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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: Ernst Noordhuis, Bereklauw 35, 8131 GN  Wijhe. 

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de -grutto -wijhe -olst  
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Van de redactie 
Half september en tropisch warm! In de tuin is het erg droog. De planten 
laten hun bladeren hangen en snakken naar water. Is de 
klimaatverandering nu echt een feit? Omdat ik niet zo gek ben op hitte, 
heb ik me binnen verschanst achter geblindeerde ramen. Tijd om te 
werken aan 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 
eikels. De IJsselboswachter heeft een speciaal vogelnestje gevonden en 
er zijn weer een heleboel vogels gespot in Wijhe en omstreken. Je vindt 
zelfs tips voor een natuurreis in dit nummer.  
Het bestuur is nog steeds 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-afdeling 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?  

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



 4

Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Zaterdag 5 november  
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen 
nodig om de heemtuin “Veermans Hof 
IJsselflora” helemaal winterklaar te maken. Dat 
doen we op Landelijke Natuurwerkdag, 
zaterdag 5 november van 9.00-12.30 uur. 
IEDEREEN kan komen helpen, GROOT en 
klein, ouder + kind, broer + zus, vriend + 
vriendin, single, team, bestuur, het maakt niet 
uit! Ook geschikt voor maatschappelijke stage.  
Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je 
van harte welkom!   
We harken al het blad weg en brengen het 
maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er gesnoeid, worden er naambordjes 
schoongemaakt, routepalen en het infobord verwijderd etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je hebt een kruiwagen 
en werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade 
met zelfgebakken taart erbij!  
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of 
bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl.  
 
 

Activiteiten elders 
Paddenstoelenexcursie  
IVN Raalte organiseert op 23 oktober 2016 een paddenstoelenexcursie. 
Deze gezinsexcursie start om 14:00 uur op de hoek Knapenveldsweg – 
Vidalweg? Kijk uit naar de IVN vlag!  
Onder leiding van een gids maken jullie een wandeling door het bos van 
het Reelaer. Leuk voor kinderen met hun (groot) ouders.  
Kijk ook op www. ivn.nl/raalte voor verdere informatie 
 
Vogelvoederactiviteit voor kinderen  
IVN Raalte organiseert op zondag 28 december 2016 voor kinderen van 
6 tot 12 jaar de activiteit: boomstammetje vullen met vogelvoer en pinda’s 
rijgen. Bijvoederen van vogels is leuk en leerzaam omdat ze van heel 
dichtbij kunnen worden bekeken. Leg of hang het voedsel dicht bij een 
raam, dan zijn de vogels mooi te zien.  
Kosten: vrijwillige bijdrage.  
Aanmelding tot en met 27 december. 
Kijk voor de locatie en voor aanmelding op www.ivn.nl/raalte.  
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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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Van het bestuur 
Het bestuur heeft nog steeds dringend versterking nodig. Bij deze 
nogmaals een oproep aan alle leden. Zie ook onder 'Gezocht' elders in dit 
blad. En weet je iemand die we kunnen benaderen, laat het ons weten. 
 
In samenwerking met de Historische Vereniging hebben we eind juli een 
rondleiding gehad door de heemtuin onder leiding van Gerard Schulten 
om vervolgens een rondwandeling rondom de stationsweg te maken 
onder leiding van Marina Menger van de Historische Vereniging. Een 
mooie combinatie van cultuur en natuur. Als eerbetoon aan de vorig jaar 
overleden Jan Veerman, die voor beide verenigingen immers veel 
betekend heeft.  
 
In mei is er een overleg geweest over het maaibeleid van de bermen en 
dijken. Vorig jaar, eind juni 2015, heeft Ronald Boerkamp het waterschap 
er op gewezen dat de in juni 2015 uitgevoerde maaiactiviteiten niet in 
overeenstemming waren met de gedragscode. Er is nu afgesproken dat 
bepaalde gedeeltes later gemaaid worden. 
 
Op 26 oktober staat weer een overleg met alle werkgroepen gepland. 
Zoals afgesproken doen we dit nu in ieder geval 2 maal per jaar in plaats 
van 1 keer per jaar. Dit overleg vindt plaats op ’t Hamel. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Ga mee op een reis van de KNNV 
De Algemene Reiscommissie van de KNNV organiseert jaarlijks circa 
12 reizen zowel binnen als buiten Europa. Ook leden van het IVN kunnen 
mee met deze reizen.  
De reizen zijn toegespitst op een of meerdere thema’s zoals planten, 
vogels, vlinders, geologie. Je weet dan dat de mensen die meegaan 
dezelfde interesse hebben. De reisdoelen en de aard van de excursies 
worden aan het thema aangepast, maar er is ook aandacht voor andere 
thema’s en bezienswaardigheden in de buurt. De groepsgrootte is 
maximaal 16 personen. Slechts in bijzondere gevallen 20 personen met 
2 reisleiders. De overnachting is in of dichtbij natuurgebieden, in 
behoorlijke maar niet te luxe accommodaties. Een en ander hangt af van 
de mogelijkheden die een land biedt. In, voor de KNNV-reisleiders, minder 
bekende streken wordt een regionale gids ingeschakeld. Dit is vrijwel altijd 
het geval bij verre bestemmingen. Voor of na het avondeten worden de 
ervaringen van de dag doorgenomen en wordt het programma van de 
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volgende dag besproken. Degenen die dat willen kunnen gezamenlijk 
planten determineren, vogellijsten opstellen etc. Maar niets is verplicht.  
 
Je kunt alle informatie vinden op de website van de KNNV onder het 
kopje ARC-Reizen. Hier kun je foto’s bekijken van reizen en ervaringen 
van deelnemers. De reizen voor 2016 (en één voor 2017) gingen of gaan 
naar o.a. Wit-Rusland, Oostenrijk, Oost-Polen, Sri Lanka en Namibië. Ook 
hebben ze  actieve kampeervakanties in schitterende natuurgebieden in 
Nederland en Europa.  
Een KNNV-reis, gewoon eens doen !  Ik ben als IVN-lid in december 2015 
mee geweest met een 12-daagse reis naar Marokko en vond deze reis 
zeer geslaagd. Wilt u meer informatie over mijn ervaringen, dan kunt mij 
bellen of mailen. Zie achterin dit nummer.  
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Voor de jeugd 
Eikels 
Opeens…. Hé, een tik op je kop. Je schrikt en kijkt omhoog. Ha ha, je 
staat onder een eikenboom! Het is herfst en eiken hangen vol met eikels. 
Eikels zijn de zaden van de eik. In de herfst zijn ze bruin en rijp. Ze vallen 
op de grond… of op je kop. 
Uit een eikel kan een nieuwe eik groeien. Onder een eik is weinig licht en 
ruimte. Als eikels daar blijven liggen, kunnen ze niet goed groeien. Om 
een mooie grote eik te worden, moeten eikels op reis! Hoe? Lees maar 
verder. 
Eikels zijn heel voedzaam. Zodra de eikels vallen staan dieren klaar om 
ze op te peuzelen. Of ze nemen eikels mee om te begraven. Dieren 
leggen een wintervoorraad 
aan. Eekhoorns, gaaien en 
bosmuizen begraven in de 
herfst kilo’s eikels. De eikels 
gaan op reis, ver weg van hun 
boom. Niet alle eikels worden 
later opgegraven. Geluk voor 
de eikel en de eik. Uit zo’n 
vergeten eikel kan een nieuwe 
eikel gaan groeien. 
Ga op zoek naar eikels. Bekijk 
een paar eikels. Kraak een eikel open en wat zie je? Wat valt je op? 
Als je veel rauwe eikels eet, is dat niet gezond. Een klein stukje proeven 
kan geen kwaad. En? Hoe smaakt het? 
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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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In een eikel zit looizuur. Dieren zoals paarden, schapen en honden 
kunnen niet tegen looizuur. Van veel eikels eten, vooral onrijpe, groene, 
worden ze ziek. Ook mensen eten eikels. Ze bakken eikelbrood of  
eikelkoekjes. Maar eerst moeten ze de eikels in water weken en koken, 
tot het looizuur eruit is. 
Herten en zwijnen zijn dol op eikels. 
Ze kunnen goed tegen looizuur. Ook 
de eikelboorder houdt van eikels. 
Dat is een kever met een lange 
snuit. Ze boort een gaatje in een 
eikel en legt er eitjes in. De larven 
eten de eikel leeg. Vind je holle 
eikels, dan is dat vaak het werk van 
de eikelboorder.  
 
Wat kun je met eikels doen? 

 
Fluiten  
Leg je duim over de holte van de eikeldop. Hou 
aan de bovenkant een klein v-tje open. Zet je 
lippen tegen de knokkels van je duim. Dan blazen.  
 
Zaaien 
Neem een potje met aarde. Leg een eikel op de 
aarde, beetje aanduwen. Wat bladeren 
eroverheen leggen. Zet het potje in de tuin of op 
het balkon. In de lente heb je je eigen eikje.  
 
Verven 
Haal de dop van de eikels. Verf de eikels. Met een 

naald een gaatje in de dop prikken. Draadje erdoor. Met een druppel lijm 
vastplakken.  
 

 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
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Op pad met de IJsselboswachter 
Bloeiend vogelnestje 
Op de overgang van zomer naar herfst is er nog 
steeds veel te beleven aan kleuren en geuren. 
De zomerbloeiers bloeien nog. Tegelijkertijd 
kondigt de herfst zich al voorzichtig aan in de 
paarsgekleurde heide en in de felrode bestrossen van de lijsterbes. Alle 
planten gaan na een zomer vol groei en bloei in het zaad. Elk jaar vind ik 
het weer wonderlijk hoeveel manieren van zaadverspreiding en soorten 
zaadvormen er zijn. Van luchtige paardenbloemparachuutjes tot en met 
de zware vallende walnoten. Van zaadjes in flinterdunne vliesjes tot en 
met zaadjes met weerhaakjes die in vachten van dieren of sokken van 
wandelaars vervoerd worden. 

 
Op dit moment staat de wilde peen prachtig in bloei en in het zaad. De 
peen is een schermbloemige. Tijdens de zaadvorming verandert het witte 
platte scherm echter van vorm. Bij een uitgebloeid en zaadvormend 
exemplaar zien we dat het scherm met vruchten zich naar boven tot een 
holte vervormt. Het scherm lijkt dan op een vogelnestje. Aan de zaadjes 
zitten kleine weerhaakjes. Al in 1485 vindt men in het boek ‘Gart der 
Gesundheit’ de naam Fogelnest. Zaad en wortel worden al eeuwen lang 
in de geneeskunde gebruikt. De zondagse naam Daucus carota verwijst 
er naar. Daucus komt van het Griekse daio en wil zeggen: ik verwarm, 
omdat de zaden een verwarmende invloed hebben. En carota van de 
saffraankleurige penwortel (caroteen). De gedroogde wortel werd vroeger 
ook gebruikt als surrogaat voor de toen dure koffie. 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
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Advertentie 

 

 

DE KWEKERIJGIDS 
 

Heemtuin-vrijwilliger Piet Hendriksma (62 jr.) heeft klaarblijkelijk niet 

genoeg aan Veermans hof en wil zijn kennis graag ter beschikking stellen aan 

de lezers. Hieronder neemt hij u als kwekerijgids mee naar de bollen. 
 

Het tuinseizoen begint altijd later dan je wilt en houdt eerder op dan je 

hoopt. Nu hebben we voor de heemtuin alweer een afspraak gemaakt om 

deze herfst alle kruidachtige planten te laten maaien met de bosmaaier. De 

man met de zeis komt. Daarna gooien we in november via de 

vrijwilligersactie NL-Doet alle herfstblad en ander plantenafval op de 

composthoop en gaat het tuinhek dicht.  

Toch is het najaarslicht heel mooi en krijgen we nog de herfstkleuren en        

-bessen. Maar tegelijkertijd is het tijd om in uw eigen tuin rond te kijken, 

met in uw achterhoofd de vraag:  
 

'Hoe kan ik het tuinseizoen 2017 vervroegen'? 
 

Bollen zijn daarop het antwoord. Ze hebben in de loop van dit jaar inwendig 

al wortels, blad en vooral bloemen aangelegd, zodat ze bij een milde 

winterweek uit kunnen lopen en kort daarop de eerste kleuren laten zien. 

Als je dicht genoeg bij huis veel bij elkaar plant hoef je niet eens naar buiten 

om toch blij te worden. Veel van deze bollen zijn geschikt voor verwildering. 

Ik denk behalve aan crocussen en sneeuwklokken aan paarse 

wintercyclamen, blauwe Scilla's (de gewone en de oosterse sterhyacinth), de 

gele winterakonieten, het witte lenteklokje, de geblokte kievitsbloemen, de 

wit-paarse sneeuwroem en de gele en witte bosanemonen.  
 

Het is belangrijk nu op internet of in de catalogus uw bestelling te plaatsen. 

Natuurlijk kun je bij het tuincentrum langsgaan om daar een zakje bollen te 

kopen, maar vaak hebben ze uw gewenste soort niet of in uitgedroogde 

toestand of in veel te kleine aantallen. Bovendien is bestelling bij de 

groothandel vaak veel voordeliger, een dubbeltje per bol komt voor. 
 

Als u er zelf niet uitkomt kom ik graag een keer bij u langs voor advies. Om 

de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn € 10 per adviesuur en 10% 

bovenop de geplaatste bestelling.  

 

Piet Hendriksma, Wijhe 

tel. 0570-525657, email: dekwekerijgids#gmail.com 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Mei - augustus 2016 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe; DuW = Duursche waarden; BvL = Boskamp, van 
Laakstraat. De Romeinse cijfers V,VI,VII en VIII staan voor de maanden. 
Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
Het broeden van uilen, roofvogels, stadsvogels en weidevogels wordt te 
zijner tijd besproken door de betreffende werkgroepen. De patrijs en de 
Vogelatlas hebben een eigen rapportagesysteem. 
 
De hieronder vermelde waarnemingen zijn gedaan door IVN leden. Veel 
waarnemingen in onze streek worden ook gerapporteerd op 
Waarneming.nl. Ik heb voor sommige soorten ook verwezen naar 
Waarneming.nl. De vraag is of dit meerwaarde heeft. Suggesties hoe en 
wel of niet met deze waarnemingen om te gaan zijn welkom. 
 
De waarnemingen  
Zwarte zwaan : 23-VIII Herxen (1, overvliegend). 
Grauwe gans : V-VIII BuW, BuH, DuW (broedvogel, overzomeraar en 
ruiend in groot aantal). 
Grote Canadese gans : V-VIII BuW, BuH, DuW (geregeld een of meer 
paren soms met onvolwassen vogels. Ook groepen van 10-40 ganzen. 
23-VIII BuW (ongeveer 40).  
Nijlgans : V-VIII BuW, BuH, DuW (geregeld een of meer paren, groepen 
van 10-30 in VIII). 
Bergeend : 2-V DuW (11). Opvallend weinig waarnemingen dit jaar. 
Krakeend : V-VIII (tamelijk algemene broedvogel in klein aantal in plassen 
langs IJssel. Bijna volwassen jongen vooral in VIII). 
Kuifeend : V-VIII Plassen langs IJssel en weteringen (algemene 
broedvogel). 
Fazant : 2-V Bij Kotterikbrug, Soestwetering; 5-V Hamelweg (1 haan); 8-V 
Fortmond (2 hanen). 
Patrijs : 8-VIII Olst volkstuinen (4). 
Fuut : V-VIII tamelijk algemeen in klein aantal in plassen langs IJssel. 
Dodaars : 23-VIII BuH (paar met 3 donsjongen). 
Aalscholver : V-VIII BuW, BuH, DuW (algemeen, broedvogel in DuW). 
Kwak : 7-VIII DuW bij vogelhut (1).  
Grote zilverreiger : medio juli-augustus buitenwaarden IJssel en 
weilanden, (bijna altijd aanwezig soms aantallen van 10-15, bij 
uitzondering groter), 10-VII BuW (50+); 19-VII Hengforder waarden (43). 
Blauwe reiger : V-VIII BuW, BuH, DuW en buitengebied, broedvogel 
BuW, BuH en DuW. 
Ooievaar : 21-VII Barlose weg, Den Nul (16); 5-VIII Den Nul (ca. 50). 
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Lepelaar : medio juli-augustus Buitenwaarden IJssel. Enkele of kleine 
groepjes van 5-10 vogels; 20-VII Olsterwaarden (11); 16-VIII BuW (16); 
23-VIII (9). De waargenomen vogels hebben waarschijnlijk op de 
Waddeneilanden en Oostvaardersplassen gebroed en trekken nu met hun 
nakomelingen geleidelijk aan naar de overwinteringsgebieden in Zuid-
Europa en West-Afrika. 
Visarend : 28-VIII Herxen,vogelhut (1); 30-VIII Den Nul-De Zaaj (1). 
Waarschijnlijk Scandinavische vogels op weg naar het zuiden. 
Zeearend : V-VIII Diverse waarnemingen van onvolwassen vogels in 
buitenwaarden IJssel (ook via waarneming.nl). Nog geen broedpogingen 
waargenomen. 23-VIII BuH, Windesheim (3x waargenomen op 
verschillende locaties). 
Rode wouw : 6-V Wijhe, Vettewinkelweg, jagend, vliegend richting 
Boerlestraat, Kloosterstraat; 20-VII Olsterwaarden (1). 
Bruine kiekendief : juli-augustus Buitenwaarden en landbouwgebied. 
Geregeld jagend waargenomen; 7-VII Holstweg (1);10-VIII Holstweg (2 
vrouwtjes jagend) (ook via waarneming.nl). Waarschijnlijk vogels op trek 
naar de wintergebieden (Zuid Europa; Sahel).  
Wespendief : 5-VIII volwassen vogel vliegend met raat; 10-VIII De Gelder 
(gehoord); 10/11 VIII (2, waargenomen). 
Boomvalk : 8-V Kleigaten Herxen (4); 23-VIII plas bij Windesheim (1). 
Waterhoen : V-VIII BuW, BuH, DuW (broedvogel in klein aantal); 23-VIII 
BuH (1 onvolwassen). 
Meerkoet : V-VIII BuW, BuH, DuW, Weteringen (algemene broedvogel). 
Scholekster : V-VI weilanden en akkers (verspreid voorkomende 
broedvogel). 
Kievit : V weilanden en akkers (verspreid 
voorkomende broedvogel); 13/14-V Kleistraat 
(adult met kuiken); VI-VIII Buitenwaarden, 
weilanden (groepen 20-100 vogels); vroege trek, 
ook vogels uit Oost Europa; trekpauze, rui). 
Witgat : 23-VIII BuW (4). 
Grutto : 5-V Schippershuizen, langs 
Soestwetering (1 staand op paal). 
Wulp : 5-V Schippershuizen (1). 
Visdief : Soestwetering, Hamelweg 4-V (2, voorjaarstrek). In juni/juli 
vissende vogels, waarschijnlijk broedend op daken van industrieterrein 
Zwolle; juli/augustus herfsttrek. 
Zwarte stern : 14-VII BuH (2 adult, 3 onvolwassen). 
Koekoek : 2-V DuW (gehoord); 8-V Fortmond (gehoord). 
Ransuil : 4-VI Krijtenbergbos (nest met 3-4 jongen); 2-VIII Krijtenberg, 
Akkerwinde, in tuin (1).                                                              
Gierzwaluw : Wijhe 2-V (5) eerste waarneming; 3-V Wijhe nestkast 
bezoekend (1). 
 

Kievit 
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IJsvogel : 7-VIII DuW Vogelhut (2); 14-VIII Wijhe, Park (1); 23-VIII BuH 
(2); 23-VIII vogelhut Windesheim (2). 
Zwarte specht : 18-VIII De Gelder (1, eerste waarneming). Deze specht 
komt in de bossen rond de Zoogenbrink voor. 
Groene specht : Vanaf 2005 geleidelijk aan toegenomen in Olst-Wijhe; 
10-VII BvL (1, eerste waarneming). 
Grote bonte specht : V-VIII (Tamelijk algemeen in bossen en 
buitenwaarden, ook BvL. 
Middelste bonte specht : Dit jaar niet meer gehoord/ waargenomen. 
Gele kwikstaart : V-VIII (tamelijk algemeen in buitenwaarden, soms in 
buitengebied. 
Zwarte roodstaart : V Olst, Aardenhuizen 2 paar, broedend; VI nest, in 
schuur Holstweg. 
Gekraagde roodstaart : 25-V Hoenlose weg (broedvogel?). 
Roodborsttapuit : V Rietbergweg (paar); Bremmelerstraat (2); 28-VI 
Daslever (2 volwassen, 3 juveniel). 
Grote lijster : 8-V Fortmond (nest). 
Braamsluiper : 2-V Kappeweg (1); 2-V Wijhe, tuin (1); 10-V De Gelder (1). 
Grasmus : V-VII BuH, BuW, DuW (tamelijk algemeen). 
Zwartkop : V-VIII Algemeen in parken en bossen. 
Kleine karekiet : 28-VI Daslever (1). 
Bosrietzanger : 3-VII Kappeweg. 
Spotvogel : 28-VI Daslever (1). 
Tjiftjaf : 6-VIII BvL (1, gehoord); 4/10-VIII Krijtenberg (1, zingend). De 
tjiftjaf heeft na de broedtijd een tweede zangperiode. 
Bonte vliegenvanger : 1-V De Gelder.(bij nestkast). 
Glanskop : 25-V BvL (1). 
Boomkruiper : 1-VIII Krijtenberg, Akkerwinde (1). 
Raaf: 1-V De Gelder (gehoord); 5-VI De Gelder, langs Raalterweg 
(roepend); 4-VIII Kappeweg, overvliegend. 
Wielewaal : 14-V Herxen, Tichelgaten (gehoord). 
Appelvink : 6-VI BvL (1 man). 
Putter : VIII Holstweg (2 succesvolle nesten).  
Groenling : V-VIII Geregeld in tuin BvL. 
Kneu : Geen gemelde waarnemingen maar vaak in ruigtes en 
wegbermen. 
Geelgors : 2-V Kappeweg (1 gehoord); 18-V Kappeweg (1 gezien); 17-VI 
Waterwingebied Boerhaar (1); 10-VII Wolbroeken bij stuw (1); 13-VII 
Daslever (3). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door, Marijke Berendsen; Jose Eijkelkamp, 
Estella Franssen, Margriet Heuvelink, Ina Hascher, Jan Klungers, Marian 
Lijftoght; Marion Krooi; Wim van Riel, Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff, 
Alice Sotthewes, Annet van der Veen, Hanny van der Werff en 
ondergetekende. 
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Contact adres vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
- er een landelijk meldpunt natuurverstoring is? 
Natuurverstoring.nl . 
Waarnemers komen weleens 
onrechtmatige of verdachte situaties in 
het veld tegen: afvaldumpingen, 
stroperij en illegale houtkap. Er is nu 
een nieuw landelijk meldpunt in het 
leven geroepen: natuurverstoring.nl. Dit is 
een breed meldpunt voor allerlei 

verdachte situaties in de natuur. De 
meldingen worden per provincie 
geregistreerd en komen bij 
Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) of de politie terecht. Het 
spreekt voor zich dat ondanks alle 
inspanningen van de boa’s het 
onmogelijk is om overal aanwezig te 
zijn. Daarom is het van belang om 

gebruik te maken van zoveel mogelijk ‘ogen & oren’ in het buitengebied. 
Gerichte informatie is van belang voor efficiënte inzet van handhaving, 
waardoor een succesvolle aanpak aanzienlijk wordt vergroot. Meld dus 
misstanden op Natuurverstoring.nl. 
 
- de natuur verrassend dichtbij is? Of je nu vogels, vlinders of tuindieren 
wilt ontdekken, met ‘Vogels’, ‘Vlinders & Libellen’ en ‘Tuindieren’ is er een 
nieuwe serie natuurgidsen ‘Verrassend vlakbij ’ van KNNV Uitgeverij. De 
ideale inspiratiebron voor alle natuurliefhebbers. Vlotte teksten, frisse 
opmaak, handige weetjes & tips, leuke activiteiten & plekken helpen je op 
weg. De gidsen zijn vrolijk, inspirerend en informatief opgezet. Ideale 
cadeauboeken voor iedereen met hart voor de natuur. 
 
- je kunt meedoen aan de Jaarrond Tuintelling ? Tuinen beslaan een 
groot deel van Nederland. We weten nauwelijks wat er aan verschillende 
soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten in de tuinen 
leeft. Met heel veel tellers willen we dit goed in beeld krijgen, ook als het 
om heel gewone soorten zoals mus en koolmees gaat. Iedere maand is er 
wel een speciale telling waaraan je mee kunt doen. Jouw tuin zit vol 
leven. Geef het door en tel mee! Meld je aan op tuintelling.nl 
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Bestuur  
Voorzitter Hanny van der Werff  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9  8121 JG  Olst 
Penningmeester   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  
 



  

 

 
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. 

 
 


