vrijdagavond  
13 maart 
20:00 – 21:30 uur 

Lezing:  
Hoe bijen (over) 
leven. 

O.l.v. dhr. Sigis Sparenberg, 
imker.  
Locatie: Langhuus, Langstraat 
29, Wijhe. 

Zaterdagochtend  
14 maart 
10:30 uur 

Gezinsexcursie: 
Geologisch 
Museum Olst. 

O.l.v. dhr. Verhaard. 
Leuk voor kinderen! 
Max aantal deelnemers: 20 pers. 
Locatie: Eikelhofweg 12, Olst.  

Vrijdagochtend  
17 april 
8:30 – 10:00 uur  

Excursie: 
Vogelzang 
herkennen 

O.l.v. dhr. Jan Klungers. 
Locatie: Onder de Gelder, ingang 
t.o. Nijland, Spoorstraat Wijhe.  

Zondagmiddag  
3 mei  
13:30 – 15:30 uur  

Excursie: 
Ruimte voor de 
Rivier 

O.l.v. dhr. Peter Blaauw.  
Locatie: zie website. 

Zaterdagmiddag  
23 mei  
13:00 – 15:00 uur 

Excursie: 
Nieuwe Natuur 

O.l.v. dhr. Gerrit Jansen. 
Locatie: Averlose Leide.  
Parkeren: Raalterweg/ 
Malbergerweg, Wesepe/Averlo. 

 
Deelname aan excursies is altijd gratis, maar we zijn blij met een vrije gift. 
Graag aanmelden bij Margriet Wegman via excursie#ivn-wijhe-olst.nl of 
tel. 06-30049007. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdagavond 25 maart 2015 om 20:00 uur vindt weer de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer in Brasserie/Partycentrum 
The Longhorn, Langstraat 19 te Wijhe. Verderop in deze Grutto vind je de 
uitnodiging en de stukken voor de vergadering. 
We rekenen op een grote opkomst!  
 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kunt u weer een ommetje maken door heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora. De heemtuin is elke dag geopend. De eerste 
naambordjes zullen er al staan. Vanaf deze tijd komen er weer allerlei 
voorjaarsbloemen in bloei. Het lenteklokje, de voorjaarshelmbloem en de 
wilde narcis, longkruid en winterakoniet fleuren de tuin dan al weer 
helemaal op. Ook het maarts viooltje, het speenkruid en de holwortel zijn 
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vast al weer in bloei te vinden. U kunt er vrij rondwandelen of vanaf een 
bankje genieten van de tuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 

         Kleine vos 
Vlindertuin in de heemtuin  

Wie helpt? 
Op dit moment wordt het grasveld, dat we 
vorig jaar van het Weijtendaal erbij 
gekregen hebben, omgespit door Herman 
Nijboer en Gerard Schulten. Het ligt in de 
bedoeling dat we het stuk grond gaan 
inrichten met planten en bloemen, die 
aantrekkelijk zijn voor diverse vlinders. Zijn er IVN-leden die belangstelling 
hebben voor vlinders en die ons willen helpen met het opzetten van de 
vlindertuin? Graag aanmelden op heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of bij één van 
de leden van de heemtuingroep. 
 
Werken in de heemtuin  
Oproep voor vrijwilligers! 
15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek voor 
bezoekers. Dat betekent dat er vanaf die datum weer onderhoud nodig is 
in de heemtuin. We hebben een aantal vrijwilligers, maar meer handen 
zijn altijd welkom! Vooral sterke!!!!  
 
De heemtuin is weer ingeschreven voor NL Doet, de vrijwilligersdag die 
altijd in maart in het hele land georganiseerd wordt. Kijk voor info over 
deze dag op: www.nldoet.nl 

• Voor NL Doet zijn we op zoek naar een team dat ons op vrijdag 
20 maart wil komen helpen de heemtuin voorjaarsklaar te maken. 
Zie onze oproep op de site www.nldoet.nl en op 
www.vrijwilligactief.nl.  
Onze tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken taart! 

• Naast een team kunnen ook individuele mensen zich inschrijven 
voor deze werkdag. De werktijd is van 9:00-12:00 uur. 

 
Vanaf 26 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 9:00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond wordt er gewerkt 
vanaf 1 april van 19:30 uur tot het donker wordt. 
 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in de 
heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als je geen 
verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
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Lijkt het je 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 523937 of kom gewoon langs! 
 
 

Activiteiten elders 
IVN Raalte Vogelzangcursussen 2015 
De vogelgidsen van IVN Raalte bereiden weer de traditionele  
voorjaarsvogelzangcursus voor. Belangstellenden kunnen onder 
deskundige begeleiding van de IVN-gidsen de natuur in gaan en leren 
hoe onze vogels zingen en zich gedragen. De wandelingen duren 
ongeveer 1½  uur en beginnen om 9.00 uur. De cursus duurt zes weken. 
In de maand mei wordt er nog een avondwandeling georganiseerd. 
We starten op dinsdag 17 maart 2015. De eerste cursus wordt gehouden 
in het Relaerbos; plaats van samenkomst is de bocht Knapenveldsweg. 
De kosten bedragen € 15,-- per persoon; IVN-leden betalen € 7,50 
 
N.B. De eerste cursus is al volgeboekt. Er is nu een tweede cursus 
gepland op de vrijdagochtend. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor tot 
1 maart 2015 aanmelden bij Agnes Walraven, raafwalraven#gmail.com. 
 
Mooi Schoon! Kom ook in actie voor schone oevers va n de IJssel 
Schone rivieroevers dragen bij aan prettig wonen en recreëren. Jaarlijks 
blijft er echter na de hoogwaterperiode op de oevers van de IJssel veel 
zwerfvuil achter. Zwerfvuil dat in het water terecht komt wordt via de rivier 
naar zee verplaatst waar het bijdraagt aan de plastic soep. Dit gebeurt 
niet ver van ons bed, het gebeurt aan onze oevers! 

 
Mooi Schoon (van gemeenten en ROVA) organiseert samen met 
Rijkswaterstaat, Sportvisserij Oost-Nederland, Cambio, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en IVN Gelderland, o.a. in de gemeenten Olst-Wijhe 
en Heerde een opruimactie langs de IJsseloevers. 
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Help ook mee! Kom samen met je vrienden, buren of vereniging in actie 
om de IJsseloevers weer Mooi Schoon te maken (min. leeftijd 13 jaar). 
Het levert je, een schone omgeving, een goed gevoel en een gezellige 
ochtend op, die we afsluiten met een broodje en een kop soep. 
We gaan aan de slag op zaterdagochtend 
 7 maart 9:30-12:30 uur: Den Nul, Op Duur 

Duursche Waarden en Wijhe, visstekken. 
14 maart 9:30-12:30 uur: Veessen, IJsselzicht 

gebied bij Kozakkenveer en Wijheseveer.  
Wil je ook meedoen? 
Meld je dan aan via de site www.mooi-schoon.nl. of bel 038-4273777. 
 
IVN Deventer Lezing over robotroofvogel 
Op dinsdagavond 17 maart 20:30 uur organiseert IVN Deventer een 
lezing van Nico Nijenhuis van de Universiteit Twente/Clear Flight 
Solutions in ’t Hovenhuus, Leliestraat 27 in Deventer (wijk de Worp). De 
lezing gaat over de robotroofvogel (robird) die Nico Nijenhuis met zijn 
team heeft ontworpen. De vogel wordt ingezet voor vogelvriendelijk 
beheer van wilde ganzenpopulaties in agrarische gebieden, 
natuurterreinen en vliegvelden en voor het monitoren van natuurterreinen. 
Tijdens de lezing laten spectaculaire beelden zien wat de kunsten en 
mogelijkheden van deze robotroofvogel zijn. Zeer de moeite waard! 
De lezing is open voor een breed publiek: IVN-afdelingen, KNNV, 
vogelwerkgroep en is gratis. 
Meer informatie: F. Westenbrink, f.westenbrink#kpnmail.nl.  
 
IVN Raalte Excursie Natte wandeling Boetelerveld  
Zaterdag 11 april 2015 om 10:00 uur 
Startlocatie: Boetelerveld Schoonheetenseweg Raalte, parkeerplaats 

achter huisnummer 19. 
Kosten:  Gratis voor leden van Landschap Overijssel en IVN, 

anderen € 3,00 pp.  
 
IVN WoesteLand Academie 
Jongeren betrekken bij natuur en duurzaamheid 
WoesteLand, de jongeren van IVN, start voorjaar 2015 met de Woeste-
Land Academie. Hier leer je van jongeren zelf hoe je jongeren (12-30 jaar) 
de natuur kunt laten beleven en kunt inspireren tot een duurzame 
levensstijl. 
De WoesteLand Academie trapt af met zes workshops over natuur- en 
milieueducatie voor jongeren in Arnhem, Utrecht en Amsterdam.  
Iedereen kan meedoen en elke workshop is ook los te volgen.  
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Sponsors 
 

IVN-afdeling De Grutto 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

Rabobank Apotheek Wijhe 
Gemeente Olst-Wijhe Brandweer Wijhe 
Landschap Overijssel Landgoed De Gelder 
Waterschap Groot Salland Zorgboerderij ‘t Hamel 
Leukste dorp van Overijssel 
Schildersbedrijf Bouwmeester 

Formido Bouwmarkt Wijhe 
Tuincentrum Groot Koerkamp 

 

 

 



 8

 

 

 

 

vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 
Data, locaties en onderwerpen van de WoesteLand Academie 2015 vind 
je op www.woestelandacademie.nl of neem contact op met Alina 
Salomon, projectleider WoesteLand: a.salomon#ivn.nl of 06-18808488. 
 
Jong en Groen-weekend 
In het teken van natuur, milieu en duurzaamheid slaan de groene 
jongerenorganisaties (NJN, JNM, Jongeren Milieu Actief (JMA) en  
WoesteLand) de handen ineen tijdens het Jong en Groen-weekend in 
Ommen, Overijssel.  
Datum: 1 t/m 3 mei 2015. Kosten: € 20  
Meer informatie volgt op: www.woesteland.nl. 
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IVN Raalte Gezinsexcursie vleermuizen spotten  
Vrijdag 15 mei 2015 om 21:15 uur. 
Waar:  De vijvers in de Drostenkamp, Hofstedelaan in Raalte.  
Verzamelen: Parkeerplaats Carmel College Salland. 
 
IVN Raalte Gezinsexcursie De bijzondere wereld van bijen  
Zondag 28 juni 2015 om 13:30 uur  
Waar: Bijenstal in het Dorpsbos Raarhoeksweg, Raalte Noord. 
 
IVN Raalte Gentiaanwandeling Boetelerveld  
Zondag 16 augustus 2015 om 10:00 uur  
Startlocatie: Boetelerveld Schoonheetenseweg Raalte parkeerplaats 

achter huisnummer 9  
Kosten:  Gratis voor leden van Landschap Overijssel en IVN,  

anderen  € 3,00 pp. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
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.  
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 tel. 06-10807822. 
 
 

Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 
25 maart 2015. De vergadering begint om 20:00 uur in 
Brasserie/Partycentrum The Longhorn, Langstraat 19 te Wijhe. 
 
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering vindt u in deze 
Grutto, behalve het verslag van de jaarvergadering op 26 maart 2014. Dat 
verslag staat in Grutto nr. 2 van 2014. 
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AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering van 26 maart 2014 (zie Grutto 2 2014). 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 

 3.1. Jaarverslag secretaris 2014.  
 3.2 Jaarverslagen werkgroepen 2014.  
 3.3. Financieel jaarverslag 2014. 
 3.4. Kascontrolecommissie. 

4. Financiën. 
- Begroting 2015. 

5. Benoeming kascontrolecommissie.  
De kascontrolecommissie 2014 bestaat uit Gerard Overmars en 
Marth van Roy. Petra Verhagen is reservelid. Gerard treedt af, 
voor hem in de plaats moet een ander lid worden benoemd. 

6. Bestuursmutaties. 
In 2015 zijn Ronald Boerkamp en Ernst Noordhuis aftredend en 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen beiden te herbenoemen. 
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk een half uur voor het begin 
van de vergadering bij het bestuur worden voorgedragen. 

7. Beleidsplan IVN De Grutto, Wijhe-Olst 2015-2020. 
Het bestuur heeft een beleidsplan ontwikkeld waarin haar visie en 
missie en van daaruit de plannen voor de periode 2015-2020 zijn 
verwoord en zijn vertaald in concrete acties.  

8. Presentatie werkgroep Uilen. 
9. Rondvraag en sluiting. 

 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Jaarverslag secretaris 
Het bestuur kwam in 2014 vijfmaal bij elkaar (22 januari, 23 april, 25 juni, 
18 september en 10 december) op de Zorgboerderij Het Hamel. Verder is 
eind oktober 2014 weer een overleg geweest met de coördinatoren van 
de verschillende werkgroepen. 
De samenstelling van het bestuur is in 2014 gewijzigd. Petra Verhagen, 
aftredend en niet herkiesbaar, heeft het bestuur verlaten. In haar vacature 
is niet voorzien. Ook Gerard Schulten was aftredend, de werkgroepen 
was gevraagd om met een opvolger te komen. Dat is niet gelukt zodat de 
vergadering heeft besloten dat Gerard in het bestuur blijft. Waardoor het 
bestuur op sterkte blijft. 
Ook in 2014 hebben de taken van het bestuur zich voornamelijk gericht 
op ruimte geven aan de zeer actieve werkgroepen enerzijds en tijd en 
energie steken in het uitdragen van de IVN-standpunten bij gemeentelijke 
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en provinciale plannen. Het contact met omliggende IVN-afdelingen is 
geïntensiveerd met ondersteuning van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). 
 
Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld: 
Hanny van der Werff, voorzitter; Jaap Gerkes, secretaris; Ernst 
Noordhuis, penningmeester; Gerard Schulten, lid en vertegenwoordiger 
(algemeen coördinator) van de werkgroepen; Ronald Boerkamp, lid. 
  
Ledenbestand 
Op 31 december 2014 bestond het IVN Wijhe-Olst uit 172 leden en 21 
donateurs. Van de leden zijn er 48 (= 28%) actief binnen een of meerdere 
werkgroepen, 13 leden zijn binnen meerdere werkgroepen actief. Van de 
donateurs zijn 4 donateurs actief in een van de werkgroepen. De overige 
(niet-actieve) leden en donateurs ondersteunen het werk van het IVN.  
Binnen de werkgroepen zijn ook een paar deelnemers die geen lid zijn 
van het IVN. T.o.v. andere IVN-afdelingen hebben we een behoorlijk groot 
aantal leden, afgezet tegen het inwoneraantal van onze gemeente. 
 
Beleidsplan 
In navolging van een aantal IVN afdelingen in Overijssel wil het bestuur 
ook een beleidsplan ontwikkelen, met haar visie en missie en van daaruit 
de plannen voor de periode 2015-2020 verwoord en vertaald in concrete 
acties. Waarom wil het bestuur dit? Het ontwikkelen van beleid en het 
maken van plannen dwingt je om eens kritisch na te denken over het 
functioneren van de vereniging in de huidige situatie en in de toekomst. 
Tijdens het overleg in oktober met de coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen is hierover gediscussieerd. Deze discussie wordt begin 2015 
voortgezet. Het is de bedoeling dat het beleidsplan aan de orde komt 
tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2015. 
 
Jaarvergadering 2014 
Op 26 maart is de jaarvergadering gehouden. Voor het verslag wordt 
verwezen naar de Grutto 2 van 2014. Na het “huishoudelijke deel” heeft 
Tom Dekker, voorzitter van het IVN, afdeling Deventer, een lezing 
gehouden over de wonderlijke wereld van de vleermuis. 
 
Werkgroepen 
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de 
natuur stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van, naast de 
heemtuin, een tiental zelfstandig werkende werkgroepen, met als doel het 
landschap met voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en 
te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente de waarden te laten zien waarvoor we bezig zijn. De 
werkgroepen bestaan uit enthousiaste natuurliefhebbers die regelmatig 
activiteiten organiseren met doelstellingen als het verzamelen van 
informatie, natuurbeheer, het uitbreiden van kennis en het overdragen van 
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kennis. De werkgroepen dragen in hoge mate bij aan het op peil houden 
van het aantal actieve leden. Zij zijn in feite de handen en ogen van het 
IVN in Wijhe en Olst en zijn daarmee de spil binnen het IVN Wijhe-Olst. 
 
District IVN Overijssel 
In 2014 is weer de jaarlijkse ledendag voor IVN-leden uit Overijssel 
georganiseerd op 25 mei in Nijverdal. Dit jaar was het de beurt aan de 
afdelingen Hellendoorn/Nijverdal, Raalte, Deventer en Wijhe-Olst. 
Gastheer die dag was de afdeling Hellendoorn/Nijverdal die in 2014 haar 
40 jarig bestaan vierde. We werden ontvangen in het prachtig gelegen 
buitencentrum Overijsselse Heuvelrug in Nijverdal. Er kon gewandeld 
worden op de Noetselerberg en gefietst over de Noetselerberg en langs 
de Regge. Een succesvolle dag. Wie in 2015 deze dag gaat organiseren 
is nog niet bekend. 
 
Overleg met de gemeente Olst-Wijhe 
In het najaar van 2014 is er weer overleg geweest met de gemeente Olst-
Wijhe. Tijdens dit overleg is kennis gemaakt met de nieuwe wethouder 
Herman Engberink. Er is uitgebreid gepraat over de aanleg van het park 
Wijhezicht. De ideeën die het IVN destijds heeft ingebracht zijn door de 
gemeente overgenomen. Verder is aan de orde geweest de heemtuin, de 
oeverzwaluwenwand, de Noordmanshoek (wat gaat daar verder mee 
gebeuren?) en de subsidie. De gemeente heeft het IVN gevraagd om mee 
te werken aan een databank Flora en Fauna. Door het bestuur is deze 
medewerking toegezegd.  
 
IVN wandeling 12 januari 2014 
Tijdens onze traditionele 
nieuwjaarswandeling op 
Fortmond kantelde de drijfbrug 
over de Lange Kolk. Wat 
begon als een succesvolle 
wandeling met ongeveer 40 
deelnemers onder leiding van 
onze natuurgids Popko Hut, eindigde in een catastrofe. Er waren op dat 
moment ongeveer 15 personen op de brug. Staatsbosbeheer, eigenaar 
van de brug, betreurt het dat het bezoek aan de Duursche waarden voor 
een aantal natuurliefhebbers op deze manier met een nat pak en natte 
spullen geëindigd is. Gelukkig is het al met al goed afgelopen. Veel 
waardering was er voor de hulpverleners, brandweer, politie en 
ambulances en vooral niet te vergeten medewerkers van het Infocentrum, 
die erg snel ter plaatse waren. Alle te water geraakte deelnemers hebben 
namens SBB en IVN Wijhe-Olst een bloemetje ontvangen. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 

Nieuwe drijfbrug 
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Financieel jaarverslag 2014 en Begroting 2015 
Het Financieel jaarverslag 2014 en de Begroting 2015 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf de stukken 
willen ontvangen kunnen zich, liefst via e-mail penningmeester#ivn-wijhe-
olst.nl, óf ernstnoordhuis#gmail.com, melden bij de penningmeester. Ze 
worden dan omgaand per e-mail toegezonden. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en Milieubeleid 2014 
De werkgroep Natuur- en Milieubeleid is in 2014 twee keer actief 
geweest. Samen met andere lokale natuurgroepen uit Overijssel hebben 
we zo goed mogelijk, en positief kritisch, de uitwerking van het nieuwe 
Europese landbouwbeleid gevolgd voor natuur en landschap in Overijssel. 
Helaas is er, zoals wij het nu zien en ondanks de goede intenties, van dit 
beleid voorlopig weinig of geen winst te verwachten voor de van het 
boerenland afhankelijke natuur. 
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 2014 
De werkgroep heeft een succesvol jaar achter de rug, maar problemen 
met de afvoer van snoeihout doemen op. We zijn elke tweede zaterdag in 
de januari t/m maart en oktober t/m december 2014 actief geweest. 
In januari waren we te gast bij de familie Groten aan de Leugenshorst 
waar 10 wilgen van hun pruik werden ontdaan, forse bomen met veel 
hoog opschot. In februari werd de werkgroep opgesplitst voor twee 
adressen: de 10 laatste wilgen bij de familie Kolk werden geknot en 
4 wilgen bij de familie van Munster 
in Herxen. En aan díe wilgen was 
10 jaar lang geen onderhoud 
gepleegd. Hoewel het er maar 4 
waren moest er zorgvuldig worden 
gewerkt en goed gecommuniceerd, 
want het waren zeer dikke takken 
die naar beneden kwamen. Een 
dankbare klus en een tevreden 
eigenaar. In maart hebben we het 
eerste deel van een lange meidoornhaag op het land van de familie 
Westerkamp afgezet. Helaas zat er veel vlier en braam tussen waarmee 
we nog drukker waren dan het eigenlijke werk. In oktober hebben we bij 

Meidoorn 
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de familie Tijs 17 knotpopulieren, bomen van twee eigenaren, aangepakt. 
Daar kwam het probleem van de afvoer van het snoeihout aan de orde. 
Tussen de gemeente en de ROVA was een pilotconstructie afgesproken, 
waarin de ROVA op twee data snoeiafval op verschillende locaties ofwel 
zou ophalen of zo mogelijk ter plaatse zou verhakselen. De adressen heb 
ik aangeleverd en voor zover bekend is e.e.a. goed afgehandeld in januari 
en februari. Nu is gebleken dat er geen vervolg aan wordt gegeven om 
kostentechnische redenen. Het initiatief ligt nu bij de gemeente en die 
heeft tot nog toe geen concreet voorstel gedaan. Evenmin is bekend of er 
voor 2015 vergunningen worden afgegeven voor een zogenaamde 
Paasbult. Inmiddels heb ik na ruggespraak met Hanny van der Werff ook 
met derden overlegd om tot oplossingen te komen. 
In november hebben we de meidoornhaag verder afgewerkt, zodat het nu 
een mooi strak geheel is geworden. In december zijn we nog bezig 
geweest aan de Gravenweg waar 25 wilgen zijn geknot. Wilgen die vlak 
aan de sloot staan en er deels overheen hangen zijn een extra uitdaging! 
Zo is er dan weer een jaar voorbij waarin we met veel enthousiasme en 
de nodige humor goed hebben samengewerkt. 
Het resultaat: Er zijn 66 wilgen geknot en er is 1 meidoornhaag afgezet. 
Het aantal deelnemers bedroeg gemiddeld 15. Helaas hebben we 
afscheid moeten nemen van Thiemen Smink om gezondheidsredenen, 
maar daarentegen hebben we twee nieuwe medewerkers mogen 
verwelkomen, namelijk Willem Eikelboom en Michiel Faber. 
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Padden 2014 
Op 26 februari 2014 is een geslaagde informatie- en vrijwilligersavond 
gehouden in het voormalige woonhuis van Gerrit Jansen in Wesepe (dank 
voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte). Alle vrijwilligers en  
betrokken bij de paddentrek in Wijhe en Olst waren uitgenodigd, ook de 
nieuwe mensen. Mike Hirschler, IVN-Deventer, verzorgde een presentatie 
over amfibieën in Nederland en erna kon men kennismaken en bijkletsen.  
  
Invoering gegevens op landelijke site 
In 2014 is weer meegewerkt aan de landelijke registratie van overgezette 
levende en dode amfibieën op de site www.telmee.nl. Op www.padden.nu 
was de gehele trek te volgen, ook die in Olst en Wijhe.  
 
Paddentrek Onder de Gelder en Kappeweg Wijhe 
In 2014 zijn voor het 28ste jaar padden, kikkers en salamanders overgezet 
over de weg Onder de Gelder en Kappeweg. Met hulp van ca. 20 
vrijwilligers. Bij de opbouw en afbraak van de netten, palen en emmers 
hielpen 13 vrijwilligers. Daarnaast hebben 12 vrijwilligers minstens 1 keer 



 15

in de week ‘s morgens de emmers gecontroleerd om de dieren over te 
zetten naar de Zandwetering, waaronder de kinderen, Sjoerd Brevoord en 
Finet Bosman, die al meerdere jaren een steentje bijdragen. Geweldig! 
Naast alle vrijwilligers hebben we hulp gehad van de brandweer, de 
gemeente Olst-Wijhe, landgoed Onder de Gelder en het bedrijf Groot 
Koerkamp. Daarvoor onze hartelijke dank! 
Op 24 en 25 februari zijn de tijdelijke voorzieningen opgebouwd en op 
11 april weer afgebroken. Er zijn géén emmers ingegraven bij de tunnels 
aan de Kappeweg. Na vijf jaar monitoren van het tunnelgebruik door de 
amfibieën, bleken deze aan hun doel te beantwoorden.  
 
Resultaten Wijhe 
De totaalresultaten kunnen niet vergeleken worden met de jaren ervoor, 
omdat de tunnels niet zijn meegenomen in het meetnet 2014. Wel konden 
we de aantallen in de afzonderlijke trajecten met elkaar vergelijken. Bij 
Onder de Gelder is het aantal padden in 2013 (745 padden) en 2014 (764 
padden) weer op het niveau van 2010 en 2009. In 2011 was er een dip in 
de trek met 497 padden. In 2000 en 2001 was het aantal overgezette 
padden ongeveer 1000. Dat aantal is dus nog niet bereikt. 
 
In de emmers aan het einde van de vaste schermen aan de Kappeweg 
zijn meer dieren overgezet dan in 2013 namelijk 146 padden, waaronder 
51 kleine padjes. Volgens RAVON zijn kleine padjes heel normaal. Die 
worden door de warme temperaturen in het voorjaar actief en vallen dan 
bij toeval in de emmers. Ze trekken niet specifiek naar het water maar 
lopen gewoon rond om 
voedsel te zoeken. (RAVON 
= landelijke stichting voor 
bescherming reptielen, 
amfibieën en vissen). 
Naast padden zijn er 55 
bruine en groene kikkers 
overgezet, waarvan de helft 
klein. De meeste vonden we 
in de emmers in het 
verlengde deel van de vaste 
schermen aan de Kappeweg. Dit geldt ook voor 150 overgezette 
salamanders. Tot begin april troffen we nog salamanders in de emmers 
aan. Volgens RAVON kan dit het gevolg zijn van de lang aangehouden 
droge winterperiode, waardoor de salamanders later zijn gaan trekken. 
Normaal trekken ze vroeger dan de andere amfibieën. Maar als de 
omstandigheden niet optimaal zijn in het vroege voorjaar, koude en/of 
droogt, spreidt de trek zich uit over een langere periode.  
De meeste doodgereden dieren, met name kikkers, troffen we aan op het 
niet te beschermen wegdeel met aan beide zijden water tussen De Gelder 

Bruine kikkers 
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en de Kappeweg, en op het kruispunt Bernhardlaan-Onder de Gelder-
Kappeweg.  
 
Onderhoud paddenschermen Kappeweg  
Er was 1 werkochtend, op 23 oktober, om het herstel van de vaste 
schermen langs de Kappeweg aan te pakken. Dat was een enorm zware 
klus voor de werkploeg die overwegend uit fitte vutters bestaat. Petje af! 
Januari 2015 hopen we het groot onderhoud aan de vaste schermen 
langs de Kappeweg af te ronden, zodat de schermen structureel voor 
circa 5-10 jaar zijn hersteld, afgezien van kleine jaarlijkse reparaties. 
  
Paddentrek Wethouder Dekkerlaan Olst 
Na in 2010 te zijn gestart met rapen en overzetten van amfibieën naar de 
dierenvijver aan de Kortricklaan, zijn er in 2011 netten, palen en emmers 
geplaatst om de dieren over te zetten, met meer veiligheid voor de 
vrijwilligers. Er waren acht vrijwilligers actief in de trekperiode van 
21 februari t/m 8 april 2014.  
 
Resultaten Weth. Dekkerlaan Olst 
In dit traject was sprake van twee soorten trek! De padden trokken van de 
tuin bij het grote huis onderaan de dijk, over de Weth. Dekkerlaan, naar 
de vijver van de dierenweide. Terwijl de meeste bruine kikkers de andere 
richting op gingen.  
In 2014 zijn er minder amfibieën overgezet namelijk 243 (181 padden, 

42 bruine kikkers, 8 groene 
kikkers en 12 salamanders), 
76 minder in vergelijking met 
2013, 209 dieren minder 
vergeleken met 2012 en 238 
dieren minder dan in 2011. 
Vooral veroorzaakt door de 
teruggang van het aantal 
padden dat meer dan de helft 
kleiner is dan in 2011. 
 
We denken dat de oorzaak 

van de afname gezocht moet worden in de voor padden slechte 
omstandigheden van de dierenweidevijver. De kleine padjes kunnen 
alleen bij de huizen goed uit het water komen door het hoge palenscherm 
rondom de vijver. Ook staan er weinig planten in de vijver om de 
eiersnoeren aan te bevestigen. Volgens de vissers zit er veel vis in de 
vijver (graskarpers, zeelt en snoek). Die eten graag eieren en jonge 
padjes. De gemeente en het waterschap zijn hiervan op de hoogte  

Vrouwtjespad met mannetje op de rug 
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gebracht maar hebben tot nu toe geen maatregelen genomen of 
onderzoek ingesteld. 
 
Paddentrek bocht Diepenveenseweg in Hengforden Olst  
Ook hier zijn vrijwilligers in 2010 begonnen ’s avonds amfibieën te rapen 
en deze over te zetten naar de Zandwetering. In 2011 met netten, palen 
en ingegraven emmers. 
 
Resultaten Hengforden Olst 
In 2014 zijn door 7 vrijwilligers 263 amfibieën levend overgezet,126 dieren 
minder dan in 2013, namelijk 182 padden, 27 bruine kikkers, 12 groene 
kikkers en 42 salamanders. En zelfs minder dan in het slechte jaar 2012. 
In 2011 zijn er nog 806 padden, 23 groene kikkers en 34 salamanders 
overgezet. Het aantal levend overgezette padden is in 2014 dus nog maar 
1/4 van het aantal in 2011. Een enorme teruggang! 
 
In het overwinteringsgebiedje naast het spoor hebben de laatste jaren 
geen ingrepen plaatsgevonden, maar wel in het fourageergebied. De 
afname kan het gevolg zijn van veranderingen in het biotoop van de 
(jonge) padden door aanleg van nieuwe natuur en poelen. Mogelijk dat 
padden nu overwinteren in het natuurgebied en niet terug de 
Diepenveenseweg over gaan naar de spoordijk en de droge sloot, althans 
minder dan in het verleden. 
 
Margriet Heuvelink (Wijhe), Anneke van Dijk (Olst, W.Dekkerlaan),  
Marian Thijssen (Olst, Hengforden). 
 
 

Jaarverslag Vogels 2014 
Sovon Vogelatlas  
Voor de Sovon Vogelatlas zijn de winter- en broedvogels geteld in 
Atlasblok 27-26 (vanaf Lierderholthuis ca. 5 km naar het westen en het 
noorden). Voor verdere informatie over deze activiteit, zie De Grutto 4 van 
2013. Er werden in totaal 67 wintervogels geteld en 80 broedvogels. Deze 
aantallen zijn min of meer gelijk aan die van blok 27-36 (vanaf 
Lierderholthuis ca. 5 km naar het westen en zuiden) in 2013. Ook is er 
een begin gemaakt met de wintertelling van Atlasblok 27-37 (vanaf Elshof 
ca. 5 km naar het zuiden en het oosten). De eerste wintertelling is 
gedeeltelijk gedaan in 2015 vanwege de slechte weersomstandigheden, 
die echter in 2015 niet veel beter waren. In totaal werden er 32 
wintervogels geteld, een matig resultaat. Er volgt een tweede telling in 
februari 2015. De tellingen werden gedaan door Alice Sotthewes, Marion 
Brouwer, Margriet Heuvelink en Gerard Schulten. 
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Slaapplaatsen 
Er is deelgenomen aan de door Sovon gecoördineerde 
slaapplaatstellingen (8x) in de Buitenwaarden Wijhe (Aalscholvers, 
ganzen, zwanen, grote zilverreiger) en haven en Vorchterwaarden 
(scholeksters). Grote zilverreigers waren in de herfst in het gehele land 
zeer talrijk. Op de slaapplaats in de Buitenwaarden werden in oktober 
67 zilverreigers geteld, doorgaans zijn er 5-10.  
Het aantal kolganzen werd rond de 3000-4000 geschat overeenkomstig 
vorige jaren. Het aantal scholeksters in maart was iets minder dan vorige 
jaren (86 in plaats van ongeveer 100) maar de slapende scholeksters 
waren meer verspreid en moeilijker te tellen. 
 
Oeverzwaluwen   
Ruud Saan volgde de oeverzwaluwkolonie in de nieuwbouwwijk van 
Wijhe en maakte hier een uitgebreid verslag over, dat op onze website te 
vinden is. 
 
Nestkasten kleine zangvogels  
Margriet Heuvelink en Hennie Brem hebben van 16 maart tot 22 juni 
wekelijks 26 nestkasten voor zangvogels gecontroleerd in De Gelder. Van 
de 26 kasten waren er 20 bezet: 9 door koolmezen, 8 door pimpelmezen, 
2 door boomklevers en 1 waarschijnlijk door koolmees of pimpelmees. De 
meeste koolmezen zijn ongeveer 6 april begonnen met nestbouw. De 
pimpelmezen begonnen een week eerder (rond 30 maart), de 
boomklevers nog eerder op 23 maart. De koolmezen legden hun eerste ei 
tussen 4 en 20 april, de pimpelmezen rond 6 april en de boomklevers 
rond 12 april. De koolmezen waren omstreeks 26 mei allemaal 
uitgevlogen, de pimpelmezen en boomklevers omstreeks 19 mei. Er zijn 
3 broedsels mislukt, 1 van de koolmezen, 1 van de pimpelmezen en de 
koolmees of pimpelmees. De nestkaarten zijn weer doorgestuurd naar 
Sovon voor opname in de nationale database. Deze database wordt 
vooral gebruikt om veranderingen in het broeden en broedsucces van 
zangvogels door klimaatverandering te volgen. 
De heer Nijenhuis en kleindochter Finet Bosman hebben van 6 april tot 
22 juni 22 nestkasten gevolgd in het bosgebied bij ’t Zwervel. Twintig 
kasten waren bezet waarvan 4 nesten door diverse oorzaken verstoord 
werden. (pimpelmees 2x, boomklever 1x en onbekende vogel 1x). In 
totaal hebben 10 paar koolmezen met succes jongen voortgebracht, zo 
ook 3 paar pimpelmezen, 1 paar bonte vliegenvangers, 1 paar mussen en 
1 paar spreeuwen. Op 25 mei waren alle jongen uitgevlogen behalve die 
van de bonte vliegenvanger, 5 jongen uitgevlogen op 9 juni en op 22 juni 
een verlaat koolmezennest. Het streven is deze waarnemingen voort te 
zetten. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met 
Margriet Heuvelink tel. 0570-521542. 
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MUS-meetnet stadsvogels 
In 2014 is door Margriet Heuvelink ook deelgenomen aan het Nationale 
Stadsvogel Meetnet Urbane Soorten (MUS). Volgens Sovonrichtlijnen is 
er 3 keer een telling uitgevoerd op 10 telpunten in de bebouwde kom van 
Wijhe. Een verslag en resultaten hiervan staan elders in deze Grutto. 
 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Interessante vogelwaarnemingen van IVN-leden en anderen zijn op de 
gebruikelijke wijze in De Grutto vermeld. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 2014 
In 2014 heeft er weer een groei plaatsgevonden van de gierzwaluwen in 
Wijhe. Het ophangen van de vele nestkasten begint nu echt zijn vruchten 
af te werpen.  
Nieuwe bezettingen waren er aan de Broekslag in Wijhe, waar nu al 4 jaar 
7 kasten hangen. Minimaal 2 á 3 kasten werden bezet, waardoor hier op 
termijn een leuke kolonie kan ontstaan. Een tweede bezetting was 
opmerkelijker, omdat deze kasten aan de Kievit in een nieuwbouwwijk 
hangen, op minimaal 1 kilometer van bestaande nestplekken. Het geeft 
aan hoe nieuwsgierig en ontdekkend de gierzwaluwen kunnen zijn.  
 

 
 

Kolonies aan de Kievit, Broekslag maar ook aan de Wittemerslag kunnen 
langzamerhand uitgebreid worden en de eerste acties om meer bewoners 
enthousiast te maken zijn al opgestart.  
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De afgelopen jaren is er veel tijd gestoken in het opzetten van groepen, 
die zich inzetten voor de gierzwaluw, in Zwolle, Deventer en Raalte. Dit is 
goed van de grond gekomen. In Zwolle werd dit jaar maar liefst door 35-
40 mensen meegewerkt aan een telling, waarbij het aantal gierzwaluwen 
geschat werd op 1500 paartjes. Een groot en opmerkelijk aantal. 
Er werden weer diverse lezingen gegeven, o.a. in Deventer, Zwolle en 
tweemaal in Wijhe, o.a. voor de Vogelvereniging. 
 
Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor de gierzwaluw en in 
renovatieprojecten wordt steeds beter rekening gehouden met vogels in 
het algemeen. Ongetwijfeld een resultaat van de vele werkgroepen die 
zich inzetten voor deze vogel. Dit jaar verscheen er een geweldig boek 
over de gierzwaluw van Remco Daalder – De Gierzwaluw. Een aanrader 
voor wie meer wil weten over deze bijzondere vogel! 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2014 
In Nederland gaat 2014 in als een spectaculair roofvogeljaar. Door een 
bijzonder goed muizenjaar doken er onverwachts veel broedparen 
velduilen op.  
Daarnaast breiden de zeearenden zich uit, met inmiddels 5 broedparen in 

Nederland. Hij is ook 
regelmatig te zien in ons 
gebied. Beste plek om hem te 
bekijken is aan de dijk bij de 
Haere. Hier zit hij regelmatig in 
de uiterwaarden in een hoge, 
kale boom. Er zijn hier 
aanwijzingen dat er met takken 
wordt gesleept en het zou zo 
maar kunnen dat hij hier gaat 
broeden volgend jaar.  
 
Ook neemt het aantal 

slechtvalken al jaren toe. De soort maakt dankbaar gebruik van het 
aanbod van nestkasten van de werkgroep Slechtvalk. Van geen 
slechtvalken in 1990 tot 120 broedpaartjes in 2012. Een opmerkelijk 
resultaat!  
 
Bijzonder was in 2014 een broedpoging van een zwarte wouw bij het 
Zwarte water in Zwolle en natuurlijk een succesvol broedgeval van een 
rode wouw in Salland, zoals uitgebreid beschreven in de vorige Grutto. En 

Slechtvalk 
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denk daar de opkomst bij van een andere top-predator, de oehoe. Het 
aantal broedpogingen neemt toe en het lijkt er tevens op dat hij steeds 
meer een boombroeder wordt. Ongetwijfeld dat hij de rangorde in onze 
bossen op zijn kop zal zetten.  
 
Het zijn en blijven dus mooie tijden voor roofvogelminnende 
Nederlanders, waarbij de kans op een ontmoeting met een zeldzame 
roofvogelsoort ook in onze omgeving toeneemt. 
 
In de gemeente Olst-Wijhe zijn in 2014 voor het elfde jaar op rij de 
roofvogelbroedgevallen weer in kaart gebracht. Hieronder de 
broedpogingen per soort.  
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Buizerd  25 23 15 21 19 8 15 22 25 18 24 
Sperwer 5 6 4 9 7 2 6 7 7 5 5 
Havik  2 5 4 8 8 7 9 9 8 5 10 
Boomvalk 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 
Torenvalk  10 14 10 17 12 15 12 8 7 10 9 
Wespendief  0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 
Totaal  42 48 33 55 46 34 44 49 52 39 52 

 

De torenvalken hadden een uitstekend broedresultaat, met gemiddeld 
4.75 uitgevlogen jong per nest. De totale aantallen blijven echter nog 
achter in vergelijk met jaren 2007-2010. Het blijft interessant om te zien of 
er een herstel op zal treden door zo’n goed muizenjaar of dat deze soort, 
door een steeds kaler wordend platteland, minder succesvol zal blijven.  
 
Een andere opvallend resultaat zijn het aantal haviken. Hoewel landelijk 
gezien gedacht werd dat deze soort zijn maximale populatie bereikt had, 
hebben wij in 2014 de meeste broedpogingen ooit. Bijzonder zijn de 
3, misschien 4 broedgevallen in de uiterwaarden. De havik, bij uitstek een 
geheimzinnige broedvogel van onze bossen, kiest blijkbaar steeds vaker 
voor de uiterwaarden. Alhoewel de nesten van grote afstand zichtbaar 
zijn, zal ongetwijfeld de rust en het voedselaanbod bepalend zijn voor zijn 
keuzes.  
 
Tegenvallend waren de resultaten van de boomvalken dit jaar. Alhoewel 
we 3 territoria met broedpogingen op het spoor waren, hebben wij niet 
kunnen constateren dat deze succesvol gebroed hebben. Dit blijft tevens 
het geval met sperwers en wespendieven. Het broedresultaat van beide 
soorten blijft tegenvallen.  
 
Ronald Boerkamp. 
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Jaarverslag Uilen 2014 
Zoals gemeld in de Grutto van september 2014 was het een bijzonder 
uilenjaar. De zachte winter, het warme voorjaar en de grote 
muizenpopulatie hebben daartoe bijgedragen. Op één locatie vonden we 
wel 40 tot 50 muizen in een kast. De ringer Jan van Dijk heeft al heel wat 
jaren uilen geringd, maar dit jaar heeft alle voorgaande jaren overtroffen, 
vooral bij de kerkuilen. De aantallen vind je terug in het overzicht. 

 
Bij de steenuilen was er één broedsel 
meer dan vorig jaar. Per legsel zijn er 
wel meer eieren gelegd en er waren 
meer jongen per broedsel. 
Helaas zijn er op 4 locaties kasten 
geplunderd, ook wel predatie 
genoemd, door marterachtigen. 
Inmiddels zijn daar oplossingen voor 
gevonden. De kasten zijn zodanig 
veranderd, dat de marterachtigen niet 
meer in het broedgedeelte van de kast 
kunnen komen. Vorig jaar hebben we 
als proef een paar kasten aangepast 
of vervangen om te kijken hoe de uilen 
erop zouden reageren: er werd 
normaal in gebroed. 
De aanpassingen zijn door 

medewerkers van de landelijke uilenvereniging Stone bedacht en getest. 
Inmiddels hebben we al een groot aantal kasten aangepast of vervangen.  
In de gemeente Olst-Wijhe zijn 38 broedsels geteld met 154 eieren. Daar 
zijn 124 jongen uitgekomen waarvan 117 geringd. Eén broedsel zat aan 
de andere kant van de IJssel in Welsum. Op één locatie, waar predatie 
plaatsgevonden heeft, zijn de uilen opnieuw gaan broeden en zijn er toch 
nog 3 jongen uitgevlogen. 
 
De kerkuilen hadden een bijzonder productief jaar met drie nieuwe 
broedlocaties. Ook is er op 3 locaties twee keer in dit seizoen gebroed. 
Bij het schoonmaken van de kasten is er ook nog een broedsel 
vastgesteld, ook dit is waarschijnlijk een laat broedsel geweest. Toen we 
kwamen kijken, stonden er nog 3 jongen op uitvliegen. Hoeveel jongen er 
in totaal geweest zijn, zal een vraagteken blijven.  
Gelukkig hebben we in ons werkgebied nog geen last gehad van predatie 
bij de kerkuilen. De kasten zijn groter, het invlieggat zit aan de voorzijde 
van de kast en de kasten hangen veel hoger dan de steenuilkasten. 
Waarschijnlijk zijn ze daardoor moeilijker toegankelijk. Dat het voor een 
boommarter toch wel mogelijk is in een kerkuilkast te komen, kunt u zien  

Steenuil 
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Vrijdag 8.00-21.00 
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op een YouTube filmpje . Gaat u maar eens naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=RNmrUTTB1Dg&list=UULM_rwhBUrO
_fzXQYkWGDdA 
 
Bij de kerkuilen hebben we 15 eerste broedsels gehad met 127 eieren, 
waar 113 jongen uit kwamen. Daarvan zijn er 104 geringd. Bij de 
kerkuilen zijn er in 2014 3 tweede broedsels geweest. Uit die12 eieren zijn 
10 jongen voortgebracht en daarvan zijn 7 jongen geringd. 
Ook bij kerkuilen zit één broedlocatie aan de andere kant van de IJssel in 
Welsum. De broedsels daar worden gecontroleerd en de jongen geringd 
door Harry van Diepen. We willen Jan van Dijk en Harry van Diepen 
hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. 
 
In onderstaand meerjarenoverzicht zijn de populaties weergegeven. 
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Steenuilen                      
broedsels 4 5 11 13 21 27 22 26 37 38 
eieren ? 13 40 53 69 87 57 72 125 154 
pullen 11 13 28 44 41 58 44 52 64 124 
pullen geringd 9 8 14 37 35 47 43 51 61 117 
pullen uitgevlogen 9 13 14 36 40 45 43 51 55 117 
pullen dood 2 ? 5 8 0 10 1 2 3 0 
adults geringd 1 0 2 9 8 8 12 8 1 0 
Kerkuilen                      
broedsels 5 4 15 11 7 12 9 11 11 15 
eieren ? 25 21 36 24 43 26 46 52 127 
pullen 18 20 59 33 16 33 22 45 34 113 
pullen geringd 16 19 54 29 15 30 18 45 30 104 
pullen uitgevlogen 16 15 59 26 15 30 18 42 29 104 
pullen dood 2 0 0 8 1 3 4 4 5 1 
adults geringd 0 0 0 5 1 4 0 4 0 0 

 

Zoals u kunt lezen zit er een stijgende lijn in de populaties, bij de kerkuilen 
in het bijzonder. Gezien de vele jongen is dit explosief te noemen. Nu 
maar hopen dat ze de winter goed door komen en dat we volgend jaar 
weer nieuwe broedlocaties tegemoet mogen zien. 
 
De werkgroep uilen heeft in het voorjaar van 2014 een expositie verzorgd 
in het Informatiecentrum IJssel in Den Nul over uilen die broeden in 
Nederland. We hebben aan de expositie invulling geven door middel van 
fotoborden per soort, voorzien van de kenmerken, biotoop en 
broedgegevens. Extra aandacht ging uit naar de kerkuil en steenuil omdat 
wij als werkgroep ons daarvoor speciaal inzetten. Van deze twee soorten  
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hadden we kasten en voorlichtingsmaterialen neergelegd. Om een 
natuurlijke sfeer te creëren zijn takkenrillen en berkentakken gebruikt voor 
de aankleding van de expositierruimte. 
Op verzoek van het Infocentrum is de expositie verlengd met 2 maanden. 
Om de reacties te peilen hadden we een gastenboek neergelegd, daarin 
hebben we hele lovende reacties gekregen. We mogen dan ook spreken 
van een succesvolle expositie. 
We willen bij deze graag iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook, 
heeft bijgedragen aan het succes van de expositie.  
 
Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Weidevogels 2014 
Na een zeer zachte winter waren de kieviten vroeg terug. Het eerste 
landelijke ei werd gevonden op 5 maart. In ons zoekgebied vond Rudy 
Grouwstra het eerste ei op 13 maart. Door de hevige regen half april zijn 
er nogal wat kuikens gesneuveld, vooral de kuikens die op uitkomen 
stonden. Doordat de nesten vol water kwamen te staan, liepen de 
aangepikte eieren vol water. 
Bijzonder was het aantal nesten, gevonden op een maïsland van 
3,5 hectare. In totaal werden er 29 kievitsnesten geteld. Door het vroege 
eerste legsel werden er op dit land tweede legsels tot een goed einde 
gebracht. In verhouding tot voorgaande jaren is het aantal gevonden 
nesten stabiel gebleven. Aangezien de kievit duidelijk voorkeur heeft voor 
bouwland boven grasland, zullen de komende jaren minder nesten 
worden gevonden. Dit komt omdat er steeds meer wordt overgegaan op 
grasland i.v.m. het loslaten van de melkquota. 
Ook dit jaar willen Wim van Riel, Rudy Grouwstra en ondergetekende 
weer proberen met veel inzet zoveel mogelijk nesten te markeren. 
Bij deze de resultaten van de gevonden nesten in 2014 van de werkgroep 
Weidevogels van de Grutto te Wijhe: 
 

 Nesten Uit Predatie Werkzh Verlaten Onbekend 

Kievit 118 71 25 13 8 1 
Scholekster 9 4 3 0 1 1 

Kleine Plevier 1 1     
 

In ons zoekgebied komen ongeveer 6 paartjes grutto’s , 5 paartjes 
tureluurs en 3 paartjes wulpen voor. Hiervan zijn geen nesten gevonden. 
Bij een alarmtelling zijn wel jongen van de grutto’s (6) en tureluurs (3) 
gevonden. 
 
Luud Steen. 
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Jaarverslag Heemtuin 2014 
De werkgroep Heemtuin heeft een mooi seizoen gehad in 2014. 
We begonnen het seizoen op 15 maart met een nieuw stuk grond erbij en 
een mooi hek eromheen, bekostigd door het Weijtendaal. Tuincentrum 
Groot Koerkamp heeft het grasveld twee keer gemaaid op kosten van het 
Weijtendaal. 
In het vroege voorjaar is onder 
leiding van Ernst Noordhuis 
een groot deel van de 
afrasteringen, die er al meer 
dan 40 jaar stonden, 
vervangen. Het 
coöperatiefonds van de 
Rabobank heeft dit bekostigd. 
Het handboek van de 
heemtuin, dat ook op de site 
staat, is ook in het vroege 
voorjaar klaargemaakt. Ieder lid 
van de heemtuingroep heeft een losbladig exemplaar gekregen, waar elk 
jaar nieuwe bladen in gedaan kunnen worden. Met behulp van dit 
handboek kan de heemtuin “gerund”  worden.  
Op de werkdagen van NL Doet, 21 en 22 maart is de tuin weer 
voorjaarsklaar gemaakt. Tien vrijwilligers van de Rabobank hielpen ons 
erbij in de stromende regen. Omdat het een winter met nauwelijks vorst 
was geweest, stond er heel veel onkruid in de grintpaden. Dat onkruid 
heeft ons het hele seizoen achtervolgd. Het was bijna niet weg te krijgen.  
In april was er ineens een droge periode en kon een begin gemaakt 
worden met het bouwen van de nieuwe eerste brug. Ernst Noordhuis en 
Arno Siemann waren de bruggenbouwers. Van de Rabobank hadden we 
daarvoor geld gekregen, ook uit het coöperatiefonds. Op 20 juni hebben 
we de brug feestelijk laten openen door Jan Veerman. 
De nieuwe akker, die in 2013 achterin de heemtuin aangelegd was, deed 
het in 2014 helemaal niet goed meer, ondanks dat het stukje grond gespit 
was, mooi in het licht lag en er van alles ingezaaid was. Gerard Schulten 
en Herman Nijboer hebben op open grond langs het nieuwe graslandje 
een strook akkeronkruiden gezaaid die het juist heel goed deed. Het plan 
is nu om hier een nieuwe akker aan te leggen. 
De abeel, die voor de heemtuin stond (van de gemeente!), was in 2013 
gekapt. Hierdoor was er in 2014 veel meer licht voorin de heemtuin. Het 
was alleen jammer dat er, heel veel extra wortelopslag langs en in de 
heemtuin ontstond doordat de stronk was blijven staan. Gelukkig is eind 
2014 de stronk door de gemeente verwijderd, nadat Gerard Schulten met 
de gemeente gesproken had. Hopelijk zijn we in 2015 van de opslag van 
deze boompjes af. 
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Het gewone onderhoud, paden schoonhouden en perken bijhouden 
bleven we het hele seizoen doen. We hadden soms wel het gevoel dat we 
alleen met het schoonmaken van de paden bezig waren. Daar hopen we 
in 2015 iets aan te kunnen doen. Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, de 
heemtuin in oktober weer gemaaid. Veel dank daarvoor! 
Op de woensdagavond werd er wekelijks door 4-5 personen gewerkt. Op 
de donderdagochtend was er een vast groepje van 5 personen. Er 
kwamen dit jaar 2 vrijwilligers bij, één ervan kan ook rondleidingen doen. 
We ontdekten helaas dit jaar houtworm in het schuurtje. Dat moeten we in 
2015 gaan aanpakken. 
Dit jaar hebben we 4 rondleidingen aangeboden op vrijdagavonden, met 
een zeer wisselend aantal deelnemers. Daarnaast werden er ook 
rondleidingen aangevraagd door verschillende groepen. Gerard Schulten 
en Annet van der Veen hebben deze rondleidingen verzorgd.  
Twee keer hebben we vergaderd, de rest van de communicatie ging per 
mail of op de werkdagen.  
De heemtuingroep is op bezoek geweest bij de heemtuin in Nunspeet en 
in Vierhouten, om te kijken hoe die groepen een heemtuin runnen. Het 
was erg leerzaam. 
Afgelopen jaar heeft een stagiaire, Floris Poppe, de heemtuin wekelijks 
bezocht voor zijn opleiding Ecologisch tuinbeheer. Hij heeft een plan 
gemaakt voor het akkertje achterin de heemtuin. 
Van subsidie van de gemeente hebben we dit jaar het tuingereedschap, 
naambordjes etc. aangevuld, planten en zaden gekocht. 
 
Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land en zelfs uit het buitenland in onze tuin op bezoek geweest. Enkele 
plaatsen zijn: Oene, Sint Anthonis, Langelille, Santpoort, Mook, 
Zoeterwoude, Zug Zwitserland, Canberra Australië. 
Helaas schrijft lang niet iedereen in het gastenboek ondanks ons verzoek 
op diverse plaatsen op infoborden. Enkele reacties uit het gastenboek:  
Wat een mooi werk van jullie, houd vol! 
Distelvlinder op de knautia! Fraaie tuin, 
VEEL GELEERD. 
Heerlijke fietstocht met tuin als toetje. 
Genieten. 
 
Annet van der Veen. 
    Veldsalie 
 

Jaarverslag Boeiende 
Bermen 2014 
Bermen met voor de streek 
kenmerkende vegetaties zijn bezocht 
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om vast te stellen of de vegetaties zich handhaven onder het huidige 
maaibeleid van gemeente en provincie. Er is geen achteruitgang 
geconstateerd. Pogingen om op bepaalde locaties veldsalie en knikkende 
distel in te voeren hebben vooralsnog geen succes gehad. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag lezingen, excursies, cursussen 2014 
We begonnen 2014 met een prachtige doch natte nieuwjaarswandeling 
begin januari. De Duursche Waarden waren prachtig, de zon scheen en 
de excursie werd druk bezocht (meer dan 60 personen!). Door al die 
drukte kantelde de brug en de gevolgen zijn u vast niet ontgaan… 
 
Door het jaar heen konden wij verschillende excursies aanbieden, van 
snertwandeling rond Wesepe tot zangvogels herkennen op een vroege 
voorjaarsochtend. Ook de workshop Eten uit de natuur was een groot 
succes.  
Er is goed gebruikt gemaakt van onze gratis excursies. De excursies 
hadden vaak meer dan 20 deelnemers. Ook de samenwerking tussen IVN 
Raalte, IVN Deventer en IVN de Grutto is aangehaald. Over en weer 
worden gidsen ingezet en kennis gedeeld. Wij danken dan ook alle gidsen 
die deze excursies mogelijk maken. 
In 2015 hebben wij als doel om een zo breed mogelijk aanbod van 
excursies en lezingen te realiseren. Ook de samenwerking tussen de IVN 
afdelingen is hierin belangrijk. En natuurlijk zijn de excursies ook in 2015 
weer gratis! 
 
In het voorjaar van 2014 is een cursus Tuinreservaten georganiseerd. Het 
aantal deelnemers bedroeg 9 personen en vond plaats in het 
natuurcentrum Natuurcontact in Welsum. De cursus werd gegeven door 
Bertina Heijnens en Popko Hut. De deelnemers waren erg positief, de 
cursus was leerzaam en inspirerend.  
 
Margriet Wegman en Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag IJsselnatuurkids 2014 
Alleen in de eerste helft van 2014 zijn nog enkele activiteiten voor 
kinderen van groep 5 t/m 8 georganiseerd op de eerste woensdagmiddag 
van de maand. De activiteiten vonden plaats op het Infocentrum IJssel in 
Den Nul. Daarna is het niet meer gelukt om activiteiten rond te krijgen. 
Dat is heel jammer. 
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In 2015 gaan we een nieuwe start maken.  
 
Hanny van der Werff. 
 
 
Jaarverslag De Grutto 2014 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2014 vier keer verschenen.  
Naast de papieren versie is de Grutto ook op onze site te vinden. 
De oplage van het blad is in 2014 licht gestegen ten opzichte van 2013 
van 240 boekjes naar 246 boekjes. In 2010 was de oplage nog 185 
boekjes per nummer. In 2011 steeg de oplage naar 225 boekjes en in 
2012 naar 240 boekjes. 
Er waren in 2014 18 betalende adverteerders. 
Op verzoek van het bestuur staat voortaan het lid/relatienummer op het 
voorblad en ook het jaar en het volgnummer van dat jaar. 
De inhoud vertoont nog steeds groei. Het record aantal binnenpagina’s 
van het februarinummer van 2011 en 2012 van 36 pagina’s ging in 
februari 2013 omhoog naar 40 pagina’s. Zo dik was ook het eerste 
nummer van 2014. Ook de andere nummers zijn het afgelopen jaar weer 
dikker geworden. Mede dankzij de mensen die kopij aanleveren is dit 
mogelijk. De ploeg gruttobezorgers bestaat nu uit 13 mensen. Ook hen wil 
ik graag bedanken voor hun inzet. 
En tot slot: opmerkingen, suggesties en ideeën voor en over het blad zijn 
zeer welkom! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Voor de jeugd 
Salamanders 
Salamanders zien eruit als dino’s in 
het klein. Het zijn prehistorische beestjes die al miljoenen en miljoenen 
jaren op onze aardbol wonen. Ze waren er zelfs eerder dan de 
dinosaurussen! Dinosaurussen zijn uitgestorven, maar salamanders niet. 
Wie weet komt dat ook wel door hun verborgen leventje. Ze zijn schuw en 
verstoppen zich vaak. 
Salamanders houden van donker en nat. Van de nacht en de regen. Dan 
ben jij meestal binnen. Daarom heb je ze misschien nog nooit in het echt 
gezien. Als je dit gelezen hebt gaat dat vast wel lukken. Je moet alleen 
even weten waar en wanneer je ze kunt vinden.  
In februari komen salamanders uit hun winterslaap. Soms eerder of later. 
Dat hangt af van de kou. Als het een tijdje boven het vriespunt is, gaat de 
salamanderwekker af. Eerst worden de mannetjes wakker, later de 
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vrouwtjes. Ze vertrekken naar een waterpoel. Soms moeten ze een weg 
over om daar te komen. Dat kan slecht aflopen. Net als bij padden. Die 
gaan na hun 
winterslaap ook op 
weg. Zij worden 
meestal later wakker 
dan salamanders. 
De paddentrek, daar 
heb je vast wel van 
gehoord. Dat er ook 
een salamandertrek 
is, weten veel mensen niet. Maar die bestaat dus ook. 
In Nederland komt de kleine watersalamander het meeste voor. Hij woont 
bijna het hele jaar op het land: onder planten, stenen of hout. Behalve in 
de lente. Dan gaan mannetje en vrouwtje jonkies maken. Dat doen ze 
altijd in het water. De mannetjes trekken dan hun mooiste pak aan, bruin 
met grote zwarte ronde vlekken. Op hun rug en staart krijgen ze een 
bruine kam. Hun buik wordt knaloranje. Met hun staart zwaaien ze naar 
de vrouwtjes. Dat maakt indruk! 
Vooral in de lente heb je kans om kleine watersalamanders te zien. Dan 
zijn ze dag en nacht actief en kun je ze betrappen. In vennetjes, poeltjes 
en sloten. Vaak ook in tuinvijvers.  

Geen enkele salamander 
ontdekt? Ga dan kijken als het 
donker is. Schijn met een felle 
zaklamp in het water. Dan zie je 
er vaak een heleboel tegelijk. 
Mannetjes die met z’n allen 
rond een vrouwtje zwemmen.  
Het vrouwtje legt 100 eitjes of 
nog meer. Met haar achterpoten 
vouwt ze een blaadje van een 
waterplant dubbel. Daarin legt 
ze steeds één eitje. Kort daarna 

kruipt er een larf uit. Salamanderlarven lijken op hun pa en ma, maar zijn 
veel kleiner. Opzij van hun kop zit franje. Die franje zijn kieuwen om onder 
water adem te halen. Ze eten alles wat voorbijkomt en in hun bek passen 
watervlooien, kikkervisjes, 
wormen… 
Als de larf volgroeid is, 
kruipt hij uit het water. Inde 
zomer of later. Zijn kieuwen 
zijn weg en hij heeft langen 
gekregen. Hij groeit en  

Kleine  
Watersalamander 

Salamanderlarf 
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vervelt… tot hij volwassen is. Dat kan een paar jaar duren. Dan gaat hij 
terug naar het water, op zoek naar een date. 
Salamanders en hagedissen zien er een beetje hetzelfde uit. Vaak halen 
mensen ze door elkaar. Hier staan de verschillen: 
Salamanders hebben dun vel, drogen uit in de zon, ademen onder water 
via hun vel en boven water met longen. Ze leggen de eitjes meestal in het 
water. 
Hagedissen hebben schubben, houden van zon, kunnen onder water niet 
ademen en leggen eitjes op het land. 
 
Salamander-weetje: Op een paar plaatsen in Limburg komt de 
vuursalamander voor. Het is een opvallend beestje: zwart met felgele 
vlekken of strepen. Die zwartgele kleur is om ander dieren af te schrikken. 
 
Vind je het leuk om een kleurplaat te kleuren, kijk dan op 
www.kleurplaten-voor-kids.nl. Hier staan kleurplaten van heel veel dieren, 
dus ook van salamanders. Print er een en kleur hem zo mooi als je kunt. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Drijvende graszoden 
Wat doen die drijvende graszoden daar in de 
Lange Kolk? 
Op vele plaatsen langs de IJssel heeft Staatsbosbeheer de afgelopen tijd 
nestvlotjes voor de zwarte stern neergelegd. De nestvlotjes liggen in 
rustige wateren. De zwarte stern maakt elk jaar dankbaar gebruik van 
deze vlotjes. Zo helpen we deze prachtige kolonievogel aan 
broedgelegenheid nadat ze duizenden kilometers hebben gevlogen vanuit 
Noord Afrika.  
Ook in de Lange Kolk bij het Infocentrum IJssel Den Nul zijn vlotjes 
neergelegd. In een lange sliert zijn van oever tot oever een 10 tal vlotjes 
aan elkaar gebonden. Op elk vlotje ligt een graszode. 
De zwarte sterns moeten deze nieuwe locatie nog ontdekken. Het kan 
dus best zijn dat de andere watervogels zoals de meerkoet dankbaar 
gebruik gaan maken van deze kant en klare kraamkamers. Ook zij zijn 
welkom. 
 
Waterdoop nieuwe brug 
Het nieuwe jaar is deze maand begonnen met storm en regen. De IJssel 
treedt dan al snel buiten haar oevers. Dynamiek van de IJssel ten voeten 
uit. De grote rivierprojecten zorgen samen voor minder wateroverlast én 
meer natuur. 
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De nieuw gegraven geul in het kader van het project IJsseluiterwaarden 
Olst op Fortmond is pas geleden aangesloten op de al bestaande geul in 

de Duursche Waarden. Dat levert meer veiligheid en meer natuur op.  
Door de aanleg van een speciale fiets/wandelbrug is hiervoor letterlijk een 
brug geslagen met een aantrekkelijke oversteek als resultaat. De brug is 
speciaal gedimensioneerd op flink hoog water en zelfs ijsgang. 
Het hoge water was al snel een feit. Een schitterend gezicht, vooral als de 
zon door de wolken haar licht laat schijnen op de kolkende watermassa. 
 
IJsselboswachter Anja. 
 
 

Wist je dat… 
……je een vierkante meter watertuin kunt winnen?  
Gratis voor de school of de BSO bij jou in de buurt! 
Net als vorig jaar geeft IVN samen met de Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners (VHG), vereniging Groei & Bloei en Vivara 24 
educatietuintjes weg aan scholen en BSO’s. Dit jaar staan de tuintjes in 
het teken van water. Na half september worden ze aangelegd door VHG. 
De vierkante metertuin is leuk én educatief. IVN combineert de aanleg 
van de tuintjes met een lespakket en een gastles.  
We zijn op zoek naar scholen die aan de slag willen met natuureducatie 
op het plein en naar IVN’ers die het leuk vinden om één dag een gastles 
te geven over de vierkante metertuin. 
Wil je meer hierover weten kijk dan op www.ivn.nl en zoek op watertuin. 
En ken jij een gemotiveerde school of BSO die aan de slag wil met 
natuureducatie op het schoolplein? Meld die dan aan vóór 15 april 2015 
via www.ivn.nl/node/88690.  
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Opmerkelijk! 
Koningshuis moet wijken voor Gierzwaluw 
De bewoners van de kleinschalige zorginstelling Herbergier in Tilburg zijn 
allemaal erg koningsgezind. Maar eind april zijn de dementerende 
ouderen niet alleen opgetogen vanwege Koningsdag. De jaarlijkse 
terugkeer van de gierzwaluwen uit Afrika houdt dan de gemoederen flink 
bezig, want de vogels komen bijna altijd op 30 april terug. In een van de 
acht gierzwaluwennestkastjes, die onder de dakgoot hangen, is een  
webcam gemonteerd. De 
beelden daarvan worden in 
een speciaal daarvoor 
ingericht zitje vertoond. De 
terugkeer van de vogels en 
later het prille geluk van de 
eerste eitjes en tragedies 
van jongen die uit het nest 
worden gegooid, worden met 
veel belangstelling gevolgd. 
Vooral het uitvliegen is 
bijzonder. Ze kunnen niet 
lopen en als ze op de grond terechtkomen, zijn ze gegarandeerd voer 
voor de kat. De eerste vluchtpoging is dus cruciaal. Je ziet de jongen in 
het nestkastje dan ook druk bezig met opdrukken om hun vleugels te 

trainen en om gewicht te verliezen. Zo 
hebben ze meer kans om het te redden 
bij die eerste sprong in het diepe. 
En zo hebben de nestkasten een 
meerwaarde voor de zorginstelling. En 
dat terwijl ze eerst nog een bedreiging 
leken.  
Bij het begin van een verbouwing wees 
de plaatselijke gierzwaluwenwerkgroep 
de zorginstelling namelijk op de 
nestkasten. Omdat de vogels beschermd 
zijn werden in overleg werkzaamheden 
uitgesteld. Door alle commotie raakte de 
eigenaar van de zorginstelling 
geïntrigeerd door de vogels en zelfs 
zodanig dat de gierzwaluwenwerkgroep 

werd gevraagd te helpen bij het plaatsen van een webcam. En over tijdje 
zitten de bewoners weer in het zitje en leven erg mee met het lot van de 
jonkies. 
 
Bron: Trouw. 

Gierzwaluw 
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MUS-kartering stadsvogels  
Na een informatie-avond in Zwolle besloot ik mee te doen aan het 
nationale Meetnet Urbane Soorten (MUS), opgezet door Sovon en 
Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding 
van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld te brengen. Het tellen 
van de stadsvogels vindt plaats op 8 – 12 punten per postcodegebied. 
Zo heb ik voorjaar 2014 driemaal een telling uitgevoerd op 10 telpunten in 
de bebouwde kom van Wijhe (postcode 8131) gedurende vijf minuten per 
telpunt. De telpunten zijn “willekeurig” door de computer geselecteerd.  De 
drie tellingen zijn gedaan in de perioden: 1 – 30 april, 15 mei – 15 juni en 
15 juni – 15 juli. De eerste twee telperioden vinden plaats vroeg in de 
ochtend tussen een half uur vóór zonsopkomst en twee uur daarna terwijl 
de laatste ’s avonds is tussen 19:00 uur en zonsondergang. De 
telgegevens zijn vervolgens digitaal bij Sovon ingevoerd.  
Het tellen kost niet veel tijd (totaal ongeveer 3 x 2 uur per telling), maar 
levert landelijk belangrijk cijfermateriaal op. Bijv. welke soorten zijn 
succesvol in bebouwd gebied en welke niet, over verschillen tussen hoog 
en laag Nederland, verschillende wijktypen en bouwperiode. En wat is de 
meest getelde soort: merel, kauw, houtduif of huismus? Op basis van alle 
verzamelde gegevens komt er ieder jaar een Stadsvogelbalans uit. 2015 
is landelijk al het 9de teljaar. Over de resultaten van 2015 hoop ik komend 
najaar te rapporteren. 
De telpunten in Wijhe liggen verspreid over oude en nieuwe wijken en 
industriegebieden. Leuke ontdekkingen zijn de broedende scholeksters op 
het dak van een bedrijf op industrieterrein De Enk en een paartje 
roodstaarten. Opvallend waren ook de huiszwaluwnesten bij de 
allernieuwste woningen langs de rondweg terwijl ze in de oudere delen 
van Wijhe minder te zien zijn. Is dit omdat ze in de oudere delen 
verdreven zijn, of dat er meer insecten te vinden zijn boven de weilanden 
aan de andere kant van de rondweg. Wie weet? 
Het is van belang om de komende jaren deze MUS-telling te herhalen. Als 
er mensen zijn die met de drie tellingen mee willen doen, of in Olst en 
Den Nul de tellingen willen uitvoeren voor postcode gebied 8121, dan 
hoor ik dat graag! Je kunt me dan bellen op tel. 0570-524594. 
 
Margriet Heuvelink.  
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2014 – februari 2015  
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers XII en I staan voor de maanden. Tussen 
( ) staat het aantal vogels. 
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Wilde zwaan : 30-XII BuW (17). 
Kleine zwaan : 30-XII BuW (6), 6-I BuW (5); 20-I BuW (10). 
Grauwe gans : XII-I BuW, BuH, Fortmond (groepen van 10-200 ganzen). 
Kolgans : 20-I BuW (slaapplaats) ongeveer 2000 minder dan normaal 
vanwege hoge waterstand). 
Canadagans :  4-XII BuW (100). 
Nijlgans : 4-XII BuW (2). 
Smient : 4-XII plas Veerweg (ca 100) BuW (ca 200), minder dan normaal 
vanwege hoge waterstand. 
Kuifeend : 4-XII plas Veerweg BuW (6); BuW (ca 40). 
Wintertaling : 4-XII BuW (ca 50). 
Slobeend : 4-XII plas Veerweg (2). 
Brilduiker : 4-XII plas Veerweg (1 man). 
Grote zaagbek : 25-XII/22-I Soestwetering, Boerhaarse weg, Bruinsweg, 
Kotterikbrug, Kloosterbrug (maximaal 4 man, 2 vrouw). 
Grote zilverreiger : 20-I BuW slaapplaats (15); XII-I Weilanden langs 
Soestwetering foeragerende solitaire reigers. 
Dodaars : 4-XII IJssel, Wijhe (1); 29-XII Soestwetering, Hamelweg (1); 4-I 
Zandwetering, Overkempe (1); 20-I Soestwetering, Rietbergweg (2). 
Waterhoen : 20-I Rietbergweg, afwateringskanaal (3). 
Watersnip : 15-XII waterberging Daslever (50+). 
Ruigpootbuizerd : 4-XII BuW (1). 
Fazant : 20-I Fortmonderweg (2 man). 
IJsvogel : 25-XII Soestwetering,  
Kloosterbrug (1); 17-I Herxen (1);  
22-I Boerhaarse weg, Kloosterbrug (1). 
Glanskop : 24-XII BvL; 31-XII.BVL. 
Staartmees : 4-I Peperkamp (2). 
Sijs : 31-I Tichelgaten, IJsselkant (50). 
Goudvink : 21-I Wijhe centrum (1 man). 
Putter : 14-I Krijtenberg (6). 
Zanglijster : 14-XII-I De Gelder (zingend bij mooi weer). 
Kramsvogel : 29-XII Hamelweg (7); 11-I Kappeweg (25); 31-I Tichelgaten, 
IJsselkant (100). 
Kauw : 22-I Dingshofweg, Boskamp (20). 
Roek : 22-I Kotterikstraat, Boskamp (24). 
Raaf: 12-XII De Gelder (gehoord); 3-I BuW (gehoord); 18-I Olst (gehoord). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Ronald Boerkamp, Margriet 
Heuvelink, Jose Eijkelkamp, Reinoud Klein Wassink, Ruud Saan, Elly 
Smink-Niehoff, Henk Spanjers en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 

Goudvink 
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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 
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   Marth van Roy  tel. 0570-522692 
 redactie#ivn-wijhe-olst.nl  
 



  

 

 
Advertentieruimte in de Grutto voor ??? 

 
Hele pagina € 35,- 
Halve pagina € 25,- 
Kwart pagina € 20,- 

 
Informatie: Ernst Noordhuis tel. 0570-521770 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



  

 
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. 

 
 


