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Lidmaatschap 
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zeggen bij: Ernst Noordhuis, Bereklauw 35, 8131 GN  Wijhe. 
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Van de redactie 
Het leek of er geen einde zou komen aan de laatste stuiptrekkingen van 
de winter. Lang bleef ik beducht voor nachtvorst of vorst aan de grond en 
stelde ik de aankoop van vorstgevoelige planten uit. Maar nu is eindelijk 
het voorjaar in volle gang. Als ik naar buiten kijk zie ik dat een frisgroene 
kleur overheerst. Alles schiet uit de grond – sommige planten sneller dan 
me lief is - en de bomen beginnen in blad te komen.  
Tijd voor het verschijnen van  dit blad…..!  
Als je het nummer doorbladert zie je dat je weer kunt deelnemen aan 
diverse activiteiten. De rubriek ‘Voor de jeugd’ is dit keer gewijd aan 
vleermuizen. De boswachter is op pad geweest en er zijn weer een 
heleboel vogels gespot in Wijhe en omstreken. Ook is er nieuws uit de 
algemene ledenvergadering. Helaas ook minder goed nieuws, want onze 
penningmeester Ernst Noordhuis stopt. Heel veel dank Ernst voor je werk 
als penningmeester en voor je bijdragen aan de Grutto! 
Het bestuur is nu dus naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Is dat misschien iets voor jou? Kijk dan even verderop onder ‘Gezocht’. 
Daar vind je ook nog informatie over andere functies en werkzaamheden 
binnen onze IVN-afdeling. Kom jij binnenkort onze afdeling versterken? 
 
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. 

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de -grutto -wijhe -olst  
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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. 
 
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.  
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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.  
 
Bezoek de heemtuin 
Elke dag is heemtuin Veermans Hof IJsselflora geopend. Dus je kunt er 
dagelijks terecht voor een ommetje. Je kunt er vrij rondwandelen of vanaf 
een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet niet je naam in het gastenboek te schrijven! 
 
Kom werken in de heemtuin  
Elke donderdagochtend vanaf 9:00 uur zijn er mensen aan het werk in de 
heemtuin. Ook op woensdagavond wordt er gewerkt 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! 
 
Excursie Weseper Enk 
Zondag 10 juli 2016 om 
10:00 uur leidt Gerrit Jansen 
ons over de Weseper Enk. 
Hoe is deze zwarte bult in het 
landschap ontstaan? Die 
vraag zal beantwoord 
worden. 
In een cirkel om de Enk staan 
eeuwenoude boerderijen. De grenzen van de boerenerven worden nog 
steeds gemarkeerd met de Markepalen met het opschrift GXG .Groot en 
Voorster Gasthuis (nu IJssellandschap). 
De wandeling start aan de Scholtensweg in de Plukbloementuin (volop in 
bloei) in Wesepe. Opgeven graag via excursies#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

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 eind  
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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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september/begin oktober 2016 in Wijhe de cursus Beleef de natuur 
dichtbij! op 3 zaterdagochtenden van 9:00–12:00 uur De onderwerpen 
zijn: vogels, bomen en planten. We beginnen met 1 uur binnen en gaan 
dan naar buiten. Data en locatie in Wijhe worden later bekend gemaakt. 
Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 15 personen.  
Opgeven:  
uiterlijk 31 augustus 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. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
Waterbeestjesexcursie 
Waterbeestjesexcursie voor de jeugd tijdens de Slootjesdagen van IVN. 
Zaterdag 11 juni 2016 kan er van 14:00-15:30 uur weer met schepnetjes 
gevist worden naar waterbeestjes bij het infocentrum IJssel in Den Nul. 
Kinderen van 4-12 jaar zijn hier welkom! Kinderen van 4-6 jaar en 
kinderen zonder zwemdiploma graag onder begeleiding van een ouder. 
We gaan de namen van de waterbeestjes opzoeken en zetten aan het 
eind van de excursie de beestjes weer terug in het water. 
Neem, als je die hebt, een schepnetje mee en een witte bak of emmertje 
om de beestjes in te doen. 
Informatie: jeugd#ivn-wijhe-olst.nl of heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Activiteiten elders 
Week van de Invasieve Exoten 
Van vrijdag 17 tot met zondag 26 juni 2016 staan ze in de schijnwerpers: 
uitheemse planten, dieren en micro-organismen die door menselijk 
toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken 
voor natuur, gezondheid, waterbeheer en andere belangen. Denk aan 
bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet, de rode 
Amerikaanse rivierkreeft, de Russische rattenslang en de tijgermug, maar 
dat is slechts een kleine greep uit de honderden soorten die hier 
voorkomen.   

Zwartkop 
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De Week van de Invasieve Exoten gaat van 
start met een symposium. Daarna zullen 
door heel Nederland diverse activiteiten 
rond het thema plaatsvinden. Dit om de 
bewustwording rond dit thema te verhogen 
en om het draagvlak voor de aanpak te 
vergroten.  
Alle georganiseerde activiteiten kun je 
vinden op www.wvdie.nl en 
www.weekvandeinvasieveexoten.nl. 
 
IVN zomerweek 2016  
5 t/m 12 augustus 2016 in 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 
Algemene ledenvergadering 
Helaas waren er weinig mensen aanwezig op de Algemene 
Ledenvergadering op 8 april. Ernst Noordhuis heeft zijn functie als 
penningmeester formeel neergelegd. Vanaf deze plaats willen we Ernst 
nogmaals bedanken voor wat hij als penningmeester, met grote inzet en 
betrokkenheid, gedaan heeft voor de vereniging. We zijn nog steeds op 
zoek naar een opvolger. Als je iemand weet die we kunnen benaderen, 
laat het ons weten. Zie ook eerder in dit nummer onder Gezocht. 
In aansluiting op de ALV nam Jeroen Kloppenburg ons mee in de wereld 
van dierensporen. Zeer indrukwekkend! 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Verslag ALV IVN De Grutto Wijhe-Olst 
Vrijdag 8 april 2016 Het Langhuus te Wijhe. 
Aanwezig: 13 leden. Afgemeld: 4 leden 
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1. Opening  
Hanny opent de vergadering, zoals gebruikelijk met een gedicht. Vandaag 
is het een gedicht van de Vlaamse dichter Roland Jooris:  
Yardbirds 
ik zou die avondlijke / merel in mijn tuin op /  
een tak in een gedicht / willen zetten, maar waarom /  
zou ik, hij zit per slot / van rekening daar waar /  
hij zitten moet: in een / gedicht daarbuiten. 
 
2. Verslag jaarvergadering 25 maart 2015  (zie De Grutto 2 uit 2015) 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag secretaris 

De jaarlijkse districtsledendag 2016 gaat vanwege tijdgebrek van de 
afdelingen Noordwest Overijssel en Peter Adema dit jaar weer niet door. 
Dat is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar. Jaap overlegt in het 
najaar met de Overijsselse afdelingen over voortzetting.  

3.2. Jaarverslagen werkgroepen 
Werkgroep Padden: Margriet meldt dat de werkgroep Padden dit jaar 
voor de 30e keer in actie komt. Dit jaar zijn Onder de Gelder tweemaal 
zoveel padden overgezet dan vorig jaar, ruim 1500 stuks. Ze vraagt het 
bestuur om met de gemeente te overleggen over de mogelijkheid van de 

aanleg van tunnels onder de 
Kappeweg bij de reconstructie door 
het waterschap. 
Werkgroep Boeiende Bermen: Het 
bestuur wordt gevraagd om in het 
overleg met de gemeente meer 
aandacht te vragen voor de 
wegbermen. Ook in verband met 
de paddenstoelen (Atte van den 
Berg). 
Werkgroep Landschapsonderhoud: 
Dit voorjaar is de vogelkers en de 
Japanse duizendknoop in het 

Krijtenbergbosje verwijderd. Verder is in overleg met de gemeente langs 
de Kappeweg overhangende meidoorn afgezet. En er zijn dit voorjaar 
54 wilgen geknot. 
Margriet vraagt aandacht voor een aangevraagde kapvergunning op de 
Noorderkoeslag. Zij zal de informatie naar Hanny sturen. 

3.3. Financieel jaarverslag 2015 
Bij afwezigheid van Ernst geeft Jaap tekst en uitleg bij het door Ernst 
opgestelde financiële jaarverslag. 

3.4. Kascontrolecommissie:  

Hondsdraf 
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Er zijn geen leden van de kascommissie aanwezig. Jaap heeft van Ernst 
begrepen dat de kascontrolecommissie akkoord kon gaan met de cijfers 
en hij wil de leden voorstellen de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt 
voor zijn werkzaamheden. 

 
4. Begroting 2016 
Bij afwezigheid van Ernst presenteert Jaap de begroting 2016 namens 
Ernst. De begroting is mede gebaseerd op de begroting 2015 en de 
rekening 2015. Het bestuur heeft in 2015 besloten om de vergadering 
geen contributieverhoging voor te stellen. Dit ondanks het feit dat de 
landelijke afdracht in 2016 is verhoogd met € 1,35 per lid van € 8,65 tot 
€ 10,-. Het bestuur heeft dit binnen de begroting opgelost. 
De begroting sluit met een negatief resultaat. Overigens was dat in 2015 
ook het geval. In de begroting kan geen rekening worden gehouden met 
giften zoals de RABO bijdrage uit de Hart voor Salland actie.  
De vergadering kan akkoord gaan met de begroting 2016. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie 2016 bestond uit Marth van Roy en Petra 
Verhagen. Als reserve lid was benoemd Mark Hekking. Omdat Petra niet 
kon heeft Mark dit van haar overgenomen. In 2016 bestaat de 
kascontrolecommissie uit Marth en Mark. Als reserve lid wordt benoemd 
Oege Verhagen. 
 
6. Huishoudelijk reglement 
De Landelijke Raad heeft een vernieuwd beleid vastgesteld inzake het 
voorkomen van een seksueel misdrijf en ander ongewenst gedrag binnen 
het IVN. Dit beleid is relevant voor alle afdelingen, maar zeker voor 
afdelingen die werken met kwetsbare groepen: kinderen of andere 
kwetsbare personen zoals ouderen of gehandicapten. 
Alle werkgroepen hebben de brochure In Veilige Handen ontvangen.  
Leden die te maken hebben met kwetsbare groepen moeten een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. 
Het bestuur stelt voor artikel 5 aan het huishoudelijk reglement toe te 
voegen. 
Artikel 5. In Veilige Handen.  
5.1)  Leden van IVN de Grutto gaan respectvol met elkaar en anderen om 
en zij houden rekening met gevoelens, manier van leven, geaardheid, 
leefsituatie, cultuur en gedragingen van elkaar.   
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.  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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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5.3)  Leden die contacten hebben met kinderen of andere kwetsbare 
groepen moeten een VOG (Verklaring omtrent gedrag) kunnen 
overleggen.   
5.4)  IVN de Grutto stelt een vertrouwenspersoon of een 
vertrouwenscommissie aan.   
 
Het bestuur stelt voor akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van 
het huishoudelijk reglement en stelt vervolgens voor Margriet Heuvelink te 
benoemen als vertrouwenspersoon.  
De ledenvergadering gaat hier mee akkoord. 
 
7. Bestuursmutaties  
Ernst Noordhuis heeft aangegeven voortijdig te willen stoppen met zijn 
werk als penningmeester. Het bestuur heeft nog geen opvolger kunnen 
vinden. Zij roept de ledenvergadering op om het bestuur te helpen met het 
zoeken naar een opvolger. 
Zolang er geen opvolger is, heeft Ernst toegezegd de werkzaamheden 
voorlopig voort te zetten echter niet als bestuurslid. 
Jaap is in 2016 formeel aftredend en niet direct herkiesbaar. Gelet op het 
voortijdige aftreden van Ernst stelt het bestuur voor om Jaap voor een 
volle termijn van 3 jaar te herbenoemen. Met algemene stemmen gaat de 
vergadering hier mee akkoord. 
Omdat Ernst niet aanwezig kon zijn in verband met ziekte van zijn 
echtgenote zal het afscheid later plaatsvinden. 
 
8. Rondvraag  
Gerrit Jansen stelt voor om de facebookpagina van IVN Wijhe-Olst ook 
toegankelijk te maken voor alle coördinatoren zodat zij ook de 
mogelijkheid krijgen om zaken op facebook te plaatsen. Hanny zal dit 
overleggen met Margriet Wegman. 
 
9. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit Hanny onder dankzegging van ieders 
inbreng het eerste gedeelte van de ledenvergadering. 
 
Na de pauze heeft Jeroen Kloppenburg de aanwezigen meegenomen in 
de fascinerende wereld van de diersporen en heeft hij zijn passie voor 
diersporen met ons gedeeld. Een enthousiasmerende avond. 
Afgesproken werd de avond te vervolgen met een excursie in het veld. 
Het bestuur zegt toe te proberen dit nog dit jaar te organiseren. Jeroen 
vraagt nog aandacht voor zijn website: www.diersporen.info waar veel 
informatie is te vinden. 
 
Jaap Gerkes, secretaris.  



 14

Voor de jeugd 
Vleermuizen 
Ze heet vleermuis…. maar ze is geen muis. Ze vliegt als de beste…. maar 
ze is geen vogel. Ze heeft ogen… maar ze kijkt vooral met haar oren. Ze 
maakt geluiden… maar vaak kunnen wij die niet horen. Ze houdt van 
slapen… maar meestal niet ’s nachts. Wat is dat voor gek dier? Geen dier 

om bang voor te zijn. Vleermuizen zijn geen vampiers die mensenbloed 
zuigen. Ze vliegen ook niet in je haren, zoals wordt verteld. In veel landen 
worden vleermuizen juist vereerd. Daar zeggen ze: vleermuizen brengen 
geluk!  
Kijk eens naar het skelet van de vleermuis. Haar botjes zijn dun en 
breekbaar. Niet bedoeld om te lopen en te sjouwen. Je ziet een koppie en 
een borstkas. Twee armen met vier reuzenvingers en een korte duim. 
Twee benen met voetjes en vijf tenen. Het lijkt wel een soort mensje – 
maar dan met staart! Tussen al die botjes zit de vlieghuid. Dat is stevig en 
soepel vel. Alleen de voetjes en de duim steken uit. Daarmee klemt een 
vleermuis zicht vast als ze uitrust. Een dwergvleermuis is van kop tot 
staart hooguit 5 cm lang. En met uitgevouwen vleugels 18-24 cm breed. 
In de zomer heb je grote kans om vleermuizen te zien. Bijvoorbeeld de 
‘gewone dwergvleermuis’. Zo heet-ie voluit. Deze dwergvleermuizen 
komen in ons land het meeste voor. Ze leven dicht bij de mensen. Ze 
wonen in en bij de huizen in spleten en gaten. Als het donker wordt, gaan 
ze op jacht. Dan zie je ze rondfladderen. Boven tuinen, parken en vijvers. 
Langs heggen en bosranden. Eerst denk je misschien dat het vogels zijn. 
Maar de meeste vogels vliegen ’s nachts niet. De dwergvleermuis zigzagt 
door de lucht. Met veel bochten en duikvluchten. Soms hangt ze een 
seconde stil… en dan schiet ze weer weg. Pijlsnel. 
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In het donker is weinig te zien. Toch 
vangt de dwergvleermuis elke nacht 
honderden insecten. Vooral muggen. 
Tijdens het vliegen maakt ze piepgeluid. 
Het geluid botst tegen een mug. Dat 
geeft een echo. Aan de echo hoort ze 
precies waar de mug vliegt. Hap, weg 
mug. Een vleermuis kan kijken met haar 
oren. Wij kunnen haar hoge pieptonen 
niet horen. Dat lukt alleen met een 
speciaal apparaatje. Met een batdetector (bat = vleermuis in het Engels). 
Kijk ’s avonds ook eens bij lantaarnpalen. Insecten komen op het licht af. 
En vleermuizen komen op de insecten af. Een kant-en-klare maaltijd bij 
lantaarnlicht! 
Het vrouwtje krijgt één of twee jonkies in juni/juli. Die jonkies zijn niet veel 

groter dan een dikke hommel. Ze drinken 
melk bij hun moeder. Want vleermuizen zijn 
zoogdieren: de enige zoogdieren die kunnen 
vliegen. Na een week of zes zijn de 
dwergvleermuisjes zelfstandig en gaan ze op 
insectenjacht. Net als hun moeder. 
De grootste vleermuizen leven in de tropen. 
Met hun vleugels uitgespreid zijn ze meer 

dan anderhalve meter breed! Griezelig? Ze eten gelukkig geen 
mensenvlees, maar bananen en mango’s. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter  
Zwaluwen 
Boven de Lange Kolk bij Infocentrum IJssel Den 
Nul is het feest. Tientallen zwaluwen scheren over het water. De lange 
tocht vanuit het zuiden hebben ze heelhuids doorstaan. Kortgeleden 
kwamen ze aan. Eerst enkelen en nu voeren tientallen huiszwaluwen 
capriolen uit boven het water. Ze flitsen naar links, rechts, zwenken in een 
bijna haakse bocht, vliegen hoog en laag. In de zogenaamde zeil- of 
klimvlucht achtervolgen ze insecten. Een prachtig schouwspel. In het 
binnenland heb ik nog geen zwaluwen gezien. Maar hier boven het water 
is het zwaluwenlente. 
Karakteristieke nestplaatsen voor huiszwaluwen zijn plekken onder 
dakranden. Vogelwerkgroep IJsselstreek plaatste vorig jaar een 
huiszwaluwtil op het buitenterrein van het Infocentrum. Een heus 
koloniehotel. De dakrand is door de architectuur van de til nagebootst. 
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Ook is rekening gehouden met de voorkeur van de zwaluwen voor een 
witte achtergrond. De oorspronkelijke broedplaatsen waren bergen en 
kliffen. Huiszwaluwen bouwen kwartbolvormige nesten met vlieggaten 
aan de bovenzijde. 
Als de insecten laag vliegen zijn de zwaluwen mooi te bewonderen. De 
witte stuit, het donkerblauw op de 
rug en de kort gevorkte staart. De 
ondervleugels zijn zwart, het 
lichaam en de keel wit. Mooie 
contrasten. Vooral bij een helder 
blauwe lucht en een zonnetje. Ik 
ben erg benieuwd of de zwaluwen 
binnenkort gebruik gaan maken van 
het met zorg gebouwde 
‘huiszwaluwenhotel’ . 
In de Lange Kolk nabij de drijfbrug 
hebben collega’s ook enkele 
nestvlotjes neergelegd voor de 
zwarte sterns. Niet dat de zwarte 
sterns, die rond koningsdag uit het 
zuiden verwacht worden, hier zullen 
nestelen, maar educatief is het wel. 
Onze IJsselnatuurgidsen kunnen zo 
gemakkelijk laten zien wat 
nestvlotjes zijn. Staatsbosbeheer 
legt elk voorjaar tientallen 
nestvlotjes in enkele afgelegen geulen in de uiterwaarden. Hierop krijgen 
de sterns in alle rust jongen en zo helpen we mee aan de instandhouding 
en uitbreiding van de soort. 
Kom het zwaluwen schouwspel bewonderen vanaf het terras van het 
Infocentrum. 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

Verslag excursie Lierderbroek 
Het was op 1 mei even zoeken naar het gemaal op de Gravenweg, maar 
daar stond de koffie voor ons klaar. Met 23 personen, onder leiding van 
Marcel Strijtveen en collega, hebben we een flinke wandeling gemaakt 
door dit prachtige natuurgebied. Voor velen van ons een onbekend 
gebied. Maar wat is het daar mooi! Veel gezien: de kievit, tureluur, grutto 
en wulp, en ook de gele kwikstaart en graspieper. In het gebied werken 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met veel succes samen met 
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Advertentie 

 

 

DE KWEKERIJGIDS 
Meer natuur door minder tuinonderhoud? 

Hoe kun je je tuin tegelijk natuur- en onderhoudsvriendelijker maken? Veel 

mensen denken dat dit kan door het onkruid te laten groeien en het gazon 

niet meer te maaien. Als je lang genoeg wacht kun je niet meer over het gras 

heen kijken en heeft de esdoornopslag je borders in bos verandert. Het is 

niet voor niks dat meer dan 80% van het vele tuinwerk in onze heemtuin 

Veerman’s Hof bestaat uit onkruid verwijderen. Verwaarlozing is niet de 

weg, maar meewerken met de natuur wel.  

Enkele gratis tips: 

1. Richt je tuin in met een grote vijver. De aanleg is prijzig, maar je verdient 

het terug door minder werk en  plezier met vijverplanten en spontaan 

opduikende dieren als padden en libellen. 

2. Gebruik een deel van je gazon om in de herfst veel (honderden indien 

mogelijk duizenden) insectenlokkende voorjaarsbollen te planten. Denk 

dan aan crocussen, kievitsbloemen (liefst op klei), scilla’s en prairielelies 

(camassia). Tot een maand na de bloei mag je ze echter niet afmaaien, ze 

moeten dan met hun blad energie opdoen voor volgend jaar. Het liefst 

staan ze bij elkaar tussen dunnig gras, wat schaduw en mos daar is geen 

probleem. 

3. Let op de tekenen die de plant geeft. Als bladen van een soort voortijdig 

geel worden, verplant ze dan meteen naar een plek waar ze het beter 

naar de zin heeft en nieuw groen blad kan maken. Misschien mislukt het, 

maar het is beter dan niks doen. 

4. Hoe klein uw tuin ook is zet er tenminste één echte, bladverliezende 

boom in. Zo’n huisboom geeft hoogte aan de tuin en toont de wisseling 

van de seizoenen door het uitlopen van het blad, de bloei, de herfstkleur 

en het wintersilhouet. Er is veel keus, eetbaar of voor de sier. 
 

Als u niet genoeg hebt aan deze tips kunt u meer en specifieker tuinadvies 

van mij krijgen. Keuze van planten specifiek voor de grondsoort en ligging 

van de tuin en rekening houdend met uw groene wensen, zoals bijvoorbeeld 

sfeer, bloeiseizoen en hoeveelheid werk. Ik ben op de hoogte van de beste 

en goedkoopste adressen voor de aanschaf van plantgoed, online of op een 

kwekerij. Mijn IVN-De Grutto-ledentarief is € 20,- voor een adviesbezoek aan 

uw tuin + 10% van de kosten van het geadviseerde plantgoed. 
 

Piet Hendriksma, Wijhe 

tel. 0570-525657, email: dekwekerijgids#gmail.com 
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deelnemende boeren. Er wordt later en meer gevarieerd gemaaid. De 
waterstand op een deel van 
de grond wordt in de lente 
verhoogd. Er wordt 
bemest met ruwe stalmest. 
Het effect van predatoren 
wordt goed in de gaten 
gehouden met camera's. Zie 
ook een korte impressie van 
Rob Boon op facebook. 
 
Hanny van der Werff. 
 
 

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 II, III en IV staan voor de maanden. 
Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
De periode februari-april wordt gekenmerkt door het vertrek van de 
wintergasten en aankomst van de zomergasten. De hieronder 
aangegeven “eerste waarnemingen” komen overeen met de landelijke 
waarnemingen en zijn dus representatief voor onze streek. Wat opvalt zijn 
de waarnemingen van kepen. In vorige jaren werd deze vogel zelden 
gezien. De vele waarnemingen van zeearenden, soms als een paar 
schept grote verwachtingen. Waarschijnlijk zijn de vogels nog te jong om 
te broeden en moeten we nog enig geduld hebben. 
 
De waarnemingen  
Zwarte Zwaan:  13-IV BuW (2). 
Grauwe gans: Talrijk langs de IJssel. Vanaf medio april families met 
kuikens. 
Toendrarietgans: 6-II Fortmond (2-3); 29-II Scherpenzeelseweg 
(ongeveer 50) tussen Kolganzen. 
Kolgans: De overwinteraars zijn in de loop van maart naar hun 
broedgebieden vertrokken. 
Nijlgans: 15-III De Gelder (paar); IV Fortmond, Roetwaard (twee paren) 
bij buizerd/haviknesten. Nijlganzen broeden in roofvogelnesten, vaak na 
verjaging van de roofvogel. 
Bergeend: 3-IV Fortmond (2); 3-IV Duur, Zandwetering (2); 14-III 
Fortmond, waterberging (8); 16-IV BuW (paar). 
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Mandarijneend: 29-I Zandwetering, Holtermanspad (1 paar); 30/III-1/2/IV 
Zandwetering, Leeuwenbrug en omgeving (paar). 
Kuifeend: II-IV Aanwezig in klein aantal in buitenwaarden en weteringen. 
Grote zaagbek:  6-II Soestwetering, Bruinsbrug (1 vrouw, 2 man); 7-II 
Soestwetering, Broekland (paar); 14-III Soestwetering, Rietbergweg 
(paar). 
Krakeend: II-IV tamelijk algemeen, in IV veel minder waargenomen 
wegens broeden; 16-IV BuW (vrouw met 7 kuikens). 
Smient: Zeer talrijk in februari tot medio maart, daarna afnemend. Geen 
waarnemingen in april. 
Pijlstaart: 31-III BuH (4-5 paar); 31-III Molenpolder, Herxen, Windesheim 
(paar). 
Zomertaling: 31-III BuH (4-5 paar). 
Wintertaling: 31-III BuH (3-4 paar). 
Dodaars: 7-II Soestwetering, Hamelweg, stuw (5); 25-II Soestwetering, 
Hamelweg (2), 27-II Rietbergweg (1); 22-III Soestwetering, Hamelweg (1), 
Rietbergweg (1). 
Fuut: II-IV tamelijk 
algemeen in 
buitenwaarden en 
plassen. 
Aalscholver : I-IV 
algemeen in 
buitenwaarden en 
plassen. 
Grote zilverreiger: 
10-I landelijke 
slaapplaatstelling (bij 
parkeerplaats langs N337) gaf 25 reigers. Een tweede telling op 20-II gaf 
15 reigers. Dit zijn min of meer normale aantallen. De zilverreigers zijn nu 
naar hun broedgebieden vertrokken en komen na augustus weer terug. 
Kleine zilverreiger: 15-III Rietbergweg (1), een vroege 
voorjaarwaarneming. 
Blauwe reiger:  IV BuW tegenover 1ste parkeerplaats N337 richting 
Zwolle (3 bewoonde nesten). 
Smelleken: 18-II Wijhe, Vettewinkelweg (1 man) jagend op zangvogels. 
Sperwer: III-IV jagend in tuinen Krijtenberg (3-4 waarnemingen). De 
sperwer vliegt waarschijnlijk in vanuit de Gelder. 
Zeearend: III-IV Geregeld waargenomen in Fortmond en langs de IJssel 
(1 of 2 vogels). Op 28-IV waren het een mannetje, dat zijn vijfde jaar in 
ging en een vrouwtje haar derde jaar. Zeearenden worden geslachtsrijp in 
hun 4-5de jaar.  
Waterhoen:  7-II Soestwetering, Hamelweg stuw (1); 27-II Rietbergweg 
(1); 3-IV Duur, Zandwetering (2); II-IV Wijhe, geregeld in heem- en 

Zeearenden 

Foto: Ad ten Hoopen 
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pastorietuin. 
Waterral:  5-III DuW (gehoord). 
Kievit:  5-II Waterzuivering Olst (200); 26-II Boskamp, Dingshofweg (5); 
28-II Hengforderwaarden (30); 3-IV Wolbroeken, maïsakker (veel), 
Fortmond (veel). 
Scholekster: 24-II BuW (2); 26-II Wijhe, tennisbanen (gehoord); 3-IV 
Wolbroeken, inlaat (paar); 3-IV Soestwetering, Wijhese weg (2). 
Slaapplaats bij haven op19-III gaf 50 vogels, een herhaling op 9-IV gaf 20 
vogels. In vorige jaren lagen de aantallen rond 70-100 vogels. De 
werkzaamheden voor de ontstening van de oever hebben de vogels 
waarschijnlijk afgeschrikt. De februariwaarnemingen geven het begin van 
de voorjaarstrek aan. De aantallen nemen geleidelijk aan toe en de vogels 
vormen slaapplaatsen. In april verspreiden de vogels zich naar hun 
broedplaatsen. 
Grutto: 31-III Molenpolder, Herxen, Windesheim (60). 
Kemphaan: 22-IV; BuW (6). 
Wulp: 10-III Fortmond (2); 22-III BuW (2); 9-IV Wijhe, haven (2). 
Tureluur: 31-III dijk bij Windesheim (ongeveer 10). 
Oeverloper:  22-III BuW (1). 
Bosuil: 7-IV De Gelder (gehoord). 
Ransuil: 6-IV Wijhe, Peperkamp, hulstboom bij huis langs fietspad naar 
zwembad (1-2). 
IJsvogel: 3-IV Soestwetering, Vloedgraven (1); III Zandwetering bij stuw, 
13-III Zandwetering, Onder de Gelder (1). 
Groene specht: IV De Gelder, Kappeweg; De Haere,(gehoord en 
gezien). 
Grote bonte specht: Tamelijk algemeen. In IV “roffelen”ze vaak. 
? Kleine bonte specht: 11-IV Fortmond (1 vrouw). 
Boerenzwaluw: 3-IV Fortmonderweg (2) eerste waarneming. 
Roodborsttapuit: 31-III Molenpolder, Herxen, Windesheim (paar) eerste 
waarneming. 
Boomkruiper: 17-II Olst Koekoekspad (1); eind III/begin IV Wijhe, 
Akkerwinde (1). 
Raaf: 4-II Kappeweg (2) overvliegend. 
Nachtegaal: 14-IV Fortmond parkeerplaats, steenfabriek (zingend). 
Gele kwikstaart: 3-IV Middel, langs Soestwetering, eerste waarneming. 
Deze kwikstaart overwintert in tropisch Afrika. De voorjaarstrek begint 
eind maart en bereikt zijn hoogtepunt in de tweede helft van april.  
Witte kwikstaart: 1-III Wijhe, haven (1); 10-III Fortmond (25 ); 14-III 
Rietbergweg (8), Fortmond, waterberging (6); 25-III Kappeweg (1). Deze 
vogel overwintert in Zuid Europa/Noord Afrika. De voorjaarstrek begint 
medio februari en bereikt in maart zijn hoogtepunt.  
Grote lijster: 7-II Kappeweg,(1, zingend); II-IV De Gelder geregeld 
gehoord. 
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Zwarte roodstaart: 30-III Kappeweg (1) eerste waarneming. 
Gekraagde roodstaart: 25-IV Kappeweg (1, gehoord) eerste 
waarneming.  
Kramsvogel: 15-II Lt Andersonstr (4-5); 17-II Boskamp, sportvelden (25); 
27-II Hamelweg (30). 
Braamsluiper: 10-IV Wijhe, Krijtenberg (1, zingend), eerste waarneming; 
BuW 10-IV (zingend) eerste waarneming. 
Zwartkop: 4-IV DuW (1) eerste 
waarneming; 6-IV Kappeweg (1). 
Tjiftjaf: 30-III BvL (1) op grond, eerste 
waarneming; 3-IV Boerhaarse weg en 
omgeving (veel). 
Fitis: 3-IV DuW (1) eerste waarneming, 
daarna algemeen. 
Staartmees:  5-II Boskamp (2); IV Wijhe, 
Krijtenberg (verschillende waarnemingen). 
Zwarte mees: Wijhe, Akkerwinde 3-IV (1). 
Glanskop: 19-II BvL (1); 29-II BvL (1); 1ste helft III Raalterweg bij Oude 
Raalterweg (2 zangposten aan beide zijden); 27-III De Gelder(1). 
Keep: 15/16-III BvL (1); 23-III Wijhe, Akkerwinde (1); 25-III BvL (1). 
Groenling: 29-II BvL (1); eind III/begin IV Wijhe, Akkerwinde (8); 4/12-IV 
BvL (1). 
Putter: 4-II Olst, Buitenwaarden 20-30; 6-IV Kappeweg (10); 18-IV 
Krijtenberg, camping (2). 
Kneu: 13-IV Herxen, bij Paddepol (paar). 
Sijs:  4-II Olst, Buitenwaarden (20-30); 20/II-7/III Wijhe, Broekslag (max. 
6); 26-II Wijhe, Nijlandstr. (2); 15-III BvL (1); eind III/begin IV Wijhe, 
Akkerwinde (8). 
Appelvink: 6-III Wijhe, Akkerwinde (1); 28/29-IV (1 man). 
Rietgors: 31-III BuH(1) eerste waarneming. 
De waarnemingen zijn gedaan door, Marijke Berendsen, Jose Eijkelkamp, 
Margriet Heuvelink, Ina Hascher, Jan Klungers, Marion Krooi, Marian 
Lijftoght, Marina Menger, Wim van Riel, Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, 
Alice Sotthewes, Annet v.d. Veen en ondergetekende. 
 
Contact adres vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
Er heel veel informatie te vinden is over (AH)moestuintjes op 
https://moestuintje.ivn.nl. IVN wil jou laten ontdekken hoe spannend, 
makkelijk, leuk en dichtbij de natuur is. Want in je moestuintje ontdek en 
leer je echt iedere dag wat nieuws! 

Appelvink 
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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   VACANT  
  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
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  
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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. 

 
 


