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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. 
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Van de redactie 
Toch nog een beetje winteridee dit seizoen! Het is een paar dagen glad 
geweest, er is wat sneeuw en hagel gevallen en het heeft een beetje 
gevroren. Helaas maakt dat nog geen échte winter. 
Wat wel echt is, is het jaarlijkse extra dikke nummer van de Grutto dat 
zoals gebruikelijk verschijnt voor de algemene ledenvergadering. Kijk snel 
verder en zie dat de voorzitter weer alle leden van harte uitnodigt 
hiervoor. Kom jij ook? En er valt nog veel meer te lezen…. 
Alle werkgroepen hebben weer hun best gedaan om een mooi jaarverslag 
te schrijven. Er zijn weer veel vogelwaarnemingen geregistreerd, de 
boswachter is weer op pad geweest enzovoort. En heb je genoeg 
gelezen? Er liggen weer interessante activiteiten in het verschiet, 
waaronder de nieuwe cursus Beleef de natuur dichtbij.   
Nieuwsgierig geworden?  
 
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 
Het bestuur van IVN-de Grutto Wijhe-Olst zoekt een nieuwe, betrokken 
penningmeester. Natuurkennis is niet nodig, wel betrokkenheid bij het 
doel van de vereniging. De IVN-afdeling is een goed lopende vereniging 
met bijna 180 leden en donateurs en een groot aantal enthousiaste 
werkgroepen. De financiën zijn prima op orde.  
De taken van de penningmeester zijn: hij/zij  
- draagt zorg voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging,  
- beheert de bank- girorekeningen en houdt de financiële administratie bij, 
- stelt het financiële jaarverslag (balans en resultatenrekening op,  
- maakt de begroting in overleg met het bestuur en op basis van 
werkplannen van de werkgroepen, en 
- draagt zorg voor de inning van de contributie en donatiegelden.  
Het bestuur vergadert maximaal 7 keer per jaar waarvan 2 keer met de 
coördinatoren van de werkgroepen en 1 keer met alle leden bij de 
Algemene Ledenvergadering. 
De taken kosten gemiddeld 4 uur per week. Naast de taken zijn er 
natuurlijk ook uitstapjes naar buiten als u daarin geïnteresseerd bent.  
 
Interesse in deze functie?  
Neem contact op met voorzitter: Hanny v.d. Werff, tel.0570-523091, 
email: jcvdwerff#gmail.com. 

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de -grutto -wijhe -olst  
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Bestuursleden en coördinatoren  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt 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 
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 
adventuretocht 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. 
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Werken in de heemtuin: Oproep vrijwilligers!  
Op 15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek 
voor bezoekers. Dat betekent dat er weer onderhoud moet worden 
gedaan in de heemtuin. We hebben een aantal vrijwilligers, maar meer 
handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!  
 
We zoeken een team dat ons op vrijdag 11 maart wil komen helpen de 
heemtuin voorjaarsklaar te maken. Het is dan weer de jaarlijkse, landelijke 
NL Doet vrijwilligersdag. Zie onze oproep op www.nldoet.nl en op 
www.vrijwilligactief.nl. Tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken taart! 
Naast een team kunnen ook individuele mensen zich inschrijven voor 
deze werkdag. De werktijd is van 9.00-12.00 uur. 
 
Vanaf 24 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond wordt er gewerkt 
vanaf 30 maart van 19.30 uur tot het donker wordt. 
 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in de 
heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als je geen 
verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
Lijkt je het leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat: meld je dan bij Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel. 523937 of kom gewoon langs!. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep 
Landschapsonderhoud gaat 
deze winter nog een keer aan 
de slag met (voornamelijk) 
wilgen knotten en wel op 
zaterdag 12 maart 2016. 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 a[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden 
neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de 
opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
floop 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.  

Foto:  Willem Blom 

Foto: Willem Blom 
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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. 
 
Vogelzang leren herkennen  
Zondagochtend 13 maart om 9:00 uur.  
Maandagavond 4, 11, 18, 25 april, 9 mei 
en 23 mei om 19.00 uur 
Duur: ongeveer 1,5 uur. 
Locatie: Koreabos. (Einde 
Scherpenzeelseweg en dan de 
Rijksstraatweg oversteken).  
Verzamelen bij MKZ monument. 
Vorig jaar vroeg Marion Krooi mij (Jan Klungers) haar te leren om 
vogelzang te herkennen. Het was al wat later in het seizoen en dan 
zingen er zoveel vogelsoorten door elkaar dat dat niet het geschikte 
moment is. We besloten dit voorjaar verder te gaan en dat wie mee wil 
doen, van harte welkom is. 
Geen cursus dus, maar elke week een wandeling van een á anderhalf uur 
in april en mei op maandagavond 19.00 uur langs het pad door het 
Koreabosje in de Duursche Waarden. En als er ergens anders een 
bijzondere vogel te horen is, kunnen we wellicht de locatie een keer 
veranderen. In maart kan dat niet ’s avonds. Dan is het nog wintertijd. 
Maar wellicht is het een goed idee om in maart een wandeling in het 
weekend af te spreken. Op deze manier hebben we veel herhaling en 
beginnen we als het aantal zingende vogelsoorten nog beperkt is. 
Mijn gezondheid laat me nog wel eens in de steek, dus ik moet de 
mogelijkheid hebben om een mailtje te sturen als ik er die keer niet bij kan 
zijn. Maar dat hoeft je niet te beletten toch gewoon op stap te gaan!  
Wil je meedoen, stuur dan een mail naar j.klungers#planet.nl. 
 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kunt u weer een ommetje maken door heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora. De heemtuin is elke dag geopend. Vanaf deze 
tijd komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. Het lenteklokje, 
voorjaarshelmbloem en de wilde narcis, longkruid en winterakoniet fleuren 
de tuin dan al weer helemaal op. Ook het maarts viooltje, het speenkruid 
en de holwortel zijn vast al weer in bloei te vinden. U kunt er vrij 
rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven!  

Nachtegaal 
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Algemene Ledenvergadering 
Op vrijdag 8 april 2016 vindt weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze begint om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. Verderop in deze Grutto vind je de 
uitnodiging en de stukken voor de vergadering. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd en we rekenen op een grote 
opkomst!  
 
Lezing Sporen van dieren 
Vrijdag 8 april 2016 om 20:45 uur (na de ALV) in het Langhuus, 
Langstraat 29 in Wijhe zal Jeroen Kloppenburg, IVN Natuurgids uit 

Deventer, ons meenemen in 
de fascinerende wereld van 
diersporen. Welke dieren 
komen ergens voor, wat 
eten ze en hoe maken ze 

gebruik van het landschap? Met een basiskennis van diersporen zal een 
wandeling door het bos nooit meer hetzelfde zijn.  
 
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 de Grutto 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,-. 
Meer informatie is te vinden op de website van beide verenigingen: zie 
www.ivn.nl onder Afdelingen. 
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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 
     Natuur en Milieu Overijssel 
     Schildersbedrijf Bouwmeester 

Formido Bouwmarkt Wijhe 
Tuincentrum Groot Koerkamp 
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Activiteiten elders 
IVN Ledendag 2016 
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. Vanaf 
9:00-14:00 uur is er een infomarkt. Vanaf 10:00 uur lezingen en uitreiking 
vrijwilligersprijzen. 's Middags is deelname aan een rondleiding in 
Naturalis, de Hortus Botanicus, een workshop, stadswandeling of 
rondvaart mogelijk. Kosten: € 12,50 incl. lunch en middagprogramma.  
Het kinderprogramma kost € 7,50. De inschrijving sluit op 15 maart 2016.  
Meer informatie: www.ivn.nl/ledendag. 
 
IVN zomerweek 2016  
5 t/m 12 augustus 2016 
Nationaal Park het Drents-Friese Wold. 
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- 
en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar op de Alberthoeve te Wateren (Dr). 
Gezien het programma gaan we er vanuit dat de deelnemers een redelijk 
goede conditie hebben. Dus: alleen, samen of met (éénouder) gezin: 
schrijf je in voor een heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje 
Nederland. 
Het Drents Friese Wold heeft een bijzondere flora en fauna en een 
verscheidenheid aan natuurgebieden, met veel bos en heide, vennen en 
hoogveen, zoals het Doldersummer veld, het Wapserveld, het 
Aeckingerzand of de Kale Duinen, de Ganzenpoel, het Aeckingermeer, 
het Fochteloërveen, een hoogveengebied van 3000 ha. en veel meer! 
Voor meer informatie zie www.ivn.nl/zomerweek. 
 
 

Van het bestuur 
Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement 
Vanuit de landelijke vereniging is het verzoek gekomen om de brochure 
‘In Veilige Handen’ op te nemen in het beleid van de afdeling. Deze 
brochure behandelt de integriteit van vereniging en leden en geeft 
protocollen hoe te handelen om te voorkomen dat zich ongewenste 
situaties voordoen, en wat te doen in het geval van ongewenst gedrag.  
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement te veranderen: 
 
Artikel 5: In Veilige Handen. 
5.1. Leden van IVN de Grutto gaan respectvol met elkaar en anderen om. 
Zij houden rekening met gevoelens, manier van leven, geaardheid, 
leefsituatie, cultuur en gedragingen van elkaar. 
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5.2. De brochure In Veilige Handen, een notitie vastgesteld door de 
Landelijke Raad van IVN is leidraad. De hierin beschreven protocollen 
worden gevolgd. Genoemde brochure is een bijlage van dit Huishoudelijk 
Reglement. 
5.3. Leden die contacten hebben met kinderen of andere kwetsbare 
groepen moeten een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) kunnen 
overleggen. 
5.4. IVN de Grutto stelt een vertrouwenspersoon of een 
vertrouwenscommissie aan. 
 
Dit artikel is gevoegd tussen de overige artikelen, waardoor de 
nummering van de daaropvolgende artikelen is aangepast. 
Het huidige Huishoudelijk Reglement en de brochure In Veilige Handen 
zijn te vinden op onze website www.inv.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst, 
onder het kopje Informatie en vervolgens Reglement. 
 
Het bestuur. 
 
 

 

In memoriam 
Op 22 januari 2016 is Carla in haar slaap overleden na een ziekte die 

al enkele jaren speelde. Ze zou in februari 88 jaar worden. 

Carla Clausing – Melchior 
Carla was biologe in hart en nieren. Nadat ze in Wijhe kwam wonen, 

heeft ze zich jarenlang actief ingezet voor het IVN. Voor het bestuur, 

de coördinatie van de paddentrek, maar ook als bezorgster van de 

Grutto. Vanwege haar grote inzet voor het IVN-De Grutto is zij tot 

erelid benoemd toen ze om gezondheidsredenen terugtrad. 
 

Carla ging zeer nauwkeurig te werk. Bekend zijn haar uitgeschreven 

verslagen van bestuursvergaderingen en de overleggen rond de 

paddentrek die ze voor iedereen kopieerde en rond bracht. Ook de 

aanpak met betrekking tot de opbouw van de voorzieningen voor de 

paddentrek zijn zeer nauwkeurig door haar beschreven op instructie 

kaarten. Carla heeft van 1994 tot 2000 de coördinatie van de 

paddentrek verzorgd. 

Het IVN-De Grutto heeft zeer  veel te danken aan de inzet van een 

lieve vrouw die heel goed wist waar ze voor stond. Carla, dank voor 

je jarenlange inzet. 

We wensen haar man Pieter en haar kinderen heel veel sterkte! 
 

Bestuur IVN-De Grutto Wijhe-Olst. 
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Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 april 2016 om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. 
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering vindt u in deze 
Grutto, voorzien van een *) behalve het verslag van de jaarvergadering op 
25 maart 2015. Dat verslag staat in De Grutto nr. 2 van 2015. De 
financiële stukken zijn op 8 april in te zien en vooraf op te vragen bij Ernst 
Noordhuis, penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
AGENDA 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering 25 maart 2015 (zie De Grutto 2 uit 2015). 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 3.1. Jaarverslag secretaris 2015 *) 

3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2015 *) 
3.3. Financieel jaarverslag 2015 
3.4. Kascontrolecommissie 

4. Financiën. 
5. Begroting 2016. 
6. Benoeming kascontrolecommissie.  

De kascontrolecommissie 2014 bestaat uit Marth van Roy en Petra 
Verhagen. Reservelid is Mark Hekking. Marth van Roy treedt af, voor 
haar in de plaats moet een ander lid worden benoemd. 

7. Bestuursmutaties. 
In 2016 is Jaap Gerkes aftredend en niet direct herbenoembaar. Mede 
gelet op het voortijdige aftreden van Ernst Noordhuis stelt het bestuur 
voor hem voor een volle periode van 3 jaar te herbenoemen. 
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk een half uur voor het begin van 
de vergadering bij het bestuur worden voorgedragen. 
Ernst Noordhuis heeft aangegeven voortijdig te willen terugtreden als 
penningmeester. Het bestuur hoopt nog voor de algemene 
ledenvergadering een vervanger voor hem gevonden te hebben. 

8. Huishoudelijk reglement IVN De Grutto, Wijhe-Olst *). 
9. Rondvraag en sluiting. 
 
Pauze 
 
Lezing Sporen van dieren 
Na de pauze, om 20:45 uur, 
neemt Jeroen Kloppenburg, IVN-Natuurgids uit Deventer, ons mee in de 
fascinerende wereld van diersporen. Sporen van dieren vertellen ons over 
een wereld waar wij meestal geen weet van hebben. Dieren verstoppen 
zich doorgaans goed voor ons, maar ze laten allemaal sporen na.  
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Welke dieren komen ergens voor, wat eten ze, en hoe maken ze gebruik 
van het landschap?  
Met een basiskennis van diersporen zal een wandeling door het bos nooit 
meer hetzelfde zijn. De kunst van het sporen lezen is de oudste 
wetenschap en is verweven met de groei van onze intelligentie.  
Wil je meer weten over diersporen kijk dan op www.diersporen.info.  
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Jaarverslag secretaris 2015 
IVN Bestuur 
Het bestuur kwam in 2015 zesmaal bij elkaar (29 januari, 4 maart, 24 juni, 
19 augustus, 14 oktober en 9 december). Daarnaast heeft het bestuur 
tweemaal overleg gevoerd met de coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen (21 januari en 28 oktober). Ook dit jaar waren alle 
vergaderingen op Zorgboerderij Het Hamel, Hamelweg 12 Wijhe. 
De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd: Hanny van der 
Werff, voorzitter; Jaap Gerkes, secretaris; Ernst Noordhuis, 
penningmeester; Gerard Schulten, lid en vertegenwoordiger (algemeen 
coördinator) van de werkgroepen; Ronald Boerkamp, lid. 
Ook in 2015 heeft het bestuur zich vooral gericht op ruimte geven aan de 
zeer actieve werkgroepen en tijd en energie steken in het uitdragen van 
de IVN-standpunten bij gemeentelijke en provinciale plannen.  
 
50 jaar Natuur en Milieu Wijhe, De Grutto 
In 2015 was het 50 jaar geleden dat Jan Veerman en Klaas de Groot 
samen met een vriendengroep Natuur en Milieu Wijhe hebben opgericht 
in een woelige tijd waarin nog sprake was van een spanningsveld tussen 
natuurliefhebbers en boeren. Eind november is dit heugelijke feit tijdens 
een goed bezochte avond gevierd.  
Centraal stond die avond de heemtuin, het geesteskind van Jan Veerman. 
Geïllustreerd met foto’s, film en mooie verhalen hield Annet van der Veen 
een lezing over het ontstaan, de ontwikkeling en het onderhoud van de 
heemtuin. De werkgroep Landschapsonderhoud verraste de aanwezigen 
met het ‘knotlied’ en een aantal anekdotes verteld door Willem Blom. 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2015 bestaat het IVN Wijhe-Olst uit 177 leden (173 
hoofdleden, 2 gezinsleden en 2 ereleden) en 21 donateurs. Van de leden 
zijn ongeveer 50 leden actief binnen een of meerdere werkgroepen. Van 
de donateurs zijn 4 donateurs actief in een van de werkgroepen. De 
overige (niet actieve) leden en donateurs ondersteunen het werk van het 
IVN. Daarnaast wordt het IVN Wijhe-Olst direct en indirect ondersteund 
door 12 sponsoren en 17 adverteerders in De Grutto. 
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Overleden  
Op 4 juli 2015 overleed oprichter en naamgever van de heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora Jan Veerman. IVN Wijhe-Olst voelt het als een 
eer dat ze zijn werk mag voortzetten. Ter nagedachtenis aan hem zal 
jaarlijks een aparte excursie worden georganiseerd in de heemtuin.  
In 2015 zijn verder Klaas de Groot, mede oprichter van Natuur en Milieu 
Wijhe en Roos Mendel, oud bestuurslid, overleden. IVN Wijhe-Olst is hen 
veel dank verschuldigd. 
 
Jaarvergadering 2015 
Op 25 maart is de jaarvergadering gehouden. Voor het verslag wordt 
hierbij verwezen naar ‘De Grutto’, nummer 2 van 2015. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren heeft het bestuur besloten om geen aparte openbare 
lezing te organiseren voor het gedeelte na het huishoudelijk deel. 
Voordeel hiervan is dat het huishoudelijk gedeelte niet onder tijdsdruk 
stond van de lezing daarna. Hiervoor in de plaats heeft Hans de Jong 
voor de aanwezigen een presentatie gehouden over de werkgroep Uilen.  
 
Werkgroepen  
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de 
natuur stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van, naast de 
heemtuin, een tiental zelfstandig werkende werkgroepen. Met als doel het 
landschap met voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en 
te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente de waarden te laten zien waarvoor we bezig zijn. 
 
District IVN Overijssel 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de jaarlijkse leden dag voor IVN 
leden uit Overijssel niet doorgegaan. Inmiddels is voor 2016 afgesproken 
om weer een ledendag te organiseren. De organisatie ligt in handen van 
Natuur en Milieu Overijssel en de IVN afdeling Noordwest Overijssel. 
Afgevaardigden van de IVN afdelingen in Overijssel hebben eind 
november gepraat over vernieuwen en moderniseren van het IVN.  
 
Overleg met de gemeente Olst-Wijhe 
In augustus is er weer een overleg geweest met de gemeente Olst-Wijhe. 
Er zijn standpunten uitgewisseld over onder andere het snoeiafval bij het 
landschapsonderhoud, het bermenbeheer, het bomenbeleidsplan, de 
herinrichtingsplannen Zandwetering en het Krijtenbergbos. Verder is er 
gepraat over de ingebrachte ideeën van het IVN ten aanzien van het park 
Wijhezicht. Onze aanbevelingen over de inrichting van het park zijn 
gerealiseerd. Afgesproken is dat de bloemenweide in het najaar wordt 
gemaaid. 
 
Sesamacademie 
IVN Wijhe-Olst wordt geconfronteerd met een vergrijzing van het 
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ledenbestand. Er is weinig aanwas van nieuwe en vooral jonge leden, 
waardoor ook het invullen van bestuursfuncties moeilijk is. Samen met 
IVN Raalte hebben we de Sesamacademie om advies gevraagd en ons te 
willen steunen in vernieuwing van het ledenbestand. In de loop van 2016 
zal e.e.a. tot een afronding komen. 
 
Jaap Gerkes, secretaris IVN Wijhe-Olst 
 
 

Financieel jaarverslag 2015 en Begroting 2016  
Het Financieel jaarverslag 2015 en de Begroting 2016 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf de stukken 
willen ontvangen kunnen zich, liefst via e-mail penningmeester#ivn-wijhe-
olst.nl, óf ernstnoordhuis#gmail.com, melden bij de penningmeester. Ze 
worden dan omgaand per e-mail toegezonden. 
 
Ernst Noordhuis, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en milieubeleid 2015 
De werkgroep Natuur- en milieubeleid is in 2015 één keer actief geweest. 
Op verzoek van het bestuur hebben we een schouw bijgewoond in het 
bos bij de Krijtenberg. Daarbij hebben wij ook geadviseerd over het 
voorgenomen beheer en 
een wenselijke procedure 
om alle belangen op 
elkaar af te stemmen en 
de buurt actief te 
betrekken bij planvorming 
en beheer. 
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag 
Landschapsonderhoud 2015 
De werkgroep heeft een productief jaar achter de rug. 
Met gemiddeld 16 deelnemers op de tweede zaterdag van de maanden 
januari t/m maart en oktober t/m december, hebben we 96 wilgen geknot, 
100 meter meidoorn afgezet en als bijzondere actie op verzoek van de 
gemeente vogelkers verwijderd in het bosje achter de Bereklauw. 
Onder de deelnemers bevonden zich Thomas en Jim die voor hun 
maatschappelijke schoolstage mee werkten, een vader met zoon Auke 
van 9 jaar en nog een vader met zijn dochter beiden uit Zwolle zuid en 

Foto: Willem Blom 
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verder konden we nog een tweetal nieuwe deelnemers uit Wijhe 
begroeten. 
In januari stond er een stormachtige wind, windkracht 6 met uitschieters 
naar 7 en wat doe je dan als werkgroep. Na kort beraad vooraf besloten 
we het toch te wagen, niet de stoere bink uit te hangen maar goed te 
letten op elkaar en zorgvuldig en vooral veilig te werken. We besloten om 
en om een wilg te snoeien waarbij we zeker wisten naar welke kant de 
takken zouden vallen. Hierdoor werd nieuwe ervaring opgedaan en met 
grote inzet werden er die zaterdag 25 wilgen geknot. 
Na deze dag werd er geopperd een ‘Knotsong’ te schrijven, inmiddels een 
lokaal succesnummer. In februari hebben we onze klus bij de familie 
Voetdijk in Olst afgerond en zijn we dezelfde dag naar camping ‘Het 
Klaverblad’ van de familie Hulsbergen gegaan om een aantal omvangrijke 
wilgen met achterstallig onderhoud aan te pakken. In maart konden we 
ons te goed doen aan 100 meter meidoornheg op het land van familie 
Westerkamp. Veel tijd en werk ging zitten in het verwijderen van vlier en 
braam, soms wel drie meter breed voordat we de meidoorn konden 
afzetten. Toch met veel voldoening gedaan. Voor oktober stonden de 
wilgen aan de Leugenshorst op het programma. Grote dikke takken van 
27 wilgen waarvan we er 15 konden knotten en er 9 in december zijn 
gedaan. De overige drie worden in 2016 aangepakt. 
In november waren we te gast in Welsum bij de familie Smit. Rond de 
poel en langs de erfafscheiding werden de wilgen weer van hun pruik 
ontdaan.  
 
Tot slot. Het afvoeren van het wilgenhout is problematisch geworden. Als 
het niet zelf door de eigenaar wordt verwerkt moeten er grote afstanden 
afgelegd worden om het kwijt te raken naar door de gemeente 
aangewezen bedrijven. 
En zoals u hebt kunnen lezen in het lijfblad ‘de Grutto’ is tijdens het 
50 jarig jubileum door Willem Blom een mooie power point vertoond over 
het werk van de werkgroep, gelardeerd met fraaie uitspraken. 
Veel dank aan de betrokken en gemotiveerde medewerkers! 
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Padden 2015  
Resultaten Wijhe 
In 2015 zijn voor het 29ste jaar padden, kikkers en salamanders over gezet 
in Wijhe over de wegen Onder de Gelder en Kappeweg. Op 27 februari 
zijn de tijdelijke voorzieningen opgebouwd en op donderdag 16 april weer 
opgeruimd. Het hoogtepunt was 260 padden op 8 april ’s morgens. Dit 
was na twee warme en deels regenachtige nachten (7-8 °C) en veel zon 
de dag ervoor. Bij het opbouwen en afbreken van netten, palen en 
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emmers waren 13 vrijwilligers actief. Ook gingen 13 vrijwilligers 1 keer in 
de week gedurende 7 weken ‘s morgens de emmers langs om de dieren 
over te zetten naar de Zandwetering. Naast totaal 21 vrijwilligers hebben 
we hulp gehad van de brandweer, de gemeente Olst-Wijhe, landgoed De 
Gelder en het bedrijf Groot Koerkamp. Daarvoor onze hartelijke dank! 
 
- Onder de Gelder 
In het traject Onder de Gelder zijn 
in totaal 840 padden overgezet. Na 
een daling in 2011 is het aantal de 
laatste vier jaar weer op het niveau 
van 2009 en 2010 en nog stijgend. 
Alleen in 2000 en 2001 was het 
aantal overgezette padden hoger 
(ca. 1000 padden). Opvallend is 
dat het aantal overgezette padden langs het bos de laatste drie jaar 
toeneemt en langs het weiland licht afneemt. Het aantal salamanders was 
18 stuks. Het aantal kikkers (22) was lager dan in voorgaande jaren.  
  
- Kappeweg: verlengd stuk van vaste schermen   
Op het einde van de vaste schermen aan de Kappeweg (4 emmers) zijn 
92 padden overgezet, 109 bruine kikkers en 8 groene kikkers. Het aantal 
padden wisselt jaarlijks. Het totaal aantal kikkers is toegenomen door een 
veel groter aantal bruine kikkers. Het aantal groene kikkers nam iets af. 
Wat opviel dit jaar was het enorme aantal salamanders in de vier emmers, 
namelijk 453 stuks. De laatste jaren zijn er meer salamanders overgezet 
dan de jaren ervoor maar dit jaar was het echt een record:  453 
watersalamanders in 4 emmers staat niet in vergelijking met de 18 stuks 
in een veel groter aantal emmers langs de weg Onder de Gelder. Waarom 
hier zoveel verschil in zit, is niet duidelijk! 
 
Tot slot: Op 22 januari 2015 is door een groep vrijwilligers met hard 
werken het groot onderhoud aan de vaste schermen langs de Kappeweg 
afgerond. De schermen zijn voor ca. 5-10 jaar hersteld, maar jaarlijks 
blijven kleine reparaties nodig. 
Op 8 juni was er als seizoensafsluiting een gezellige vrijwilligersavond.  
 
Resultaten Olst  
- Wethouder Dekkerlaan   
Omdat de laatste jaren de trekkende padden en kikkers enorm waren 
afgenomen, hebben de vrijwilligers besloten om in 2015 geen tijdelijke 
voorzieningen op te bouwen langs de Wethouder Dekkerlaan. In de 
trekperiode is ’s avonds tijdens de schemering wel langs de weg gelopen 
om dieren, die gezien werden, over te zetten. Het aantal dieren was weer  

Bruine kikkers 
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Advertentie

 

DE KWEKERIJGIDS 
Heemtuin-vrijwilliger Piet Hendriksma (61 jr.) heeft klaarblijkelijk niet genoeg 

aan Veerman’s hof en wil zijn kennis van tuinplanten graag ter beschikking 

stellen aan de lezers. Hieronder prijst hij zichzelf aan als kwekerijgids.  
 

Hebt u eindelijk besloten de tuin op de schop te nemen. En dan staat u daar 

in zo’n tuincentrum bij al die potjes en containers met groen. Op dat 

moment hebt u geen idee wat het beste is om te kiezen. Twijfels. Wordt het 

niet veel te groot? Is het inheems en bruikbaar voor vlinders en bijen? En 

kan het wel op dat zure zand of die vette klei van mij? En hoe staat het met 

de vorstgevoeligheid? Vragen, waarop ter plekke geen antwoord is, de enige 

medewerkers daar zijn vaak de kassamedewerkers. Meestal eindigt het er 

mee dat u koopt wat op dat moment bloeit of net in de aanbieding is. 

Jammer, want nu moet u volgend jaar of over een paar maanden al weer 

naar het tuincentrum om de ontstane gaten op te vullen. Hoewel, was dat 

misschien heimelijk ook hun bedoeling? 
 

Ik kan u helpen met de keuze van de plantensoorten voor uw tuin. Net als bij 

de Albert Heijn wordt dat het assortiment genoemd en is het nog veel groter 

dan dat u ooit dacht. Als bioloog, tuinier en vrijwilliger in de heemtuin weet 

ik veel van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gehele in- en 

uitheemse groene assortiment (bollen, vaste planten, struiken en bomen). 

En waar die te krijgen zijn. Vaak ook nog een stuk goedkoper dan bij 

Intratuin en Tuinland. Samen maken we in uw tuin een wensenlijst voor de 

in de tuin geselecteerde plekken (denk aan sfeer, werkhoeveelheid, 

bloeiseizoen). Ik kom dan met een voorstel voor de aanplant, waarbij in 

boeken of op internet de soorten aan u getoond worden (inclusief 

alternatieven). Dan bekijken we waar die planten te verkrijgen zijn. 

Tegenwoordig kan ook veel online besteld worden, lekker gemakkelijk.  

U krijgt het meteen op uw eigen adres, maar betaalt wel verzendkosten.  

Het leuke van een gezamenlijk kwekerijbezoek met mij is dat er op de 

kwekerij vaak prachtige voorbeeldtuinen te zien zijn, waarin u de planten in 

eindformaat in volle glorie kunt bekijken. Een productief en schitterend 

dagje uit. Wel vraag ik voor de bemiddeling enige kosten. Maar zo bespaart 

u zich een hoop groene teleurstellingen en kijkt u uit over een veel 

natuurlijkere, arbeidsbesparende tuin.  
 

Piet Hendriksma, Wijhe 

tel. 0570-525657, email: dekwekerijgids#gmail.com 
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 kleiner dan de jaren ervoor, nog geen 45 stuks zijn er over gezet. Een 
duidelijke verklaring voor deze afname in korte tijd is er niet! 
 
- Diepenveenseweg in buurtschap Hengforden 
Ook hier zijn de aantallen de laatste jaren sterk afgenomen. Toch hebben 
de vrijwilligers besloten in 2015 de voorzieningen op te bouwen. Er zijn 
139 padden, 14 salamanders, 2 groene en 9 bruine kikkers overgezet, 
ca. 100 dieren minder dan in 2014. De afname is hier het gevolg van de 
aanleg van nieuwe poelen in een vergroot natuurgebied.  
 
- Kletterstraat ten noorden van De Haere 
Voorjaar 2014 vonden twee nieuwe bewoners van de Kletterstraat op de 
weg bij hun huis veel doodgereden kikkers en padden. Daarom hebben 
ze besloten in 2015 ’s avonds met zaklantaarns de dieren over te zetten. 
Over een stuk weg van ca.100 meter hebben ze in totaal 567 bruine 
kikkers, 20 groene kikkers, 87 padden en 4 salamanders overgezet. Met 
het grootste aantal op zaterdagavond 28 maart van 408 kikkers en 39 
padden. Ook hadden ze 118 dode kikkers en 5 dode padden geteld. In 
2014 zagen ze veel meer padden rond het huis dan in 2015. Ze denken 
dat de kap en het ploegen in het bos bij hun huis een enorme impact heeft 
gehad op de paddenpopulatie. Omdat ze iedere avond maar 1 tot 2,5 uur 
hebben gelopen, behalve in de vorstperiode, gaan ze ervan uit dat de 
werkelijke aantallen dieren vele malen groter zijn. Om daar meer zicht op 
te krijgen, gaan ze in 2016 schermen opzetten.  
 
Tot slot: De aantallen overgezette dieren zijn weer ingevoerd in het 
landelijke registratie systeem van RAVON via de website www.telmee.nl. 
Zo was de hele trek, ook die in Olst-Wijhe, goed te volgen op 
www.padden.nu.   
Mede namens: Anneke van Dijk (Olst, Wethouder Dekkerlaan), Marian 
Thijssen (Olst, Hengforden), Ellen Schulten (Olst, Kletterstraat), Gerard 
Schulten (Wijhe),  
 
Margriet Heuvelink (Wijhe). 
 
 

Jaarverslag Vogels 2015  
Sovon Vogelatlas 
In het kader van de Sovon Vogelatlas  zijn in 2015 in Atlasblok 27-37 de 
winter- en broedvogels geteld. Ook zijn voor alle drie de 
geïnventariseerde atlasblokken (27-26, 27-36 en 27-37), op basis van alle 
waarnemingen, definitieve schattingen over aantallen broedparen aan 
Sovon doorgegeven. Voor een overzicht zie De Grutto 2015, nr. 4.  
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Slaapplaatstellingen  
De tellingen vonden plaats volgens Sovon 
richtlijnen bij twee locaties aan de IJssel:  
1.Tegenover de 1ste parkeerplaats langs 
de N337, richting Zwolle (aalscholvers, 
ganzen, zwanen en grote zilverreigers).  
Het aantal aalscholvers, in herfst en winter, 
ligt de laatste jaren rond de 10-20. In 2007 
en de jaren ervoor, waren het er 100-200. De oorzaak van de huidige 
afname is onbekend. Het aantal kolganzen lijkt constant, tussen de 2000
3000. Het aantal grote zilverreigers (25-47 nu, 10-15 in vorige jaren) komt 
overeen met de landelijke toename door de veldmuizen plaag
2. Bij de Loswal (scholeksters). 
Het aantal scholeksters (80-90) in het voorjaar, blijft al jaren gelijk. 
 
Vogelwaarnemingen 
Interessante waarnemingen zijn op de gebruikelijke wijze in de Grutto 
vermeld. Een ‘nieuwe’ vogel voor ons gebied is de middelste bonte specht 
in De Gelder. In 2016 zal er speciale aandacht gegeven worden aan het 
voorkomen van  deze specht. 
 
Nestkasten 
In de periode van 22 maart tot 14 juni 2015 heeft Hennie Brem 
26 nestkasten in De Gelder gevolgd. Daarvan waren er dit jaar 25 bezet: 
11 door koolmezen, 10 door pimpelmezen, 3 door boomklevers en 1 door 
matkopmezen. De pimpelmezen, boomklevers en de meeste koolmezen 
zijn rond 6 april begonnen met nestbouw. Ze legden hun eerste ei 
omstreeks half april. De matkopmezen waren later met nestbouw (ca
april) en daardoor later met hun eerste ei (ca. 18 april). Alle jonge vogels 
zijn voor 31 mei uitgevlogen. 1 broedsel boomklevers is mislukt. 
tijdens de wekelijkse waarnemingen telkens een ouder vogel op het nest 
zat, konden van 1 paar koolmezen, 1 paar pimpelmezen en 1 paar 
boomklevers niet de datum van het eerste ei worden bepaald. Bij het 
boomkleverpaar kon hierdoor ook het aantal (uitgevlogen) jongen niet
geteld worden. De insteek is het broeden niet te verstoren. 
verzamelde gegevens zijn digitaal naar Sovon gestuurd. 
 
MUS telling  
Voorjaar 2015 is weer driemaal een MUS (monitoring urbane sta
telling van 5 minuten uitgevoerd op 10 willekeurige, ‘door de computer 
geselecteerde, telpunten in de bebouwde kom van Wijhe (postcode 
8131). Deze telpunten liggen in zowel oude als nieuwe wijken en 
bedrijventerreinen. De drie tellingen vonden plaats in de periode: 1
april, 15 mei–15 juni en 15 juni–15 juli. De eerste twee, ’s ochtends vroeg 
tussen een half uur vóór zonsopkomst en twee uur daarna, en de derde ’s 
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avonds tussen 19.00u en zonsondergang. Het tellen kost niet zoveel
totaal ongeveer 3 x 2 uur (per telling). De tellingen zijn digitaal naar 
gestuurd. Op basis van alle verzamelde gegevens komt er ieder jaar een 
Stadsvogelbalans uit. In Wijhe was in 2015 de meest getelde 
de merel, gevolgd door spreeuw en huismus op de 2de en 3
belang is om de komende jaren deze MUS-telling te herhalen. Als 
mensen in Wijhe willen helpen, of in Olst en Den Nul de telling willen 
uitvoeren voor postcode gebied 8121, neem contact op met Margriet 
Heuvelink, tel. 0570–524594. 
 
Gerard Schulten en Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Patrijs van Salland 2015 
Samenwerkende partijen  
In Patrijs van Salland (PvS) werken de volgende organisaties samen: IVN 
Wijhe-Olst, Vogelwerkgroep IJsselstreek en Wildbeheer Eenheden 
(WBE’s) in Salland. Voor dit project heeft WBE Heeten en Omstreken 
samenwerking gezocht met WBE IJsselstreek, WBE Salland Midden en 

WBE de Koerkamp. Agrarische natuurvereniging 
(ANV) Groen Salland zorgt voor de administr
en praktische ondersteuning. 
 
Activiteiten en resultaten  
- Patrijzen tellen: Een instructieavond over 
telmethodieken (visueel of met geluid van 
roepende patrijsman) en rapportage werd 
gehouden op 18 februari 2015 voor 29 deelnemers 
in de Sallandse kamer in Wijhe. Verkregen 

ervaringen, resultaten, problemen en oplossingen werden op 23 april 
2015 besproken met 18 deelnemers in de Jachthut aan de Nieuwe 
Deventerweg.  
Er zijn door een twintigtal vrijwilligers voorafgaand aan het broedseizoen 
26 tellingen uitgevoerd waarbij op 182 punten geteld werd via geluid
volgens de door Sovon aanbevolen methodiek. Op basis van de 
resultaten zijn de werkgebieden voor 2015 bepaald. Deze gebieden 
werden regelmatig op aanwezigheid van patrijzen gecontroleerd.
Er werden in totaal 141 waarnemingen doorgegeven en 479 patrijzen  
waargenomen. Er waren 18 meldingen van ouders met jongen. Twee 
nesten werden gelokaliseerd, waarvan helaas één nest uitgemaaid was. 
De waarnemingen worden nog verder geanalyseerd. 
 
- Habitatverbetering: Er is onder de regie van de Patrijs van Salland in 
totaal 17.000 m2 grond ingezaaid met een voor de patrijs attractief 
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Groen Salland zorgt voor de administratieve 

Een instructieavond over 
telmethodieken (visueel of met geluid van een 
roepende patrijsman) en rapportage werd 

voor 29 deelnemers 
se kamer in Wijhe. Verkregen 

ervaringen, resultaten, problemen en oplossingen werden op 23 april 
deelnemers in de Jachthut aan de Nieuwe 

Er zijn door een twintigtal vrijwilligers voorafgaand aan het broedseizoen 
ngen uitgevoerd waarbij op 182 punten geteld werd via geluid, 

aanbevolen methodiek. Op basis van de 
resultaten zijn de werkgebieden voor 2015 bepaald. Deze gebieden 
werden regelmatig op aanwezigheid van patrijzen gecontroleerd. 

doorgegeven en 479 patrijzen  
waargenomen. Er waren 18 meldingen van ouders met jongen. Twee 

waarvan helaas één nest uitgemaaid was. 

Er is onder de regie van de Patrijs van Salland in 
totaal 17.000 m2 grond ingezaaid met een voor de patrijs attractief 
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kruidenmengsel en er werd in totaal 390 m meidoornhaag gepoot. 
 
- Nest- en foerageerlocaties: Er is een begin gemaakt met verzamelen 
van gegevens over nestlocaties en beschikbaar voedsel. De eerste indruk 
is dat patrijzen graag broeden langs wegen en nabij boerderijen en 
woningen. Vegetaties waar voedsel gezocht wordt bevatten vaak 
knopkruid, melganzenvoet, perzikkruid, zwaluwtong, varkensgras en 
vogelmuur. Hier zijn tot nu toe geen specifieke insecten aangetroffen 
maar vooral vliegjes en bladluizen. 
 
- Publiciteit en communicatie: De website www.patrijsvansalland.nl is 
geactualiseerd en fungeert in toenemende mate als meldpunt voor 
patrijzenwaarnemingen. Er is een papieren nieuwsbrief uitgegeven in een 
oplage van 500 stuks. Deze nieuwsbrief is daarnaast ook digitaal 
verspreid. Deze wijze van verspreiding zal voortaan gevolgd worden. 
Informatie over het project is ook gegeven met een kraam op 
verschillende fairs 
 
- Financiën: PvS ontving bijdragen van verschillende instanties: Stichting 
Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) die het bewind voert over het 
Baron en Baronnes van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-Fonds, van de 
Vogelwerkgroep IJsselstreek uit Deventer en van Vogelbescherming 
Nederland. Ook betaalde een aantal Wildbeheerseenheden mee aan 
zaadmengsels. Het subsidiebedrag van SBNL is opgedeeld in 5 gelijke 
delen. ANV Groen Salland heeft de financiële administratie gevoerd. Er is 
over 2015 € 2.280 uitgegeven, waarvan € 1.023 ten laste van de bijdrage 
van SBNL. 
 
Conclusie:  
Al met al een nog bescheiden, maar toch hoopvol begin. We werken er 
aan onze activiteiten gestaag uit te breiden en zodoende de patrijs (en 
alle fauna waarvoor de patrijs symbool staat) de kans te geven die het 
verdient.  
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 2015 
De stijgende lijn van de afgelopen jaren zet zich gestaag voort. Een 
overduidelijk bewijs dat de gierzwaluw goed gebruik maakt van de 
aangeboden nestgelegenheden.  
De nieuw gevonden kasten aan de Kievit en Broekslag waren dit jaar 
weer bezet. Dus dit geeft mogelijkheden om de kolonie uit te breiden met 
nieuwe kasten. Aan de Broekslag en Hunninkhof zijn 4 nieuwe kasten 
neergehangen om de kolonie te vergroten. Dit jaar kwamen er 2 
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meldingen van nieuwe locaties. Een nieuwe bezetting van kasten aan de 
Nijlandstraat. Deze kasten hangen hier al 5 jaar.  
Aan Wijhezicht werd al jaren een kleine kolonie verwacht en dit jaar 
kregen we eindelijk een melding door van waar ze precies zaten. De 
eigenaar heeft meteen kasten opgehangen waar dit jaar ook al een 
vestiging heeft plaatsgevonden.  
 
De totale stand van de gierzwaluw wordt nu rond de 93 paartjes geschat, 
waardoor we dicht bij de doelstelling van het stadsvogelconvenant 
uitkomen.  
 

 
 

Dit jaar zijn er 4 nesten bijgehouden met camera’s. Naast de 2 bezette 
nesten bij mij thuis is er nog een camera geplaatst bij een nestkast aan de 
Enkweg. In Wijhezicht is er ook een camera geplaatst. Op deze manier 
kunnen de gierzwaluwen gevolgd worden zonder verstoring. Het openen 
van een nestkast tijdens de aanwezigheid van vogels geeft namelijk 
teveel verstoring. We hebben erg enthousiaste verhalen terug gekregen 
van de huiseigenaren en zijn van plan dit jaar het aantal camera’s uit te 
breiden.  
 
Met betrekking tot acties richting woningbouw heeft Salland Wonen dit 
jaar bij een renovatie aan de Wilhelminastraat in Olst 8 nieuwe kasten 
geplaatst. Ook heeft de werkgroep advies gegeven voor een op handen 
zijnde renovatie voor een wijk in Olst. Door onze telresultaten naast die 
van het adviesbureau te leggen, werd er een beter beeld gekregen van 
het voorkomen van gierzwaluwen in deze wijk. In het advies voor de 
renovatie worden nu een flink aantal nestkasten geadviseerd, om de 
verloren nestlocaties te compenseren. De officiële richtlijn is het plaatsen 
van 5 alternatieve nestplaatsen tegen elk verloren gegane natuurlijke 
nestplek. Aangezien er hier een schatting was van 20-25 paartjes, dienen 
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hier tussen de 100 en 125 nestplekken aangebracht te worden. Zodoende 
kan een kolonie gierzwaluwen zich goed herstellen na een renovatie.  
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2015 
De geïnventariseerde deelgebieden zijn dezelfden als in vorige jaren. Kort 
samengevat en bij benadering: 
- Deelgebied 1: in het westen begrensd door de IJssel, in het noorden 
door Herxen en Raalterwetering, in het oosten door Lierderholthuisweg, 
Raalterweg en De Wesenberg, in het zuiden door Kloosterstraat, 
Boerhaarse weg en Kleistraat.  
- Deelgebied 2a: in het westen begrensd door deelgebied 1, in het 
noorden door ’t Nijenhuis, in het oosten en zuiden door de 
gemeentegrens. 
- Deelgebied 2b: in het westen begrensd door deelgebied 1, in het 
noorden door Kloosterstraat en Woolsdijk, in het oosten door de 
gemeentegrens, in het zuiden door de gemeente Deventer. 
- Deelgebied 3: tussen IJssel, deelgebieden 1 en 2b en Deventer. Dit 
gebied kon door verhuizing en studie van de vrijwilligers niet 
geïnventariseerd worden. 
Van begin maart tot begin augustus gingen 11 vrijwilligers op pad, 
waaronder ook een zeer jonge waarnemer, Sam Nijboer uit Olst.  
Meestal werd een gedeelte van een gebied eenmaal per week of twee 
weken bezocht. De gegevens van succesvolle broedparen worden 
ingevoerd in de databank van Sovon voor verdere analyse. 
 
Broedsucces in twee deelgebieden 
Het was niet altijd mogelijk vast te stellen hoeveel jongen er daadwerkelijk 
uitvlogen waren. De getallen hieronder geven het minimum aantal. 
Vergeleken met vorige jaren zijn er geen grote afwijkingen. (zie De Grutto 
2015 nr. 1). Mogelijk zijn er broedparen niet gevonden. Het is een hele 
klus alle nesten in kaart te brengen, zeker in wat ondoordringbare 
bosgebieden.  
Buizerd: Er werden 20 geslaagde broedparen geteld met 1-3 uitgevlogen 
jongen, gemiddeld ongeveer twee jongen per nest. Dit komt overeen met 
het landelijke gemiddelde. In totaal zijn er 35 jongen of iets meer 
uitgevlogen. De uitvliegperiode liep van begin juni tot medio juli.  
Havik: Zes broedparen met 1-3 uitgevlogen jongen per nest gaven 
minimaal 13 uitgevlogen jongen. De uitvliegperiode lag tussen begin juni 
en de tweede helft van juli. 
Sperwer: Drie broedparen met 2-3 uitgevlogen jongen gaven minimaal 
8 uitgevlogen jongen. Een vierde paar was hoogst waarschijnlijk 
succesvol maar werd pas gevonden toen de jongen al uitgevlogen waren. 
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Het aantal broedparen is waarschijnlijk hoger. Sperwernesten zijn moeilijk 
te vinden en vallen pas op wanneer de jongen bijna vliegvlug zijn. De 
uitvliegperiode is in juli.  
Boomvalk: Twee broedparen met 2-3 uitgevlogen jongen gaven minimaal 
5 uitgevlogen jongen. Uitgevlogen jongen werden in de buurt van het nest 
gezien in de eerste drie weken van augustus. 
Torenvalk: De nestkasten hangen verspreid in alle drie de deelgebieden. 
Van de 14 gecontroleerde kasten waren er 11 bezet en leverden 54 
uitgevlogen jongen op, gemiddeld 4,9 per kast. Gelukkig is er weer sprake 
van herstel, al zijn de aantallen uit de jaren 2007-2010 nog niet bereikt. Elf 
jongen zijn geringd door Jan van Dijk uit Zwolle. 
Wespendief: Geen broedsels in ons gebied, wel twee waarnemingen van 
een jonge wespendief in de Duursche waarden in augustus 
(Waarneming.nl.) Dit zouden jongen geweest kunnen zijn op weg naar 
Afrika. 
Rode wouw: Geen broedsels wel 
een paar voorjaarswaarnemingen 
bij Veessen/Marle en Wesepe. 
 
Nestlocaties 
De roofvogels nestelen soms op 
oude nesten, soms maken ze nieuwe nesten. In deelgebied 2 werden 5 
bestaande nesten door buizerds gebruikt en 5 nieuwe nesten gemaakt. 
De drie havikparen in deelgebied 1 broedden in de Buitenwaarden op 
dezelfde nesten als in vorige jaren. In deelgebied 2 werd tweemaal een 
bestaand nest gebruikt en eenmaal een nieuw nest gebouwd. Alle drie de 
nesten werden gebouwd in Grove den. Er wordt al enkele jaren achtereen 
door boomvalken op een kraaiennest op een elektriciteitsmast gebroed. 
Dit suggereert dat dit het zelfde paar is of hun nakomelingen. Een ander 
boomvalkenpaar broedde vorig jaar op een nieuwe locatie in een boom. 
Dit laatste weten we niet zeker omdat we precies in de hoek daar ook in 
juli 2014 telkens een paar boomvalken zagen. We dachten dat ze niet tot 
broeden waren gekomen omdat ze verjaagd waren uit het dassenbos, 
maar wie weet! 
 
Planning 2016  
De inventarisatie van de deelgebieden 1 en 2 wordt met dezelfde 
waarnemers voortgezet. Het volgen van de torenvalkkasten krijgt meer 
aandacht. Er zullen ook met behulp van foto’s kleurpatronen van buizerds 
geïnventariseerd worden. We zoeken nog vogelkenners maar ook 
geïnteresseerde vogelaars om de inventarisatie van het deelgebied 3 De 
Haere en omstreken weer op te kunnen pakken. Je kunt je daarvoor 
melden bij Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
Gerard Schulten en Margriet Heuvelink. 

Rode Wouw 
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Jaarverslag Uilen 2015 
Na het heel succesvolle jaar 2014 waren de verwachtingen voor 2015 
hoog gespannen. Aan het eind van het jaar moeten we helaas 
concluderen, dat de natuur zich moeilijk laat voorspellen. De aantallen 
broedsels, 41 bij de steenuilen en 15 bij de kerkuilen zijn zeker niet slecht 
te noemen. Het aantal eieren bij de steenuilen (159) hebben wij nog nooit 
zo hoog gezien; bij de kerkuilen viel het toch flink tegen, namelijk 
58 eieren, nog niet de helft van het uitzonderlijke goede jaar daarvoor, 
maar wel in de lijn van andere voorgaande jaren. Vooral omdat er in 2014 
zoveel jongen waren uitgevlogen, hadden we er in 2015 wel meer van 
verwacht. De oorzaken kunnen liggen in enkele koude of natte periodes in 
het voorjaar, afgewisseld met erg warm weer. De muizenstand was ook 
aanmerkelijk slechter en daar is de kerkuil zeer gevoelig voor. 
 
Steenuilen  
In de meeste kasten, die in 2014 bezet waren geweest, troffen we ook in 
2015 weer een broedsel aan. Mooi was het, dat de drie nieuw geplaatste 
kasten alle drie meteen bewoond werden. In een paar kasten troffen we 
bij de eerste controle wel uilen aan, maar kwamen er toch geen eieren. 
Die eerste controle levert altijd de meeste verrassingen op. Dit jaar 
vonden we maar liefst 15 vrouwtjes, die géén ring hadden. Dat zijn dus  
 

Steenuilen 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Broedsels 4 5 1 13 21 27 22 26 37 38 41 

Eieren ? 13 40 52 69 87 57 72 125 154 159 

Pullen 11 13 28 44 41 58 44 52 64 124 92 

Pullen geringd 9 8 14 37 35 47 43 51 61 117 89 

Pullen uitgevlogen  9 13 14 36 40 45 43 51 55 117 85 

Pullen dood 2 ? 5 8 0 10 1 2 3 0 0 

Adults geringd 1 0 2 9 8 8 12 8 1 0 16 
 

uilen uit een ‘vreemd’ gebied, of wel uit onze regio, maar uit de vrije 
natuur. Het geeft mogelijk aan, dat wij niet alles in beeld hebben en dat er 
ook nog uilen zouden kunnen broeden in bv. knotwilgen, waar wij ze niet 
in het vizier hebben. We willen de natuur graag een handje helpen, maar 
het is toch ook mooi als de natuur haar eigen gang gaat. Die 15 vrouwtjes 
zijn tijdens een volgend bezoek vrijwel allemaal alsnog van een ring 
voorzien. Daarnaast troffen we 27 volwassen vogels aan met een ring, 
23 vrouwtjes en 4 mannetjes. De ringnummers zijn al teruggemeld, maar 
we weten nog niet waar deze uilen vandaan komen en hoe oud ze zijn.
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De 41 broedsels leverden 159 eieren op, maar uiteindelijk zijn er slechts 
89 jongen geringd. Van drie jongen denken we, dat ze ons te vlug af 
waren en dat ze al uitgevlogen waren, voordat de ringer kwam. In 
vergelijking met de jaren vóór 2014 is dit toch een mooi aantal, maar 
daarbij moet wel in aanmerking genomen worden, dat er in de loop der 
jaren diverse kasten bij geplaatst zijn.  
Vijf kasten, waar we eerst wel eieren gezien hadden, bleken later leeg. 
Het is niet altijd te achterhalen, wat de oorzaken daarvan zijn. Er kan 
sprake zijn van predatie, maar veel kasten zijn intussen zó aangepast, dat 
steenmarters geen kans meer hebben. Helaas zijn er ook nog andere, 
kleinere rovers, waar weinig tegen te doen is. In 4 kasten waren de eieren 
bij de tweede controle nog wel aanwezig, maar koud. Dat kan komen, 
doordat de ouders vertrokken of verongelukt zijn, of ten prooi gevallen zijn 
aan een havik of een sperwer. Deze vogels leven ook in onze regio. 
Regelmatig wordt onze werkgroep benaderd door mensen, die vragen 
een kast op hun erf te plaatsen. We komen dan kijken hoe de omgeving 
er uit ziet, we luisteren naar de ervaringen en waarnemingen van de 
bewoner en we kijken of er dichtbij al een kast geplaatst is. We houden 
een afstand van ongeveer 500 m hemelsbreed aan.  
 
Kerkuilen  
Bij de eerste controle van kerkuilkasten moeten we veel voorzichtiger zijn 
dan bij de steenuil. Een kerkuil, die nog bezig is met de leg of met het 
broeden, kun je heel gemakkelijk verstoren. Voor die eerste controle 
nemen we altijd contact op met regionale deskundigen. Dit jaar deed zich 
de vreemde situatie voor, dat sommige kerkuilen al heel vroeg een legsel 
hadden, maar de meeste broedsels waren 2 à 3 weken later dan normaal. 
Bij die zeer vroege broedsels waren de pullen al bijna op uitvliegen tijdens 
de eerste controle.  
Het totaal aantal eieren (58) was beduidend minder dan in 2014, maar 
sluit wel aan bij de jaren daarvoor. We plaatsen slechts af en toe 
  

Kerkuilen 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Broedsels 5 4 15 11 7 12 9 11 11 15 15 

Eieren ? 25 21 36 24 43 26 46 52 127 58 

Pullen 18 20 59 33 16 33 22 45 34 113 48 

Pullen geringd 16 19 54 29 15 30 18 45 30 104 42 

Pullen uitgevlogen  16 15 59 26 15 30 18 42 29 104 42 

Pullen dood 2 0 0 8 1 3 4 4 5 1 6 

Adults geringd 0 0 0 5 1 4 0 4 0 0 0 
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een nieuwe kerkuilkast. De 58 eieren leverden 48 jongen op, waarvan er 
slechts 37 zijn uitgevlogen. Het gebeurt regelmatig, dat zwakke jongen 
door hun oudere broertjes of zusjes worden opgepeuzeld. Het oudste en 
het kleinste jong kunnen wel 14 dagen of meer in leeftijd, en dus ook in 
grootte, verschillen. Bij het schoonmaken van de kasten in het najaar 
vonden we, verdeeld over 4 kasten, helaas 5 geringde dode jongen. Over 
de reden hiervan tasten we in het duister, want die jongen waren in goede 
conditie tijdens het ringen.  
Onze werkgroep is in 2004 opgestart en in 2005 deden we de eerste 
controles. Op één locatie was toen volgens de bewoner al jaren een 
kerkuilenpaar actief. In 2006 is er in deze nestplaats een verstoring 
geweest. Elk jaar gingen we toch even kijken, maar altijd zonder resultaat. 
Dit keer had de eigenaar goed nieuws voor ons: na 9 jaren was het nest 
(in een uitgeholde boomstronk) weer bezet en zijn er 4 jongen 
uitgevlogen. Een mooie verrassing voor iedereen. 
 
In de meerjarenoverzichten kunt u de ontwikkelingen rondom steen- en 
kerkuilen verder volgen. Wij kijken al weer in spanning en vol verwachting 
uit naar de resultaten van 2016. 
 
Hans de Jonge en Herman Nijboer. 
 
 

Jaarverslag Weidevogels 2015 
Het eerste kievitsei van 2015 werd gevonden op 8 maart. Het eerste ei in 
ons gebied volgde een goede week later namelijk op 16 maart.  
Verreweg de meeste nesten zijn gevonden op maïsakkers. De naam 
weidevogel is in dit verband niet zo van toepassing voor de kievit. 
Omdat de verhouding tussen maïs- en grasland van overheidswege is 
veranderd van 30-70 naar 20-80 procent en omdat het melkquotum is 
vervallen, zijn veel boeren meer grasland gaan gebruiken. 
Dit zou een oorzaak kunnen zijn, dat er dit jaar aanzienlijk minder nesten 
zijn gevonden. 128 nesten vorig jaar tegen 98 nesten in 2015. 
De resultaten zijn: 
 

 Nesten Uit Predatie Werkzaam 
heden Verlaten 

Kievit  85 58 23 2 2 
Scholekster  13 4 9 0 1 

 

Nog steeds bevinden zich enkele paren grutto’s, tureluurs en wulpen in 
ons zoekgebied. Hiervan zijn geen nesten gevonden. We hebben de 
indruk, dat deze drie soorten elk jaar in aantal minder worden. 
 
Wim van Riel, Rudy Grouwstra en Luud Steen. 
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Jaarverslag Heemtuin 2015 
2015 was een bijzonder jaar voor de heemtuingroep. Op 4 juli overleed 
onze oprichter Jan Veerman, die tot die tijd nog regelmatig in zijn 
scootmobiel naar de heemtuin reed om ons van advies te voorzien. We 
zullen deze gesprekjes missen. 
 
We begonnen het seizoen op vrijdag 20 maart op NLdoet om samen de 
heemtuin voorjaarsklaar te maken. Deze keer hoefden we de paden niet 
schoon te maken, omdat we een onkruidbrander aangeschaft hadden.. 
Gelukkig is de proef met de onkruidbrander positief uitgevallen. Er viel 
een zware last van onze schouders en we hebben het hele seizoen geen 
enkele keer de paden hoeven te schoffelen! ☺ We kwamen hierdoor meer 
aan het echte onderhoud van de perken toe. Veel leuker werk! 

 

In de winter 
hadden drie 
heren 
(Gerard, 
Herman en 
Ernst) een 
begin 
gemaakt 
met het 
deels 
omspitten 
van het 
nieuwe 
grasveld, 
om er een 
vlindertuin 
van te 
maken. Na 

een stukje in de krant meldde Ine de Groot zich aan als vrijwilliger om de 
vlindertuin in te planten en te onderhouden met hulp van de 
heemtuingroep. Deze vlindertuin viel in de zomer echt op vanwege de 
mooi gekleurde planten en bloemen!  
De akkerstrook werd verbreed, omdat de proefstrook van 2014 zo mooi 
was. Helaas deden de konijnen zich tegoed aan het malse groen, 
waardoor er bijna geen graan in deze strook groeide. Ook werd er op de 
oudste akker -die het niet meer goed deed door teveel schaduw- een 
‘parkeerplaats’ aangelegd voor planten die we tijdelijk een andere plek 
wilden geven. Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, de heemtuin in 
oktober weer gemaaid. Veel dank daarvoor! 
In november hebben we de houtworm, die in het schuurtje zat, aangepakt. 
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We hebben het hele schuurtje uitgepakt en na behandeling kon alles een 
week later weer terug. Tegelijkertijd hebben we opgeruimd. 
Op de woensdagavond werd er wekelijks door 4-5 personen gewerkt. Op 
de donderdagochtend was er een vast groepje van 5-6 personen. We 
hebben een enkele zaterdag gepland voor groot onderhoud. Twee keer 
hebben we vergaderd, de rest van de communicatie ging per mail of op 
de werkdagen.  
Dit jaar hebben we 3 rondleidingen aangeboden op vrijdagavonden met 
respectievelijk 5, 5 en 22 deelnemers. Daarnaast werden er ook 
rondleidingen aangevraagd door verschillende groepen volwassenen en 
kinderen. Bep Teunissen, Gerard Schulten, Piet Hendriksma en Annet 
van der Veen hebben deze rondleidingen verzorgd.  
 
De heemtuingroep is op bezoek geweest bij 2 heem/natuurtuinen in 
Apeldoorn en Nijverdal, om te kijken hoe die groepen een heemtuin 
runnen. Het was erg leerzaam. Het valt op dat we onze heemtuin wel heel 
mooi vinden als we terugkomen van zo’n uitje. 
Van het subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar het 
tuingereedschap aangevuld, naambordjes en gas voor de onkruidbrander 
aangeschaft, planten en zaden gekocht en houtwormbestrijding gedaan. 
In de verschillende perken staan sinds het seizoen 2015 bordjes met QR 
codes erop. Na scannen van de codes met een mobiele telefoon 
verschijnt er een tekstje met informatie op de telefoon. Deze verhaaltjes 
hangen ook op het infobord.  
 
Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land en zelfs uit het buitenland op bezoek geweest. Enkele plaatsen:  
Zoetermeer, Noorden, 5 mannen uit Meppel die genoten hebben, 
Buggenhout en Maaseik (België). 
Enkele reacties uit het gastenboek:  
“Erg leuke verrassing zo onderweg van ’t één naar ’t andere” 
“Prachtige volkstuin met een grote verscheidenheid aan kruiden, 
bloemen, zeer netjes!!”  
“Walhalla van diverse planten.” 
“Prachtig mooi stukje natuur, erg mooie en kloppende teksten onderweg.” 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag B(l)oeiende bermen 2015 
Er zijn in 2015 geen georganiseerde activiteiten ondernomen wegens een 
gebroken been. Ronald Boerkamp heeft op 25 juni een officiële klacht 
ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team 
Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie wegens het te vroeg 
maaien van de bermen langs de N337. De organisatie en uitvoering van 
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het maaien wordt door Waterschap Groot Salland gedaan. Aangezien het 
waterschap zich in een reorganisatie bevond is afgesproken een en ander 
begin 2016 te bespreken om tot een betere regeling te komen. 
 
Gerard Schulten. 
 
 

Jaarverslag excursies en lezingen 2015 
De meeste activiteiten hebben plaatsgevonden in de eerste helft van 
2015. Het aantal deelnemers varieerde sterk, namelijk van 4 tot 20 
personen. Redelijk wat belangstelling trok de excursie ‘Nieuwe natuur’ te 
Averlo o.l.v. Gerrit Jansen. De lezing over de heemtuin door Annet van 
der Veen kreeg veel belangstelling. Dit jaar hadden we geen eigen 
paddenstoelenexcursie, maar we hebben aansluiting gezocht bij het 
paddenstoelenevenement van IVN Deventer. Dat was zeer geslaagd, 
druk bezocht en er waren zeer veel verschillende soorten te bewonderen. 
Heb je een suggestie voor een leuke excursie, laat het ons weten! Ook 
facebook wordt nu gebruikt voor het aankondigen van excursies e.d. 
 
Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag IJsselnatuurkids 2015 
In 2015 zijn onder leiding van Michiel Faber de IJsselnatuurkids actief 
geweest. Kinderen van groep 5 t/m 8 deden op een aantal 
woensdagmiddagen mee aan de volgende activiteiten:  
Maart: Speuren naar sporen;  
April: Vogels 
kijken;  
Mei: Met foto’s op 
zoek naar planten;  
Juni: 
Waterbeestjes 
bekijken;  
Juli: Adventure 
tocht in de 
uiterwaarden;  
Augustus: Bijen 
kijken bij een 
imker;  
September: Zoeken naar alles wat vliegt, kruipt en kriebelt. De kinderen 
deden ontzettend enthousiast mee en waren helemaal niet bang. Niet 
voor de wespen, bijen, spinnen en pissebedden maar vooral ook niet voor 
vieze handen of natte voeten! 
  

Beestjes vangen 

Foto: Ans Masselink 
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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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Michiel Faber is helaas moeten stoppen met de organisatie van de 
activiteiten, omdat hij het niet kon combineren met zijn nieuwe werk en 
studie. Michiel bedankt voor de leuke middagen voor de IJsselnatuurkids. 
Het bestuur zoekt nu een nieuwe coördinator en ook begeleiders voor de 
IJsselnatuurkids. Het zou toch jammer zijn als we deze groep 
enthousiaste jonge natuurvrienden zouden verliezen.  
Wie meldt zich aan? 
Voor meer informatie, zie de oproep in het begin van dit nummer. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Jaarverslag de Grutto 2015 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2015 vier keer verschenen.  
Naast de papieren versie is de Grutto ook op onze site te vinden. 
De oplage van het blad is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 
namelijk van 246 boekjes naar 254 boekjes. In 2010 was de oplage nog 
185 boekjes per nummer. Er waren in 2015 12 sponsors en 17 betalende 
adverteerders. 
De hoeveelheid kopij was in 2015 vergelijkbaar met de hoeveelheid in 
2014. Mede dankzij de mensen die kopij aanleveren. De ploeg 
gruttobezorgers bestaat uit 13 mensen. Ook hen wil ik graag bedanken 
voor hun inzet. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Voor de jeugd 
Het spuugbeestje 
Wie heeft daar gespuugd? In de lente 
hangen er kloddertjes schuim aan de 
stengels van planten. Net spuug. Midden 
in dat spuug zit een kleine verrassing. Een 
beestje. Het spuugbeestje! Wie had dat gedacht! Dat spuug is zijn nest. 
Het beschermt hem tot hij volwassen is. Tot hij kan vliegen en springen. 
Met een grote sprong springt hij de wijde wereld in. 
Ga eens op zoek naar die spuugklodders. Vanaf april-mei zijn ze te 
vinden. Maar niemand kijkt wat erin verstopt zit, Jij wel he? 
Als het spuugbeestje wordt geboren, lijkt hij al aardig op zijn pa en ma. 
Maar vleugels heeft hij nog niet. Uit het eitje kruipt een jonkie van een 
paar milimeter. Hij prikt zijn snuit in een stengel of een blad. Hij zuigt het 
sap van planten. Spuugbeestjes zijn zuigbeestjes. 
Dat spuug om hem heen maakt hij zelf. Maar spuug is het niet. Want het 
komt niet uit zijn mondje, maar uit zijn kontje! Het is plantensap met nog 
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ander spul. Het jonge spuugbeest pompt er steeds wat lucht doorheen. 
Vandaar al die luchtbelletjes. Net als de belletjes als je met een rietje in 
een glas frisdrank blaast. 
Maak een lentewandeling en zoek spuugbeestjes. Hun 'spuug' zit op 
allerlei planten, zoals gras, koekoeksbloemen en lavendelstruikjes. Het 
spuugbeestje is klein en teer. Hij gaat gauw kapot. Dus... voorzichtig. 
Pluk de stengel met het spuug. Zie je al die luchtbelletjes? De kleur van 
het spuug is ...... Haal wat spuug weg. Bijvoorbeeld met een grasspriet of 
zo. Tatatataaaaa! Daar is het spuugbeestje! Wat doet ie? Zitten, eten, 
kruipen? De kleur van het beestje is ....... 
Zie je zijn ogen? Zo ja, zijn ze groot of klein? En de kleur? 
Het spuugbeestje is een insect. Tel zijn pootjes. Zie je ze alle zes? 
Hoe ziet zijn velletje eruit? Hard, zacht, glad, ruw?  
Het spuug beschermt het spuugbeestje. Het zorgt dat hij vochtig blijft, dus 
niet uitdroogt door de zon. 
En ook.... dat hij mooi 
verstopt zit. Spinnen, 
wespen en vogels zijn gek 
op zo'n sappig beestje. 
Zet je spuugbeestje 
voorzichtig op een andere 
plek. Kijk wat er gebeurt. Heb geduld. Al snel zal hij weer gaan 
bellenblazen. Doet jouw spuugbeestje dat ook? In zijn eigen 'bubbelbad' 
vervelt het spuugbeestje een keer of vijf. Hij eet en groeit. Zijn pootjes 
worden langer en hij krijgt vleugels. Als hij volwassen is dan is hij 
bruingevlekt en ziet hij eruit als op het plaatje hierboven, waarop er een 
op een blad zit. Ook volwassen spuugbeestjes zuigen plantensap. Ze zijn 
zo'n 6 mm lang en supersnel. Je kunt ze niet rustig bekijken. Ze springen 
meteen weg. Sprongen van soms wel 60 cm. Dat is 100 keer hun eigen 
lengte. Doe dat maar eens na! 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Glijdend en glibberend het nieuwe jaar in  
Het nieuwe jaar zijn we ingegaan met lente in 
Zuid Limburg. Bloeiende narcissen, een 
temperatuur van 8 graden en zon in de Limburgse heuvels. In het 
noorden van ons kleine Nederland het tegenovergestelde: code rood 
vanwege ijzel. Daar van de een op de andere dag winterse taferelen. En 
daardoor wijzigingen in de dagelijkse routine met de uitdaging je staande 
te houden op het gladde ijs. 
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De natuur stelt ons 
altijd weer voor 
verrassingen. En 
wij mensen zullen 
ons moeten 
aanpassen. 
Staatsbosbeheer 
heeft (bijna) een 
intensieve 
reorganisatieperio
de achter de rug. 
Per 1 januari 2016 
werken we vanuit 
andere locaties, 
samenstellingen 
en functies. Voor 

de IJsselvallei betekenen de veranderingen o.a. dat ons werkgebied van 
Deventer tot Kampen, uitgebreid is met de IJsselmonding en dat we 
werken als een nieuw samengesteld beheerteam IJsselvallei. Ook voor 
ons dus veranderingen en aanpassingen. Vallen en opstaan hoort bij ijs 
en bij veranderingen. Maar stapje voor stapje komen we verder. Samen 
met de omgeving zetten we ons in om de drie B’s uit onze missie -
beschermen, beleven, benutten-, nog beter vorm te geven. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op en bezoek 
het Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109 in Den Nul. 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2015 - januari 2016 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers XII en I staan voor de maanden.  
Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
2016 Jaar van de kievit  
De kievit is een algemene broedvogel in ons land, zowel op akkers als op 
weilanden. Het aantal broedparen, volgens de laatste schatting in 2011, 
lag tussen de 160.000 en 240.000. Sinds 1990 gaat het niet goed met de 
kievit. Het aantal neemt jaarlijks af met 5%. De voornaamste oorzaak is 
een hoge sterfte van de kuikens en opgroeiende vogels door gebrek aan 
voedsel en waarschijnlijk ook door toegenomen predatie op de kale 
weilanden. De moderne landbouw en veeteelt leidt tot monotone 
weilanden met enkel raaigras, die geregeld gemaaid worden en tot 

Winter in de Duursche Waarden 
Foto: Gerard van Breemen 
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uitgebreide maïsvelden. Voor een stabiele 
weidevogelpopulatie is meer diversiteit in 
plantengroei en landschap noodzakelijk. 
Sovon stimuleert dit jaar in het bijzonder 
onderzoek naar de overleving van kuikens 
en het effect van maatregelen, die 
overleving van de jonge vogels verbeteren. 
 
De waarnemingen 
Kleine zwaan : 19-XII BuW, slaapplaats (2); 
20-I BuW (15). 
Wilde zwaan : 19-XII BuW, slaapplaats 
(30). 
Zwarte zwaan : 25-I BuW (2). Thuisland Australië. Nederlandse populatie 
(40-50 paren) afkomstig van ontsnapte vogels uit parken. 
Grauwe gans : XII-I DuW, BuH, BuW (algemeen maar meestal in kleine 
groepjes). 
Kolgans : XII-I DuW, BuH, BuW, weilanden. De meest talrijke gans; 19-XII 
BuW, slaapplaats (2500-3000). 
Mandarijneend : 24-I Zandwetering bij Holtermanspad (4 paren). 
Kuifeend : XII-I Algemeen en soms talrijk in buitenwaarden, plassen en 
weteringen. 
Krakeend : XII-I Algemeen maar verspreid in buitenwaarden en 
weteringen in kleine aantallen (maximaal waargenomen 32 eenden). 
Smient : XII-I BuW, DuW, weteringen (talrijk). 
Nonnetje : BuW 17-XII (2 man, 5 vrouw); 8-I BuW (8); 13-I BuW (enkele). 
Brilduiker : 13-XII BuW (1 man). 
Grote zaagbek : XII-I Tamelijk algemeen in kleine aantallen (1-8) vooral in 
weteringen en plassen. 
Fazant : 6-XII Fortmond (1 hen). 
Patrijs : I Holstweg (af en toe groepjes, maximaal 8 vogels). 
Aalscholver : 19-XII BuW, slaapplaats (18). 
Grote zilverreiger : 19-XII BuW, slaapplaats (25). 
Zeearend : 8-XII bij veerpont Wijhe (1); 15-XII BuW, bij eerste 
parkeerplaats ri. Zwolle (1); 25-I BuW (1); Waterstraat (1, overvliegend). 
Witgat : 15-XII BuW (2). 
Dodaars : 24-I Zandwetering bij Holtermanspad (1).  
Turkse tortel : 22-I Nijlandstr. Wijhe (nest met twee eieren). 
Bonte specht : 2-I De Gelder (eerste “roffel” gehoord). 
Groene specht : 12-XII Kappeweg (1); I Fortmond (regelmatig). 
Boomkruiper : 17-I Nijlandstr. (1). 
Boomklever : XII-I BvI (regelmatig); 20-I De Gelder (eerste zang). 
IJsvogel : 19-XII Soestwetering, Hamelweg (1); 23-I Zandwetering bij 
Andersonstraat (1); 24-1 Zandwetering bij Holtermanspad (1). 
Bosuil : 13-XII 07:30u De Gelder (zingend paar) Daarna nog geregeld 

Kievit 
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gehoord.  
Grote lijster : 25-I Station Wijhe (zingend); 26-I Tennisbaan, Wijhe 
(zingend). 
Koperwiek : 19-XI BvL (3). 
Kramsvogel : 18-01 Overkempe 
(54). 
Raaf: 28-I DuW, Koreabos 
(gehoord, 1 vogel gezien). 
Tjiftjaf : 18-XII Peperkamp (1). 
Goudhaan : 17-I Nijlandstr., 
Wijhe (1). 
Zwarte mees : 5/15-XII 
Peperkamp (2); 6-I Boskamp (1). 
Staartmees : 12-XII Kappewg (8); I Wijhe, Peperkamp (2-4); 19-I 
Kappeweg (6).  
Glanskop : 27-XII; 6-I; 19-I BVL (telkens 1 vogel).  
Keep : 3-XII BvL (1 man). 
Groenling : 24-XII BvL (2); 18-I Holtermanspad, Boskamp (42). 
Goudvink : 6-XII Fortmond (1 vrouw); 17-I tot enkele dagen later (1-4). 
Putter : 6-XII Overkempe, in els (5); 10-XII De Meenten, Olst (20); 17-I 
Fortmond (kleine groepjes); 28-I DuW (verspreide, kleine groepjes). 
Sijs : 6-XII Overkempe, in els (5); 10-XII De Meenten Olst (40); 14-XII 
Peperkamp (meerdere); 10-I Boskamp (meerdere); 29-I Raalterslag (30). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door George Bergman, Marijke 
Berendsen, Ronald Boerkamp, Hennie Brem, Willem Denekamp, Jose 
Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Jan Klungers, Peter Pol, Wim van Riel, 
Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, Fried Bongers en ondergetekende. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten, tel. 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wat is dit? 
Hier is de oplossing van de vraag in 
het vorige nummer. 
“Dit is een blad van de pruikenboom 
Cotinus coggygria 'Royal Purple'. 
Gezien o.a. de kleur, de vorm en de 
lengte van de steel. De verkleuring is 
geen ziekte, maar is een gewone 
verkleuring die hoort bij het invallen van de herfst.” Dit zegt Leo Roelvink 
met een zekerheid van 98%.  
Je kunt de foto in kleur zien op onze site www.IVN-Wijhe-Olst.nl als je 
deze opzoekt in Grutto nr. 4 2015 of nr. 1 2016.   

Groene specht 
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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. 

 
 


