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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 
Hoewel de vorst aan de grond de afgelopen weken nog zo af en toe 
opdook is het voorjaar in volle gang. De zon doet flink haar best… daar 
zijn de mensen met zonnepanelen op hun dak vast erg blij mee. Wist jij 
dat het voorjaar de meest gunstige periode is voor zonne-energie? 
Als je deze Grutto verder open slaat, zie je dat er weer van alles te lezen 
valt. Je vindt er een uitgebreid verslag van de algemene 
ledenvergadering, de IJsselboswachter is weer op pad geweest, er zijn 
naast de gebruikelijke, ook enkele bijzondere vogelwaarnemingen te 
melden, etcetera. Wil je behalve lezen ook iets doen? Kijk dan bij de 
diverse activiteiten of bij de rubriek ‘Gezocht’. En voel je iets voor guerilla 
tuinieren? Kijk dan in de rubriek Voor de jeugd. Jij doet daar toch ook aan 
mee……?! 
 
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 
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.  
Op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst en op facebook staan ook de 
laatste berichten rondom de excursies. 
 
Heb je een idee over een te houden excursie/wandeling of wil je een keer 
een excursie (bege)leiden in een gebied dat je goed kent? Laat het weten! 
excursie#ivn-wijhe-olst.nl.  
Kom je uit Olst en lijkt het je leuk om 1 of 2 keer per jaar een 
excursie/wandeling te (bege)leiden op een van de vele mooie plekjes die 
Olst rijk is, neem dan voor meer informatie contact op met Hanny van der 
Werff 0570-523091 of jcvdwerff#gmail.com. 

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

2015 Activiteit Begeleiding/locatie etc. 

Zaterdag 22 of 
29 augustus 
14:00-16:00u 

Eten uit de natuur, 
herkennen van 
eetbare, wilde planten 
en proeven 

Ellen de Boer en Hanny vd 
Werff 
Theetuin de Bedoening, 
Daslever 1, Wijhe 

Zondag  
11 oktober  
14:00–15:30u 

Paddenstoelenexcursie 
Gerrit Jansen 
Locatie: zie website 

Zondag 
1 november 
14:00u 

Herfstwandeling  
IVN-Deventer 
De Zoogenbrink 

 

Bezoek de heemtuin 
U kunt weer elke dag een ommetje maken door heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora of vanaf een bankje genieten van de tuin. De toegang is vrij, 
maar een gift in de gleuf van het schuurtje is natuurlijk welkom. Er staan 
bij veel planten naambordjes, zodat u uw plantenkennis weer op peil kunt 
brengen. Als u vragen heeft kunt u altijd op woensdagavond of 
donderdagochtend langskomen. Dan wordt er altijd door vrijwilligers 
gewerkt in de heemtuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven? 
 

Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin aan de 
Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleidingen neemt een gids u mee door 
de heemtuin en vertelt de verhalen achter de bloemen en planten. 
De rondleidingen zijn op vrijdag 26 juni en 22 juli. De aanvangstijd is 
19:00 uur en de rondleiding duurt ongeveer 5 kwartier. U hoeft zich niet 
van te voren op te geven. Een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
Voor rondleidingen voor groepen op afspraak kunt u contact opnemen 
met Bep Teunissen, tel. 0570-522029 of ejhteunissen#hetnet.nl. 
 
Kom werken in Veermans Hof IJsselflora!!! 
In heemtuin Veermans Hof IJsselflora is altijd werk te doen. Voor dat werk 
kunnen we vele handen gebruiken. De klussen variëren van licht tot 
zwaar, zoals spitten en harken. Veel groenwerk is het verwijderen uit de 
perken van gras en andere planten, waarvan er teveel zijn zoals 
paardenstaarten, zevenblad, wederik etc. Maar er is ook onderhoudswerk, 
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zoals het schuren en verven van houtwerk en het plaatsen van 
naambordjes.  
Zolang het zomertijd is zijn elke woensdagavond vanaf 19:00/19:30 uur  
tot ongeveer 21:00 uur mensen aan het werk in de heemtuin. Ook op 
donderdagochtend vanaf 9:00/9:30 uur werkt er een groepje. Iedereen, 
die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en houden, is 
welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. 
Het werk in de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus 
ook als je geen verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
Lijkt 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. 0570-523937. 
 
Vlindertuin  
Dit seizoen is in Veermans Hof IJsselflora gestart met een vlindertuin die 
nu nog volop in ontwikkeling is. Naar aanleiding van een persbericht heeft 
Ine de Groot zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe vlindertuin in 
de heemtuin Veermans Hof IJsselflora. Daar zijn we heel blij mee! Ze 
heeft al veel wilde en gekweekte 
planten, niet allemaal specifieke 
heemtuinplanten, in dit stukje grond 
gezet die hopelijk deze zomer al veel 
vlinders en insecten zullen trekken. 
Samen met de andere vrijwilligers van 
de heemtuingroep onderhouden we dit 
stukje vlindertuin. Kom deze zomer 
maar eens een kijkje nemen! 
 
 

Activiteiten elders 
IVN WoesteLand Academie 
Jongeren betrekken bij natuur en duurzaamheid 
WoesteLand, de jongeren van IVN, is dit voorjaar gestart 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 organiseert workshops over natuur- en 
milieueducatie voor jongeren in Arnhem, Utrecht en Amsterdam.  
Iedereen kan meedoen en elke workshop is ook los te volgen.  
 
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. 

Dagpauwoog 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

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 
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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 
IJsselnatuurkids 
Kom mee naar buiten! Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er 
een natuuractiviteit in de schuur van Staatsbosbeheer in het Infocentrum 

IJssel Den Nul van 14.00 
tot 16.00 uur. 
(www.infocentrumijssel.nl) 

 
Steeds een ander 
onderwerp met 
verschillende 
(buiten)activiteiten. Een 
expert komt vertellen over 
de planten en de dieren. 
Daarna mogen de 
kinderen zelf aan de slag. 
Vaak is dit buiten, op zoek 
naar al het moois of om 

zelf iets te maken. Neem dus altijd een jas en goede schoenen mee! 
 

Programma IJsselnatuurkids 2015 

1 juli Adventure-tocht Infocentrum Den Nul 

5 augustus Bijen Infocentrum Den Nul 

2 september Kriebelbeestjes Infocentrum Den Nul 

7 oktober Paddenstoelen Infocentrum Den Nul 

4 november Vuur maken Infocentrum Den Nul 

2 december Verhaal bij de open haard Infocentrum Den Nul 
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De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8. 
We hebben een leuke pool van vrijwilligers die bij toerbeurt de middagen 
begeleiden. Ook de boswachter is er regelmatig bij. 
Ouders die hun kinderen willen aanmelden kunnen dat doen via 
ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. De kosten zijn € 3,50 per keer per kind. 
 
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. 
 
 

Verslag 
jaarvergadering IVN 
afdeling Wijhe-Olst 
Datum: 25 maart 2015 
Aanwezig: 14 leden en      

1 donateur 
Afgemeld: 5 leden 
 
1. Opening 
Hanny opent de vergadering. Het bestuur heeft besloten om voor deze 
vergadering geen aparte spreker uit te nodigen. De belangrijkste reden 
hiervoor is, behalve de ervaringen met de tijdsdruk van vorig jaar, het 
beleidsplan waar we vanavond uitgebreid over willen praten. 
Zoals gebruikelijk opent Hanny weer met een gedicht. Het is een gedicht 
van Erik Menkveld uit de bundel “De Karpersimulator” (1997). 
 
2. Verslag jaarvergadering 26 maart 2014 (zie De Grutto 2 uit 2014) 
- Financieel verslag punt 3.3: moet zijn 2013 i.p.v. 2012 
- Boeiende bermen punt 3.2: de inventarisaties zijn nog niet onder-

gebracht in de werkgroep Boeiende bermen. 
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- Oproep collecte Anjerfonds punt 3.3: de oproep heeft niets opgeleverd. 
Dit jaar zijn we niet benaderd. In relatie hiermee wordt als alternatief 
genoemd de actie NL Doet. Hier zijn meer opbrengsten van te 
verwachten. 

- Verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag secretaris 
- De gemeente heeft de medewerking gevraagd van het IVN voor een 

databank Flora en Fauna. Het betreft hier een landelijke databank waar 
de gemeente aan mee doet. Veel gegevens worden overigens al via 
Waarnemingen.nl ingevoerd. Ronald zal bij de gemeente navraag doen 
over de stand van zaken. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal 
dit punt aan de orde komen. 

- Over de jaarlijkse districtsledendag 2015 is nog niets bekend. De 
afdelingen in Noord Overijssel zijn aan de beurt. Jaap zal Peter Adema, 
NMO, vragen hier achteraan te zitten. Het zou jammer zijn als deze 
leuke jaarlijkse gebeurtenis zou stoppen. 

 
3.2. Verslag werkgroepen 
- Annet vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het afvoeren 

van groen. Daar is momenteel nog niets over bekend. Het afkomende 
groen wordt nu op het land van de betreffende boer verbrand. 

- Eigenaren van gronden waarop nu wordt geknot zijn slechts voor een 
deel lid van het IVN. Gevraagd wordt aan de werkgroep 
Landschapsonderhoud om de mensen te benaderen voor een 
lidmaatschap dan wel een donateurschap. Geldt trouwens voor 
meerdere werkgroepen. In het Beleidsplan is dit een punt van aandacht. 

- De werkgroep Stadsvogels (Annet) vraagt om nestkasten. Ronald zal dit 
verder regelen. 

- De nesten van weidevogels worden in toenemende mate leeggeroofd.  
- Door de veranderde landbouw, graslanden worden steeds meer een 

monocultuur, neemt de populatie weidevogels af. Men probeert nu in 
een aantal kerngebieden de bescherming van de weidevogels te 
promoten zodat dan van daaruit weer uitbreiding kan plaats vinden. 

 
3.3. Financieel jaarverslag 2014 
- Het eigen vermogen is terug gebracht naar ca. € 4000,- (Besluit ALV 

2014). 
- Er is € 1000,- gereserveerd voor de aankoop van een onkruidbrander 

voor de heemtuin (is inmiddels gekocht). 
- De Actie Hart van Salland van de Rabobank heeft vorig jaar € 500,- 

opgeleverd. Ook voor 2015 doen we weer mee met de actie. Hopelijk 
met hetzelfde resultaat. 
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3.4.Kascontrole commissie 
De kascontrolecommissie (Gerard Overmars en Marth van Roy) stelt de 
vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. De penningmeester Ernst Noordhuis wordt 
bedankt voor zijn werkzaamheden. De voorzitter bedankt de leden van de 
kascontrolecommissie voor hun werkzaamheden. 
 
4. Begroting 2015  
- De begroting is mede gebaseerd op 

de begroting 2014 en de 
jaarrekening 2014. 

- Vergaderingen van werkgroepen zijn 
niet of te laag begroot. Ernst is 
uitgegaan van de inbreng van de 
werkgroepen. Wanneer dat anders 
moet, zullen de werkgroepen dat zelf 
moeten aangeven. Aandachtpunt 
voor de begroting 2016. 

- Het bestuur heeft besloten om de 
vergadering geen 
contributieverhoging voor te stellen. 
Dit ondanks het feit dat de landelijke afdracht in 2016 wordt verhoogd 
met € 1,35 per lid. Voor onze afdeling zou dit een bedrag van € 220,- 
betekenen. Het bestuur is van mening dat dit binnen de begroting kan 
worden opgelost. 

- De vergadering kan akkoord gaan met de begroting 2015. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
Gerard Overmars heeft twee jaar deel uit gemaakt van de 
kascontrolecommissie en treedt af. Reserve lid was Petra Verhagen, die 
schuift dus door, zodat de kascontrolecommissie 2016 bestaat uit Marth 
van Roy en Petra Verhagen. Als reserve lid wordt met algemene 
stemmen benoemd Mark Hekking. Omdat Mark op het moment van de 
vergadering nog donateur is, meldt hij zich meteen aan als lid van het 
IVN. Ernst zal dit verder afhandelen. 
 
6. Bestuursmutaties 
In 2015 zijn Ernst Noordhuis en Ronald Boerkamp statutair aftredend en 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht.  Het bestuur stelt 
voor hen te herbenoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
7. Beleidsplan IVN De Grutto 

Kruisspin 
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- Het bestuur stelt ter verdere discussie het beleidsplan voor. In dit 
beleidsplan is een visie en missie ontwikkeld en van daar uit zijn de 
plannen verwoord voor de komende periode. 

- Het plan is een discussiestuk. Samen met de leden wil het bestuur 
komen tot een meer realistisch plan. 

- De vergadering discussieert uitgebreid over dit 
plan. Ernst houdt de gemaakte op- en 
aanmerkingen bij en zal deze verwerken in een 
meer definitieve versie.  

- Door de vergadering wordt nog aandacht 
gevraagd voor de Kinderboekenweek die in het 
teken staat van Natuur en Techniek.  

- Door Annet zijn QR codes ontwikkeld waarmee je met je smart Phone 
direct verbinding krijgt met de website van het IVN Wijhe-Olst. Zij wil op 
een aantal plaatsen deze QR codes zichtbaar aanbrengen. 

- Inmiddels is er een facebookpagina in de lucht. Margriet Wegman houdt 
deze bij. Belangrijk is dat aan haar activiteiten en wetenswaardigheden 
worden doorgegeven zodat zij ze kan plaatsen. Actie: werkgroep 
communicatie / PR. 

- Het beleid zal de komende jaren vooral op educatie, jongeren en 
communicatie gericht  moeten zijn. De manier waarop zal verder 
uitgewerkt moeten worden. Via de IJsselnatuurkids wordt in belangrijke 
mate aan educatie gedaan. Educatie via de scholen is lastig. Er is 
geprobeerd op de Jozefschool op de Boerhaar hier invulling aan te 
geven maar door gebrek aan mankracht is dit gestopt. Het bestuur zal 
zich hier ook de komende tijd actief mee bezig houden. 

 
8. Presentatie Uilenwerkgroep 
- Hans de Jong heeft een presentatie gemaakt over de werkzaamheden 

van de werkgroep Uilen. Het is de bedoeling dat ook andere 
werkgroepen dat gaan doen. Het is een goede manier om te laten zien 
waar je als IVN mee bezig bent. 

- De presentatie wordt met enthousiasme ontvangen, de vergadering had 
veel waardering voor het werk dat Hans hiermee heeft gehad. 

 
9. Rondvraag 
- Gerrit Jansen wil samen met de afdelingen Raalte en Deventer 

wandelingen organiseren in ons gebied. Goed initiatief. 
- Ronald Boerkamp meldt dat het park Wijhezicht gereed is. Er zijn 

natuurvriendelijke oevers gekomen en ook de beplanting is aangepast. 
Over de plannen heeft de gemeente contact gehad met het IVN. 

- Hans de Jong vraagt om aandacht voor de kap van bomen binnen de 
ruilverkaveling. Voor het IVN is dit lastig. Wij gaan er niet over, wel 
kunnen we in ons jaarlijks overleg met de gemeente vragen om hier 
zorgvuldig mee om te gaan. 
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10. Sluiting 
Hanny sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng. 
 
Jaap Gerkes, secretaris.   
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Hoogstamfruitbomen gesnoeid 
Het is al weer bijna vier jaar geleden dat de 
hoogstamfruitboomgaard bij het Infocentrum ingeplant werd. Destijds was 
het buitenterrein nog een kale vlakte. Nu groeit en bloeit het Infocentrum 
zowel binnen als buiten. 
Dat betekent ook onderhoud. Bijvoorbeeld aan de boomgaard. Tijd om 
voor de tweede keer snoei aan de jonge bomen uit te voeren. En wat is er 
dan mooier als dat kan in samenwerking met cursisten van een 
boomsnoeicursus. In maart was het zo ver. In samenwerking met 
Stichting IJsselboomgaarden en Landschap Overijssel werden de 
deelnemers eerst ingewijd in de snoeiprincipes. Want er komt heel wat 
kijken bij het uitgroeien van jonge fruitbomen tot goed dragende bomen in 
een goed verzorgde boomgaard. Vervolgens werden de handen uit de 
mouwen gestoken. Natuurlijk het snoeien zelf, maar ook klussen als het 
vervangen van dode en beschadigde bomen door nieuwe inplant, het 
bevestigen van boombanden, het zetten van palen in de juist (wind) hoek 
en het aanbrengen van stambeschermers horen erbij. Onderwerpen die 
met de nodige kennis tot de beste resultaten leiden. 
En daar verheugen we ons nu al op. 
Straks een prachtige lentebloei en 
over enkele jaren in de herfst een 
eerste oogst van de diverse oude 
fruitrassen. We hopen in volgende 
jaren weer te kunnen rekenen op 
deze mooie samenwerking. Voor de 
cursisten een prachtige leerplek en 
voor het Infocentrum een mooie 
(h)eerlijke boomgaard. 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

Bijengif doodt veel meer insecten  
Er is nu hard wetenschappelijk bewijs dat neonicotinoïden, die als 
bestrijdingsmiddel in de landbouw worden ingezet, al in zeer lage doses 
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grote effecten hebben op organismen waarvoor het gif helemaal niet is 
bedoeld. Ze doden niet alleen de plaagdieren. Ook de zogenaamde wilde 
bestuivers lopen schade op. Dat zijn grofweg de helft van de alle 
bestuivende insecten - zoals vlinders, hommels, wilde bijen en 
zweefvliegen. Ook onder de grond zijn de effecten merkbaar, waardoor 
het voor de boer zo belangrijke bodemleven wordt aangetast. 
 
Neonicotinoïden zijn zogenaamde systemische bestrijdingsmiddelen. De 

werkzame stof zit als een soort van 
jasje rondom de zaden van 
gewassen. Als de plant ontkiemt en 
groeit, verspreidt het zenuwgif zich 
door de hele plant, tot in de 
bladeren. Neonicotinoïden maken 
het gewas van binnenuit giftig. 
Plaagdieren die van de plant eten 
gaan dood. Maar ook andere 
insecten die met de plant in 
aanraking komen, lopen grote kans 
dat ze direct of korte tijd later 

sneuvelen. Dat zijn dan vaak dieren die niet schadelijk zijn voor de 
gewassen. Ze vallen niet onder de 'doelgroep' van de 
bestrijdingsmiddelen, maar gaan net zo goed dood.  
 
Wetenschappers stellen dat neonicotinoïden grote negatieve effecten 
hebben op dieren die belangrijk zijn voor het agrarisch landschap, zoals 
wilde bestuivers en roofinsecten, die een rol spelen bij de biologische 
bestrijding van plagen. Zelfs zeer lage concentraties van deze middelen in 
het milieu kunnen al grote negatieve effecten hebben, aldus de 
onderzoekers.  De soortenrijkdom in Europa kan door het gebruik van de 
bestrijdingsmiddelen worden aangetast. 
 
Vogelsoorten 
Eerder bleek uit een studie van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat 
neonicotinoïden indirect van invloed zijn op de achteruitgang van vogels 
als spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere 
insectenetende vogels.  
 
Volgens dertien Europese topwetenschappers, die hun rapport schreven 
op verzoek van de Europese koepel van wetenschapsacademies EASAC, 
moet de Europese Commissie de toelatingsprocedures voor 
bestrijdingsmiddelen aanpassen. De huidige praktijk van preventieve 
bestrijding van mogelijke plagen in de landbouw, staat volgens de 
wetenschappers op gespannen voet met de Europese richtlijn die een 
  

Honingbij 
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duurzame toepassing van pesticiden voorschrijft. 
 
Bron: KNNV en Trouw. 
 
 

Voor de jeugd 
Zaadbommen voor guerilla tuinieren 
Help mee om je omgeving  bijen-, vlinder- en vogelvriendelijk te maken! 
Doe mee aan guerilla tuinieren. Maak zelf zaadbommetjes, deel ze uit 
onder je vrienden en strooi ze uit op braakliggende plekken in je 
omgeving. Met een katapult kun je nog verder komen! 
Gooi de bommetjes niet tussen gras dat gemaaid wordt, maar op plaatsen 
waar ze niet vertrapt of weggemaaid zullen worden. Alles wat je nodig 

hebt is compost, klei (kan ook in 
poedervorm), zaden en water. 

 
Hoe maak je 
bommetjes? 
Meng 5 delen 
compost, 
1 deel klei en 
de zaden. 
Voeg een 
beetje water 
toe en kneed 
alles kort.  

 
Draai van het mengsel bolletjes ter grootte 
van een walnoot. Laat de bolletjes 2 dagen 
drogen (niet op de verwarming) en je bommetjes zijn klaar. Daarna kun je 
ze uitdelen en verspreiden. 
 
Bron: Kwekerij Het Nieuwe Veld Diepenveen. 
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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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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari - april  2015 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat; Sw = Soestwetering. De Romeinse cijfers II, III en IV staan 
voor de maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 

De vele waarnemingen in het voorjaar maken keuze en samenvoegen 
noodzakelijk om de lijst niet te lang te maken. Het broeden van uilen, 
roofvogels, stadsvogels en weidevogels worden te zijner tijd besproken 
door de betreffende werkgroepen. De patrijs en de Vogelatlas hebben  
een eigen rapportagesysteem. 
 
Bijzondere waarnemingen : 
Middelste bonte specht (MBS) : Jan Klungers deed deze waarneming 
door op 26-IV in de Gelder de zang en territoriumroep af te spelen waarop 
de vogel antwoordde. Er was vorig jaar al het vermoeden dat deze specht 
in De Gelder aanwezig zou kunnen zijn. Op 29-IV werd er een MBS in de 
buurt van de eerste waarnemingslocatie gezien. Deze specht is een vrij 
zeldzame broedvogel, die in klein tot zeer klein aantal broedt, vooral in 
Twente, Utrechtse Heuvelrug en Zuid Limburg. De Avifauna van 
Nederland vermeldt 84 waarnemingen (ten minste 136 vogels) tussen 
1800-1997. In sommige jaren zijn er geen vogels waargenomen. We gaan 
nu speciale aandacht aan deze specht gegeven om vast te stellen of het 
een broedvogel wordt.  
Rouwkwikstaart : Deze kwikstaart foerageerde op 21 april op het gazon 
van Hennie Otterman en liet zich uitvoerig bekijken. Het is een broedvogel 
in Engeland en een uiterst schaarse 
broedvogel (10-20 paar in1979-1983) langs 
onze kust. Het is een doortrekker en 
wintervogel in zeer klein aantal. De meeste 
waarnemingen worden gedaan in de periode 
februari-april. De waargenomen vogels zijn 
waarschijnlijk tijdens de voorjaarstrek te veel 
naar het oosten uitgeweken. 
Weidevogels : Voorjaarswaarnemingen van 
grutto’s zijn de afgelopen jaren drastisch 
afgenomen. Tot ongeveer 2010 waren er in de Herxer waarden in 
maart/april voor korte tijd minstens 100-300 grutto’s aanwezig. Daarna 
zijn de aantallen snel afgenomen tot geen waarnemingen dit jaar. Ook 
waren er altijd grutto’s te zien langs de Boerhaarse weg. Dit is nu ook een 
uitzondering aan het worden. Waarnemingen van kemphanen op doortrek 
zijn nu een hoge uitzondering, enige jaren geleden werden ze elk jaar in 
de BuH en BuW gezien. Scholeksters overwinteren op de wadden. In het 
voorjaar trekken ze landinwaarts, maar gebruiken in maart/begin april 

Rouwkwikstaart 
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gezamenlijke slaapplaatsen voordat zij gaan broeden. Een dergelijke 
slaapplaats ligt bij de haven van Wijhe, die elk jaar in maart en begin april 
geteld wordt. Dit voorjaar werd deze slaapplaats door ongeveer 75 vogels 
gebruikt, iets minder dan in vorige jaren Vanaf medio april verspreiden de 
scholeksters zich over het land om vooral op maïsakkers te broeden. De 
tureluur wordt nog geregeld waargenomen, vooral in de BuH, BuW en 
langs de Boerhaarse weg. Ook de wulp wordt nog geregeld rond Wijhe en 
Olst gehoord en gezien. Kieviten zijn nog redelijk algemeen en broeden 
steeds meer op maïsakkers. 
 
De waarnemingen  
Brandgans : 13-II BuH (120); 13-III 
BuW (16); 24-III BuW, plas bij 
veerpont (1) overzomeraar?; 24-III 
BuW plas bij parkeerplaats (1) 
overzomeraar? 
Kolgans : 24-III BuW plas bij 
parkeerplaats (1) overzomeraar?. De 
overwinteraars waren medio maart al vertrokken. 
Grote canadese gans : 24-III BuW, plas bij parkeerplaats (3); 15-IV BuW 
(4). 
Bergeend : 24-III BuW, plas na vispont (2) eerste waarneming; 24-III BuH 
(2); 24-IV BuW (2-3 paar). 
Mandarijneend : 15/20-IV De Gelder, Zandwetering (paar); eind IV 
Soestwetering bij De Gelder (2 paar), later (2 man), waarschijnlijk wordt er 
in De Gelder gebroed. 
Tafeleend : 11-II BuW, plas bij pont (2 paar). 
Kuifeend : 1-II Sw, Boerhaarse weg (4), 5-II (2), 7-II (2), 21-II (4), 23-II (2), 
27-II (4); 7-III Welsumerwaard (talrijk); III-IV BuW (algemeen); 29-IV Sw, 
Boerhaarse weg (3 paar). 
Brilduiker : 7-II BuW, plas bij pont (2). 
Grote zaagbek : 1-II Sw, Boerhaarse weg (3); 5-II Sw, Bruinsweg (2 vr; 2 
m), Sw, Boerhaarse weg (4); 5-II Rietbergerweg/afwateringskanaal (1 vr, 
1m); 7-II BuW, plas bij pont (1 vr, 3m); 21-II Sw, Bruinsweg (1); 27-II 
Boerhaarse weg (2), 10-III (1m), 17-III (2), 19-III (1m); 2-IV Sw, 
Bruinsweg/Kotterikbrug (paar). 
Nonnetje : 1-II BuW, plas bij pont (1m); 19-II Hengforderwaarden, kijkhut 
(1); 25-II BuW (2 paar). 
Krakeend : 24-III BuW, plas 1 na veerpont (2 paar + 1); 7-III 
Welsumerwaard (12); 24-III BuW, visplas (1); BuW 24-IV (paar). 
Smient : 7-II Sw, Boerhaarse weg (2). De grote aantallen in BuW, BUH en 
DuW zijn begin april naar hun broedgebieden vertrokken. 
Slobeend :  7-III Welsumerwaard (1); 24-IV BuW (3 vr; 5 m). 
Pijlstaart : 7-III Welsumerwaard (paar); BuH 24-III (2 paar). 

Middelste bonte specht 
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Wintertaling : 7-III Welsumerwaard (28); 24-III BuW, plas 1 na veerpont 
(4); 24-IV BuW (paar). 
Fazant : IV De Gelder (geregeld gehoord bij Raalter weg). 
Dodaars : 27-I Sw, Bruinsweg (1); 19-II Hengforderwaarden, kijkhut (1). 
Grote zilverreiger : II/III algemeen in buitenwaarden en weiden. Op de 
slaapplaats in de BuW werden op 22-II 47 zilverreigers geteld. Dit is meer 
dan het “normale” aantal van 5-10, maar in het hele land werden toen veel 
meer zilverreigers geteld; 24-III BuW (4), daarna geen waarnemingen. 
Lepelaar : 24-IV BuW (1). 
Zeearend : 13-III Windesheim (1).  
Rode wouw : 30-III Wezepe-Boxbergen (1); 3-IV Rotonde Olst (1); 18-IV 
Olst, aardhuizen (1). 
Waterhoen : 23-II Sw, Boerhaarse weg (1); IV Heemtuin (op nest). 
Kleine plevier : 24-IV BuW (enkele). 
Oeverloper/Witgatje : 24-IV (enkele). 
Kievit : 13-II BuW (150); 24-III BuW visplas na plas 1 (45). 
Grutto : 13-III BuW (1, eerste waarneming); 30-III Boerhaarse 
weg/Kloosterbrug (2), 2-IV (2).  
Wulp : II, III, IV Verspreid in klein aantal in buitenwaarden en weilanden. 
Paarvorming in april. 
Regenwulp : 13-III Lierder- en Molenbroek zuid (2). Een erg vroege 
waarneming. 
Tureluur : 13-III BuW (12, eerste waarneming); 24-III BuW, plas 1 na 
veerpont (2); II, IV vaak langs Boerhaarse weg. 
Visdief : 25-IV Soestwetering/Kotterikbrug (2, eerste waarneming). 
Ransuil : IV Park Wijhe (geregeld gehoord). 
IJsvogel : 7-II Boskamp, Hoenlose weg (1). 
Grote bonte specht : II, III, IV Tamelijk algemeen De Gelder, 
Buitenwaarden, Boskamp. 
Boerenzwaluw : 10-IV BuH (eerste waarneming); 12-IV DuW (eerste 
waarneming). 
Gele kwikstaart : 21-IV Wijhe, Vettewinkelweg (1, eerste waarneming). 
Witte kwikstaart : 9-III Kappeweg (eerste waarneming). 
Gekraagde roodstaart : 25-IV Boskamp, Hoenloseweg (1 man). 
Roodborsttapuit : 23-IV Wijhe, Vettewinkelweg (paar). 
Kramsvogel : 5-II Bruinsweg (30); 5-II Bremmelerstr. (20); 16-II Boskamp, 
Hoenlose weg (18); Boskamp, sportvelden (46); 23-II Wijhe, 
Andersonstraat (50); 22-IV Elshof, Engeweg. 
Koperwiek : 5-II BuW plas bij pont (1); 23-II Wijhe, Andersonstraat (1). 
Zanglijster : II, III, IV algemeen. Zang begon al in februari. 
Grote lijster : II, III, IV  De Gelder (zingende vogels). 
Zwartkop : 11-IV DuW (eerste zang). 
Fitis : 11-IV DuW (eerste zang). 
Tjiftjaf : 18-III De Gelder (eerste zang); 19-III BuW (zang); 6-IV Boskamp, 
“overal in bosjes/struiken”. 
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Bonte vliegenvanger : 25-IV Boskamp, Hoenlose Weg (1 man). 
Staartmees : 16-II Boskamp (sportvelden) (2); 23-II Hengforderwaarden 
(2); 28-IV Wijhe, Krijtenberg.  
Glanskop : 2-IV BvL (1). 
Boomklever : II, III, IV Algemeen, De Gelder, Boskamp. 
Boomkruiper : 19-III BvL (1); 27-III Olst, Het Averbergen (1); 6-IV 
Boskamp/Hoenlose weg (1); 26-IV De Gelder (1). 
Sijs : 2-III BvL (2). 
Groenling : 16-II BvL (2),  II-III (2), IV (1-2); 26-IV Heemtuin (1). 
Kneu : 30-IV Wijhe zuid (nieuwbouw) (2)  
Putter :  23-II Wijhe, Andersonstraat (1). 
Goudvink : 25-II Wijhe (1 vr); 26-IV De Gelder (m). 
Rietgors : 24-III BuH (1, zang). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door, Marijke Berendsen, Ronald 
Boerkamp, Hennie Brem, Nicolaas v/d Brink, Jose Eijkelkamp, Margriet 
Heuvelink, Jan Klungers, Hennie Otterman, Peter Pol, Wim van Riel, 
Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, Alice Sotthewes, Henk Spanjers en 
ondergetekende. 
 
Contact adres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten 
tel 0570-521542 of 
ggm.schulten#kpn
mail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
- het dit jaar 150 
jaar geleden is dat 
Jac. P. Thijsse 
werd geboren?  
De boodschap van 
deze natuur-
beschermer van 
het eerste uur is nog steeds actueel. Daarom organiseren de Heimans en 
Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof, KNNV, IVN en Natuurmonumenten in 
2015 diverse activiteiten. Ter nagedachtenis, maar vooral om zijn 
gedachtegoed in ere te houden. Zie www.knnv.nl/thijsse-natuurlijk. 
 
- tijdens de knotochtend van de werkgroep Landschapsonderhoud op 
14 februari de première plaatsvond van de Knotsong? De voltallige 
knotploeg op dat moment - 18 zangers - brachten het door Annet van der 
Veen en Willem Blom geschreven lied ten gehore. Tekst en melodie vind 
je op www.ivn-wijhe-olst.nl/Landschapsonderhoud/Knotsong.pdf. 

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

 Tel.0570-521542 Pimpernel 16  8131 GH  Wijhe 
Lid  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  Michiel Faber tel. 06-54363097 
 jeugd#ivn-wijhe-olst.nl 
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. 

 
 


