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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 
Als ik naar buiten kijk regent het weer. Binnen voelt het aan alsof het tijd 
wordt om de verwarming aan te zetten….. de zomer lijkt dus aan zijn 
einde te zijn gekomen. Tijd voor het herfstnummer van de Grutto. 
In dit nummer staat o.a. een in memoriam voor Jan Veerman de stichter 
van de heemtuin Veermans Hof IJsselflora. Verder vind je er de artikelen 
IJsselnatuurkids in actie, Vogelwaarnemingen, Op pad met de 
boswachter, Voor de jeugd, enzovoort.  
En kom jij ook ons 50 jarig bestaan vieren en herinneringen ophalen? Dat 
kan op 20 november bij de heemtuinlezing. 
Wil je graag buiten aan de slag? Er zijn weer allerlei activiteiten. Zou je 
nog meer willen doen voor het IVN, kijk dan eens hieronder bij: Gezocht. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
Tot ziens op een van onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 
 

Gezocht 
Penningmeester, bestuursleden en coördinatoren  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt een nieuwe penningmeester en nieuwe 
bestuursleden om het bestuur de versterken.  
Ook wordt opvolging gezocht voor de  coördinatoren van:  
- 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.  
 
Begeleiders IJsselnatuurkids 
De IJsselnatuurkids gaan elke eerste woensdagmiddag van de maand 
naar buiten om de natuur te beleven. Onder leiding van een ‘expert’ gaan 
ze de ene keer vogels kijken, de andere keer op adventure-tocht in de 
uiterwaarden enzovoort.  
De kinderen zijn altijd enthousiast en de groep wordt steeds groter. 
Daarom zoeken de IJsselnatuurkids nog begeleiders. De aanwezige 
‘expert’ verzorgt de middag. De begeleiding van de kinderen kan iedereen 
doen. Zolang je de natuur leuk vindt en graag met kinderen op stap bent. 
Er is één keer per maand op woensdagmiddag een activiteit. Als je elke 
keer mee wilt gaan, is dat heel fijn, maar één keer is ook al goed.  
Het zou toch erg jammer zijn wanneer we deze jonge groep 
enthousiastelingen zouden verliezen. 
Voor meer informatie: ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. 

Kijk ook eens op: 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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Idee of begeleiding excursie of wandeling  
Heb je een idee over een te houden excursie of wandeling of wil je een 
keer een excursie of wandeling (bege)leiden in een gebied dat je goed 
kent? Laat het weten! excursie#ivn-wijhe-olst.nl.  
 
We zijn ook op zoek naar iemand uit Olst die het leuk vindt om 1 of 2 keer 
per jaar een excursie of wandeling te begeleiden op een van de vele 
mooie plekjes die Olst rijk is. Lijkt je dat leuk om te doen en wil je wat 
meer informatie hierover, neem dan contact op met Hanny van der Werff  
0570-523091 of via jcvdwerff#gmail.com. 
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Vaalpaarse Schijnridderzwam 

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. 
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. 
 
Paddenstoelenevenement 
Op zondag 4 oktober van 11:00 – 15:00 uur organiseert de Zwamgroep 
van IVN Deventer op landgoed Nieuw Rande het jaarlijkse 
paddenstoelenevene-
ment. IVN de Grutto 
Wijhe-Olst sluit hierbij 
aan. 
Iedereen kan op 
eigen gelegenheid 
een rondje lopen 
langs een heleboel 
paddenstoelen. Deze 
zijn voorzien van 
bordjes met uitleg en 
leuke info. Onderweg 
staat nog 
aanvullende info op 
andere bordjes.  
En nu maar hopen op nat weer ervóór en mooi weer tíjdens deze dag! 
Locatie: Nieuw Rande, IJsseldijk, Diepenveen. 
Deelname is gratis, een vrije gift wordt erg op prijs gesteld. 
 

Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn op de 2e zaterdag van de maand. Voor 2015 zijn dat 
10 oktober; 14 november en 12 december. En voor 2016 9 januari; 13 
februari en 12 maart.  
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
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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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in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
We kunnen weer flink aan de bak in ieder geval! 
 
Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil doen, dan weten we 
hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail 
naar de coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
oegeverhagen#planet.nl. 
 
Lezing Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Vrijdag 20 november om 19.30 uur organiseert IVN de Grutto een lezing 
over de heemtuin. Annet van der Veen geeft in deze lezing “een 
rondleiding”. Veel foto’s en film zullen deze avond illustreren.  
Er komt van alles aan bod: Hoe werkt het bij Veermans Hof IJsselflora, 
wat groeit en bloeit er, wat komt er kijken bij het onderhoud en welke 
verhalen en spreuken zitten er achter bloemen verborgen.  
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. Een mooie 
gelegenheid om dan ons 50-jarig bestaan te vieren en met iedereen terug 
te blikken op alle herinneringen en mooie momenten. 
Locatie: ‘t Langhuus, Langstraat 29, Wijhe. 
Graag aanmelden: m_rikkink#hotmail.com 
Deelname is gratis, een vrije gift wordt erg op prijs gesteld. 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Zaterdag 7 november.  
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen nodig 
om de heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
helemaal winterklaar te maken. Dat doen we op 
Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 7 november 
van 9.00-12.30 uur.  
IEDEREEN kan komen helpen, groot en klein, 
ouder + kind, broer + zus,  
vriend + vriendin, single, team, bestuur, het maakt niet uit! 
Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je welkom! We harken al het 
blad weg en brengen het maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er  
 

 
gesnoeid, worden er naambordjes schoongemaakt, routepalen en het 
infobord verwijderd etc. Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en 
als je hebt een kruiwagen en werkhandschoenen. De heemtuingroep  
zorgt voor koffie/thee/limonade met zelfgebakken taart erbij!  
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Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of 
bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Activiteiten elders 
Nacht van de nacht 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht 
is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de 
Nacht is een jaarlijks evenement dat dit jaar voor de 
11e keer georganiseerd wordt op zaterdag 24 oktober 
2015. Liefhebbers van een donkere nacht kunnen 
weer meedoen aan allerlei activiteiten. In deze nacht, gaat ook de 
wintertijd in.  
Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu organiseren de Nacht van 
de Nacht om aandacht te vragen voor de schoonheid én het belang van 
de duisternis voor mens en dier. Het is een jaarlijks evenement dat 
lichtvervuiling op de agenda van gemeenten, bedrijven en beleidsmakers 
heeft gezet. Het gaat om het terugdringen van onnodige verlichting van 
kassen, openbare verlichting, reclameverlichting en verlichting van 
kantoren.  
Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland ‘duistere 
activiteiten’ georganiseerd, zoals met de nachtwachter het bos in, 
workshops nachtfotografie, avondexcursies per boot, sterren kijken etc. 
Ook in Overijssel worden weer activiteiten georganiseerd. Zie 
www.nachtvandenacht.nl. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
IJsselnatuurkids 
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 bijvoorbeeld vertellen over de planten en de dieren. Ook de 
boswachter is er regelmatig bij. 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! 
 
ZZZZoeoeoemmmm……..Een hele spannende IJsselnatuurkidsmiddag 
was in augustus. Toen gingen we met Rob Beumer, een échte imker, in 
een bijenkast kijken. Het is toch wel een beetje eng als er 30.000 bijen om 
je heen zoemen.  



 9 

 

 

Bijen kijken               Foto: Michiel Faber 
 

Wie gaat er de volgende keer mee naar buiten? Kijk maar even bij het 
programma wat we dan gaan doen en geef je snel op. 
De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8. 
Ouders die hun kinderen willen aanmelden kunnen dat doen via 
ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. De kosten zijn € 3,50 per keer per kind. 
 

Programma IJsselnatuurkids najaar 2015 

7 oktober Paddenstoelen Infocentrum Den Nul 

4 november Vuur maken Infocentrum Den Nul 

2 december Verhaal bij de open haard Infocentrum Den Nul 
 
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. 
Elke 3e woensdagmiddag van de maand wordt er gestart in de 
Natuurschuur 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. 
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Van het bestuur 
Roos, Klaas en Jan 
In de afgelopen periode zijn drie zeer gewaardeerde leden van onze 
vereniging overleden. Op deze plek herinneren en gedenken we Roos 
Mendel, Klaas de Groot en Jan Veerman. Ieder van hen heeft zich op 
geheel eigen wijze ingezet voor natuur en landschap in onze gemeente 
en onze vereniging. Daarvoor zijn we Roos, Klaas en Jan zeer dankbaar. 
 
50 Jaar actief 
Dit jaar bestaan we 50 jaar! Hoe kijken we terug op al die jaren? Gaat het 
om wat er wel en niet gebeurd is? Hoeveel wilgen er geknot zijn, hoeveel 
uilenkasten er geplaatst zijn, het steeds terugkerend onkruid wieden in de 
heemtuin, hoeveel padden er overgezet zijn? Het gaat er, denk ik toch 
vooral om dat we met elkaar, vanuit onze liefde voor natuur en landschap, 
met plezier actief bezig zijn in die natuur en het landschap. Genieten van 
een rij pas geknotte wilgen, de bloeiende bermen, een nest jonge uilen, 
de gierzwaluw die weer terug is gekomen, een koppeltje patrijzen.  Ieder 
heeft zo zijn/haar eigen beleving.  
Welke herinneringen hebben we aan die afgelopen 50 jaar? Dat is een 
vraag die ik aan jullie wil stellen. Ik denk dat we dan een aardig beeld 
krijgen van de afgelopen 50 jaar. Op 20 november in het Langhuus vertelt 
Annet van der Veen haar verhaal over de heemtuin. Een mooie 
gelegenheid om dan ons 50-jarig bestaan te vieren en terug te blikken 
met jullie op alle herinneringen en mooie momenten.  
 
Toekomst 
Met een blik op de toekomst, is het bestuur in gesprek met de buren, IVN-
Raalte, onder leiding van iemand van de SESAM Academie. Dit naar 
aanleiding van de IVN-schouw, die  door Natuur en Milieu Overijssel bij de 
IVN-afdelingen uitgerold is. De coördinatoren van de werkgroepen 
hebben hiervoor belangrijke input gegeven.  Beide verenigingen hebben 
te maken met een vergrijzing van het ledenbestand. Hoe gaan we 
daarmee om en hoe kunnen we wat meer met elkaar samenwerken?  
 
Penningmeester gezocht 
Ernst Noordhuis, onze penningmeester, heeft te kennen gegeven dat hij 
wil stoppen met  het penningmeesterschap. De financiën heeft hij de 
afgelopen jaren uitstekend beheerd. Daarvoor zijn we hem zeer 
erkentelijk. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar een opvolger. 
Weet je iemand of wil je zelf wel penningmeester worden, laat het ons 
weten. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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IVN de Grutto op Facebook 
Vanaf voorjaar 2015 heeft de Grutto een eigen Facebook-pagina: 
www.facebook.com/ivndegrutto 
Hierop worden berichten uit het nieuws, van de landelijke IVN maar ook 
uit onze eigen gelederen gedeeld. Heeft u iets moois gezien of 
gefotografeerd? Dan kan dit mooi op de pagina. En hou Facebook in de 
gaten voor alle nieuwtjes. 
Stuur uw berichtje/foto naar Margriet Wegman: m_rikkink#hotmail.com. Zij 
zorgt ervoor dat het op de pagina komt. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Ecologische paradijsjes 
Een kleinschalige roggeakker is al bijzonder, maar 
deze is dat helemaal. Het is de ecologische 
natuurakker van Staatsbosbeheer die door onze 
ecologische pachter Herman Menkveld  beheerd 
wordt. 
Herman schept er een eer en een uitdaging in om te beheren op een 
combinatie van een mooi roggeperceel (of een andere graansoort) en een 
floristische rijkdom. En hij bewijst al jaren dat dat kan. Niet alleen op deze 
akker maar ook op akkers op Landgoed ’t Nijendal bij Olst. Dit natuurlijke 
beheer werpt zijn vruchten letterlijk af. Tussen de rogge is een grote 
rijkdom aan akkerkruiden te vinden. 
Het geheim? Geen kunstmest, geen gier , alleen af en toe een klein 

beetje mest van een 
biologische geitenboe
r en de natuurlijke 
elementen zon en 
regen. Voorzichtig 
ploegen en inzaaien 
op het juiste moment, 
geen 
gewasbeschermingsm
iddelen gebruiken en 
oogsten begin 
augustus. Al zeker 30 
jaar is deze akker op 
deze wijze in beheer. 
De bijzondere plantjes 

die tussen het graan te vinden zijn laten ecologen watertanden: groot 
spiegelklokje, grote klaproos en ruige klaproos, ringelwikke en 
heksenmelk, veldsla en herik en grote leeuwenklauw om er maar een 
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paar te noemen. Bijgaande foto is door Herman zelf genomen en laat de 
verscheidenheid aan akkerkruiden zien.   
Echt een ecologisch paradijsje! 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

IJsselnatuurkids in actie 
Samen naar buiten, in weer en wind, de natuur niet alleen beleven, maar 
er ook nog wat van opsteken. Dat is waar de IJsselnatuurkids voor staat. 
Het belangrijkste is dat kinderen het leuk vinden om buiten te zijn. En dat 
vinden ze. De vaste groep kinderen wordt elke keer groter en de kinderen 
enthousiaster.  
In maart dit jaar was de aftrap van het nieuwe seizoen: “Speuren naar 
sporen”. En of er gespeurd is! We hebben nestjes, veertjes, botjes, 

huisjes, 
afdrukjes en 
poepjes 
gevonden. Dit 
was een goed 
begin van het 
seizoen. Wat 
zullen we nog 
meer beleven? 
In april is het 
ideaal om vogels 
te gaan kijken. 
Sommige 
wintergasten zijn 
nog hier, maar 
de eerste 

zomergasten komen er al aan. Wij gingen dus met verrekijker, telescoop 
en fototoestel op jacht. Niet om vogels te schieten maar om plaatjes te 
schieten. Over de dijk op weg naar de  
vogelkijkhut. Helaas konden we daar door het hoge water niet komen, wat 
wel natte voeten opleverde. Ondanks dat toch veel vogels gezien. Van 
klein (roodborst en winterkoning) tot veel groter (grauwe ganzen, 
aalscholvers en ooievaars). Wat er ook bij hoort is een dode kievit. Wel 
mooi studiemateriaal om de veren goed te bekijken.  
De lente kwam al gauw, dus de planten gingen bloeien. Met foto's op zoek 
naar de juiste planten. Wellicht minder spannend, maar ontzettend leuk 
en leerzaam. En planten zie je overal, ze blijven op hun plek staan dus 
ook nog eens erg makkelijk om te bestuderen. 
In juni was er de landelijk slootjesdag. Ook wij gingen gewapend met 
schepnetjes naar het water toe. De vangst was groot. Letterlijk groot. 

 
 

Waterbeestjes vangen        Foto: Ans Masselink 
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Naast de kleine waterbeestjes ook stekelbaarsjes, snoekjes en een toch 
bijzondere kleine modderkruiper. Met vieze handen en kleren, maar toch 
zeer voldaan, gingen de kinderen weer naar huis.  
De zomer was rustig, maar avontuurlijk. Met maar drie kinderen op 
adventure-tocht door de uiterwaarden. Zonder eten en drinken, met alleen 
een kaart met puntjes erop.  Zou daar ons eten liggen? Door het bos, het 
hoge gras en de grote koeien op weg om de punten te vinden. Op een 
verlaten strandje nog een klein vuurtje gemaakt zonder aansteker of 
lucifer. Halverwege vonden we ons eten verstopt onder een struik. De 
koeien waren er ook al naar op zoek.  

Augustus was het aller 
spannendst. Een imker had 
zijn huisdieren meegenomen. 
Wel 30.000 zoemende bijen. 
Ook waren hun neefjes de 
wespen zeer nadrukkelijk 
aanwezig. En niemand was 
bang. Sterker nog, iedereen 
was zeer nieuwsgierig naar de 
bijen. Dus wat gingen we 
doen? In de bijenkast kijken! 
We kregen allemaal een echte 
imkerkap op, waarna de imker 

de kast open deed. Wat waren dat veel bijen. Ze zoemden om ons heen, 
maar gelukkig doen bijen niks.  
Na een vuurdoop in augustus, hebben we het in september iets rustiger 
aan gedaan. Wel op zoek naar alles wat vliegt, kruipt en kriebelt. Het 
maakt niet uit waar ze waren, wij vonden ze. Op, in of onder de struik. 
Grote spinnen, kleine spinnen, sprinkhanen, kevertjes, wormen, vliegen, 
pissebedden, rupsen. Alles werd gevangen, bestudeerd en weer 
vrijgelaten. De bijen, vlinders en libellen hebben we maar niet gevangen. 
Wat ik het leukste vond, is dat iedereen ontzettend enthousiast meedeed 
en al helemaal niet bang was. Niet voor de wespen, bijen, spinnen en 
pissebedden maar vooral ook niet voor vieze handen of natte voeten! 
 
Michiel Faber. 
 
 

Voor de jeugd 
De steenmarter 
Steenmarters waren in Nederland bijna uitgestorven. Maar sinds ze 
beschermd worden , komen er steeds meer. Toch is de kans klein dat je 
zo’n marter tegen het lijf loopt. Overdag ligt hij te pitten op verborgen 
plekjes. Als het donker wordt, gaat de steenmarter op pad. Eten zoeken 

 
 

Kleine modderkruiper          Foto: Ans Masselink 
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en zo. Terwijl jij in je bed ligt, sluipt hij door de struiken. Misschien ook 
door jouw tuin, als je een tuin hebt natuurlijk. Of over de zolder van je 
huis! Bang hoef je niet te zijn. Marters zijn bang voor jou. Ze komen je 
liever niet tegen.  
Een steenmarter is ongeveer zo groot als een poes. Hij heeft een lang, 
slank lijf op korte pootjes en een pluimstaart. Hij heeft zwarte kraaloogjes, 
een roze neusdop, een wittig randje langs de oren, een witte of geelwitte 
bef en een (grijs)bruine vacht. Hij loopt een beetje huppelend met een 
bolle rug. Zijn tanden en kiezen zijn scherp. Zijn hoektanden lang en 
puntig. Echt het gebit van een roofdier. Steenmarters hebben een 
superneus. Ze kunnen van alles ruiken en herkennen: elkaar, hun prooi, 
hun vijand (mens, vos), hun eigen paadjes… 
Steenmarters leven alleen. Ze zetten hun territorium (=leefgebied) af met 
geurtjes. Ook hun drollen hebben een geurtje. Die geurtjes betekenen: dit 
is mijn terrein, ander marters ophoepelen a.u.b. ’s Nachts, als ze op jacht 
gaan, laten ze die geurtjes achter. Steenmarters zijn vooral vleeseters. Op 
het menu staan muizen-, ratten-, konijnen- en vogelboutjes. Steenmarters 
kruipen door kleine gaten. Een kippenhok moet goed dicht zijn. Ook 
lusten ze eieren, fruit en etensresten van mensen. En, ze lusten ook 
kersen. Na het kersen eten, 
dan zijn hun drolletjes paars 
en steken er kersenpitten 
uit. 
Midden in de zomer zijn 
steenmarters even met z’n 
tweeën: om te paren. Het 
volgend voorjaar komen de jonkies. Meestal twee, drie of vier. 
In de zomer slapen steenmarters meestal buiten. Onder een berg takken, 
in boomholtes of tussen dichte struiken.  
Wil je een steenmarter zien? Hoe meer je ’s zomers in de natuur bent, 
hoe meer kans. Marters zijn heel speels, jonkies helemaal. Soms zie je ze 
rollebollen door het gras. Of leg eens een ongekookt kippenei in de tuin, 
bij een tuinlamp. En dan, als het donker is kijken vanuit huis….. 
Vooral in de winter zoeken steenmarters een warme slaapplek. Leven ze 
in de buurt van mensen, dan is die plek soms in een huis. Op zolder 
bijvoorbeeld. Vaak merken mensen er niets van. De marter doet overdag 
zijn slaapje en is ’s avonds op pad. Maar soms is er overlast. Het stinkt  
als de marter op zolder zijn wc heeft. Of als hij eten meesleept en 
bewaart. Dat gaat rotten. Soms doe je geen oog dicht door het gerommel 
en gestommel. Zeker als het een vrouwtje is met jonkies. Een marter in 
huis? Het gat waar het dier in en uit gaat, moet worden dichtgemaakt, als 
de marter van huis is! Bel de gemeente, die kan dan helpen. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 

Steenmarter 
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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 
Mei-augustus  2015 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers V, VI, VII en VIII staan voor de maanden. 
Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
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 rapportage systeem. 
 
SOVON Vogelatlas 
In de periode 1 april - 30 juni zijn de broedvogels van Atlasblok 27-37 
geïnventariseerd. Vanuit de Elshof gezien strekt dit Atlasblok zich uit tot 5 
km naar het oosten en 5 km naar het zuiden. Meer info over over deze 
activiteit vind je in De Grutto, 2014, nr. 4.  
Er werden 56 soorten broedvogels geteld en schattingen gemaakt van het 
aantal broedparen. Deze waarnemingen worden nog aangevuld met 
andere gegevens om tot een definitieve schatting te komen. De 
schattingen van de wintervogels 1 december 2014 - 28 februari 2015 zijn 
nu definitief. Er werden 51 soorten wintervogels waargenomen en hun 
aantallen geschat. Via Waarneming.nl en Telmee.nl waren voor dit blok 
tot nu toe 37 soorten gerapporteerd. De SOVON analyseert nu alle 
gegevens en brengt ze samen in een nieuwe vogelatlas, die omstreeks 
2017/2018 klaar zal zijn. 
 
Lepelaars 
Er waren dit jaar vrij veel waarnemingen van lepelaars. Broeden in de 
BuW buiten ons zicht zou mogelijk kunnen zijn, maar is echter 
onwaarschijnlijk. Het geslaagde broedgeval in 2006 had de volgende 
data. Nestbouw omstreeks 18-20 mei, gevolgd door broeden. Jongen 
omstreeks 19 juni. Uitvliegen van jongen omstreeks 25 juli. De in mei-
augustus waargenomen lepelaars waren waarschijnlijk vogels die elders 
gebroed hadden. 
 
De waarnemingen 
Grauwe gans : V-VIII BuW, BuH, DuW (broedvogel, overzomeraar en 
ruiend in groot aantal). 
Grote canadese gans : V-VIII BuW, BuH, DuW (geregeld een of meer 
paren soms met onvolwassen vogels).  
Brandgans : 27-V BuW (2). 
Nijlgans : V-VIII BuW, BuH, DuW (geregeld een of meer paren, groepen 
van 10-20 in VIII). 
Casarca : 7/10-VI DuW, Roetwaard (6). Was waarschijnlijk een paar met 
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nakomelingen. Heeft hier waarschijnlijk gebroed. 
Bergeend : 16-V BuW (1 paar); 18-V Fortmond (1 paar); 27-V BuW (5). Er 
zijn minder paren gemeld dan in vorige jaren. 
Kuifeend : V-VIII Plassen langs IJssel en weteringen (algemeen). 
Krakeend : V-VIII (algemeen in plassen langs IJssel; paartjes in mei/juni; 
families met onvolwassen jongen in juli/ augustus). 
Zomertaling : 4-V BuW (1 paar). 
Wintertaling : VIII BuW (kleine groepjes, de mannetjes komen op kleur). 
Fazant : 18-V Fortmond (paar). 
Dodaars : VI BuH bij Paddenpol (broedvogel met 2-3 jongen). 
Fuut : V-VIII BuW, BuH, DuW (algemene broedvogel). 
Aalscholver : V-VIII BuW, BuH, DuW (algemeen, broedvogel in DuW). 
Kleine zilverreiger : 4-VI BuH bij huis De Waardman (1); 30-VIII Olster 
waarden (1). Vestigt zich sinds 1979 in ons land, wordt hoogst zelden in 
ons gebied gezien. 
Grote zilverreiger : 4-VI BuH bij huis De Waardman (2), een late zomer 
waarneming; VIII BuH, BuW, DuW, weilanden. Vogels keren terug uit 
broedgebieden. 
Blauwe reiger : V-VIII BuW, BuH, DuW en buitengebied, broedvogel 
BuW, BuH en DuW. 
Zwarte ooievaar : 4-V DuW, Roetwaard (1). Een zwerver uit Oost Europa. 
Lepelaar : 16-V BuW (1); 18-V Fortmond (1); 27-V BuW (1); 1-VI BuW (1); 
3-VI BuW (1 op broedlocatie van 2006); 7-VII DuW,(1 overvliegend);  
15-VII BuH, bij Paddenpol (7 waarvan 2 onvolwassen); 13-VIII 
Mottenhuisje (7); 15-VIII BuW (1 overvliegend); 23-VIII Plas noord van 
veerpont (9); 30-VIII BuW (4). 
Zeearend : 29-V DuW vogelhut (1, onvolwassen). 
Bruine kiekendief : begin VI BuH; 20-VIII BuH (1 vrouw). 
Zwarte wouw( ?): 10-VI De Haere-Natuurderij (1 overvliegend). 
Waterhoen : V-VIII BuW, BuH, DuW (enkele paren); VI Wijhe, heemtuin 
(broedvogel met 2-3 kuikens).  
Meerkoet : V-VIII BuW, BuH, DuW, weteringen (algemene broedvogel). 
Scholekster : V-VI Weilanden en akkers (verspreid voorkomende 
broedvogel). 
Kleine plevier : 18-V Fortmond (5); 29-V BuW 
(ongeveer 5); VIII BuW (2-5). 
Kievit : V Weilanden en akkers (verspreid 
voorkomende broedvogel) VI-VIII 
Buitenwaarden, weilanden (groepen 20-100 
vogels) Vroege trek, ook vogels uit Oost Europa; 
trekpauze, rui. 
Grutto : 24-V Lierderbroek, Soestwetering (1). 
Tureluur : 24-V Lierderbroek, Soestwetering (1); 
27-V BuW (2); 29-V BuW (5). 
Witgat : 25-VII BuW (1), 15-VIII (3). 

Zwarte ooievaar 
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Oeverloper : 30-VIII BuW (1). 
Groenpootruiter : 16-V BuW (1). 
Zomertortel : 4-VI Parkeerplaats DuW (gehoord). Was begin 2000 soms 
te horen op De Gelder, daarna niet meer. 
Koekoek : 10-V BuW (gehoord); 10-V Waterstraat (1 vrouw gezien); 11-V 
Fortmond (gehoord); 27-V BuW (1 gehoord); 2-VI Krijtenberg (gehoord). 
Gierzwaluw : Aankomst uit Afrika 1-V Olst (1); 3-V Wijhe (enkele); 4-V 
BuW (3); 5-V BvL (1). Begin augustus meeste vogels naar Afrika 
vertrokken, maar nestkast nog in gebruik op 1 september. 
IJsvogel : 7-VII DuW (2); 26-VII Middel (1). Vliegvlugge jongen blijven 
enkele dagen bij hun ouders en gaan dan rondzwerven en dus veel 
waarnemingen. 
Groene specht : Nog steeds vaak te 
horen rond Wijhe. 
Grote bonte specht : V-VIII (Tamelijk 
algemeen in bossen en 
buitenwaarden, ook BvL). 
Middelste bonte specht : 10-V De 
Gelder (gehoord). 
Boomkruiper : 10-VIII BvL (1). 
Oeverzwaluw : Ondanks 
beschermende maatregelen van de gemeente dit jaar niet terug gekomen. 
Gele kwikstaart : V-VIII (Algemeen in uiterwaarden, af en toe in 
buitengebied). 24-VIII parkeerplaats bij Paddenpol (groep jonge vogels). 
Grote gele kwikstaart : 16-V BuW (1). 
Nachtegaal : 11-V Fortmond bij steenfabriek (zingend). 
Zwarte roodstaart : 3-VI Schuur Holstweg, nest in nestkast. 
Gekraagde roodstaart : 25-IV Hoenlose Weg (1 man). 
Roodborsttapuit : 24-V Rietbergweg (paar), Bremmelerstraat (1 juveniel). 
Hier ook in vorige jaren waargenomen. 25-VIII DuW (1). 
Grote lijster : 17-VI Waterwingebied Boerhaar (1). Op verschillende 
plaatsen waargenomen tijdens Vogelatlas inventarisatie. 
Bosrietzanger : 11-V Fortmond (gehoord), eerste waarneming; 7-VII DuW 
(1),  daarna af en toe in greppels en langs sloten.  
Kleine karekiet : 3-VI Waterwingebied Boerhaar(1); 6-VI Rammelerdijk 
(territorium); Begin juni BuH (1);  
Braamsluiper : 2-V Kappeweg (1); 2-V Wijhe, tuin (1); 10-V De Gelder (1). 
Grasmus : 2-V Kappeweg (1); 4-V BuW (enkele); 27-V BuH, BuW, DuW 
(tamelijk algemeen). 
Zwartkop : V-VIII (Algemeen in parken en bossen). 
Grauwe vliegenvanger : 10-VI Kletterstraat (paar) foeragerend, 
Broekland (paar). 
Bonte vliegenvanger : 25-IV Hoenloseweg (1 man). Dit jaar niet in 
nestkasten De Gelder. 
Matkop : 24-V de Gelder in nestkast. 

Wielewaal 
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Wielewaal : 17-V De Gelder (gehoord); 24-V Oost van de Gelder 
(gehoord); 16-VI Wijhe Kappeweg (2). 
Raaf: 2, 4, 10-V De Gelder (gehoord); 1-VI DuW (1). 
Putter : 10-VI Broekland (2). 
Groenling : 14-VII BvL (2);19-VII BvL (1). 
Geelgors : 2-V Kappeweg (1 gehoord); 18-V Kappeweg (1 gezien); 17
Waterwingebied Boerhaar. 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Gerard Alfring, Marijke Berendsen, 
Rob Blankvoort, Ronald Boerkamp, Nicolaas v.d. Brink; Jose Eijkelkamp, 
Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Wim van Riel, Ruud Saan, Elly Smink
Niehoff, Natasja Smit, Alice Sotthewes en ondergetekende.
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl.
 
 

Wist je dat… 
- we dankzij Annet van der Veen een hele mooie QR code hebben? Zie 
hieronder. Als je deze QR code scant met je smartphone, krijg je direct 
verbinding met de website van IVN-afdeling Wijhe-Olst.  

- Zwolle een EerlijkWinkelen route heeft? Dit is een route met winkels en 
eetgelegenheden die deels fairtrade, biologische en/of tweedehands 
producten gebruiken of verkopen. Er zijn er al meer dan 50 in ons land. 
De EerlijkWinkelen route wil een platform bieden voor ondernemers met 
een eerlijk aanbod en consumenten inzicht geven in het eerlijke en 
duurzame aanbod van hun stad. Zie www.eerlijkwinkelen.nl
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V Oost van de Gelder 

V Kappeweg (1 gezien); 17-VI 

Marijke Berendsen, 
Brink; Jose Eijkelkamp, 

argriet Heuvelink, Jan Klungers, Wim van Riel, Ruud Saan, Elly Smink-
ndergetekende. 

kpnmail.nl. 

dankzij Annet van der Veen een hele mooie QR code hebben? Zie 
. Als je deze QR code scant met je smartphone, krijg je direct 

 
heeft? Dit is een route met winkels en 

eetgelegenheden die deels fairtrade, biologische en/of tweedehands 
producten gebruiken of verkopen. Er zijn er al meer dan 50 in ons land. 

route wil een platform bieden voor ondernemers met 
in het eerlijke en 

www.eerlijkwinkelen.nl. 
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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. 

 
 


