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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 
De kerst nadert alweer, maar winter wil het nog niet worden. Is hier 
sprake van klimaatverandering? In Parijs is eindelijk unaniem een 
klimaatakkoord gesloten met als doel dat de opwarming van de aarde 
onder de 2 graden moet blijven. Is dit wel genoeg om de 
klimaatverandering binnen de perken te houden? De meningen zijn 
verdeeld. Bovendien ben ik benieuwd naar wat er nu daadwerkelijk gaat 
gebeuren en wat daarvan de gevolgen zijn voor mens en natuur. 
De Grutto heeft het nu al moeilijk, maar is sinds kort Nationale Vogel.  
Dit jaar bestaat onze vereniging De Grutto 50-jarig! Dat hebben we 
gevierd zoals blijkt in dit nummer. En met het oog op de toekomst: Het is 
van groot belang om de jeugd van nu van alles te leren over de natuur. 
Daarom zoeken we begeleiding voor de IJsselnatuurkids. Ook zoeken we 
coördinatoren voor verschillende werkgroepen en bestuursleden, met 
name een nieuwe penningmeester. Iets voor jou? 
Uiteraard zijn er ook weer diverse activiteiten gepland, kun je lezen welke 
vogels er waargenomen zijn, kun je nog meedoen aan een wedstrijd etc. 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en 
doeplezier met dit nieuwe nummer.  
En natuurlijk hele fijne kerstdagen en een 
gezond 2016 gewenst! 
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.  
 
Coördinator en begeleiders voor IJsselnatuurkids 
Kinderen lekker actief buiten in de natuur, een keer per maand op een 
woensdagmiddag. Per jaar 10 middagen.  
Kunnen we dat als vereniging realiseren?  
Het bestuur zoekt voor de IJsselnatuurkids een nieuwe coördinator en 
begeleiders. De coördinator maakt een jaarprogramma en zorgt voor de 



 3 

invulling daarvan. Voor elke middag zijn twee begeleiders nodig, waarvan 
in ieder geval een verantwoordelijk is voor de inhoud. Onder leiding van 
een ‘expert’ gaat de groep de ene keer vogels kijken, de andere keer op 
adventure-tocht in de uiterwaarden enzovoort. De kinderen zijn altijd 
enthousiast en de groep groeit.  
De begeleiding van de kinderen kan iedereen doen. Zolang je de natuur 
leuk vindt en graag met kinderen op stap bent. Als je elke keer mee wilt 
gaan, is dat heel fijn, maar één keer is ook al goed. Dus geef je op! 
Het zou toch erg jammer zijn wanneer we deze jonge groep 
enthousiastelingen zouden verliezen. 
Voor meer informatie: ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Idee of begeleiding excursie of wandeling  
Heb je een idee voor een te houden excursie of wandeling of wil je een 
keer een excursie of wandeling (bege)leiden in een gebied dat je goed 
kent of op een van de vele mooie plekjes die onze gemeente Olst-Wijhe 
rijk is? Of lijkt je dat gewoon leuk om te doen, neem dan contact op met 
Hanny van der Werff  tel. 0570-523091 of jcvdwerff#gmail.com. 
 
 

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. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep 
Landschapsonderhoud 
gaat in de winter aan de 
slag met (voornamelijk) 
wilgen knotten op elke 
2e zaterdag van de 
maand en wel op 
zaterdag 9 januari, 
13 februari en 12 maart 
2016. We verzamelen 
om 8:30 uur op het 
parkeerplein voor de 
Albert Heijn in Wijhe en Foto:  Willem Blom 
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vertrekken van daar naar de werkplek. We werken tot ongeveer 
12:30 uur. Voor koffie en na afloop een eenvoudige lunch wordt gezorgd 
door de boer of grondeigenaar. Bij erg slecht weer gaat het niet door. 
Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke werkkleding, die ook tegen een 
beetje regen bestand moet zijn en zin om in de vrije natuur met een 
prettige groep mensen te werken.  
Voor goed gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt 
gezorgd en ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
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: www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of coördinator 
Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of oegeverhagen#planet.nl. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal komend jaar begin april 
plaatsvinden. De exacte datum is nog niet definitief bekend, maar 
waarschijnlijk wordt het woensdagavond 6 april 2016.  
 
Vogelexcursie Lierderbroek 
Ken je het Lierderbroek al? Het Lierderbroek is een prachtig natuurgebied 
tussen Laag Zuthem en Lierderholthuis, waar we de grutto, de kievit, 
wulp, tureluur en vele andere vogels kunnen horen en zien. 
Neem je verrekijker mee, trek stevige schoenen aan en ga mee op 
zondag 1 mei van 13:00-15:00 uur. 
Startpunt: parkeerplaats van het gemaal aan de Gravenweg. 
 
Cursus Beleef de natuur dichtbij 
Natuur dichtbij! Ook in de eigen omgeving valt er veel te genieten.  
Altijd al graag wat meer willen weten: Welke vogel hoor ik en waarom nu 
daar? Welke plant is dit en wat is dat voor een boom?  
IVN Raalte en IVN Wijhe-Olst organiseren samen op 9, 16 en 23 april 
2016 in Raalte en eind september/begin oktober 2016 in Wijhe op 
3 zaterdagochtenden van 9:00 – 12:00 uur de cursus Beleef de natuur 
dichtbij! De onderwerpen zijn: vogels, bomen en planten. We beginnen 
met 1 uur binnen en gaan dan naar buiten. De locatie in Raalte is de 
Drostenkamp. Data en locatie in Wijhe worden later bekend gemaakt. 
Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 15 personen.  
Opgeven: uiterlijk 15 maart 2016 via excursies#ivn-wijhe-olst.nl of 
ivnraalte#gmail.com 
Kosten: € 20,-. Voor IVN leden € 15,-. 
Informatie is ook te vinden op de website van beide verenigingen. 
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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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Activiteiten elders 
IVN Ledendag 2016 
Volgend voorjaar is het weer zover, de IVN Ledendag! Op zaterdag 
16 april 2016 komen er weer honderden IVN-leden samen, deze keer in 
Leiden. De dag staat in het teken van Natuur Dichtbij.  
Het ochtenddeel vindt plaats in de Stadsgehoorzaal in Leiden. 
's Middags zal in ieder geval o.a. een bezoek aan Naturalis tot de 
mogelijkheden behoren. Meer informatie volgt later. 
 
 

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. 
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. 
 
 

Van het bestuur 
50 jaar IVN Wijhe-Olst, de Grutto  
Het feest is 
gevierd en de 
Grutto is 
uitgeroepen tot  
Nationale Vogel! 
Hoe mooi kan het 
zijn!  
Helaas gaat het 
met onze 
nationale vogel 
niet goed. Waren 
er in 1960 nog 
120.000 
broedparen, nu is 
het aantal nog 

Foto: Willem Heijdeman 
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slechts 30.000. De weilanden zijn stil en leeg. Deze vogels hebben 
bloemrijke weides nodig, zodat er voldoende voedsel is voor de jongen.  
Annet van der Veen heeft ons tijdens de jubileumavond het verhaal 
verteld van de heemtuin met haar enorme soortenrijkdom. Sommige 
planten blijken eigenwijs te zijn en gaan gewoon hun eigen gang, 
verdwijnen en komen op onverwachte plaatsen weer te voorschijn.  
Hoe leuk kan het knotten op een zaterdagochtend zijn! Willem Blom heeft 
ons er van alles over verteld, laten zien én laten horen middels de 
knotsong. Annet en Willem bedankt voor jullie bijdrage aan deze avond. 
 
Op deze plaats wil ik onze leden en dat zijn er 160, bedanken voor hun 
inzet en steun in de zorg voor het behoud van ons mooie Sallandse 
landschap. Natuur is niet vanzelfsprekend. Laten we ons steen(tje) 
bijdragen, ook in de jaren die voor ons liggen, voor onze kinderen en 
kleinkinderen.  
 
IJsselnatuurkids 
Ik hoop van harte dat we er in slagen om ook in 2016 weer activiteiten 
voor kinderen op te zetten. Michiel Faber heeft zich daar het afgelopen 
jaar flink voor ingezet. Werk en studie zijn voor hem nu moeilijk te 
combineren met de IJsselnatuurkids. Vanaf deze plaats, Michiel bedankt 
voor wat je gedaan hebt.  
Bij deze tevens een oproep aan alle leden: lijkt het u leuk om 1 of 2 keer 
per jaar een natuuractiviteit met kinderen te doen op een 
woensdagmiddag. Laat het ons weten. 
 
Tot slot wens ik iedereen een gelukkig 2016 toe. En dat we allemaal een 
flinke stap zetten om de noodzakelijke CO2 reductie te realiseren! 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 
IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN de Grutto Wijhe-Olst is door de belastingdienst, al vanaf 1 januari 
2008, geregistreerd als een ANBI-instelling. Registratienummer (RSIN) 
816635286. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften aan een ANBI-instelling kunnen een aftrekpost zijn voor de 
inkomstenbelasting.  
De regels zijn: 
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 
voorwaarden een gift aan die ANBI: Doet u vrijwilligerswerk voor een 
ANBI? Dan mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift.  
 
Er zijn 2 situaties mogelijk: 
1. U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet hiervan af. 
2. U maakt kosten en krijgt hier geen vergoeding voor. 
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Voorwaarden:  
- De ANBI (IVN de Grutto Wijhe-Olst) heeft een verklaring afgegeven dat 
u zich hebt ingezet als vrijwilliger. Normaliter zou u in aanmerking komen 
voor een vergoeding. Het IVN kan de vergoeding ook daadwerkelijk 
betalen. U bepaalt dat u de vergoeding niet wilt ontvangen maar aan het 
IVN schenkt. 
- Donateurs van een ANBI mogen hun gewone giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor 
de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift 
vastleggen in een overeenkomst met een minimale looptijd van 
5 jaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. 
Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst.  
Wilt u van de regeling gebruik maken, neem dan contact op met de 
penningmeester, tel. 0570 521770 of penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Rabobankactie Hart voor Salland 
Ook dit voorjaar heeft de actie Hart voor Salland van de Rabobank 
plaatsgevonden. Leden van de Rabobank kiezen daarbij welke 
verenigingen een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen. Als 
resultaat mochten we dit jaar een welkome bijdrage van € 337,45 
inboeken. Vorig jaar bedroeg de bijdrage € 488,95, dus dit jaar was het 
sponsorbedrag – jammer genoeg - lager.  
Komend jaar wordt de actie herhaald en IVN de Grutto Wijhe-Olst wil 
graag weer deelnemen. Daarom opnieuw een oproep aan onze IVN-
leden, die bankieren bij de Rabobank, maar nog geen lid zijn van de 
Rabobank, zich aan te melden als lid via de website van de Rabobank, 
om daarmee stemrecht te krijgen bij het verdelen van de beschikbare 
sponsorgelden. Het lid zijn van de bank kost u niets. De stemming vindt 
plaats eind maart 2016. 

Rabobank-bankierders: u stemt toch op ons!!! 
 
 
Betaling contributie en donatie 

Op de voorzijde van de Grutto is voor leden 
en donateurs het vijf-cijferige lidnummer 
afgedrukt bij de adresgegevens. Als er achter 
dit nummer een letter A staat betekent dit dat 
de contributie of de donateursbijdrage 
automatisch van uw rekening wordt 
afgeschreven en wel in de eerste week van 
februari 2016. Als betalingskenmerk wordt als 

extra uw lid/relatienummer bij de incasso vermeld.  
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Voor leden en donateurs, die geen incassomachtiging hebben afgegeven: 
Wilt u de contributie/bijdrage voor het jaar 2016 vóór 30 januari 2016 
overmaken op onze bankrekening: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN 
de Grutto, liefst onder vermelding van het lid/relatienummer. De 
contributie bedraagt € 16,00 en de minimale donateursbijdrage €  9,50. 
Het komt nog al eens voor dat de contributie/bijdrage via de rekening van 
de partner wordt overgemaakt, waarvan de naam niet in ons bestand 
voorkomt en dit verhoogt het aantal grijze haren van uw penningmeester. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
 

De Grutto is Nationale Vogel 
De Amerikanen hebben de zeearend, India de pauw en de Britten kozen 
dit jaar de roodborst als nationale vogelsoort. Vroege Vogels 

organiseerde samen met 
Vogelbescherming 
Nederland de verkiezing van 
de Nationale Vogel, waarbij 
de grutto met een kwart van 
de stemmen als winnaar uit 
de bus kwam. Van alle 
grutto's broedt 85% in 
Nederland. Ons typische 
polderlandschap leent zich 
bij uitstek voor de grutto. 
"De grutto is daarom terecht 
de Nationale Vogel",  zegt 
Kees de Pater van 
Vogelbescherming 
Nederland. "Nergens 
broeden zoveel grutto's als 
in ons land. Zelfs binnen de 
stadsgrenzen van 
Amsterdam broeden meer 
grutto's dan in heel Groot-

Brittannië en Frankrijk samen." Maar helaas staat de grutto onder druk 
door onze steeds intensiever geworden landbouw. In 1960 was de grutto 
nog een algemene vogel met circa 120.000 paren. Dit jaar waren er 
minder dan 30.000, laat Vogelbescherming Nederland weten. Er kwamen 
dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij 
lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden. 
 
Bron: website IVN.  

Foto: Jaap van Ravenhorst 
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50 jaar De Grutto  
“Hoe mooi kan het zijn! Wij vieren ons 50 jarig jubileum en de Grutto is 
verkozen tot Nationale vogel! Onze IVN afdeling Wijhe-Olst De Grutto is 
ooit begonnen als een groepje natuurvrienden dat er vaak samen op uit 
trok. Zij zijn de grondleggers van Natuur & Milieu Wijhe, De Grutto. Jaren 
later is er aansluiting gezocht met het landelijke IVN en na de 
gemeentelijke herindeling is Olst toegevoegd aan het ‘werk’gebied van de 
vereniging.” Hiermee opende voorzitter Hanny van der Werff de 
jubileumavond en heette de ruim 50 mensen in de zaal van harte welkom. 
Vervolgens kreeg Annet van der Veen het woord voor een presentatie 

over het paradepaardje van onze vereniging, heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora. Enthousiast liet zij 
mooie plaatjes zien en begon zij te 
vertellen dat Jan Veerman, een van 

Foto: Willem Heijdeman 
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de grondleggers van de vereniging, ook de oprichter van de heemtuin 
was. In 1971 begon Jan aan heemtuin IJsselflora op een stukje grond van 
de gemeente en het Weijtendaal. Hij verzamelde zo’n driehonderd 
verschillende soorten wilde planten. Met kruiwagen en schep! Jan wilde in 
deze tuin de flora van de IJsselstreek laten zien en beschermen. In 1996 
kreeg de heemtuin de nieuwe naam Veermans Hof IJsselflora, als 
eerbetoon aan Jan.  
Jan 
legde 
verschil-
lende 
hoekjes 
aan, 
zoals een 
dijkhel-
ling, een 
slootkant, 
een 
stukje 
akker, 
een 

rivierduin, een 
bosgedeelte, een 
stinzenhoek en het 
Vrome Hoekje. Deze 
zijn er nu nog steeds te 
vinden. Tegenwoordig 
zijn er meer kleine 
biotopen met elk zijn 
eigen specifieke 
planten. In totaal staan 
er nu zo’n 350 
verschillende planten. 
Mede door de heemtuin 
werd Wijhe in 2005 het 
Groenste dorp van 

Nederland en in 2006 het op één na Groenste 
dorp van Europa. In 2012 werd Wijhe het 
leukste dorp van Overijssel en daar herinnert de 
stevige eikenhouten bank in de heemtuin ons 
nog aan. 
Een groep vaste vrijwilligers onderhoudt de tuin, 
aangevuld met hulp op bijvoorbeeld de 
Landelijke Natuurwerkdag.  
Er komen bezoekers van over de hele wereld.  
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Annet sloot haar verhaal af met de oproep: “Breng ook een bezoek aan 
de heemtuin of kom een keer helpen en zet bij je bezoek je naam in het 
gastenboek!” 

Na de 
presentatie 
van Annet 
liet Willem 
Blom aan 
de hand 
van een 
fotocollage 
zien hoe 
leuk en 
gezellig 
landschaps
onderhoud 
kan zijn. 

Op 
een 
aantal 
zater-
dag-
och-
ten-
den in 
herfst 
en 
winter 
onder

houdt een groep 
vrijwilligers vooral 
knotwilgen en 
meidoornhagen. 
Onder 
aanvoering van 
coördinator Oege 
Verhagen gaat 
een groep 
overwegend 
kranige, krasse, 
knettershard 
werkende, 
klessebessende, 

kleurrijke, knoestige, komische, krachtdadige, kwetterende, keigave, 
OUDE knarren aan de slag. Soms vergezeld van een of enkele vrouwen 

Foto: Willem Blom 

Foto: Willem Blom 

Foto: Willem Blom 
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en een héél jong knottertje. Jongeren kunnen 
meewerken voor hun maatschappelijke stage. 

En zelfs de  
burgemeester is 

gesignaleerd in een 
knotwilg. Ook werd 
duidelijk hoe de 
knotters werken en 
hoeveel werk zij 
verzetten. En dat 
allemaal met 
handgereedschap. 
Uit veiligheidsoog-
punt! 
Tenslotte nodigde 
Willem iedereen uit 
om eens te komen 
kijken!  

Nadat de 
knotters nog 
hun eigen 
knotlied 
hadden 
gezongen, 
sloot 
voorzitter 
Hanny van 
der Werff de 
presentaties 
af  met de 
woorden: “Natuur is niet vanzelfspre-kend. Daar moeten we zorg voor 
dragen!” Onder het genot van een hapje en een drankje werden daarna 
nog vele herinneringen opgehaald.  
 
Marth van Roy. 

Foto: Willem Blom 

Foto: Willem Blom 

Foto: Willem Blom 

Foto: Willem Blom 
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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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Proef de wilde natuur uit Overijssel 
Natuur en Milieu Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie 
Overijssel hebben het magazine Proef de wilde natuur uit 
Overijssel uitgebracht. Dit magazine bevat de lekkerste onkruidrecepten  
van inwoners uit Overijssel, interviews met onkruidexperts,  
achtergrondinformatie over schone drinkwaterbronnen en alternatieven 
om onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden.  
 
Veel mensen gaan elk jaar de strijd  aan tegen onkruid. Ze verwijderen 
bijvoorbeeld zevenblad, paardenbloemen en brandnetels uit de 
rozenperkjes en moestuinen. Vaak gebruiken tuinders daarvoor 
chemische bestrijdingsmiddelen zoals RoundUp. Die zijn effectief, maar 
schadelijk voor het milieu. Na gebruik blijven de chemische middelen nog 
een tijdje achter in de bodem en spoelen vervolgens naar het riool, de 
sloot of de rivier. Ze zijn daardoor slecht voor planten en dieren én 
vormen een bedreiging voor ons drinkwater. Drinkwaterbedrijven zoals 
Vitens moeten veel moeite doen om de schadelijke restanten van 
bestrijdingsmiddelen uit ons grondwater te verwijderen. 
 
Verrassend lekker! 
Onbemind maakt in 
het geval van onkruid 
onbekend. Weinig 
mensen weten dat het 
een heerlijk ingrediënt 
is voor een gerecht. 
Zelfs chef-kok Jonnie 
Boer van De Librije 
duikt regelmatig de 
natuur in. In het 
magazine Proef de 
wilde natuur uit 
Overijssel deelt hij zijn recept van scheermes met geelwortel en wilde 
pesto. Maar ook andere inwoners uit Overijssel delen hun lievelingsrecept 
met onkruid. Wat denk je van een heerlijke veldzuringsoep met 
gepocheerde eieren als voorgerecht, gevolgd door gegrilde zalm met een 
saus van zoete aardappel en brandnetel. Als nagerecht een 
vlierbessenrolletje met room. Misschien niet het meest voor de hand 
liggende diner, maar het zal je verbazen hoe lekker het is. Naast recepten 
staat het magazine vol met interviews, achtergrondinformatie en tips voor 
milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Je kunt het magazine online vinden 
op www.jijenoverijssel.nl/onkruidmagazine. 
 
Bron: Natuur en Milieu Overijssel. 
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Wedstrijd Groen, groener, groenst! 
Gezocht: het groenste idee van Overijssel! 

Heb jij een idee hoe we 
Overijssel groener kunnen 
inrichten om zo een betere 
leefomgeving voor kinderen te 
creëren? 
Het is logisch dat in steden niet 
iedereen een groot stuk bos, 
rivier of heide naast de deur 
heeft waar je als kind lekker kunt 
spelen. Ook in sommige 
woonwijken kan het soms best 
wat groener. Véél groener, blijkt 
uit een onderzoek onder 
Overijsselaars. Meer groen in de 
wijk ziet er niet alleen mooi uit, 
het is ook goed voor de 

gezondheid. Dus …..grijze stoeptegels er uit, groen erin!  
 
Provincie Overijssel wil graag van jou weten hoe het beter kan.  
Dus, heb jij een goed idee om je stad, buurt, dorp of wijk groener te 
maken en zo kinderen een betere leefomgeving te bieden?   
Kom maar op met jouw plan en doe mee aan de wedstrijd. Het beste idee 
wordt echt uitgevoerd en daarvoor krijg je dan maximaal € 15.000,- van 
de provincie. Je kunt tot en met 7 januari 2016 je idee insturen.  
Kijk voor de voorwaarden op www.jijenoverijssel.nl.  
Inwoners van Overijssel mogen uiteindelijk samen besluiten wat het beste 
groene idee is.  
Wat is jouw groene idee? Laat je horen! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Gruutoo-gruutoo! 
Dit is het geluid van een baltsende Grutto. Te 
horen in het voorjaar op weilanden in de buurt van 
water. Na het broedseizoen trekt de Grutto weer 
weg naar warmere streken in het zuiden. En dan 
is het Grutto-stil in de winter langs de IJssel…. Of toch niet? 
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IVN de Grutto Wijhe-Olst laat namelijk het hele jaar door van zich horen. 
Je zou kunnen zeggen het IVN Wijhe-Olst is een standvogel. Al 50 jaar! 
Vrijdag-avond 20 november werd dit heuglijke feit gevierd in Wijhe. Ik 
schat zo’n zestig á zeventig enthousiaste IVN-ers genoten van een 
gezellige avond. Nadat de speciale IVN-taart aangesneden was heette 
voorzitster Hanny van der Werf iedereen welkom. Vervolgens vertelde 
Annet van der Veen op boeiende wijze over de heemtuin  
Veermans Hof IJsselflora. Dit deed zij aan de hand van zomerse foto’s 
van de vele planten die groeien en bloeien in dit kleine paradijsje. 
Na de pauze was het woord aan Willem Blom. Op ludieke wijze vertelde 
hij over de werkgroep Landschapsonderhoud, oftewel de krassige , 
knarrige, kranige en kletsende knotploeg in de knotten. Deze groep heeft 
zelfs een eigen lijflied: De knotsong. Deze werd met veel plezier ten 
gehore gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het IVN Wijhe-Olst kent diverse werkgroepen. Zoals de genoemde 
Landschapsonderhoudgroep, maar ook; Vogels, Padden, 
Weidevogelbescherming en andere groepen. 
Staatsbosbeheer verzorgt samen met het IVN IJsselnatuurkids 
jeugdactiviteiten bij het Infocentrum IJssel Den Nul. Begin november 
verzorgde Michiel Faber een geweldig succesvolle ‘vuur maken’ workshop 
voor 22 kids. 
 
Wie graag wil meehelpen bij de organisatie of begeleiding kan een mailtje 
sturen naar ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. Alle hulp, hoe klein ook, is 
welkom om de jeugd de natuur te laten beleven. 
Ik ben blij met de samenwerking met het IVN. Staatsbosbeheer, IVN 
Wijhe-Olst en Infocentrum IJssel Den Nul versterken elkaar in activiteiten 
voor natuurbeleving. De natuur is immers de basis van ons bestaan. In 
onze samenwerking dragen we dat uit.  
Op gruttovleugels naar het volgende IVN jubileum! 
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Zie ze straks vliegen. 
Op het buitenterrein van het Infocentrum is een nieuwe behuizing 
gekomen. Met veel plezier heb ik  de wens van de donderdagochtend-

ploeg van de Vogelwerkgroep 
IJsselstreek  kunnen honoreren 
voor het plaatsen van een heuse 
zwaluwentil. In noeste arbeid 
hebben zij een prachtige 
zwaluwentil op hoogte gemaakt. 
De til bevat 24 kunstnesten voor 
de huiszwaluw. Gezellig bij 
elkaar onder één dak omdat 
huiszwaluwen koloniebroeders 
zijn. In april kunnen we ze 
begroeten. Dan keren ze terug 
uit Afrika. Niet om op vakantie te 
zijn aan de mooie Lange Kolk 
maar om twee broedsels te 

produceren.  
In september vertrekken de 
zwaluwen weer naar het warme 
zuiden. Hun voedsel bestaat uit 
vliegende insecten, die in de lucht 
gevangen worden. 
De locatie van de til is daarom 
perfect gekozen. Dichtbij het water 
van de Lange Kolk zijn veel insecten 
te vinden en is ook het 
bouwmateriaal voorhanden. Voor 
nieuwe nesten en reparaties maken 
ze gebruik van klei.  
Wie ziet straks in april de eerste 
huiszwaluw in de nieuwe til? 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen 
 
 

Voor de jeugd 
Egels in de winter 
Egels leven vooral in struikgewas, in dichtbegroeide tuinen en parken, 
maar ook bij houtwallen en ongemaaide slootkanten. Als je er eenmaal 
één gezien hebt, zul je hem waarschijnlijk vaker treffen. Egels gebruiken 
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namelijk vaak een vaste route. ’s Nachts of in de schemering gaan ze op 
zoek naar voedsel, waarbij ze per nacht wel drie tot vijf km lopen. 
De dieren doen aan winterslaap: volwassen egels gaan eind november 
slapen, jonge egels vaak pas eind december. 

Egels kunnen goed zwemmen, maar steile randen van tuinvijvers of 
zwembaden komen zij niet op. Zorg voor een ruwe rand of een plankje 
voor de egel om eruit te klimmen. Egels raken vaak verward in oude 
vissnoeren en tuinnetten, dus laat die niet slingeren. 
 
Je kunt tegenwoordig speciaal egelvoer kopen, maar kattenvoer, 
eventueel gemengd met muesli en rozijntjes, kan ook prima. Zet ook een 
bakje met water in de tuin. 
Wat je NIET moet voeren: melk, brood, gezouten voedingsmiddelen en 
kliekjes!!!! 
 
Een egel loopt graag langs beschutte randen, zoals dichte heggen of 
schuttingen. Maar die komen vaak uit bij de straat. Op die manier komen 
egels gemakkelijk onder de auto. Maak hier en daar een opening in de 
schutting, zodat de egel veilig in andere tuinen kan komen. 
De aanwezigheid van egels in jouw tuin is gunstig omdat ze kevers, 
rupsen en slakken eten. In de herfst eten ze extra veel, om vetreserves op 
te bouwen. Daarna zoekt de egel een geschikte overwinteringsplek. Dat 
kan in een composthoop of bladhoop of onder bostakken zijn. Hij rolt zich 
stijf op. Zijn temperatuur kan dalen naar 4 graden Celcius. 
 
Bron: Zwols Natuur Tijdschrift. 
 
 

Wist je dat… 
…. je compost kunt maken in een handomdraai? 
Er is nu een handige compacte gids voor beginners: ‘Compost maken in 
een handomdraai!’ Deze gids laat je zien hoe je thuis compost maakt, 
gewoon in je achtertuin, op je balkon of in het keukenkastje. Humus en 
compost zijn het echte goud van onze wereld. De grondstof voor 
vruchtbare grond, namelijk dood organisch materiaal, is ruim voorradig. Je 



 25

hoeft het alleen maar in te zamelen. Dit boek leest als een kookboek met 
compostrecepten. 
 
…. het boek Niet zonder elkaar - bloemen en insecten dit najaar de Jan 
Wolkersprijs voor het beste natuurboek 2015 heeft gewonnen. Het boek 
vertelt over de fascinerende relaties tussen planten en hun bestuivers en 
werd door de jury betiteld als een moderne versie van Jac. P. Thijsse's 
Verkade-album De bloemen en haar vrienden uit 1934.  
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September - december 2015 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers IX, X, XI en XII staan voor de maanden. 
Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
Het broeden van uilen, roofvogels, stadsvogels en weidevogels wordt te 
zijner tijd besproken door de betreffende werkgroepen. De patrijs en de 
Vogelatlas hebben een eigen rapportage systeem. 
 
Vogelatlas 
De landelijke tellingen voor de seizoenen 2012-2015 zijn nu grotendeels  
afgesloten. SOVON gaat in 2016 nog wat tellingen organiseren in blokken 
die tot nu toe niet geteld zijn. Er wordt al gewerkt aan de uitwerking van 
de gegevens. Een voorzichtige verwachting is dat de atlas in 2018 klaar 
is. De algemene resultaten voor onze drie atlasblokken zijn volgens de 
SOVON gegevens samengevat in onderstaande tabel. Voor deze 
gegevens zijn onze atlastellingen gebruikt aangevuld met andere 
waarnemingen uit Waarneming.nl, Tel mee, trajecttellingen, 
watervogeltellingen etc. 
 

 

 

De tabel laat zien dat het aantal soorten broedvogels in de afgelopen10-
20 jaar is afgenomen. Dit zelfde geldt voor het gehele land, zoals de 

Atlasblok  Soor ten 
wintervogels 

Toe-/ 
afname 

Soorten 
broedvogels 

Toe-/ 
afname 

 1978-1983 

 2012-2015 

 1990-2000 

 2012-2015 

27-26 106 110 +3,8% 103 83 -19,4% 
27-36 102 107 +4,9% 95 91 -4,2% 
27-37 78 53 -32,1% 83 66 -20,5% 
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Vogelbalans 2015 van SOVON aangeeft. Opvallend is de sterke afname 
van winter- en broedvogels in Atlasblok 27-37, dat zich, gezien van uit de 
Elshof uitstrekt tot 5 km naar het oosten en 5 km naar het zuiden. Een 
verklaring hiervoor is er vooralsnog niet. We zullen hier later op 
terugkomen.  
 
De waarnemingen 
Grauwe gans : IX-XI BuW, 
BuH, DuW (Kleine groepjes). 
Kolgans : 24 en 25 XI 
slaapplaats noordelijk van 
Wijhe (ongeveer 300-400 vogels). Aankomst kolganzen vanaf laatste 
week van september.  
Talrijk in oktober, november. In vorige jaren omstreeks deze tijd 2000-
4000 vogels. Niet duidelijk waarom er nu zo weinig slapers zijn. 
Rietgans : 11-X BuH (30), Fortmond (veel). Rietganzen zien we in onze 
streek doorgaans in januari/februari wanneer ze terugkeren naar Siberië. 
Rond 11 oktober was er een sterke doortrek over ons gebied en in andere 
delen van ons land, die door verschillende waarnemers  gezien is. Een 
verklaring is er nog niet. 
Wintertaling : 27-IX plas bij veerpont (10); 11-X plas bij veerpont (30), een 
kleiner aantal aanwezig tot ongeveer eind oktober. 
Smient : IX-XI plas bij veerpont (10-50). 
Krakeend : IX-XI algemeen in plassen langs IJssel. 
Slobeend : 4-X Herxen, Tichelgaten (4); 27-X plas bij veerpont (1). 
Kuifeend : IX-XI algemeen in weteringen en plassen langs IJssel,  
Wilde eend : BuW (150). 
Dodaars : 16-IX plas bij veerpont (2); 11-X Fortmond, IJssel bij 
steenfabriek (1). 
Kleine zilverreiger : 7-IX BuW (1). 
Grote zilverreiger : 24-XI BuW, op slaapplaats noordelijk van Wijhe (12 
slapers) Vorig jaar 50 slapers. Een afname vergeleken met vorig jaar is in 
het gehele land waargenomen. De grote toename vorig jaar werd 
waarschijnlijk veroorzaakt door de muizenplaag. 
Zeearend : 21-IX DuW (1). 
Visarend : 19-IX Wijhe (1) overvliegend; 11-X plas bij Mottenhuis (1). 
Rode wouw : 10-IX Olst, De Meenten (1) overvliegend. 
Waterhoen : 4-X Rietbergweg (2); Olst, Parallelweg (1). 
Kievit : 8-IX Fortmond, Roetwaarden (ca 100); 13-IX Roetwaarden (ca 
200). 
Witgat : IX-XI BuW, BuH, DuW (1-3) geregeld waargenomen. 
Watersnip : 16-IX plas bij veerpont (5); 25/30-IX BuH, bij Paddepol (1-10); 
10-X BuH, bij Paddepol (3). 
Middelste bonte specht : 19-IX uit De Gelder naar Krijtenberg vliegend 
(1). 

Visarend 
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IJsvogel : IX-XI BuW, BuH, DuW (1-4) geregeld waargenomen. 
Grote gele kwikstaart : 14-X Wijhe, op dak van schuur (2). 
Paapje?: 26-X plas bij veerpont (3). Vrouwtje lijkt sterk op vrouwtje van 
roodborsttapuit. 
Kramsvogel : X DuW, Fortmond, steenfabriek (talrijk). 
Koperwiek : X DuW, Fortmond, steenfabriek (talrijk). 
Grote lijster : 11-X Vettewinkelweg (1). 
Zwartkop : 28-IX BvL (2); 19-X Kappeweg (1). 
Goudhaan : 21-X Kappeweg (1). 
Staartmees : 21-X Kappeweg (2). 
Zwarte mees : 7-XI, 9-XI Wijhe, Krijtenberg (1). Schaarse doortrekker in 
ons gebied, doorgaans in september/oktober. 
Boomklever : X BvL (1). 
Boomkruiper : 24-X BvL (1). 
Goudvink : 14-X DuW (paar). 
Putter : 10-IX Boskamp (groepje); 28-IX BvL (1). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door Marijke Berendsen, Ronald 
Boerkamp, Jose Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Ina 
Hascher, Wim van Riel, Elly Smink-Niehoff, Alice Sotthewes en 
ondergetekende. 
 

Contactadres vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Uitslag quiz  Raad de namen 
Op de braderie in september stond een vaas met 5 bloemen uit de 
heemtuin. De bosrank, duifkruid, blauwe knoop, kleverige salie en wijnruit. 
Het was echt moeilijk. Niemand had alle 5 namen goed.  
De hoogste score was 3 goed, door 4 personen.  
Dat waren: A. Koch, J. Versteege, J. Oberink en Lankhorst.  
 
 

Wat is dit ? 
Een van onze leden stuurde  
deze foto met het verzoek te 
achterhalen wat het 
kleurverschil/patroon op dit blad 
is. Hij had het blad gevonden op 
de hoek Kolkweiden-De 
Wandelingen in Wijhe. Weet jij 
het? Stuur dan je antwoord naar 
redactie#ivn-wijhe-olst.nl.  
Ben benieuwd! Het antwoord lees je in het volgende nummer.  
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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  
 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. 

 
 


