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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 
De vorst is al een paar keer in het land geweest met als gevolg 
’s ochtends vroeg, als ik naar mijn werk fietste, een prachtig wit 
landschap. Toch wil het nog niet echt vlotten met de winter. Wat er wel 
steeds meer verschijnen in het dorp zijn kerstbomen. Tijd dus om aan de 
slag te gaan met de samenstelling van dit decembernummer.  
Als je het nummer doorbladert vind je een overzicht met alle activiteiten 
die er voor 2017 in de planning zitten. Aan de organisatie van enkele 
activiteiten wordt nog gewerkt, maar je kunt ze alvast noteren in je 
agenda. 
Verder vind je in dit nummer weer de oproep om komend voorjaar mee te 
doen aan de actie Hart voor Salland van de RABObank. De rubriek ‘Voor 
de jeugd’ is dit keer gewijd aan het maken van een sporenafdruk. De 
IJsselboswachter vertelt over het project IJsseluiterwaarden Olst en heeft 
betover(en)de stenen gezien. Dit keer moeten we helaas de 
vogelwaarnemingen missen wegens ziekte van Gerard Schulten. Gerard, 
beterschap gewenst! 
Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Is dat misschien iets voor jou of weet jij iemand 
hiervoor? 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.  
Gezellige feestdagen en tot ziens op een 
van onze activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Gezocht !!! 
Penningmeester 
Het bestuur van IVN-de Grutto Wijhe-Olst zoekt DRINGEND !!! 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 
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- 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. 
 
Bestuursleden en coördinator  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe bestuursleden om het bestuur de 
versterken. Ook wordt opvolging gezocht voor de coördinator van:  
- de werkgroep Roofvogels, 
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. 
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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. 

 
  

Datum  Activiteit  Locatie  Trekker  
8 januari Nieuwjaarswandeling  Onder de Gelder Annet 
14 januari Landschapsonderhoud  Oege 
21 januari  Jeugd: Braakballen pluizen Jachthut Michiel, 

Annet 
eind maart Jeugd: Padden overzetten  Onder de Gelder Margriet, 

Anne 
11 februari Landschapsonderhoud  Oege 
11 maart Landschapsonderhoud  Oege 
10/11 
maart 

NL Doet, heemtuin 
voorjaarsklaar maken 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora 

Annet 

27/3, 3/4, 
10/4, 8/5 

Vogelzang herkennen o.l.v. 
Jan Klungers 

Duursche 
Waarden 

Hanny 

eind maart ALV + korte lezing 
Steenmarter? 

 Bestuur, 
Gerrit 

28 april Voorjaarsbloeiers, 
Stinzenplanten, rondleiding 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora 

Annet 

14 mei Moederdagfietstocht + 
versnapering onderweg 

 ? 

10/11juni Slootjesdagen jeugd Infocentrum Den 
Nul 

Michiel, 
Annet 

1 juli Jan Veerman rondleiding 
heemtuin + rondleiding 
Historische vereniging 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora + 
Wijhe 

Annet, 
Marina 

Augustus/ 
September 

Eten uit de natuur Bedoeninkje, 
Daslever? 

 

Augustus/ 
September 

Fotowandeling Zonnedauw Spiekerbosch Gerrit  

Oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst  
November Lezing   
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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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Nieuwjaarswandeling Onder de Gelder met soep na! 
Zondag 8 januari. Vertrek 10:30 uur vanaf de ingang aan de Spoorstraat. 
Op de tweede zondag van januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met 
een wandeling over landgoed “Onder de Gelder” te Wijhe. We bezoeken 
het vernieuwde Pinetum en lopen het landgoed over. Onderweg worden 
er wetenswaardigheden 
over het landgoed en de 
aanplant verteld. 
Om 12:30 uur gaan we 
aansluitend bij de molen 
een royale kom 
mosterdsoep + een sneetje 
brood eten. Kosten hiervoor 
zijn € 6,00. U kunt ook 
meewandelen zonder soep, 
dit graag bij de aanmelding 
laten weten. 
Er kunnen maximaal 20 
mensen meewandelen, dus 
geef je voor 4 januari op bij: 
Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl  
of tel. 0570-523937. 
Graag eventueel 
antwoordapparaat 
inspreken: naam, hoeveel 
personen en 
telefoonnummer. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e zaterdag van de maand, namelijk: 14 januari; 11 
februari en 11 maart 2017. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
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We kunnen weer flink 
aan de bak in ieder 
geval! 
 
Graag 1 week van 
tevoren opgeven als je 
mee wil doen, dan weten 
we hoeveel 
gereedschap, koffie en 
eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van 
harte welkom, evenals 
nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie 

www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail naar de coördinator 
Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of oegeverhagen#planet.nl. 
 
Vogelzangwandelingen  
In het voorjaar van 2016 hebben we op maandagavonden elke week een 
vogelzangwandeling gemaakt. En dat beviel goed! Tijdens de 
wandelingen probeerden we de zang van de verschillende vogelsoorten 
te leren herkennen. Het is de bedoeling dit het komende voorjaar weer te 
doen. Niet meer in het Koreabosje, zoals in 2016, maar in de Duursche 
Waarden, rond de oude steenfabriek. De vogeldichtheid in het Koreabosje 
bleek zo hoog dat het een extra moeilijkheid was om de zang van de 
verschillende soorten uit elkaar te houden. Wat later in het seizoen is het 
denkbaar dat we ook eens op een andere locatie gaan luisteren, 
bijvoorbeeld om een soort te leren kennen die we rond de steenfabriek 
niet kunnen beluisteren. 
 
Start: 19.00 uur parkeerplaats aan de Fortmonderweg, bij de steenfabriek.   
Data: 27 maart, 3 april, 10 april, 1 mei, 8 mei 2017. 
 
We beginnen meteen na het ingaan van de zomertijd. Het is dan 
’s avonds lang genoeg licht en het aantal zingende vogelsoorten is dan 
nog beperkt. Geleidelijk komen er steeds meer soorten bij.  
We houden het aantal deelnemers beperkt. Er komt geen bericht van 
deze wandelingen in de kranten. De natuurgidsen van Staatsbosbeheer 
zijn ook uitgenodigd om mee te wandelen. 
 
Mijn gezondheid laat me nog wel eens in de steek, dus ik moet de 
mogelijkheid hebben om een mailtje te sturen dat ik er die keer niet bij 
ben. Maar dat hoeft je niet te beletten om gewoon op stap te gaan. Ik wil 
dus graag dat je het me per mail laat weten als je mee wilt doen:  
Jan Klungers, j.klungers#planet.nl  

Foto: Willem Blom 
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Boni Supermarkt Wijhe  
Langstraat 83 
8131 BB  Wijhe 
0570-521879 
 

www.Bonisupermarkt.nl  

Ma t/m do  8.00-20.00 
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00 
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Activiteiten voor de jeugd 
Braakballen pluizen 
Zaterdag 21 januari 2017, 13.30 uur tot 15.00 uur in de Jachthut die 
achter het woonhuis Onder de Gelder 2 te Wijhe in de  
kapschuur zit (huis schuin tegenover de Pr. Bernhardlaan). 

Wil jij ook weten wat uilen eten? 
Dan kun je nu als een echte 
detective zelf onderzoeken wat 
uilen gegeten hebben. De haren, 
veren, botjes en schildjes van 
deze dieren braken ze uit in de 
vorm van braakballen. Op deze 
middag gaan we braakballen uit 
elkaar halen. Zo ontdekken we 
wat deze vogels gegeten 
hebben.  
Oh ja, wil je je vondsten mee 

naar huis wilt nemen? Neem dan zelf een bakje met deksel mee. 
Er kunnen maximaal 20 kinderen (7-12 jaar) meedoen, dus geef je snel 
op bij: Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel. 0570-
523937. Graag eventueel antwoordapparaat inspreken: naam, hoeveel 
kinderen en telefoonnummer.  
 
 

Activiteiten elders 
Vogelzangcursus Raalte 
Ook in het vroege voorjaar van 2017 willen wij weer de traditionele 
vogelzangcursus geven. Net als in voorgaande jaren stellen we 
belangstellenden in de gelegenheid om onder deskundige leiding van 
onze IVN-gidsen de natuur in te gaan en te leren hoe onze vogels zingen 
en zich gedragen.  
De cursussen worden gehouden gedurende 6 weken op de dinsdag- en 
vrijdagmorgen en beginnen altijd om 09.00 uur. De wandelingen duren 
ongeveer 1½ uur. De eerste cursusdag voor de dinsdaggroep begint op 
14 maart 2017 en voor de vrijdaggroep op 17 maart 2017. Aantal 
deelnemers per groep maximaal 15 personen. Eerst is er op 
maandagavond 6 maart 2017 een kennismakingavond met beide groepen 
en de gidsen in het Annahuis te Raalte. Daar zal Joop Smit ook een 
prachtige natuurfilm, uiteraard over vogels, vertonen. Na de 6 weken 
cursus, worden er nog 2 extra avonden georganiseerd voor beide 
groepen tegelijk en wel op dinsdag 25 april om 19.00 uur en op dinsdag 
2 mei 2017 ook om 19.00 uur.  
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Kosten: € 15,00 per persoon; IVN-leden betalen € 7,50.  
Opgeven kan van 2 januari t/m 24 februari 2017 bij: Louis Slurink, 
louisslurink746#gmail.com of telefoon: 0572 392124.  
Vermeld daarbij wel welke dag uw voorkeur heeft. 
 
 

Nieuwe aanwinst 
heemtuin  
Heemtuin "Veermans Hof IJsselflora" 
heeft zaterdag 22 oktober een nieuwe 
plant gekregen van Jan van Dijk uit 
Olst. Met 4 personen hebben we een 
koningsvaren + gagel + japanse holpijp 
uitgegraven en meegenomen naar de 
heemtuin. Deze planten hebben 
samen een mooi plaatsje gekregen 
achter de eerste brug aan de zijkant 
van de sloot. 
 
 

Van het bestuur 
Het is alweer december. Bijna is het 
jaar 2016 voorbij. In heel veel opzichten is het een roerig jaar, zeker in de 
wereld om ons heen. En wellicht in ieders eigen leven. Richten we de blik 
op onze vereniging, met meer dan 160 leden, dan moeten we helaas 
constateren dat het ons nog steeds niet gelukt is om een opvolger voor 
Ernst Noordhuis de penningmeester te vinden. Het bestuur heeft echt 
dringend versterking nodig. Hierbij nogmaals een oproep aan iedereen 
om nog eens te kijken of het niet mogelijk is een steentje bij te dragen. 
De coördinatoren van de werkgroepen en met hen vele anderen hebben 
in 2016 weer heel wat werk verzet. Het bestuur en de coördinatoren zien 
elkaar wat vaker per jaar en dat bevalt prima. Er wordt hard gewerkt aan 
het vernieuwen van de website. Ook onze facebookpagina ziet er goed 
uit, met mooie natuurfoto’s en allerlei wetenswaardigheden.  
Het afgelopen jaar is een burgerinitiatief ontstaan met als doel een 
duurzame invulling van Noordmanshoek te realiseren. IVN de Grutto is 
hierbij betrokken. Laat maar horen als je ideeën of suggesties hebt ten 
aanzien van Noordmanshoek. 
 
Tot slot wens ik, namens het bestuur, iedereen een mooi, gezond en 
inspirerend 2017 toe. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN de Grutto Wijhe-Olst is door de belastingdienst, al vanaf 1 januari 
2008, geregistreerd als een ANBI-instelling. Registratienummer (RSIN) 
816635286. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften aan een ANBI-instelling kunnen een aftrekpost zijn voor de 
inkomstenbelasting.  
De regels zijn: 
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 
voorwaarden een gift aan die ANBI: Doet u vrijwilligerswerk voor een 
ANBI? Dan mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift.  
 
Er zijn 2 situaties mogelijk: 
1. U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet hiervan af. 
2. U maakt kosten en krijgt hier geen vergoeding voor. 
Voorwaarden:  
- De ANBI (IVN de Grutto Wijhe-Olst) heeft een verklaring afgegeven dat 
u zich hebt ingezet als vrijwilliger. Normaliter zou u in aanmerking komen 
voor een vergoeding. Het IVN kan de vergoeding ook daadwerkelijk 
betalen. U bepaalt dat u de vergoeding niet wilt ontvangen maar aan het 
IVN schenkt. 
- Donateurs van een ANBI mogen hun gewone giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor 
de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift 
vastleggen in een overeenkomst met een minimale looptijd van 
5 jaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. 
Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst.  
Wilt u van de regeling gebruik maken, neem dan contact op via 
penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Rabobankactie Hart voor Salland 
In 2016 heeft de actie Hart voor Salland van de Rabobank een resultaat 
opgeleverd van € 248,-. Bij deze iedereen heel erg bedankt voor het 
uitbrengen van zijn/haar stem. 
Komend jaar wordt de actie herhaald en IVN de Grutto Wijhe-Olst heeft 
zich opnieuw hiervoor aangemeld.  
Doet u ook mee? Breng uw stem uit op IVN de Grutto! 
 
Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen rond 9 maart 2017 per post een unieke 
code waarmee ze kunnen stemmen. Van vrijdag 10 maart t/m maandag 
20 maart 2017 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de 
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal drie stemmen op dezelfde 
vereniging mag worden uitgebracht. 



 14

Let op: alleen leden van Rabobank Salland mogen stemmen. Wel klant 
maar nog geen lid van de bank? Klanten kunnen het lidmaatschap 
aanvragen via de website www.rabobank.nl/salland onder het kopje 
‘Lidmaatschap’. Klanten die zich uiterlijk 20 februari 2017 hebben 
aangemeld als lid, krijgen per post een kaart met unieke stemcode 
toegestuurd. Klanten die daarna lid worden kunnen ook stemmen, maar 
ontvangen hun stemcode op een andere manier. 
 

Rabobank-bankierders: u stemt toch op ons!!! 
 
Betaling contributie en donatie 
Op de voorzijde van de Grutto is voor leden en donateurs het vijf-cijferige 
lidnummer afgedrukt bij de adresgegevens. Als er achter dit nummer een 
letter A staat betekent dit dat de contributie of de donateursbijdrage 
automatisch van uw rekening wordt afgeschreven en wel in de eerste 
week van februari 2017. Als betalingskenmerk wordt als extra uw 
lid/relatienummer bij de incasso vermeld. 
Voor leden en donateurs, die geen incassomachtiging hebben afgegeven:  

Wilt u de contributie/bijdrage voor het jaar 
2017 vóór 30 januari 2017 overmaken op 
onze bankrekening:  
NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de 
Grutto, liefst onder vermelding van het 
lid/relatienummer. De contributie bedraagt 
€ 16,00 en de minimale donateursbijdrage 
€ 9,50. Het komt nog al eens voor dat de 

contributie/bijdrage via de rekening van de partner wordt overgemaakt, 
waarvan de naam niet in ons bestand voorkomt en dit verhoogt het aantal 
grijze haren van uw penningmeester. 
 
Ernst Noordhuis, financiële administratie. 
 
 

Voor de jeugd 
Sporenafdruk maken 
Paddenstoelen hebben miljoenen sporen. Bij de meeste soorten zitten ze 
in de hoed. Deze kleine sporen zijn zo licht dat ze makkelijk door de wind 
kunnen worden meegenomen. Toch is het niet moeilijk om sporen zien als 
je een sporenafdruk maakt. 
Dit heb je nodig:  
- Champignon of andere paddenstoel met hoed 
- Mesje 
- Beker of potje van glas 
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- Wit vel papier  
Snijd het steeltje voorzichtig van 
de paddenstoel. Nu zie je de sporen. Leg 
de champignon met de sporen naar 
beneden op een wit vel papier, en zet er 
een glazen bekertje overheen. Wacht 
twee dagen en til daarna het bekertje op: 
nu heb je een echte sporenafdruk! 
 

Wil je ‘m bewaren? Spuit er dan wat haarlak op! 
Wil je weten of alle sporenafdrukken van paddenstoelen hetzelfde zijn? 
Maak dan een sporenafdruk van twee verschillende paddenstoelen.  
En, zien de sporenafdrukken er hetzelfde uit? 
Paddenstoelenweetje: Een sporenafdruk wordt ook wel sporee of 
sporenfiguur genoemd. 
 
Bron: Menzis – Buiten spelen doe-boek 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
Betover(en)de IJsselstenen 
Wat verrast de natuur ons toch steeds. Elk nieuw 
seizoen weer. 
Tijdens de afgelopen dagen mochten we daarvan 
een mooi voorproefje  beleven. Een blauwe lucht, 
een zonnetje, ochtendmist, en de eerste 
nachtvorsten. En dat samen leverde mooie plaatjes op. Tijdens de 
weerpraatjes op TV bijvoorbeeld waren daarvan mooie foto’s te 
bewonderen. 
 
Koning Winter 
Ook aan onze eigen IJssel was het genieten van de kunstwerken van 
Koning Winter. Daar waar de laagstaande zon planten en bomen niet kon 
verwarmen bleef de nachtvorstrijp liggen. Alsof koning winter zijn 
nachtfeeën  met haar toverstafje kristallen sterretjes liet rondstrooien.  
Betover(en)de schaduwplekjes leverde dit op. Struiken, grassen, planten 
en bomen veranderden in bevroren kristallen elementen. Deze witte 
sprookjeswereld met daarboven een blauwe hemel liet de hectische 
mensenwereld even verstillen. Totdat de zon de schaduw verving voor 
warmte en licht. Maar niet overal had de laagstaande zon die 
mogelijkheid.  En daar bleef dan de witte sprookjeswereld nog lang intact. 
Dat leverde het plaatje op dat ik maakte in de Duursche Waarden op de 
oever van de IJssel. Van een afstand zag ik witte stenen liggen. Mijn 
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nieuwsgierigheid was gewekt. Wat zou daar te zien zijn? 
Het bleek een schaduwplek waar de zon enkele basaltblokken nog net 
niet had opgewarmd. Stenen die de vorige dag door watergolfjes 

 
nat geworden waren en door de nachtvorst een bevroren kristallaagje 
hadden gekregen. Doordat het windstil was en het wateroppervlak rustig 
kabbelde konden de hoger gelegen stenen hun witte kristalkleed nog 
even behouden alvorens zon en golfslag de betovering zou verbreken en 
ze weer gewone basaltblokken zouden worden. Precies op het moment 
dat ik de foto maakte sloeg de klok van Veessen 12 uur (echt waar). 
 
IJsseluiterwaarden Olst 
Een veelzijdig en dynamisch project!  
Wat is er veel water door de IJssel gestroomd voordat we de feestelijke 
afronding konden vieren van het project IJsseluiterwaarden Olst. Na de 
hoogwaters van 1993 en 1995 en de voorspellingen van de 
klimaatsverandering kwam er vanuit de overheid steeds meer het besef 
dat de rivieren meer ruimte moesten krijgen voor de opvang van hoge 
waterstanden: Ruimte voor de rivier. De uiterwaarden langs de gehele 
IJssel zijn daardoor ingrijpend veranderd. Ook langs de andere grote 
rivieren in ons land. Er zijn bijvoorbeeld geulen gegraven, dijken verlegd 
of dijken verhoogd. Het belangrijkste doel van al die ingrepen is het 
zorgen voor een grotere veiligheid bij hoog water. En daarbij krijgen 
tevens natuur en recreatie overal zo goed mogelijk de ruimte. 
 
Zestien jaar lang is er voor het deelproject IJsseluiterwaarden Olst 
overlegd, zijn plannen en ideeën gewikt en gewogen en aangepast, zijn er  
huiskamergesprekken gevoerd en zijn er informatieavonden geweest, en 
uiteindelijk zijn de werkzaamheden buiten daadwerkelijk gestart. 
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In de Fortmonderwaard en in de Welsumerwaard zijn nevengeulen 
gegraven voor het opvangen van extra water. De recreatie kreeg een 
impuls door de realisatie van een prachtige fietsbrug en de bouw van het 
Infocentrum in Den Nul. Met de aanleg van de nevengeulen krijgt tevens 
de natuur meer ruimte waardoor er zich hier riviergebonden planten en 
dieren zullen gaan vestigen.  
De grote graafmachines zijn nu weer weg op Fortmond. De rust is 
weergekeerd. De natuur ontwikkelt zich. 

 
Op 29 september 
’s middags was de 
feestelijke 
oplevering van het 
project. Ook was 
iedereen ‘s 
avonds 
uitgenodigd in de 
gratis 
openluchtbioscoo
p voor de 
toepasselijke film:  
“Holland: Natuur 
in de delta”.  

En op zaterdag 1 oktober was er een fietstocht met uitleg onderweg 
georganiseerd.  
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Wegens ziekte van Gerard Schulten zijn er dit keer helaas geen 
vogelwaarnemingen verzameld.  
 
Contact adres vogelwaarnemingen 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten#kpnmail.nl. 
 
 

Wist je dat… 
het IVN-boek: Kampioenen van de Nederlandse natuur is verschenen? 
Het is geschreven door John Roeden van IVN Hardenberg-Gramsbergen. 
Een echt IVN-boek met onvermoede verhalen en prachtige foto’s van 
alledaagse soorten als de huismus, groene kikker, gras en veel andere 
dieren, planten en paddenstoelen. De foto’s zijn van Ron Goosselink. De 
opbrengst van het boek gaat naar Vitamine Groen projecten. 
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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. 

 
 


