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Van de redactie 
Het is nog net geen half februari. Toch nog sneeuw! Toen ik vanochtend 
uit het raam keek was alles wit buiten. En vanmiddag scheen de zon 
volop. Zonde om binnen te blijven zitten! Ik heb dus mijn jas gepakt en 
ben naar de IJssel gewandeld. Altijd een fraai gezicht die IJssel en zeker 
met zulke omstandigheden. Toen ik daar was heb ik gelijk even gekeken 
naar de hoogte van de waterstand. Die was eindelijk weer zo ongeveer 
normaal. Over de langdurige erg láge waterstand van de IJssel kun je in 
deze Grutto lezen in Op pad met de boswachter.  
Verder staat dit nummer vol van wat de vele werkgroepen het afgelopen 
jaar gedaan hebben. Dat is vaste prik in het eerste nummer van het 
nieuwe jaar als de jaarlijkse algemene ledenvergadering er weer 
aankomt. Kom jij ook op 29 maart?! Je kunt een voorstel van het bestuur 
alvast lezen in dit blad. Ook vind je in deze Grutto informatie over 
bodemgezondheid, de Groene Twinkeling, hulp voor Rijkswaterstaat en 
natuurlijk ontbreekt Voor de jeugd niet.  
Wil je nog actiever aan de slag gaan? Er is weer een hele reeks 
activiteiten gepland en er worden nog steeds vrijwilligers gezocht voor 
diverse functies en werkzaamheden. 
 
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 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 
- 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 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. 
 
 

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. 

Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat voor de laatste keer van dit 
winterseizoen aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten op  
Zaterdag 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 

2017 Activiteit Locatie Trekker 
11 maart Landschapsonderhoud  Oege 
11 maart NL Doet, heemtuin 

voorjaarsklaar maken 
Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora 

Annet 

25 maart of 
1 april 

Jeugd: Padden 
overzetten  

Onder de Gelder Margriet, 
Anne 

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

Vogelzang herkennen 
o.l.v. Jan Klungers 

Duursche Waarden Hanny 

29 maart Algemene 
ledenvergadering  

Langhuus  
Langstraat 29, 
Wijhe 

Bestuur 

28 april Voorjaarsbloeiers, 
stinzenplanten, 
rondleiding 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora 

Annet 

14 mei Moederdagfietstocht + 
versnapering 
onderweg 

Rond de IJssel Gerard, 
Annet 

11 juni Slootjesdag jeugd Waterwingebied 
Boerlestraat 

Michiel, 
Annet 

1 juli Jan Veerman 
rondleiding heemtuin + 
rondleiding Historische 
vereniging 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora + Wijhe 

Annet, 
Historische 
Vereniging 

September Fotowandeling 
Zonnedauw 

Spiekerbosch Gerrit  

Oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Gerrit, 
Annet 

November Lezing Steenmarters  Jaap 
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gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
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 
landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kun je weer een ommetje maken door heemtuin 
“Veermans Hof IJsselflora”. De heemtuin is elke dag geopend. De eerste 
naambordjes zullen er al weer staan. Vanaf 
deze tijd komen er weer allerlei 
voorjaarsbloemen in bloei. Het lenteklokje, 
voorjaarshelmbloem en de wilde narcis, 
longkruid en winterakoniet fleuren de tuin dan al 
weer helemaal op. Ook het maarts viooltje, het 
speenkruid en de holwortel zijn vast al weer in 
bloei te vinden. Je kunt er vrij rondwandelen of 
vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet niet je naam in het gastenboek te 
schrijven!  
 
Oproep vrijwilligers voor heemtuin! 
15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek voor 
bezoekers. Dat betekent dat er vanaf die datum weer onderhoud nodig is.  
We hebben een aantal vrijwilligers, maar meer handen zijn altijd welkom! 
Vooral sterke!  

• De heemtuin is weer ingeschreven voor NL Doet, de 
vrijwilligersdag die altijd in maart in het hele land georganiseerd 
wordt. Voor NL Doet zijn we op zoek naar mensen die ons op 
zaterdag 11 maart willen komen helpen de heemtuin 
voorjaarsklaar te maken. Zie onze oproep op www.nldoet.nl en op 
www.vrijwilligactief.nl. De werktijd is van 9.00-12.00 uur. 
Tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken taart! 

• Vanaf 15 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur 
mensen aan het werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond 
wordt er gewerkt vanaf 29 maart van 19.00/19.30 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 

Maarts viooltje 
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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 komt gewoon langs!. 
 
Vogelzangwandelingen  
In het voorjaar van 2016 hebben we op maandagavonden een 
vogelzangwandeling gemaakt. En dat beviel goed! Tijdens de 
wandelingen probeerden we de zang van de verschillende vogelsoorten 
te leren herkennen. Dit voorjaar doen we dat weer. 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 kunnen we ook eens op een 
andere locatie gaan luisteren, bijvoorbeeld om een soort te leren kennen 
die we rond de steenfabriek niet kunnen beluisteren. 
 

 

Fuse 
 

Huisband van Podium Witteman 

Zes muzikanten - sensationeel goed 

 

Klassiek – jazz - pop - improvisaties 
 

Zaterdag 1 april 2017 om 15:00 uur  

Dorpskerk Wesepe 

 

Info en reserveren: www.denicolaasconcerten.nl 
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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. Wel zijn de natuurgidsen van 
Staatsbosbeheer 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 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 29 maart 2017 vindt weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze begint om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. Verderop in deze Grutto vind je de 
uitnodiging en de stukken voor de vergadering. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd en we rekenen op een grote 
opkomst!  
 
Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar zijn er rondleidingen in de heemtuin aan de Bongerd in Wijhe. 
Tijdens de rondleidingen neemt een gids je mee door de heemtuin en 
vertelt de verhalen achter de bloemen en planten. 
De eerste rondleiding is op vrijdag 28 april en staat in het teken van 
voorjaarsbloeiers. De rondleiding begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 
5 kwartier. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Een vrijwillige gift 
stellen we zeer op prijs. 
Voor groepen kun je ook rondleidingen op maat aanvragen. 
Informatie: Annet van der Veen, tel. 0570-523937 of  
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Moederdagfietstocht 
Op zondag 14 mei 2017 mogen alle (groot)moeders en gezinsleden 
meefietsen langs de IJssel. Het wordt een fietstocht van maximaal 20/25 
kilometer, waarbij we onderweg kijken naar wat we tegenkomen: planten, 
vogels, mooie landschappen. Halverwege de fietstocht zullen we stoppen 
voor een pauze met drinken en een versnapering. 
We vertrekken 14 mei om 11:00 uur per fiets vanaf de haven in Wijhe. 
Neem wat geld mee voor de pontjes die we onderweg zullen gebruiken. 
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Aanmelden bij Annet van der Veen via heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-
523937. Graag aanmelden voor woensdag10 mei. 
 
 

Activiteiten voor de jeugd 
Padden overzetten 
In het voorjaar, als de temperatuur stijgt, trekken in Wijhe bij Onder de 
Gelder padden vanuit hun winterleefgebied naar het dichtstbijzijnde water 
om daar eitjes af te zetten en deze te bevruchten. Omdat ze een drukke 
weg moeten oversteken, helpen wij ze daarmee door in de berm 
schermen te plaatsen met daar langs opvangemmers. Vanuit die 
opvangemmers brengen we padden vroeg in de ochtend veilig naar het 
water. 
Op zaterdagmorgen 25 maart 2017 kunnen kinderen in de leeftijd van 6 
tot 13 jaar meehelpen bij het controleren van de emmers en het 
overzetten van de padden. Als het te koud is, dan wordt de activiteit 
verplaatst naar zaterdagmorgen 1 april.  
Vanwege het drukke verkeer vragen wij of een van de (groot)ouders van 
jonge kinderen ook bij de activiteit aanwezig is. 
 
Doe je mee, dan graag per mail opgeven bij paddentrekwijhe#gmail.com 
of bellen naar Margriet Heuvelink, tel. 0570 – 52 45 94. Na opgave krijg je 
bericht waar en hoe laat je aanwezig moet zijn. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten van IVN en KNNV afdelingen Zwolle 
Op de site van het KNNV Zwolle onder activiteiten vind je een lijst met 
uiteenlopende excursies en cursussen die door het KNNV en/of het IVN 
afdeling Zwolle soms in samenwerking met andere organisaties 
georganiseerd worden in 2017.  
Zo vind je er onder andere informatie over een vlindercursus, een wilde 
plantencursue, een insectencursus en vogelexcursies. 
Voor meer informatie zie 
https://www.knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma. 
 
IVN Zomerweek 
IVN Zomerweek 2017 van 4 t/m 11 augustus 2017 in Noord – Brabant in 
het Groene Woud Van Gogh Nationaal Park. 
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers. 
Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend 
programma in de natuur. Iedereen vanaf 5 jaar kan meedoen. Op 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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programma staan stevige wandelingen en/of fietstochten, in kleine 
groepen tot max. 15 personen. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, 
wel een flinke dosis enthousiasme. Een jeugdteam begeleidt overdag de 
kinderen met op natuur gerichte activiteiten, zodat ook de ouders zelf op 
excursie kunnen. 
 
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid 
aan natuurgebieden, en ligt op de Roerdalslenk, een verzonken deel 
tussen de Veldbissbreuk en de Peelrandbreuk,  met veel bos, heide en 
vennen, zoals de Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Kampina, de Oude 
Hondsberg, de ter Braakloop, het Galgeven en veel meer. 
 
Voor meer informatie: www.ivn.nl/zomerweek  of mail naar 
h.moonen3#kpnmail.nl of colettedehaas#hotmail.com. Of per post: Harrie 
Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV  ’s Hertogenbosch. 
 
 

Van het bestuur  
Voorstel landelijk incasseren van de contributie 
Binnen het bestuur van IVN Wijhe-Olst is een discussie ontstaan over de 
zorgen van het bestuur over het steeds moeilijker vinden van 
bestuursleden. Aanleiding was de zoektocht naar een nieuwe 
penningmeester toen Ernst Noordhuis aftrad als penningmeester.  
Dit is overigens niet alleen een probleem binnen Wijhe-Olst, maar ook 
landelijk komen er steeds vaker signalen,bdat met name de financieel-
administratieve rollen minder populair lijken. In verschillende regio’s groeit 
de vraag naar ondersteuning en ontzorging. Het landelijk bureau heeft 
daarom een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van incasso.  
 
Binnen IVN hebben de lokale afdelingen een grote mate van 
zelfstandigheid. Juridisch vormen zij eigen verenigingen. Van oudsher zijn 
afdelingen gewend om alle zaken met betrekking tot contributie, 
administratie en financiën zelf te regelen. Het is om een aantal redenen 
de vraag of de zelfstandigheid ertoe moet leiden dat het op het vlak van 
ledenadministratie en contributie inning ‘ieder voor zich’ is. Veel (zo niet 
vrijwel alle) landelijke verenigingen, ook degenen die met sterke en 
zelfstandige lokale afdelingen werken, kiezen ervoor hun 
ledenadministratie en contributie centraal te organiseren, variërend 
vanNivon, de Fietsersbond, Dierenbescherming en Rode Kruis tot 
politieke partijen. Lokale autonomie en landelijk administreren gaan dus 
prima samen. 
 
Door beheer van leden en contributie-inning te centraliseren kunnen veel 
administratieve taken worden uitgevoerd door het IVN Landelijk Bureau. 
Daardoor kunnen bestuursleden van de afdelingen aanzienlijk worden 
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ontlast. De focus kan dan nog beter worden gericht op waar het ons 
allemaal om gaat: natuur in de harten en hoofden van mensen! Extra 
kosten zijn hier niet aan verbonden, omdat dit ook voordelen oplevert voor 
het landelijk bureau. De afdelingen zijn vrij om mee te doen en blijven de 
hoogte van de contributie bepalen. De donateurs en sponsoren worden 
niet meegenomen, maar daar ligt ook het probleem niet.  
 
Het bestuur stelt voor om ermee akkoord te gaan dat: 
- met ingang van 1 januari 2018 de contributie jaarlijks landelijk wordt 
geïncasseerd; 
- door de leden een machtiging wordt ingevuld, hetzij een eerder 
afgegeven machtiging aan de afdeling Wijhe-Olst, hetzij een nieuwe 
machtiging verstrekt door het Landelijk Bureau; 
- het bestuur alle noodzakelijke informatie levert aan het Landelijk Bureau. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Voor de jeugd 
Sneeuwklokjes 
Sneeuwklokjes zijn klein maar sterk. Waar ze eenmaal staan, komen ze 
elk jaar terug. Het worden er steeds meer. Leuke winterplantjes! Ze 
bloeien vanaf februari. Vaak al eerder. Als mensen een sneeuwklokje 
zien, denken ze: joepie, nog even en de parasol kan naar buiten! Maar 
dat duurt nog een tijdje. 
Hou een sneeuwklokjesspeurtocht. Soms steken de witte bloempjes net 
boven de sneeuw uit. Dan moet je heel goed kijken, anders zie je ze niet. 
In de winter zijn veel bomen kaal. Door de kou kunnen hun wortels geen 
voedsel uit de grond halen. Dat kan pas in de lente. Dan komen de 
blaadjes weer. Maar hoe gaat dat bij het sneeuwklokje? Zij heeft een 
bolletje in de grond. Dat is een soort 
voorraadkast met eten. Het bolletje lijkt op 
een kleine ui. Middenin zit de knop van het 
sneeuwklokje. Zie je al die laagjes 
eromheen? Dat zijn de rokken van de bol. 
Zo heten die. Er zit voedsel in. Daardoor 
kan de knop al in de winter gaan groeien 
en bloeien. Op het plaatje zie je hoe de bol 
er van binnen uitziet. 
In de winter zijn veel bomen kaal. Door de 
kou kunnen hun wortels geen voedsel uit de grond halen. Dat kan pas in 
de lente. Dan komen de blaadjes weer. Maar hoe gaat dat bij het 
sneeuwklokje? Zij heeft een bolletje in de grond. Dat is een soort 
voorraadkast met eten. Het bolletje lijkt op een kleine ui. Middenin zit de 
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knop van het sneeuwklokje. Zie je al die laagjes eromheen? Dat zijn de 
rokken van de bol. Zo heten die. Er zit voedsel in. 
Daardoor kan de knop al in de winter gaan groeien 
en bloeien. Op het plaatje zie je hoe de bol er van 
binnen uitziet. 
De bloem heeft zes bloemblaadjes. Veel mensen 
denken dat die bloem helemaal wit is, maar de 
binnenste drie blaadjes hebben groene vlekjes en 
strepen. Kijk maar! 
Zoek het sneeuwklokje. In tuinen, parken, bossen, 
onder bomen en struiken. In de eerste drie 
maanden van het jaar heb je de meeste kans. 
Elk jaar krijgt de bol van het sneeuwklokje nieuwe 
bolletjes erbij. Steeds meer. Het worden grote 
pollen met sneeuwklokjes. Soms zie je velden of 
hellingen vol. 
Vraag iemand die sneeuwklokjes in de tuin heeft 
om een polletje. Meteen na 
de bloei, als het blad nog 
groen is. Dan ergens 

planten, niet te zonnig en water geven. Volgend 
jaar winter ben je de sneeuwklokjes misschien 
vergeten, maar dan opeens…. Wauw! 
 
Sneeuwklokjes maken 
Vierkant wit papiertje (4 x 4 cm) schuin vouwen. 
Daarna de puntjes omvouwen. Steeltje van karton 
of opgerold papier en blaadjes eraan en dan in 
een vaasje zetten. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Jaarvergadering IVN afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering.  
Deze wordt gehouden op woensdag 29 maart 2017. De vergadering 
begint om 19:30 uur in het Langhuus te Wijhe. 
We rekenen op een grote opkomst! 
 
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering ( *) vindt u in de 
deze Grutto, behalve het verslag van de jaarvergade ring op 8 april 
2016. Dat verslag staat in Grutto nr. 2 van 2016.  
De financiële stukken zijn op 29 maart in te zien. 
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AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen. 
 
2. Verslag jaarvergadering van 8 april 2016 (zie Grutto 2 uit 2016). 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 3.1. Jaarverslag secretaris 2016.* 
 3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2016.* 
 3.3. Financieel jaarverslag 2016. 
 3.4. Kascontrolecommissie. 
 
4. Financiën: Begroting 2017 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie 2016 bestaat uit Marth van Roy en Mark 
Hekking. Reserve lid is Oege Verhagen. Marth treedt af, voor haar in de 
plaats moet een ander lid worden benoemd. 
 
6. Bestuursmutaties. 
Het bestuur is er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden voor Ernst 
Noordhuis. Hij doet voorlopig nog wel de “boekhouding”. Daarnaast is 
Gerard Schulten al geruime tijd ziek. In nauw overleg met de 
coördinatoren van de werkgroepen werkt het bestuur aan een oplossing.   
 
7. Voorstel landelijk incasseren van de contributie (ontzorging 
penningmeestertaken).* 
 
8. Burgerinitiatief Noordmanshoek. 
Namens het IVN Wijhe–Olst heeft 
Herman Lankhorst zitting in de 
initiatiefgroep Noordmanshoek. Hij 
zal ons bijpraten hoe ver men is 
gevorderd met het ontwikkelen van 
ideeën over een nieuwe 
bestemming van het gebied. Hij 
roept de leden van IVN Wijhe-Olst 
op om met ideeën te komen. Zie 
artikel Gezondheid bodem, plant, 
dier en mens.* 
 
9. IVN landelijk. 
Peter Mol, senior projectleider bij het IVN en sinds kort wonend in Meppel. 
Hij zal ons bijpraten over de ontwikkelingen binnen het IVN landelijk, over 

Noordmanshoek 
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de rol die wij als IVN in Overijssel hebben en over een aantal projecten, 
ook in Overijssel projecten, waar hij zich mee bezig houdt.  
 
10. Rondvraag en sluiting. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Jaarverslag secretaris 2016 
IVN Bestuur 
Het bestuur kwam in 2016 viermaal bij elkaar (20 januari, 30 maart, 25 
mei, 21 september). Door omstandigheden zijn een paar 
bestuursvergaderingen niet doorgegaan. Daarnaast heeft het bestuur 
tweemaal overlegd met de coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen (10 februari en 2 november). 
Op 8 april 2016 is de jaarvergadering gehouden. Het verslag is te vinden 
in de Grutto, nummer 2 van 2016.  
Alle bestuursvergaderingen en de overleggen met de werkgroepen waren 
weer op Zorgboerderij Het Hamel aan de Soestwetering in Wijhe. 
Zorgboerderij Het Hamel biedt dagverzorging aan ouderen. 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2016 gewijzigd. Ernst Noordhuis is 
voortijdig teruggetreden als penningmeester. Hij is bereid om de financiële 
zaken te blijven behartigen, zo lang er geen nieuwe penningmeester is 
benoemd. Zodoende was het bestuur in 2016 als volgt samengesteld: 
Hanny van der Werff, voorzitter; 
Jaap Gerkes, secretaris; 
Gerard Schulten, lid en vertegenwoordiger (algemeen coördinator) van de 
werkgroepen; 
Ronald Boerkamp, lid. 
Het bestuur zoekt nog naar een penningmeester.  
 
Ook in 2016 heeft het bestuur zich voornamelijk gericht op ruimte geven 
aan de zeer actieve werkgroepen enerzijds en tijd en energie steken in 
het uitdragen van de IVN-standpunten bij gemeentelijke en provinciale 
plannen.  
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2016 bestond het IVN Wijhe-Olst uit 169 leden (167 
hoofdleden, 2 gezinsleden) en 22 donateurs. Van de leden zijn ongeveer 
50 leden actief binnen een of meerdere werkgroepen. Van de donateurs 
zijn 4 donateurs actief in een van de werkgroepen. De overige (niet 
actieve) leden en donateurs ondersteunen het werk van het IVN. 
Daarnaast wordt het IVN Wijhe-Olst direct en indirect ondersteund door 
12 sponsoren en 17 adverteerders in De Grutto. 
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Werkgroepen 
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de 
natuur stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van, naast de 
heemtuin, een tiental zelfstandig werkende werkgroepen. Met als doel het 
landschap met voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en 
te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente de waarde te laten zien waarvoor we bezig zijn. Zij zijn in feite 
de handen en ogen van het IVN in Olst en Wijhe en zijn daarmee de spil 
binnen het IVN Wijhe-Olst. 
 
District IVN Overijssel 
Ook in 2016 is de jaarlijkse ledendag voor IVN-leden uit Overijssel niet 
doorgegaan. Inmiddels is voor 2017 afgesproken om weer een ledendag 
te organiseren. De IVN-afdeling Hengelo, die dit jaar 50 jaar bestaat, 
verzorgt de organisatie van die dag. Afgevaardigden van de IVN-
afdelingen in Overijssel hebben eind november gepraat over onder 
andere de nieuwe landelijke statuten, IVN 2021, het landelijke aanbod 
over de ontzorging van de ledenadministratie en de landelijke 
campagnes. 
 
Overleg met de gemeente Olst-Wijhe 
In mei is er overleg geweest met de gemeente Olst-Wijhe. Er is onder 
andere gesproken over de mogelijke inzet van het IVN in het bos op de 
Krijtenberg. De werkgroep Landschapsonderhoud is hiermee aan de slag 
gegaan. Verder is er gesproken over het aanbrengen van 
amfibievoorzieningen bij de Gelder. Een verzoek om een gemeentelijke 
bijdrage is inmiddels ingediend. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017 
Het Financieel jaarverslag 2016 en de Begroting 2017 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf de stukken 
willen ontvangen kunnen zich via e-mail melden bij 
ernstnoordhuis#gmail.com. Vanaf 15 maart a.s. worden de financiële 
stukken dan per omgaande toegezonden. 
 
Ernst Noordhuis, financiële administratie. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en milieubeleid 2016 
De werkgroep Natuur- en milieubeleid is in 2016 twee keer actief 
geweest. Op verzoek van het bestuur hebben we, namens het bestuur, 
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commentaar gegeven op een brief van Natuur en Milieu Overijssel over 
de wijziging Omgevingsverordening hoofdstuk 7 Natuur en het ontwerp 
voor de Beleidsregel Natuur Overijssel. Het betrof onder meer 
soortbescherming. 
Verder is het bestuur geïnformeerd over het te starten burgerinitiatief om 
een duurzame inrichting van het voormalige beoogde bedrijventerrein 
Noordmanshoek te realiseren. Met Herman Lankhorst is afgesproken dat 
hij als lid van de werkgroep de belangen van het IVN meeneemt. Hij zal 
op eigen initiatief, of op verzoek van het bestuur, daarover terugkoppelen.  
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 2016 
Het seizoen werd gekenmerkt door verschillende activiteiten. Zoals 
gewoonlijk werkten we op de tweede zaterdag van de maanden januari 
t/m maart en van oktober t/m december. En op die dagen hebben we met 
gemiddeld 16 deelnemers 47 wilgen geknot, 150 meter meidoorn 
teruggezet, 30 meter hakhout verwijderd en vogelkers en Japanse 
duizendknoop aangepakt een en ander op verzoek van en in 
samenwerking met aanwonenden van het Kreijtenbergbos achter de 
Bereklauw in Wijhe en met de gemeente Olst-Wijhe. 
 

 

In januari zijn we met de werkgroep actief geweest in het Kreijtenbergbos 
en daar werden vogelkers en Japanse duizendknoop zo goed mogelijk 

Foto: Willem Blom 
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verwijderd. Deze actie was nodig in het kader van het bosbeheersplan 
zoals opgesteld door Landschap Overijssel. In februari werden de laatste 
wilgen geknot in het weiland van de familie Groten en werd langs de 
Kappeweg ter hoogte van de familie Kolk zo’n 100 meter meidoornhaag 
teruggezet. Daarvoor was de Kappeweg afgezet met de rood-witte 
hekken die de gemeente had aangeleverd en vooraf waren de 
aanwonenden per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. In 
maart zijn bij familie van der Kolk nog een paar oude wilgen geknot, zo 
ook bij familie van de Wetering op Fortmond. Aanvankelijk zouden we 
daar twee meidoornhagen terugzetten maar gespannen afzetdraad 
verhinderde dat. 
In het najaar zijn we begonnen aan de Wesenberg, daar zijn 15 wilgen 
geknot op het land van de nieuwe eigenaar, de familie Beltman uit 
Broekland. In november waren we te gast bij Ischa Smeenk. Zij heeft een 
bosje aan een kant omzoomd door 50 meter meidoorn die een 
herstelbeurt nodig had, andere leden van de werkgroep hebben hakhout 
verwijderd langs een schuur om te zijner tijd werkruimte  te hebben voor 
het verwijderen van asbestplaten van het dak. Het jaar sloten we af bij de 
familie Hofmeijer aan de Kappeweg waarvan de wilgen langs de 
Lierderholthuisweg staan en werden er nog een aantal wilgen geknot bij 
Het Hamel. En daar werd onze alom bekende knotsong weer uit volle 
borst gezongen begeleid door onze Willem Blom. 
De werkgroep heeft met veel plezier, inzet en ook humor gewerkt. 
Normaal gesproken vindt ieder zelf uit welke taken het beste bij hem of 
haar passen. Zo zijn er zagers, slepers van hout, takken verzamelaars en 
opruimers. Maar veelal is het multitasking zogezeid. Onze vaste fotograaf 
zorgt voor mooie plaatjes die soms voorzien worden van pakkende 
teksten waardoor je ook altijd kunt zien hoe er gewerkt wordt en met welk 
resultaat. 
Een mooi en werkzaam seizoen was het weer waarbij vele eigenaren van 
wilgen en meidoorn en zelfs de gemeente Olst-Wijhe tevreden konden 
terugblikken op de resultaten. De catering was in alle opzichten plezierig 
in orde. Ik dank alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Padden 2016 
RReessuull ttaatteenn  WWii jjhhee  
In 2016 zijn voor het 30ste jaar padden, kikkers en salamanders overgezet 
in Wijhe over de wegen Onder de Gelder en Kappeweg. Op 3 maart zijn 
de tijdelijke voorzieningen opgebouwd en op 11 april weer opgeruimd. Het 
hoogtepunt was op 3 april toen er 509 padden zijn over gezet, een record! 
Ook daarna volgde op 4 april nog een aantal van 333 padden.  
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Op 10-11 april zagen we bij Onder de Gelder ’s avonds dieren, die terug 
gingen. Voor ons het signaal om op te breken. Bij de opbouw en afbraak 
van netten, palen en emmers waren 17 vrijwilligers actief. Tevens gingen 
12 vrijwilligers, waaronder 3 jongeren/kinderen, 1 keer en soms  2 keer in 
de week ‘s morgens de emmers langs om de dieren over te zetten naar 
de Zandwetering. Naast totaal 22 vrijwilligers hebben we in 2016 hulp 
gehad van de brandweer, de gemeente Olst-Wijhe en Landgoed De 
Gelder. Daarvoor onze hartelijke dank! 
 
Onder de Gelder 
In het traject Onder de Gelder zijn 1563 padden overgezet, bijna het 
dubbele van 2015 (toen 840 padden). Zowel in het traject langs de 
bosrand als die langs het weiland was er sprake van een toename. Na het 
dieptepunt in 2011 met 497 padden, is het aantal de laatste jaren al maar 
gestegen, zelfs meer dan in 2000 en 2001 toen het aantal ca 1000 

padden bedroeg. Naast de 
padden zijn er 29 kikkers (28 
bruin) en 6 salamanders over 
gezet. Geen grote toename. 
  
Kappeweg: Verlengd stuk van 
vaste schermen   
Op het einde van de vaste 
schermen aan de Kappeweg (4 
emmers) zijn in een klein stukje 
105 padden overgezet, 5 bruine 
kikkers, 7 groene kikkers en 89 
salamanders. Hier was geen 
sprake van een verdubbeling van 
het aantal padden. Het wisselt 
jaarlijks in dit stukje van 81 
padden in 2003 tot 146 padden in 
2014. Na een toename vorig jaar 
van het aantal bruine kikkers (in 
2015 zijn hier 109 bruine kikkers 
over gezet) is dit aantal in 2016 
enorm gekelderd tot 5 

exemplaren. Het waarom is ons niet duidelijk. Het aantal groene kikkers 
blijft klein. Het aantal overgezette salamanders in 2016 was ook beperkt: 
89 stuks. In vergelijking met 2015 met 453 salamanders een veel kleiner 
aantal, en ook minder dan in 2014 en 2013. De 89 salamanders in de 4 
emmers is altijd nog veel groter dan die in het grote aantal emmers langs 
de weg Onder de Gelder. Waarom hier zoveel verschil in zit, is niet 
duidelijk! 
 

Foto: Anne Lohuis          Pad 
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Dode dieren 
In 2016 was het totaal aantal van de weg afgeschepte dode padden en 
kikkers groter dan in 2015. Een toename van meer dan 25 %. Het 
grootste aantal doodgereden dieren is aangetroffen in het onbeschermde 
wegdeel vanaf de Leeuwenbrug tot aan kruispunt Bernhardlaan.  
 
Resultaten Olst  
Wethouder Dekkerlaan en Diepenveenseweg (Hengforden) 
Bij deze locaties was er nauwelijks sprake van amfibieëntrek. Bij gunstige 
weersomstandigheden zijn vrijwilligers in de schemer langs de bekende 
trekroutes gelopen. Bij de Weth. Dekkerlaan zijn er nog maar 6-8 padden 
geraapt en overgezet, bij Hengforden 139 padden, 14 salamanders, 
2 groene kikkers en 2 bruine kikkers. Ongeveer evenveel als in 2015. 
 
Kletterstraat  
Hier zijn in 2016 voor het eerst schermen opgebouwd om de 
amfibieëntrek te begeleiden. Over een traject van ca. 100 meter hebben 
3 vrijwilligers totaal 1810 bruine kikkers, 8 groene kikkers, 100 padden en 
39 salamanders overgezet. Een enorm aantal en een enorme klus. Zowel 
’s avonds als in de ochtend zijn de emmers leeg gehaald. Ze 
constateerden dat de populatie trekkende bruine kikkers zeker 3 keer zo 
groot was dan ze vorig jaar hadden geteld zonder de schermen. In de 
emmers vonden ze nu ook salamanders. De populatie padden was tegen 
de verwachting in niet groter. Het aantal dode dieren was door het 
opzetten van de schermen een derde minder dan vorig jaar.  
 
Tot slot 
- De aantallen overgezette dieren zijn tijdens de trek ingevoerd in het 
landelijke registratiesysteem van RAVON via de website www.telmee.nl. 
Zodoende was de trek in Nederland,ook die in Olst-Wijhe, goed te volgen 
op www.padden.nu.  
- Na afloop van de paddentrek kreeg Sjoerd Brevoord (14 jaar) een 
gamebook aangeboden voor 5 jaar inzet bij de paddentrek Wijhe. Vanaf 
zijn 9de jaar helpt hij op zaterdag mee bij het overzetten van de dieren 
naar het water. In de lokale pers stond hierover een artikel. 
- Op 20 juni was er in Wijhe ter afsluiting van het seizoen een gezellige 
vrijwilligersavond voor de vrijwilligers.  
- Over de kansen dat er tunnels en vaste schermen bij Onder de Gelder 
worden gerealiseerd en de schermen bij de Kappeweg worden 
vervangen, is helaas nog niets bekend. Projecten elders krijgen van het 
waterschap meer prioriteit. 
 
Mede namens: Anneke van Dijk (Olst, Wethouder Dekkerlaan), Marian 
Thijssen (Olst, Hengforden), Ellen Schulten (Olst, Kletterstraat), 
Margriet Heuvelink (Wijhe).  
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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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Jaarverslag Vogels 2016 
Slaapplaatstellingen 
Door ziekte van Gerard Schullten zijn er in herfst en winter geen 
slaapplaatstellingen van o.a. aalscholvers, ganzen, grote zilverreigers en 
scholeksters uitgevoerd bij twee locaties aan de IJssel.  
 
Vogelwaarnemingen 
Interessante waarnemingen zijn tot en met augustus op de gebruikelijke 
wijze in de Grutto vermeld. Door ziekte van Geard zijn de waarnemingen 
vanaf half oktober niet meer centraal verzameld en ook niet in deze Grutto 
te vinden. 
Hieronder een korte impressie van enkele bijzondere waarnemingen.  
Een vogel, die het afgelopen jaar regelmatig langs de IJssel is 
waargenomen tussen Deventer en Zwolle, is de zeearend, vaak twee 
tegelijk. De verwachting is dat we in 2017 misschien het eerste broedpaar 
langs de IJssel mogen verwelkomen. Een “nieuwe” vogel voor ons gebied 
is de kleine bonte specht (vorig jaar de middelste bonte specht) met in het 
voorjaar een waarneming in de Duursche Waarden en in het najaar een in 
een tuin in Wijhe. Ook zijn er in de zomer meerdere waarnemingen 
gedaan van de bruine kiekendief in de Buitenwaarden en het 
landbouwgebied langs de Holstweg. Als er in de Duursche Waarden meer 
rietlanden komen, zou deze roofvogel ook in onze gemeente kunnen gaan 
broeden. In Raalte is er reeds sprake van 1 broedpaar.  
 
Deelname aan Meetnet Nestkaarten 
In het kader van het SOVON Meetnet Nestkaarten heeft Hennie Brem in 
de periode van 20 maart tot 26 juni 2016 wekelijks 26 nestkasten in De 
Gelder gevolgd. Daarvan waren er dit jaar 23 bezet: 13 door koolmezen, 7 

door pimpelmezen, 2  door bonte 
vliegenvangers en 1 door een paartje 
boomklevers. De boomklevers waren 
20 maart al met nestbouw bezig, de 
meeste pimpelmezen zo rond 5 april 
en de koolmezen, een paar dagen 
later, rond 10 april. De bonte 
vliegenvangers, die in april uit Afrika 
terugkomen, begonnen hun nestbouw 
rond 7 mei. De boomklevers legden 
hun eerste ei ongeveer 10 april, de 
pimpelmezen gemiddeld rond 15 april 

en de koolmezen rond 18 april. Voor de twee paartjes bonte 
vliegenvangers was dit op 8 mei en 20 mei. De jongen van de pimpel- en 
koolmezen zijn allemaal begin juni uitgevlogen. Bij beide paartjes bonte 
vliegenvangers was dit rond 10 juni en 24 juni. Het broedsel van de 

Bonte vliegenvanger 
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boomklevers is helaas mislukt. Het nest is verlaten. Van 1 koolmezenpaar 
is de nestkast in de broedperiode door mensen leeg geruimd en daardoor 
mislukt. De gegevens zijn digitaal via nestkaarten naar SOVON gestuurd. 
Hier worden alle verzamelde data in Nederland bijeen gebracht om 
veranderingen in het legbegin, uitkomstpercentage en broedsucces van 
soorten te volgen, en factoren te bepalen die hierop van invloed zijn. Het 
Meetnet Nestkaarten is gestart in 1995 als belangrijke aanvulling op de 
broedvogelmonitoring. Veranderingen in aantallen broedvogels zijn 
namelijk lastig te verklaren als er geen gegevens over het broedsucces 
van die soorten beschikbaar zijn. 
 
MUS telling Wijhe 
Voorjaar 2016 is tweemaal een MUS-telling (monitoring urbane 
stadsvogels) van 5 minuten uitgevoerd op 10 willekeurige, door de 
computer geselecteerde telpunten in de bebouwde kom van Wijhe 
(postcode 8131). De derde telling in april is niet gelukt. De 10 telpunten 
liggen in zowel oude als nieuwe wijken en industriegebieden van Wijhe. 
De getelde vogels zijn digitaal naar SOVON gestuurd. Op basis van alle 
verzamelde gegevens in heel het land komt er ieder jaar een 
Stadsvogelbalans uit. 
 
Hulp gezocht! 
Wie interesse heeft de slaapplaats tellingen komend jaar (tijdelijk) op te 
pakken, indien mogelijk samen met Gerard, kan zich aanmelden bij het 
bestuur. Dit geldt ook voor het centraal verzamelen van 
vogelwaarnemingen in de gemeente Olst-Wijhe, en dit 4 keer per jaar te 
publiceren in de Grutto. Als je mee wilt doen in Wijhe met de MUS-telling, 
of in Olst en Den Nul de telling wilt uitvoeren, ben je ook van harte 
welkom. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 2016 
De stijgende lijn van de afgelopen jaren zet zich gestaag voort. Een 
overduidelijk bewijs dat de gierzwaluw goed gebruik maakt van de 
aangeboden nestgelegenheden.  
De nieuw gevonden kasten aan de Nijlandstraat waren ook dit jaar bezet, 
maar nu met 2 paartjes. Eveneens gebeurde dit aan de Kievit, waar nu 
2 paartjes gebroed hebben.  
Dit ondersteunt de stelling dat gierzwaluwkasten altijd in grotere aantallen 
opgehangen moeten worden. Als een paartje gierzwaluwen eenmaal een 
kast heeft gevonden, dan worden ze vaak gevolgd door meerdere.  
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Om die reden waren we dan ook blij met de bijplaatsing van meerdere 
kasten aan de Broekslag. We hebben echter dit jaar niet vast kunnen 
stellen of hier direct al gebruik van werd gemaakt, al hebben we wel 
vliegbewegingen gezien van gierzwaluwen die er op wezen dat de nieuwe 
kasten verkend werden.  
 
De totale stand van de 
gierzwaluw wordt nu rond de 
100 paartjes geschat. Hierdoor 
zijn we uitgekomen bij de 
doelstelling van het 
convenant. Dit convenant met 
de gemeente en de 
woningbouw vereniging werd 
5 jaar geleden gesloten met 
als doel 100 paartjes 
gierzwaluwen in Wijhe. In 2016 hebben we niet heel intensief geteld, maar 
in 2017 zullen we proberen deze schatting beter te onderbouwen.  
 
De werkgroep heeft nog ondersteunende activiteiten verricht bij 
buurgemeenten. In Deventer hebben we een leuke telavond gehad met 
de groep vrijwilligers van Deventer. Zij tellen sinds 2 jaar en maken mooie 
vorderingen. Door ze te wijzen op bepaald vlieggedrag zijn we er die 
avond in geslaagd nog een aantal nog niet bekende nestplaatsen aan te 
wijzen.  
Ook is er advies gegeven aan de vogelwerkgroep in Zutphen. In Zutphen 
is er een mooie telreeks opgebouwd. De afgelopen jaren werd er echter 
weinig gedaan aan het plaatsen van nestgelegenheid. De vogelwerkgroep 
is van advies voorzien over het juist ophangen van de kasten zodat de 
gierzwaluwen er veilig en snel gebruik van kunnen maken.  
Door het koude weer van de afgelopen tijd kunnen we niet wachten tot de 
gierzwaluwen terugkomen. Nog dik 1,5 maand… en we kunnen weer naar 
boven kijken. Eind april komen ze met het mooie weer terug naar 
Nederland! 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2016 
Voor onze gemeente was het geen bijzonder roofvogeljaar. In het gebied 
rondom Wijhe, Elshof, Middel en Wesepe zijn in totaal 9 vrijwilligers op 
pad geweest. De waarnemingsperiode begon begin maart en liep door tot 
begin augustus. Vanwege het hoge water in de IJssel konden we in juni 
niet het exacte aantal jonge haviken en buizerds tellen bij nesten in de 
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moerasgebieden en uiterwaarden. De meeste roofvogels nestelden op 
bestaande nesten maar er zijn zeker ook nieuwe nesten gemaakt. Alle 
verzamelde gegevens van succesvolle broedparen zijn ingevoerd in de 
databank van SOVON voor verdere analyse. Door verhuizing, studie en 
ziekte is het gebied rondom Olst niet geïnventariseerd, waardoor een 
vergelijking met andere jaren, voor wat betreft de totale aantallen, niet is 
gemaakt. Hieronder de resultaten. 
Buizerd : Er zijn zeventien geslaagde broedparen geteld met 1-3 jongen, 
gemiddeld ongeveer 1,7 jong per nest. In totaal zijn er minimaal 29 jongen 
uitgevlogen. Het aantal jongen per geslaagd buizerdnest was in de 
bosgebieden beter dan 
in de bomenrijen/bosjes 
langs landbouw 
percelen, waarschijnlijk 
door een geringer 
voedselaanbod van 
muizen en mollen in 
deze gebieden. De 
uitvliegperiode liep van 
begin juni tot medio juli.  
Havik : Vier broedparen 
met gemiddeld 2 
uitgevlogen jongen per 
nest. In totaal zijn er 
zeker 8 jongen 
uitgevlogen. Een vijfde nest was door het hoge water niet bereikbaar en 
een 6de nest is begin april overgenomen door nijlgansen. De 
uitvliegperiode lag tussen begin juni en de tweede helft van juli. 
Sperwer : Vier broedparen met 1-4 jongen per nest, resulteerde in 9 
uitgevlogen jongen. Twee andere broedparen waren ook succesvol, maar 
we konden de jongen niet waarnemen in de hoge dennen. Het aantal 
broedparen is waarschijnlijk hoger. Sperwernesten zijn moeilijk te vinden 
en vallen pas op wanneer de jongen bijna vliegvlug zijn. De 
uitvliegperiode is in juli. Uit waarnemingen in Zwolle blijkt dat de sperwers 
steeds meer in de stad broeden waar ze gemakkelijk de mezen etc. in 
tuinen kunnen pakken en niet bedreigd worden door de havik. 
Boomvalk : Een broedpaar met 3 uitgevlogen jongen bij het 
waterwingebied Boerhaar. Een mager jaar. Geen boomvalken meer 
gezien in de buurt van de Lierderholthuisweg, waar vorig jaar een nest 
zat. Een enkele maal heeft iemand de boomvalk in de buurt van de 
Velsdijk/Elshagenweg en op de Elshof gespot, maar geen broedsucces 
waargenomen. 
Torenvalk : De nestkasten hangen verspreid in de gehele gemeente. In 
2016 waren 12 van de 14 gecontroleerde torenvalkkasten bezet en zijn er 
39 jonge vogels uitgevlogen, gemiddeld 3,25 per kast. Altijd goed bezette 

Havik                  Foto: Piet Schermerhorn 
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kasten op 2 locaties waren dit jaar niet bezet. Waarom is niet duidelijk! Er 
zijn zes jongen geringd door Jan van Dijk uit Zwolle. Vier jongen uit een 
kast en 2 jongen bij een nest in een kapschuur.  
Wespendief : De wespendief is dit jaar regelmatig bij de Gelder 
gesignaleerd, meestal alleen, eenmaal een paartje baltsend. Er is echter 
geen nest gevonden.  
Rode wouw : Geen broedpaar dit jaar in onze gemeente, wel een paar 
voorjaarswaarnemingen. 
Zeearend : Deze vogels zijn afgelopen jaar veel gezien langs de IJssel, 
soms 2 tegelijk. In 2016 nog geen broedpaar, mogelijk in 2017.  
Bruine kiekendief : De bruine kiekendief is een nieuwe roofvogel in ons 
gebied. In de buurt van de Holstweg kwam de vogel in juli/augustus 
regelmatig langs op zoek naar muizen bij een graan- en maïsakker. De 
vogel heeft grote rietlanden nodig om te kunnen broeden. In Raalte, 
Deventer en Zwolle broedt nu jaarlijks een paartje. Bij ons is de hoop 
gevestigd op de Duursche Waarden en de natuurontwikkeling langs de 
IJssel. Met meer rietland kan ook deze vogel daar gaan broeden. 
Visarend : Vaker gezien langs de IJssel dit jaar, meestal op doortrek. 
 
Cursus Roofvogels 
Eind 2016 is de werkgroep Roofvogels Olst-Wijhe gestart met de 
organisatie  van een cursus “Inventariseren van het broedsucces van 
roofvogels”. Dit in samenwerking met de Vogelwerkgoep IJsselstreek 
Deventer e.o. en Jan van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Roofvogels 
Nederland (WRN). De cursus heeft als doel dat de deelnemers de 
broedende roofvogels in onze streek leren kennen, herkennen, en de 
nesten op kunnen sporen. En vervolgens de resultaten daarvan 
doorsturen naar SOVON en de WRN. Eind 2016 hadden zich 23 mensen 
aangemeld en 2 helpers, waarvan 14 deelnemers uit de gemeente Olst-
Wijhe, met name leden van de werkgroep Roofvogels. De cursus is in 
inmiddels van start gegaan. Jan van Dijk is de docent. Natuur en Milieu 
Overijssel heeft in het kader van het Fonds Lokaal Actief voor deze 
cursus € 300,- subsidie beschikbaar gesteld, en de beide organisaties 
ieder € 25,-.  
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Uilen 2016 
De uilen in de gemeente Olst-Wijhe doen het  goed. Bij de kerkuilen zien 
we zelfs bijna een verdubbeling van het aantal broedsels. In het overzicht 
bij dit artikeltje vindt u de gegevens van de broedsels over een periode 
van 11 jaren. Het gaat daarbij om gegevens over en waarnemingen van 
uilen die in onze kasten broeden. Er zijn ongetwijfeld meer broedsels, 
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want er zijn ook uilen die in de vrije natuur hun nesten hebben. Dit geldt 
zeker voor de steenuilen. Kerkuilen broeden meestal in gebouwen en op 
plekken waar je het helemaal niet verwacht; ook daarvan zullen er 
broedsels zijn die we niet in beeld hebben. In de loop van die 11 jaren is 
het aantal door ons geplaatste kasten flink uitgebreid. In de hele 
gemeente Olst-Wijhe controleren we nu zo’n 100 steenuilkasten en bijna 
80 kerkuilkasten. Die zijn natuurlijk niet allemaal bezet. 
Uilen bouwen geen nest, zoals de meeste vogels wel doen, ze zijn wat 
dat betreft erg lui. 
Ze leggen hun eieren op plekken die ze geschikt vinden en maken 
hooguit een kuiltje zodat de eieren wat beter bij elkaar liggen. 
Steen- en kerkuilen worden ook wel erfvogels genoemd omdat die veelal 
broeden in gebouwen of een omgeving dicht bij de mens. De ransuil, 
bosuil en oehoe broeden in de vrije natuur en maken daarbij gebruik van 
oude nesten van kraaien, eksters, buizerds enz. De velduil maakt zijn nest 
op de grond, vaak in graslanden of andere lage begroeiing.  
Het aantal muizen (de muizenstand) was dit jaar normaal te noemen en 
dat vinden we in de broedsels terug. Gewoonlijk leggen de kerkuilen 
tussen de 4 en 7 eieren. In een jaar met  heel veel muizen zoals in 2014 
kan het aantal eieren wel oplopen tot 10 stuks. In het schema is dat dan 
ook duidelijk te zien. Kerkuilen zijn echt afhankelijk van muizen.  
Steenuilen hebben een breder voedselarsenaal; zij eten regenwormen, 
insecten vooral tor-achtingen (meikevers), vogels en uiteraard ook wel 
muizen. Daarom zien we bij de steenuilen dat het aantal jongen minder 
spectaculair stijgt of daalt dan bij de kerkuilen; de broedselgrootte is 
constanter. 
Mede door de uitbreiding van het aantal geplaatste kasten zien we voor 
beide soorten nog steeds een stijging van het aantal broedsels. Dat is 
mooi, maar we kunnen niet onbeperkt kasten blijven plaatsen. Het moet 
wel om zinvolle plaatsen gaan, want alle kasten moeten minstens 1 x per 
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jaar gecontroleerd worden. De bewoonde kasten wel vaker. Die moeten 
ook in het najaar schoon en winterklaar gemaakt worden, ook als er 
kraaien of duiven gehuisd hebben. 
 
Steenuilen 
Bijna alle kasten die in 2015 bezet waren, werden ook in 2016 weer 
bewoond, en zelfs nog een paar extra kasten. Bij de eerste controle 
troffen we 33 broedende vrouwtjes mèt een ring aan en 8 vrouwtjes en 
één mannetje zonder ring. In een enkele kast lagen wel eieren, maar was 
het vrouwtje even niet thuis. In overleg met onze ringer proberen we de 
nog ongeringde uilen zo gauw mogelijk van een ring te voorzien. De 
geringde volwassen uilen (adulten) worden door ons terug gemeld aan 
het Vogeltrekstation. Met de gegevens uit hun databank kunnen we 
aflezen hoe oud de uil is, waar hij geringd werd, waar en hoe vaak de uil 
al eerder teruggemeld is.  
Zoals je in het schema kunt aflezen zijn er 175 eieren gelegd, waar 127 
jongen (pullen) uit zijn gekomen en geringd. Helaas zijn er 4 jongen niet 
uitgevlogen. 
Eén ouder paar is gepakt door een roofvogel (“geslagen”, zoals dat 
genoemd wordt). Waarschijnlijk door een havik of sperwer. De jongen 
waren al geringd, die hebben het helaas niet gehaald. Ook dat hoort bij de 
natuur. 
 
Kerkuilen 
De kerkuilen hebben ons verrast dit jaar: het aantal bezette kasten is met 
bijna 100 % toegenomen van 15 naar 27 broedlocaties. Er waren in 2016 
heel veel plekken, waar al jarenlang een kast hangt, maar waar nog maar  
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zelden of nooit een kerkuil gebroed had. Sommige van die kasten hebben 
al wel eerdere bewoners gehad zoals houtduiven en kauwtjes. In enkele 
kasten werden wel eens sporen gevonden bv. uilenballen of een veertje, 
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maar geen broedsels. Hoe dat in andere regio’s is gegaan, is ons nog niet 
bekend. Die gegevens worden in deze maanden verzameld en 
uitgewisseld tijdens de regionale bijeenkomst in april 2017. Na het grote 
succes met kerkuilen in 2014 hadden we in 2015 meer broedsels 
verwacht. Waarom de toename van broedsels in ons werkgebied in 2016 
zo groot is, wordt nog onderzocht.  
Er waren 98 eieren waaruit 93 jongen kwamen. Daarvan zijn er 91 
geringd en uitgevlogen. Twee jongen hadden de kast al verlaten. Daarom  
zijn ze niet geringd. 
 
Het werk en de contacten met de kasthouders geven ons nog steeds veel 
voldoening. Bij deze bedanken we dan ook alle kasthouders voor hun 
gastvrijheid om ons toe te laten op hun erf. 
 
Herman Nijboer en Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Weidevogels 2016 
Op 9 maart 2016 werd in St. 
Oedenrode in Brabant het eerste 
kievitsei van Nederland gevonden. Op 
14 maart het eerste ei van Overijssel.  
Op 24 maart was het eerste ei van de 
weidevogelgroep Wijhe een feit. 
 Het aantal gevonden nesten laat nog 
steeds een dalende trend zien. 
Oorzaken hiervan zijn o.a.: Steeds 
meer intensief gebruikt grasland. Er 
wordt steeds vroeger en vaker gemaaid. Minder aanbod van akkerland. 
Vooral de kievit heeft hiervan te lijden. 
 

Resultaten 
2016 

Nesten  
(totaal) 

Graslan
d 

Akkerlan
d 

Maïsakk
er  

Kievit  68 11  57 
Scholekster  10  10  
Kleine plevier  1  1  
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Nesten 79 98 128 123 91 124 116 153 
 

Het aantal hectares dat wordt bekeken is ongeveer gelijk gebleven. 
Gelukkig komen er in ons gebied nog een klein aantal grutto’s, wulpen en 
tureluurs voor, maar ook deze soorten lopen wel in aantal terug. 

Kievitseieren 
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Voor de tweede keer is er dit jaar een nest van de kleine plevier 
gevonden. Dit geeft voldoende motivatie om komend seizoen weer aan de 
slag te gaan in samenwerking met de agrariërs. 
 
Rudie Grouwstra, Wim van Riel en Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin 2016 
In de winter hebben we Floor Hogendoorn de oude folder, die zij 4 jaar 
eerder had ontworpen, aan laten passen en deze weer laten drukken voor 
4 of 5 jaren. Om de kosten te drukken hebben een aantal personen een 
flink aantal sponsors gezocht, waarvan de namen op de folder staan. 
 
We begonnen het werkseizoen op vrijdag 11 maart 2016 door op NLdoet 
samen de heemtuin voorjaarsklaar te maken. We hadden een behoorlijke 
ploeg mensen, ook niet-leden van onze heemtuingroep, die meehielpen. 
De hele tuin werd schoongemaakt, ook het houtwerk en er werd 
gesnoeid. Ook werd er in het Vrome Hoekje en in de vlindertuin een 
naambord 
aangebracht. 
Op de 
woensdagavo
nd werd er 
wekelijks 
door 4-6 
personen 
gewerkt. Op 
de 
donderdagoc
htend was er 
een vast 
groepje van 
5-6 personen. 
We hebben 
een enkele 
zaterdag gepland voor groot onderhoud. Ondertussen is er een mooie 
ploeg vaste vrijwilligers die bijna elke week in het seizoen een paar 
uurtjes in de heemtuin aan het werk is. 
Dit jaar kwam daar een nieuwe vrijwilliger bij: Jeannette van den Heuvel. 
Bep Teunissen heeft helaas afscheid moeten nemen, omdat het werk 
fysiek te zwaar werd. 
De paden hebben we het hele seizoen gebrand met de onkruidbrander. 
Daarnaast hebben we enkele stukjes geschoffeld, omdat in natte periodes 
het branden geen zin had. Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, in 
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oktober de heemtuin weer gemaaid. Op Landelijke Natuurwerkdag, 
vrijdag 4 en zaterdag 5 november, werd de heemtuin weer winterklaar 
gemaakt, ook weer door een mooie ploeg mensen.  
Twee keer hebben we vergaderd, de rest van de communicatie ging per 
mail of op de werkdagen.  
 
In 2016 hebben we 3 vaste rondleidingen aangeboden op vrijdagavonden 
met helaas maar weinig bezoekers. Ook hielden we op 4 juli de Jan 
Veerman rondleiding op zijn sterfdag. Daarnaast zijn er een paar 
rondleidingen aangevraagd door onder andere IVN Raalte. Gerard 
Schulten, Piet Hendriksma en Annet van der Veen hebben deze 
rondleidingen verzorgd. Er is ook één rondleiding samen met de 

Historische 
vereniging 
georganiseerd. 
 
De 
heemtuingroep 
is op bezoek 
geweest bij 2 
heemtuinen 
om ideeën op 
te doen voor 
onze eigen 
heemtuin. Dit 
waren de 
gemeentelijke 
heemtuin in 
Kampen en 

een particuliere heemtuin in Lelystad Wind in de wilgen. Dit was tegelijk 
een uitje voor alle vrijwilligers. 
Van het subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar het 
tuingereedschap aangevuld, naambordjes en gas voor de onkruidbrander 
aangeschaft en planten en zaden gekocht. 
In het najaar kregen we van Jan van Dijk uit Olst een nieuwe plant voor 
de heemtuin uit zijn vijver die hij wilde dempen: een koningsvaren met 
japanse holpijp (schaafstro) en gagel, die we aan de zijkant van de sloot 
geplant hebben. Deze laatste plant hadden we nog niet in de heemtuin. 
Hopelijk slaat hij aan. 
 
Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land en zelfs uit het buitenland in onze tuin op bezoek geweest. Enkele 
plaatsen: Lemelerveld, Purmerland, Cuijk, Leusden, Texel, Divonne (Fr). 
In het gastenboek stonden weer mooie verhalen, gedichten en zelfs een 
tekening. Enkele uitspraken: “Hééél mooi, net een jungel”, “Wat een  
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bijzonder mooie hartverwarmende tuin”, “Als we in de buurt woonden, 
kwamen we hier veel vaker”. 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Boeiende bermen 2016 
Het maaibeheer moet enerzijds gericht zijn op het bevorderen/ 
onderhouden van de noodzakelijke beworteling van de grasmat, kosten 
effectiviteit en praktische uitvoering en anderzijds op het in stand 
houden/bevorderen van natuurwaarden en esthetische waarden van flora 
en fauna.  
De bermen van de dijk bij Olst-
zuid-Zonnekamp staan vol met 
bijzondere soorten zoals het 
rapunzelklokje, kleine ruit, kleine 
pimpernel en veldsalie. Met name 
de blauwe veldsalie is een 
opvallend gewas. Volgens de 
Flora- en faunawet is het maaien 
van de beschermde soorten 
tijdens de bloei niet toegestaan. 
Nadat de plant is uitgebloeid en de 
plant zaad heeft gevormd is het 
wel mogelijk deze plant te maaien. 
Het IVN heeft dit onder de 
aandacht gebracht bij de 
beheerders van Rijkswaterstaat, 
Provincie Overijssel en 
Waterschap Drents Overijsselse Delta, nadat in 2015 geconstateerd is dat 
een aantal rode lijstsoorten zijn gemaaid op het verkeerde moment. IVN 
heeft begin 2016 contact gehad met de gemeente en het waterschap over 
het maaien van de bermen. Dit heeft geleid tot de volgende 
voorstellenvoor het seizoen 2016: 
1. Tijdig informeren van het IVN over het tijdstip van maaien van het 

dijkgedeelte Olst-Wijhe. (Actie waterschap). 
2. Maaien zoveel mogelijk na half juli. Indien eerder, schade beperkende 

maatregelen treffen in geval van het voorkomen van categorie 2 
soorten. Zo mogelijk in overleg met IVN. (Actie waterschap en IVN). 

3. Intensievere inventarisatie van rode lijst planten en resultaten 
beschikbaar stellen aan het waterschap. (Actie IVN). 

4. De locaties waar veldsalie groeit pas laat in augustus maaien. 
Veldsalie komt maar op enkele locaties voor en vaak met andere rode 
lijstsoorten zoals beemdkroon, duifkruid, kleine ruit, rapunzelklokje en 

Ruige weegbree 
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ruige weegbree. Veldsalie bloeit tot eind juli of tot in augustus. Te 
vroeg maaien verhindert zaadzetting en rijping van het zaad. 
Bovengenoemde rode lijstplanten zullen ook profiteren van een latere 
maaiaktiviteit. (Actie waterschap). 

 
Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag Lezingen en excursies 2016 
In 2016 hebben wij een beperkt aantal lezingen en excursies 
georganiseerd.  
In april heeft Jeroen Kloppenberg een lezing gegeven over 
de wondere wereld van de dierensporen. De weidevogelexcursie in 
Lierderbroek op 1 mei onder leiding van Marcel Strijdveen trok 22 
deelnemers. Voor wie wilde kon in het voorjaar diverse keren met Jan 
Klungers mee de Duursche Waarden in om vogelzang te herkennen. In 
de zomer hebben we samen met de Historische Vereniging Wijhe een 
rondleiding georganiseerd door de heemtuin, in de geest van Jan  
Veerman. Marina Menger heeft vervolgens iets verteld over de 
geschiedenis van de directe omgeving van de heemtuin.  
 
Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag Jeugd 2016 
Voor de Slootjesdagen van IVN hebben we een waterbeestjesexcursie 
voor de jeugd georganiseerd. Dat was op zaterdag 11 juni 2016 bij het 
infocentrum IJssel in Den Nul. Kinderen van 4-12 jaar waren er welkom! 
We willen graag meer activiteiten voor de jeugd organiseren en daarvoor 
de IJsselnatuurkids weer opstarten. Dat kan alleen met meer hulp. We 
zoeken dus vrijwilligers. Help jij mee? Meer info hierover vind je vooraan 
in dit nummer. 
 
Michiel Faber. 
 
 

Jaarverslag De Grutto 2016 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2016 vier keer op papier 
verschenen. Maar deze is ook op onze site te vinden. 
De oplage van het blad is vergelijkbaar met vorig jaar en zit rond de 245 
boekjes. In 2010 was de oplage nog 185 boekjes per nummer. In 2011 
steeg de oplage naar 225 boekjes en in 2012 naar 240 boekjes. 
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2016 begon met 17 betalende adverteerders, waarvan er 4 op een hele 
pagina adverteerden. In het laatste nummer waren dat nog 
15 adverteerders waarvan er 3 een hele pagina vulden. 
De omvang van de inhoud van alle nummers is vergelijkbaar met vorig 
jaar. Het record aantal binnenpagina’s van het februarinummer ligt al 
vanaf februari 2013 op 40 pagina’s. In 2011 en 2012 was dat 36 pagina’s. 
Ook de andere nummers heb ik het afgelopen jaar weer goed kunnen 
vullen. Mede dankzij de mensen die kopij aanleveren is dit mogelijk. De 
ploeg gruttobezorgers bestaat al jarenlang uit 13 mensen. Ook hen wil ik 
graag bedanken voor hun inzet. 
En tot slot: opmerkingen, suggesties en ideeën voor en over het blad én 
kopij zijn zeer welkom! Stuur maar op! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Op pad met de IJsselboswachter 
Lage waterstanden 
Het zal iedereen opgevallen zijn. De waterstanden 
in onze rivieren zijn een hele tijd bijzonder laag 
geweest. In de IJsselvallei (Overijsselse deel) zijn 
de gevolgen hiervan duidelijk te zien. Plassen en 
poelen in de uiterwaarden staan droog, in de 
geulen is veel water weggetrokken en zandplaten die eerder onder water 
lagen zijn zichtbaar (zie foto). 
 

 
 

De lage waterstanden hebben gevolgen voor flora en fauna, maar ook 
voor recreatieve voorzieningen. De drijfbrug bij het Infocentrum over de 
Lange Kolk staat strak in zijn kettingen en touwen omdat de waterstand in 
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deze geïsoleerde kolk via grondwaterstanden ook meebeweegt met de 
IJsselwaterstanden. Ik heb daarom een extra veiligheidsinspectie laten 
uitvoeren. Ook het trekpontje over de Scherpenzeelsehank is diep komen 
te liggen. Pas dus op voor gladheid op de kleiige, nu steile oevers. 
 
Hydrologie 
De Rijn is een van de langere rivieren van Europa met een lengte van 
1.233 km. Haar stroomgebied omvat 185.000 km2. De Rijn ontspringt in 
de Zwitserse Alpen, stroomt door diverse landen en verandert steeds van 
naam. Tussen Westervoort en Arnhem-Zuid bij de IJsselkop splitst het 
Pannerdensch Kanaal zich in Neder-Rijn en Gelderse IJssel. De Rijn is 
een rivier met smelt én regenwaterafvoer. Hoogwaters in de zomer als de 
sneeuw van de Alpen smelt en regenafvoer die hoogwater in de winter 
veroorzaakt. 
Onder normale omstandigheden gaat 2/3 van de afvoer bij Lobith naar de 
Waal en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. En daar vindt weer de eerder 
genoemde splitsing plaats die zorgt dat 1/3 van het water daarvan naar de 
IJssel gaat. En dit is dan 1/9 van het totaal. 
Gemiddeld is de afvoer van de Rijn bij Lobith ca. 2.200 m3/S. Vanaf 
4.000 m3/S beginnen de uiterwaarden te overstromen. Ter vergelijking: 
De extreme afvoer in 1995 bedroeg bijna 12.000 m3/S. Op 3 januari 2017 
bedroeg de afvoer bij Lobith 975 m3/S. Dat komt overeen met een stand 
van 7,2 NAP. Bij Olst was de afvoer op 10 januari 190,7 m3/S. Ook ter 
vergelijking: op 30 november 2011 bedroeg de stand 6,89 boven NAP. 
(bron: diverse websites.) De lage waterstand zal nog wel even 
aanhouden. Er is wat sneeuw gevallen in de Alpen en samen met wat 
regen zorgt de dooi voor wat watertoevoer. Maar veel is het niet. 
 
Record? 
Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Gaan we een nieuw record 
vestigen? Het leuke aan het werken bij een rivier is dat elke dag anders 
is. Er is altijd dynamiek. Droge en natte perioden wisselen elkaar af. 
Uiterwaarden overstromen of vallen droog. Dieren en planten en ook de 
mens moeten zich aanpassen aan de natuur. De dynamiek bepaalt! 
 
IJsselboswachter Anja Nijssen. 
 
 

Gezondheid van bodem, plant, dier en mens 
Voor een gezond bodemleven is humus nodig.  Een ononderbroken 
levenskringloop die in de humus plaats vindt, loopt via talloze 
samengestelde en afzonderlijke kringlopen.  De bodem bevat vele 
bacteriën en schimmels, die deels zelfstandig en deels in symbiose met 
de planten leven. Daarnaast zijn erg belangrijk de micorrhiza’s die in 
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innige symbiose samenleven met de haarwortels van de planten. Zij 
zorgen voor de overbrenging van voedingsstoffen, antioxidanten en 
vitamine-achtige stoffen. Verder binden ze de strijd aan met ziekmakende 
stoffen. 
Al in 1948 verscheen een boek over bodemgezondheid van W.F.K. 
Gouwe. Hij was ruim 30 jaar gemeentegeneesheer van Ambt Hardenberg. 
Dit boek is in 2012 opnieuw uitgegeven door het Netwerk Vitale 
Landbouw en Voeding (NVLV). ISBN ISBN978-90-9027336-5.  
Al uit onderzoeken van voor de oorlog is gebleken, dat door gebruik van 
kunstmest en pesticiden de bacteriën en schimmellaag langzaam wordt 
afgebroken. Volgens sommige wetenschappers zou na ongeveer 100 jaar 
deze laag verdwenen kunnen zijn. 
Dat de bodemgezondheid achteruit gaat blijkt ook uit cijfers van na de 
oorlog.  
 

 
In de tabel cijfers over de achteruitgang van sommige mineralen en 
vitaminen tussen 1985 en 2002. Van 1950 tot 1985 is ook een 
achteruitgang bekend en je mag aannemen dat van 2002 tot 2017 ook 
weer een achteruitgang voorkomt . 
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Herstel bodemgezondheid 
Friend Sykes was een landbouwer in Engeland in de eerste helft van de 
vorige eeuw. Hij had met vele ziekten te maken op zijn bedrijf. Hij gooide 
het roer om en voorzag zijn gronden weer van humus met zelf gemaakte 
compost. Na 7 jaar verdwenen alle ziekten weer vanzelf van zijn bedrijf. 
Hij maakte de compost van gras, stro, bladeren, takken, kaf, zaagsel, 
onkruid, huisvuil, as, aarde, kalkresten, slik, mest, urine, bloed, 
beendermeel, slachtafval, etc. 
Sir Albert Howard paste vanaf 1910 tot 1932 ook dit systeem van 
bemesten (de Coonoor methode, of edelmest bereiding) toe op 
3 bedrijven in India. Hij kwam tot de conclusie, dat de natuurlijke 
ziekteweerstand van planten, dieren en mensen tegen infectieziekten, 
parasitaire en degeneratieve ziekten werd verhoogd tot een graad, 
waarbij men van immuniteit kan spreken. Zijn vee kwam veelvuldig in 
aanraking met ander vee dat besmet was met runderpest en mond en 
klauwzeer. Van 1910 tot 1932 werd geen enkele ziekte op zijn dieren 
overgebracht.  
In die tijd werden ook veel proeven gedaan met voer van de 
compostmethode of de kunstmestmethode. Enkele verschillen: bij voer 
van de compostmethode was 15% minder voer nodig, de kuikensterfte 
was 4% tegen 40%. Bij keuze lieten dieren kunstmestvoer liggen. Zelfs 
ratten bleken goed onderscheid te kunnen maken in compostgraan en 
kunstmestgraan in pakhuizen.  
Toen al werd het bewijs geleverd dat bodemgezondheid en 
plantengezondheid de basis is voor de gezondheid van dier en mens. 
 
Oude compostmethode in een nieuw jasje 
Het zou fantastisch zijn als alle groenafval van maaisel van bermen, 
sloten, natuurterreinen, GFT afval, bladeren samen met mest van dieren 
in Nederland gefermenteerd wordt tot compost, de Bokashi-methode (zie 
internet onder Bokashi). Dan is er geen ammoniakemissie, geen CO2 
uitstoot en het stinkt niet. Ook vervalt het verplicht injecteren van mest in 
de bodem, dat ook een zeer slechte zaak voor het bodemleven is. 
Door de Bokashi-methode  kan het bodemleven weer gezond gemaakt 
worden. In 1930 duurde het 7 jaar voor het bodemleven weer gezond 
was, nu misschien wel 10 á 15 jaar. Of misschien toch nog sneller (zie 
publicatie op Melkvee.nl “Grond is verslaafd aan kunstmest”). 
Om de zaak zo snel mogelijk weer op orde te krijgen, moet een zo groot 
mogelijke biodiversiteit gebruikt worden: een modern gemengd bedrijf, 
natuurinclusieve natuur en natuurinclusieve landbouw zou een belangrijke 
bijdrage hier aan kunnen leveren. Zie www.natuurinclusievelandbouw.nl. 
 
Noordmanshoek en Bokashi-methode 
Ik maak mij zorgen om de bodemgezondheid in het algemeen, maar ook 
hier in Wijhe. Als lid van de werkgroep Noordmanshoek zie ik daarom in 
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dit terrein  een startpunt om te beginnen met natuurinclusieve landbouw 
met toepassing van bemesting met Bokashi compost gemaakt van GFT 
afval  uit Wijhe eventueel gemengd met dierlijke mest, die op de 
Noordmanshoek gemaakt wordt. 
We kunnen proberen de Bokashi methode voor particulieren ook in Wijhe 
van de grond te krijgen. In Nederland zijn vorig jaar 1200 
bokashipakketten aan de man gebracht 10 % hiervan in Deventer door 
initiatief van natuurboerderij De Ulebelt. 
 
Een chinees gezegde zegt: “20 jaar geleden was het al tijd om hiermee te 
beginnen”. Waar wachten we dus op! 
 
Herman Lankhorst. 
 
 

Groene Twinkeling 2017 
Dit jaar is de Groene Twinkeling-award 
uitgereikt aan Overesch, ecologische 
landbouwbedrijf uit Raalte. Dit bedrijf wint 
de prijs omdat het aandacht voor 
biodiversiteit stimuleert, kennis deelt en 
succesvolle resultaten boekt ter 
verbetering van biodiversiteit. Overesch 
draagt haar gedachtegoed over en slaat 
daarbij op een moderne manier een brug 
tussen bodem, gezondheid en de 
landbouw. Ook zet het bedrijf op 
innovatieve wijze varkens in bij bosbeheer 
en draagt hiermee bij aan de ecologische 
kwaliteit van natuurgebieden. Daarnaast betrekt Overesch het brede 
publiek bij haar ecologisch gedachtegoed met een bezoekerscentrum en 
een belevingspad.  
Jan Overesch is blij met de prijs: “We zagen de vruchtbaarheid van onze 
grond zienderogen achteruit gaan en werden steeds meer afhankelijk van 
kunstmest, het gif van bestrijdingsmiddelen en van genetische 
manipulatie. Dat is een van de redenen waarom we zijn overgegaan naar 
een biologische manier van produceren. We boeren in harmonie met de 
natuur, daar werken we hard voor.  
De Groene Twinkeling is een initiatief van Landschap Overijssel, Natuur 
en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met deze 
prijs stimuleren zij Overijsselse organisaties zich sterk te maken voor 
natuur, landschap en biodiversiteit. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. 
Meer informatie vind je op www.landschapoverijssel.nl/groenetwinkeling. 
 
Marth van Roy. 
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Rijkswaterstaat krijgt hulp uit onverwachte hoek 
In het kader van ruimte voor de rivier is het van belang de begroeiing in 
de uiterwaarden onder controle te houden. Recent zijn grote stukken 
bosschages gekapt en de wortels uit de grond verwijderd. Zo ook in de 
Buitenwaarden van de IJssel. Dit is niet in het belang van natuurlijke 
ontwikkeling, wel in het belang van de veiligheid. Op die plekken waar in 
de bomen nesten zaten, liet men die bomen staan plus een strookje bos 
rond die bomen. Een en ander volgens de Flora- en Faunawet. 
 
Voor de roofvogelcursus voeren Marijke Berendsen en ik veldopdrachten 
uit. We hebben de Buitenwaarden tot ons werkgebied gekozen. Marijke is 
daar goed bekend en weet een aantal roofvogelnesten te vinden. Tijdens 
de eerste inventarisatietocht treffen we nesten van de buizerd en de havik 
en zien we buizerds en een torenvalk. Maar wat opvalt, is een breed en 
intensief gebruikt dierenspoor dat loopt vanuit een kribvak van de IJssel 
landinwaarts en eindigt in een kolk. Heel bijzonder en zonder verdere 
sporen. Aan de grootte van het spoor te zien moeten het toch wel forse 
beesten zijn. 
 
Een paar weken 
later maken we 
een tweede 
tocht, nu met het 
doel bij de 
gevonden nesten 
te zoeken naar 
sporen van 
gebruik, zoals 
prooiresten 
(braakballen, 
veren, botjes…) 
of poepresten. 
Marijke heeft de 
week ervoor 
twee zeearenden 
gespot in dit 
gebied. 
Bij het eerste buizerdnest vinden we niets en zoeken in een iets grotere 
kring. Dan treffen we opeens een zestal reigernesten bij elkaar, goed 
verstopt in struiken, zo’n twee en een halve meter boven de grond. En 
ongeveer tien meter vanaf het buizerdnest. 
Eén havikshorst bevindt zich in een boom op een eiland. Normaliter 
kunnen we daar niet komen, maar door de extreem lage waterstand van 
de IJssel banjeren we door het slik naar het eiland en zoeken daar naar 
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gebruikssporen. Door de dikke laag bladafval vinden we behalve de 
beschadigde dop van een zwanenei niets. Verder speurend kijken we 
verrast op: beversporen, d.w.z. een groot aantal omgeknaagde bomen en 
stammetjes van struiken. En zo te zien erg vers. Goed kijkend zien we 
ook oudere sporen: afgeknaagde stammetjes die weer uitgegroeid zijn, 
een soort miniknotwilg (zie foto: zowel een vers als een oud spoor). Langs 
de hele westelijke rand van het eiland, het dichtst bij de IJssel, vinden we 
knaagsporen. En dan opeens ook een spoor dat de kolk inloopt. Goed 
kijkend en ons oriënterend lijkt dit spoor aan te sluiten op het spoor dat we 
een paar weken geleden langs de IJssel aantroffen. 
 
Bekend is dat er in de buurt van Olst-Den Nul bevers aangetroffen zijn. 
Ook bekend is dat zwemmende bevers in de buurt van de pont in Wijhe 
zijn gezien. Het lijkt er dus op dat de bevers vanuit Olst de Buitenwaarden 
als foerageerplek hebben gekozen. En daarmee Rijkswaterstaat helpen 
de begroeiing kort te houden. 
 
Ernst Noordhuis. 
 
 

Vogelwaarneming in Olst-Wijhe 
Wegens langdurige ziekte van Gerard Schulten zijn er ook dit keer helaas 
geen vogelwaarnemingen verzameld.  
 

 

Gerard, we wensen je sterkte en beterschap! 

 

Toch is er één waarneming. 
Op 9 februari 2017 heeft Elly Luttikholt 6 paartjes grote zaagbekken 
gezien op de IJssel tussen de Loswal en de pont van Wijhe.  
 
 

Wist je dat… 
- het programma De Kennis van nu aandacht heeft besteed aan 
micorrhiza schimmels. Over de werking, de functie en het belang van die 
schimmels voor een gezonde groei van weerbare planten wordt namelijk 
steeds meer bekend. Bekijk de uitleg en prachtige beelden uit De Kennis 
van Nu van 1 december 2016: https://vimeo.com/194815229. 
 
- er sinds maart 2016 een IVN webwinkel is. Daar zijn natuurproducten 
gericht op educatie, recreatie en onderzoek te koop. Ook zijn in de 
webwinkel IVN materialen te bestellen zoals promotieartikelen, IVN- 
zoekkaarten en kleding. Kijk op https://winkel.ivn.nl/ivn-materiaal/. 
Als IVN-lid kun je 10% korting krijgen.   
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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   Anne Lohuis  tel. 06-14174474 
 Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 padden#ivn-wijhe-olst.nl 
Vogels    VACANT  
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels VACANT 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  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 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
Boeiende Bermen  Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
 boeiendebermen#ivn-wijhe-olst.nl 
Cursussen  Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 cursussen#ivn-wijhe-olst.nl 
Lezingen, excursies Hanny van der Werff  tel.0570-523091 
 Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugd  Michiel Faber 
 jeugd#ivn-wijhe-olst.nl  
Facebook Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Website Annet van der Veen tel. 0570-523937 
 webredactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Ernst Noordhuis  tel 0570-521770 
 webmaster#ivn-wijhe-olst.nl 
Redactie De Grutto   Marth van Roy  tel. 0570-522692 
 redactie#ivn-wijhe-olst.nl  
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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. 

 
 


