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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.
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Van de redactie 
Door omstandigheden is deze Grutto later dan gebruikelijk bij je in de bus 
gevallen. Maar, ook al heb je er even op moeten wachten, de inhoud is 
zoals gebruikelijk leerzaam en interessant en je vindt weer een 
aankondiging van diverse uiteenlopende activiteiten. 
Zeer bijzonder om hier al te vermelden is het lintje dat de burgemeester 
heeft uitgereikt aan Annet van der Veen. Zij is al heel erg lang met haar 
enthousiaste inzet actief op vele fronten bij onze afdeling. Zo is dankzij 
haar ons afdelingsblad de Grutto ontstaan. Ooit heeft zij hiervoor het 
initiatief genomen. Zij heeft de Grutto laten groeien van een simpel A4tje 
naar een echt afdelingsblad en ze heeft daarna nog jarenlang de redactie 
ervan verzorgd. En haar inzet voor het IVN is niet haar enige verdienste. 
Dus Annet, gefeliciteerd met je lintje. En hopelijk mogen we nog lang 
gebruik maken van je enthousiaste inzet!  
In deze Grutto ook een afscheid. IJsselboswachter Anja gaat een nieuw 
avontuur aan, dus in dit nummer voor de laatste keer háár Op pad met de 
boswachter. 
 
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. 
De taken kosten gemiddeld 4 uur per week. Naast de taken zijn er 
natuurlijk ook uitstapjes naar buiten als u daarin geïnteresseerd bent.  
Interesse in deze functie?  

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de -grutto -wijhe -olst  
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Neem contact op met voorzitter: Hanny v.d. Werff, tel. 0570-523091, 
email: jcvdwerff#gmail.com. 
 
Bestuursleden en 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.  
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.  
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2017 Activiteit Locatie Trekker 
1 juli Jan Veerman 

rondleiding heemtuin + 
rondleiding Historische 
Vereniging 

Heemtuin 
Veermans Hof 
IJsselflora + Wijhe 

Annet, 
Historische 
Vereniging 

20 en 24 
september 

Foto-avond en foto-
excursie 

’t Hamel, Wijhe en 
Vistrap op 
Landgoed Hoenlo 

Gerrit, 
Rob Boon 

Oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Gerrit, 
Annet 

November Lezing Steenmarters  Jaap 
 
Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar kunnen er weer rondleidingen op maat voor groepen in de 
heemtuin aan de Bongerd in Wijhe aangevraagd worden. 
Tijdens de rondleidingen wordt u door een gids meegenomen door de 
heemtuin en worden de verhalen achter de bloemen en planten verteld. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Jan Veerman rondleiding  
Historische Vereniging & Heemtuin Veermans Hof IJsselflora. 
Zaterdag 1 juli vanaf 14.00 uur. Start en einde is bij de heemtuin aan De 
Bongerd in Wijhe (tussen de Jozefschool en het Weijtendaal).  
In de geest van Jan Veerman, die voor zowel de Historische Vereniging 
Wijhe als voor de heemtuin Veermans Hof IJsselflora zeer belangrijk is 
geweest, is een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Het biedt u 
gelegenheid om met beide verenigingen kennis te maken. We beginnen 
met een rondleiding door de heemtuin (duur 45 min.), verzorgd door het 
IVN de Grutto Wijhe-Olst. Deze tuin werd in 1971 ontworpen en 
aangelegd door Jan Veerman. 
Aansluitend is een wandeling door een gedeelte van het dorp, 
georganiseerd door de Historische Vereniging Wijhe. Daar wordt u 
getrakteerd op allerlei historische wetenswaardigheden (duur één uur).  
Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een 
vrije gift wordt gewaardeerd. 
Meer informatie:  
Marina Menger, mengermha#hotmail.com, tel. 06-18400782 of  
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl, tel. 0570-523937.  
 
Foto-avond en foto-excursie Sallands Natuur & Lands chap  
Foto- en filmvoorstelling met uitleg en demonstratie op woensdag 20 
september 2017 om 19:30 uur op zorgboerderij ’t Hamel, Hamelweg 12, 
8131 RV Wijhe. 
  



 5 

 

 
 

 

 

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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Op deze avond laat IVN-er en natuurfotograaf Rob Boon zien hoe je 
mooie foto’s kunt 
maken in de natuur. 
Hij heeft in de loop 
der jaren veel foto’s 
en films gemaakt 
over het Sallands 
landschap en zijn 
bewoners. Rob is 
zeer ervaren in de 
macrofotografie en 
demonstreert dit 
ook op deze avond. 

Hij maakt foto’s van bijvoorbeeld insecten waarbij je de haartjes op de 
poten zelfs kunt zien.  
 
Foto-excursie: Na deze avond volgt een dag om het geleerde en geziene 
zelf in de praktijk te brengen. Deze foto-excursie begint op zondag 24 
september om 10:30 uur bij de vistrap op landgoed Hoenlo. Bij de vistrap 
even buiten de Boskamp (Hoenlo) is een mooie locatie om foto’s te 
maken. Hier groeit de zonnedauw, vliegen libellen en staan 
paddenstoelen. 
Meenemen: een fototoestel. Een mobiel is ook goed bruikbaar. 
 
 

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 kun je er bijvoorbeeld informatie vinden over cursussen over vlinders 
wilde planten, insecten en vogels.  
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 
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 

Zonnedauw 
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kinderen met op natuur gerichte activiteiten, zodat ook de ouders zelf op 
excursie kunnen. 
 
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een versc
aan natuurgebieden, en ligt op de Roerdalslenk, een verzonken deel 
tussen de Feldbissbreuk 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 p
Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV ’s Hertogenbosch
 
 

Vogelwaarnemingen melden 
Bijzondere vogelwaarnemingen in de gemeente Olst- Wijhe 
weer gemeld worden! 
Heb je binnen de gemeente Olst-Wijhe een bijzondere waarneming van 
vogels, zoals de eerste teruggekeerde boeren- of gierzwaluwen in het 
voorjaar, of heb je een niet veel voorkomende vogel gespot, dan kun je dit 
mailen naar vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl . 
Waarnemingen van grote aantallen bijv. ganzen of scholeksters op een 
bepaalde plaats is ook van belang.  
Vermeld naast de naam van de vogel(s), het aantal, indien mogel
mannetje/vrouwtje, de plaats van de waarneming, de datum van je 
waarneming en je naam. 
 
 

Van het bestuur 
Annet, van harte gefeliciteerd!  
Op 26 april kreeg Annet van der Veen uit 
handen van burgemeester Strien haar wel 
verdiende lintje. In de veronderstelling af te 
reizen naar Enschede, ging ze rechtsaf richting Boerhaar. Daar wachtte 
haar een feestelijk onthaal door familie en vrienden en andere 
genodigden in zaal Logtenberg. Ze heeft haar lintje gekregen vanw
haar vele activiteiten voor IVN de Grutto, de kanovereniging en het 
organiseren van allerlei muzikale optredens. In het bijzonder waarderen 
wij Annet natuurlijk voor haar inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. 
Zij is al jaren de drijvende kracht achter de heemtuin. Ze heeft 
van Wijhe in contact gebracht met de natuur en heeft deel uitgemaakt van 
het bestuur. Annet heeft ook ooit ons afdelingsblad de Grutto
opgezet en is nu nog steeds een van de bezorgers daarvan
nog steeds actief bij het wilgenknotten.  

ouders zelf op 

Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid 
op de Roerdalslenk, een verzonken deel 

eldbissbreuk en de Peelrandbreuk, met veel bos, heide en 
vennen, zoals de Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Kampina, de Oude 
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vogel(s), het aantal, indien mogelijk 
de datum van je 

reizen naar Enschede, ging ze rechtsaf richting Boerhaar. Daar wachtte 
haar een feestelijk onthaal door familie en vrienden en andere 
genodigden in zaal Logtenberg. Ze heeft haar lintje gekregen vanwege 
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bij onze vereniging. 

chter de heemtuin. Ze heeft veel jeugd 
en heeft deel uitgemaakt van 

blad de Grutto bedacht en 
van de bezorgers daarvan. Ook is zij 
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Namens alle leden van IVN de Grutto: proficiat! 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Verslag ALV IVN De Grutto Wijhe-Olst 
Woensdag 29 maart 2017, Het Langhuus in Wijhe. 
Aanwezig: 17 leden. Afgemeld: 10 leden. 
 
1. Opening en mededelingen 
Jaap opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij zal bij 
afwezigheid van Hanny van der Werff vanavond de vergadering leiden. Hij 
heeft een bericht van verhindering ontvangen van 10 leden. 
 
2. Verslag jaarvergadering 8 april 2016  

- Ernst Noordhuis: Correctie. Ernst zou alleen het jaar 2016 afmaken en 
daarna stoppen met de werkzaamheden. Dat betekent dat de vacature 
voor penningmeester nog steeds vacant is. Het verslag hierop 
aanpassen. Binnenkort zullen met Ernst afspraken worden gemaakt.  
- Margriet Heuvelink: Correctie. Padden, hier wordt Kappeweg als weg 
onder de Gelder bedoeld.  
- Margriet heeft geen aanvraag gedaan voor 
kapvergunning Noorderkoeslag. Dit is iemand 
anders geweest. Wie is onbekend. 

Het verslag wordt met inachtneming van de 
gemaakte opmerkingen vastgesteld. 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag secretaris 2016  
 Ledendag Hengelo. Hier is nog geen datum van 
bekend.  
 
3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2016  

- Werkgroep vogels: De vogelwaarnemingen van 
Gerard Schulten worden overgenomen door Elly 
Luttikholt. Het emailadres is 
vogelwaarneming#ivn-wijhe-olst.nl . 
Annet zal hierover een klein stukje schrijven voor 
de Grutto en verder plaatsen op facebook en de 
website.  
- Werkgroep Stadsvogels: Annet heeft invliegers 
gezien op de Munninckhof. Ronald is bijzonder 
verheugd dit te horen!      
- Werkgroep B(l)oeiende bermen: Gerard heeft salie uitgezaaid in de 
heemtuin bedoeld voor Olst-Zuid. Annet kan dit niet terugvinden. Ronald 

Veldsalie 
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gaat salie opkweken en coördineert dit met Annet. Margriet geeft aan 
dat Eefke van Schaik, nieuw lid, eventueel wat zou kunnen betekenen 
voor B(l)oeiende bermen.  
- Werkgroep Jeugd: IJsselkids is op een zijpad gezet in verband met 
beperkte capaciteit. Michiel doet een oproep voor vrijwilligers, dan zou 
het eventueel weer plaats kunnen vinden. Piet Hendriksma zou 
eventueel wat kunnen betekenen. Paddenoverzetten met de jeugd was 
een succes. 12 kinderen & 12 padden, goede organisatie van Herman! 
- Jaarverslag redactie: Jaap dankt Marth voor haar inzet voor de Grutto. 
Zij heeft wederom een mooie inhoud & layout van de Grutto verzorgd.  

 
3.3. Financieel jaarverslag 2016 
Ernst deelt het Financieel Jaarverslag 2016 uit en geeft een korte 
toelichting. De cijfers geven geen aanleiding tot verdere vragen. Jaap 
dankt Ernst voor dit goede verslag en de duidelijke uitleg.  
 
3.4. Kascontrolecommissie 
De kascontrole commissie bestaande uit Marc Hekking en Marth van Roy 
konden niet aanwezig zijn vanavond. Zij hebben de rekening voor akkoord 
ondertekend en schriftelijk de vergadering geadviseerd de 
penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. 
 
4. Begroting 2017 
- Ernst geeft een korte toelichting op de begroting 2017. Hierbij is een 
tekort te zien. De realiteit is dat dit vaak een overschot wordt, conform 
2016. De huidige reserves geven echter geen reden voor zorg met 
betrekking tot dit tekort.  
- De vergadering kan akkoord gaan met de begroting 2017.  
 
5. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2016 bestaat uit Marth van Roy en Marc 
Hekking. Reserve lid is Oege Verhagen. Marth treedt af, maar ook Marc 
treedt af. Oege schuift door. Michiel Faber meldt zich als lid. Waardoor de 
kascontrolecommissie bestaat uit Oege Verhagen en Michiel Faber. Als 
reserve lid wordt benoemd Willem Denekamp.  
 
6. Bestuursmutaties 
- Het bestuur is en blijft dun bezaaid. Er wordt wederom een beroep 
gedaan op de vereniging om het bestuur te versterken.  
- Het bestuur is er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden voor Ernst 
Noordhuis. Binnenkort wordt met hem overlegd hoe nu verder. Daarnaast 
is Gerard Schulten al geruime tijd ziek. In nauw overleg met de 
coördinatoren van de werkgroepen werkt het bestuur aan een oplossing. 
- Michiel vraagt of Oege nog wat gaat betekenen in de 
penningmeesterstaak. Hij is wel bereid een deel te doen, maar nog niet  
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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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de hele rol van penningmeester. In overleg met Ernst zal Oege de 
acquisitie van de advertenties overnemen. 
- Vanuit praktisch perspectief wordt het officiële bestuursmutatieschema 
ook dit jaar niet toegepast. Voorlopig wordt hier praktisch mee omgegaan 
en is ervoor gekozen om vaker overleg (minimaal 3 tot 4 keer per jaar) te 
hebben met de coördinatoren van de werkgroepen.  
 
7. Voorstel landelijk incasseren van de contributie  (ontzorging 
penningmeestertaken)   
- Niet alleen in Olst-Wijhe, maar in het hele land is het moeilijk om 
bestuursleden te vinden, vooral de financieel-administratieve rollen lijken 
minder populair. De vraag naar ondersteuning en ontzorging groeit. Het 
landelijk bestuur biedt de afdelingen aan de ledenadministratie en 
contributie-inning te centraliseren.  
- De afdelingen blijven de hoogte van de contributie bepalen. Donateurs 
en sponsoren worden niet meegenomen. 
- Jaap zal nog nagaan hoe het gaat met de bestaande machtigingen die 
wij als afdeling hebben. Kunnen die zomaar over naar de landelijke 
incasso?  
- De vergadering gaat ermee akkoord dat per 1 januari 2018 de 
contributie jaarlijks landelijk wordt geïncasseerd. 
 
8. Burgerinitiatief Noordmanshoek 
- Namens het IVN Wijhe–Olst heeft Herman Lankhorst zitting in de 
initiatiefgroep Noordmanshoek. Hij praat ons bij 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. 
- De initiatiefgroep bestaat verder uit: Anton Kleine Schaars (Plaatselijk 
Belang Wijhe) voorzitter, Jan Brinkman (Landschap Overijssel), de 
Vereniging Koninklijke Heidemaatschappij (2 personen), Herman 
Menkveld (Agrarische Natuurvereniging), Gerard Willemsen (Biomassa 
Salland), Sanny Groen (Ygdrasil), Claudi Groot Koerkamp (Marketing 
Oost).  
- Herman vraagt vanuit de initiatiefgroep of er 2-3 leden vanuit het IVN 
deel willen nemen aan een tweetal avondsessies die binnenkort 
plaatsvinden om te denken over ideeën voor een bestemming voor 
Noordmanshoek, binnen de kaders geschapen door de initiatiefgroep. De 
avonden zijn op 4 april en 13 april van 19:00 – 21:30u. Piet Hendriksma 
en Margriet, onder voorbehoud van drukke agenda, melden zich aan. Zij 
zorgen samen met Herman voor een kort verslagje voor de volgende IVN 
de Grutto.  
 
9. IVN landelijk 
Peter Mol, senior projectleider bij het IVN en sinds kort woonachtig in 
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Meppel. Hij praat ons bij over de ontwikkelingen binnen het landelijk IVN 
en over de rol die wij als IVN in Overijssel hebben. Ook heeft hij ons 
bijgepraat over een aantal projecten, ook in Overijssel waar hij zich als 
projectleider mee bezig houdt, onder andere het Project Grijs, Groen en 
Gelukkig samen met o.a. het Weijtendaal in Wijhe.  
 
10. Rondvraag  
- Willem Denekamp: Algemene opmerking dat de gemeente Olst-Wijhe 
teveel snoeit. Jaap zal dit overleggen met de gemeente Olst-Wijhe. 
- Ernst Noordhuis: Verzoek om € 60,- aan nestkasten te besteden voor 
het Krijtenbergbos. Bestuur gaat akkoord.  
- Margriet Heuvelink: In het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma Zwolle – Olst heeft Margriet zich 
aangemeld als ‘Dijkdenker. Ze beklaagt zich over het feit dat het 
waterschap slecht op e-mails reageert. Jaap zal dit bij het waterschap aan 
de orde stellen. 
 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Jaap onder dankzegging van ieders 
inbreng de Algemene Ledenvergadering 2017. 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Voor de jeugd 
Op fotosafari 

Wil je graag op safari? Maak bij jou in de buurt je 
eigen safaripark. 
Wat heb je daarvoor nodig? 
- allerlei foto’s van dieren, 
- stevig karton, 
- lijm, 
- één of meer verrekijkers. 

 
Wat doe je daarmee? 
Print de dierenfoto’s uit en plak ze op stevig 
karton. Zet ze verspreid buiten op een flinke 
afstand van elkaar. Zet ze hoog, laag en 
‘verstop’ er een paar zodat je echt je best moet 
doen om ze te spotten. Iedereen mag op de 
uitkijkpost gaan staan en om de beurt of in 
teams speuren met de verrekijker. Hoeveel 
dieren zie je en welke dieren zijn het? 
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Zoek je foto’s voor je safari? Kijk dan op www.nm.nl/kinderen/spelletjes. 
Hier kun je een heleboel plaatjes van dieren downloaden. 
 
Bron: Natuurmonumenten. 
 
 

Kerkuilen ringen 
Bij fruitbedrijf van Vilsteren in Wijhe 
IVN-afdeling de Grutto Wijhe-Olst heeft een uilenwerkgroep, die binnen 
onze gemeente actief de steen- en kerkuilen beschermt. 
Bij de familie van Vilsteren, een fruitbedrijf met een boerderijwinkel op de 
Boerhaar, hebben we jaren geleden een kerkuilenkast in de schuur 
geplaatst. In die kast is twee jaar geleden een camera geplaatst, zodat 
ook de klanten en andere bezoekers via een televisiescherm kunnen 
meegenieten van broedende kerkuilen en de uitgekomen jongen. Dat er 
een camera is geplaatst, is voor ons als werkgroep ook gemakkelijk. Zo 
hoeven we niet in de kast te kijken hoe groot de jongen zijn. We hoeven 
de uilen dus niet onnodig te storen. 

 
In april was er veel paargedrag te zien: het zou wel eens een mooi 
broedgeval kunnen worden. In de tweede week van mei werd het eerste 
ei gelegd. Het mannetje was ’s avonds en ‘s nachts druk in de weer om 
muizen te vangen voor het broedende vrouwtje. Een kerkuilvrouwtje legt 
om de dag een ei. Gewoonlijk legt ze 4 tot 7 eieren. Zodra het eerste ei 
gelegd is, begint ze meteen met broeden. Daarom zien we ook duidelijke 
leeftijdsverschillen tussen het eerste jong en het jong dat het laatst uit het 
ei is gekropen. 
Op 10 juni keken we hoe het met het broedsel was. Uit de 5 eieren die 
gelegd waren, waren 4 jongen gekomen. De jongen groeiden flink en op 
een gegeven moment waren ze, zoals wij dat noemen, ‘ringrijp’. Het leek 
Evert, de eigenaar van het bedrijf, erg leuk om zijn klanten de 
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gelegenheid te bieden, aanwezig te zijn bij het ringen van de jongen. Als 
werkgroep ringen wij niet zelf de uilen, dit moet gebeuren door een 
gecertificeerde ringer. We werken al jaren op een geweldige wijze samen 
met Jan van Dijk uit Zwolle. Het voorstel van Evert werd voorgelegd aan 
Jan. Het was geen enkel probleem, maar omdat de jongen al vrij groot 
waren moest het ringen wel op redelijk korte termijn gebeuren. Als datum 
werd zaterdag 18 juni gekozen, en Evert zou een bericht sturen naar 
eventuele belangstellenden. 

Toen wij aankwamen voor het ringen bleek de belangstelling erg groot. Er 
waren ongeveer 30 personen en wij vonden het leuk dat er veel kinderen 
bij waren. Toen we de jongen uit de kast haalden, bleek één jong al 
uitgevlogen te zijn. De andere 3 jongen werden geringd in de grote 
schuur. Tijdens de ringsessie konden de kinderen en de volwassenen 
vragen stellen, die we zo goed mogelijk hebben beantwoord. Het 
enthousiasme onder de 
bezoekers was groot 
vooral omdat iedereen, 
die dat wilde de jongen 
even mocht vasthouden.  
Het was een spontane en 
geslaagde actie waar de 
bezoekers, de familie van 
Vilsteren en wij van 
genoten hebben. 
 
Uilenwerkgroep IVN de 
Grutto Wijhe-Olst. 
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Op pad met de IJsselboswachter 
Kinderen en natuur .  
Een gouden combinatie. Niet alleen voor nu, maar ook 
voor onze toekomst. Steeds meer wetenschappelijke 
onderzoeken tonen aan hoe belangrijk het is om 
kinderen van jongs af aan in contact te brengen met de 
natuur. Spelen, ravotten, leren, beleven, grenzen verleggen, sociale 
interactie. En ervaring hiermee is er al volop zoals te zien is in het filmpje 
op https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw&feature=youtu.be 
(Children are running wild in the mud, climbing high into trees and playing 
with knives, but no one is telling them off. This is kindergarten… Danish-
style.) 
Natuur heeft een positieve invloed op tal van lichamelijke en 
verstandelijke aandoeningen zoals depressie, ADHD, beperkte mobiliteit 
of stress. Staatsbosbeheer omarmt daarom verschillende 
natuurprogramma’s waaronder NatuurWijs. Zie natuurwijs.nl. Kinderen 
gaan in dit programma samen met boswachters de natuur in. Hart, hoofd 
en handen worden aangesproken tijdens een dagdeel of hele dag in de 
natuur. 
 
Buitenles in de Duursche Waarden 
Eindelijk was het zover! Buitenles in de Duursche Waarden voor de 
kinderen van de Holsthoek uit Den Nul. 
Om warm te worden deden we het vleermuizenspel. Eten en gegeten 
worden. Hoe knap dat vleermuizen hun prooi via echolocatie vangen. Wat 
valt er veel te beleven buiten. Voorjaarsflora en veel vogels. Het 
laarzenpad is altijd weer een spannend avontuur. En ook in de 
observatiehut valt altijd wel wat te beleven. 
Verder maar weer. Langs het ganzennest met zeven eieren. En dan naar 
het trekpontje. In vijf ploegen worden we overgezet. En dan staan we bij 

Foto: Anja Nijssen 
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de IJssel en op het zandstrandje. Een mooi fotomoment met de zelf 
gemaakte schilderij-kaartjes. Jammer dat de tijd buiten zo snel gaat. 
Nog een keer met het pontje, stevig doorstappen en dan zijn we weer bij 
de parkeerplaats en worden de allerkleinsten met de auto opgehaald. 
Voor de andere kinderen is het dan nog een wandelingetje naar school. 
Lekker vies, een mooie herinnering in de tas, modderschoenen en een big 
smile. Wat boffen de kinderen van de Holsthoek toch om in zo’n mooie 
omgeving te mogen wonen. 
 
Afscheid IJsselboswachter Anja 
Met heel veel plezier heb ik u de afgelopen jaren mee laten genieten van 
vooral de mooie momenten uit mijn boswachtersperiode aan de IJssel. Ik 
nam u mee naar buiten. Ik probeerde mijn verwondering en enthousiasme 
voor al wat leeft op u over te brengen, in de hoop dat u zelf ook de 
kriebels kreeg om op ontdekking naar buiten te gaan. Graag wil ik mijn 
lezers bedanken. En heel graag wil ik iedereen waarmee ik zo fijn mocht 
samenwerken vanuit mijn hart hiervoor bedanken. Deze contacten 
hebben mijn leven verrijkt (en dat maakt mijn afscheid best wel een beetje 
emotioneel). Ik wens iedereen het allerbeste en veel verrijkende 
momenten in de natuur toe. 
 
Met hartegroet, tot 1 juni IJsselboswachter en nu avonturier Anja. 
 
PS: Met hart en ziel wil ik u graag nog wijzen op de film Down to Earth. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari - april 2017 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; DuW = Duursche waarden; BvL = 
Boskamp, van Laakstraat.: DuW = Duursche waarden, vanaf Mottenhuisje 
tot Fortmond; BuO = Olsterwaarden; Fm = Fortmond (steenfabriek); Rw = 
Roetwaarden, na camping het Haasje. 
De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) staat 
het aantal vogels. 
 
Roodhalsfuut : 25-II bij de P-plaats Duursche Waarden (1). 
Zeearend : II-III zeer regelmatig waargenomen BuW, DuW (1-2).  
Wijhe Buitenwaarden twee zeearenden op een vogelkarkas, mogelijk van 
een aalscholver. 
Kroeskoppelikaan : 1-III, buitenwaarden van de IJssel (ontsnapt 
exemplaar). 
Slechtvalk : 7 of 9-III eerste waarneming in de schoorsteen van de oude 
steenfabriek Fortmond (paartje). Lijkt nu te gaan broeden. 
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Buizerd : heel III en IV Rw, BuW, BuH, DuW (1-2). 
Haviken : 7-III Rw (1); midden III en IV BuH, BuW, DuW (1-2); 10-IV in 
Buitenwaarden (1). 
Rode wouw : 7-III over Olst (1). 
Wulp : 28-III en 20-IV overkant buitenwaarden (2). 
Grote lijster : eind II Nieuwe Dijk, Wijhe (paartje). 
Tjiftjaf : 12-III Fortmond (1). De eerste van dit jaar gehoord op Fortmond. 
Velen gehoord vandaag. Dus die vogels zijn ook weer terug uit Afrika. 
Torenvalk : 25-II BuW (1). 
Brilduiker : 14-III bij vogelhut Koreabos (1 man). 
Grutto : 14-III om 17:30u gehoord achter in tuin (meerdere); in BuW 
(meerdere); 4-IV gespot langs de Soestwetering in de Kloosterhoek (2). 
Bergeenden : 18-III BuO in weiland (10). 
Pijlstaart : 21-III in de BuH (4). 
Fitis : 21-III in de BuW (1). 
Koperwiek : 21-III langs de 
Hamelweg (1). 
Tureluur : 22-III BuW (9); 25-III in 
de Herxerwaarden (8). 
Tafeleend : 22-III plas Veerweg, 
Wijhe (1). 
Smient : II-IV plas Veerweg, 
Wijhe (16). 
Fuut : III plas Veerweg, Wijhe (2). 
Mandarijneend : 17-III 
Zandwetering onder de Gelder (1 
paartje); 25-III Zandwetering 
Wijhe (1 man); 10-IV 
Zandwetering Wijhe (paartje en 1 
man); 31-III plas Veerweg, Wijhe 
(1 man, 2 vrouw). 
Brandgans : 25-III IJssel bij 
Wijhe (1) bij 2 grauwe ganzen. 
Raaf: 26-III 's morgens, gehoord en gezien bij Onder de Gelder; 5-IV 
(paartje) bij de Haere. 
Krakeend : 27-III plas Veerweg, Wijhe (2 man en 2 vrouw). 
Middelste bonte specht : eind III Kletterstraat Olst, elke dag aan het 
pindasnoer van het vogelhuisje! (1). 
Staartmees : III Kletterstraat Olst, naast alle andere gasten.  
Boerenzwaluw : 29-III Rw (3). De aankomst van de eerste 3 
boerenzwaluwen. 
Sperwer : 30-III Boerkampsweg, Olst (1). Een sperwer greep een 
zangvogel bij de heg op erf. 8-IV, laag vliegend over de achtertuin in 
Boskamp (1). 

Grutto          Foto: Jaap van Ravenhorst 
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Visarend : 5-III, zo'n 10 minuten cirkelend, zwevend boven Wijhe (1); 31-
III BuW (1). 
Zwarte roodstaart:  4-IV op erf in Boskamp (paartje). 
IJsvogel:  10-IV weer terug in de tuinvijver, Wesepe (1). 
Putter : 11-IV Kappeweg (4). 
Gele kwikstaart : 8-IV in de Duursche Waarden - de Zaaij (2). 
Huiszwaluw : 10-IV in Buitenwaarden (3). 
Graspieper : 11-IV in Fortmond – Achterweerd (15). 
Wulp : 11-IV in Duursche Waarden - de Zaaij (1). 
Kleine Plevier : 11-IV in Duursche Waarden - de Zaaij (2). 
Zwartkopje : 13-IV weer gehoord plantsoen Nijlandstraat Wijhe (1), ook in 
Wijhe dorp gehoord. Dus ook weer terug uit Afrika. 
Graspieper :19-IV BuW (5). 
Oeverzwaluwen : 20-IV in de BuW in de wand van de recent gegraven  

 

geul tussen IJssel en Surfplas (15). 
Gele kwikstaart : 20-IV BuW langs de IJssel (1). 
Kleine Plevier : 20-IV BuW (1). 
Visdief : 23-IV BuW (4). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Margriet Heuvelink, Piet 
Schermerhorn, Marijke Berendsen, Annie van de Wetering, Ellen 
Schulten, Ernst Noordhuis, Hennie Brem, Elly Luttikholt, Ruud Saan, 
Alfons Wiegink, Gerrit Jansen, Wim van Riel.. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Lepelaarskolonie            Foto: Ruud Saan 
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Wist je dat… 
- de werkgroepen Amfibieën en Vogels Gerrit Jansen heel erg willen 
bedanken voor het ter beschikking stellen van grote hoeveelheden hout in 
2016 en 2017. Hij stelde niet alleen de verschillende soorten hout gratis 
ter beschikking maar zaagde er ook kant en klare plankjes en latten van 
voor het maken van nestkasten voor zangvogels, als ook voor de 
paddenschermen bij Onder de Gelder. Een super gebaar! 
 
- dat Gerrit Jansen bij de werkgroep amfibieën telkens weer nieuwe 
ideeën heeft en ontwikkelt om het zware werk van de opbouw en afbraak 

van de 
voorzieningen te 
verlichten. Hij 
kwam met het 
voorstel om de 
oude gaten van 
emmers uit 
voorgaande jaren 
te hergebruiken. 
Maar ook om in 
plaats van de 
zware palen dunne 

latten te nemen om het schermdoek aan vast te nieten. Hierdoor hoeven 
we geen grote gaten meer te boren. Hij levert hout en maakt die latten op 
maat. Dit jaar heeft hij een apparaat ontwikkeld en gemaakt, waarmee het 
schermdoek gemakkelijker en sneller opgerold kan worden na het 
afbreken van de voorzieningen. Zie bijgaande foto. Een geniaal iemand 
dus voor de werkgroep!  
 
- de Zoogdiervereniging een folder heeft over bevers. 
Naast meer informatie over bevers, zoals hoe herken 
je een bever, wat eten ze en hoe kun je zien of er 
ergens bevers wonen, staan er in de folder veel 
afbeeldingen en foto's. De folder ‘Bevers in uw buurt’, 
is te bestellen in de zoogdierwinkel of als pdf te 
downloaden op zoogdiervereniging.nl. 
 

 
- vogelwerkgroep De IJsselstreek dit jaar 50 jaar 
bestaat. Dat wordt het hele jaar gevierd met allerlei 
activiteiten. Voor meer informatie over alle activiteiten 
zie vwg-deijsselstreek.nl. 
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Bestuur  
Voorzitter Hanny van der Werff  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9 8121 JG  Olst 
Penningmeester   VACANT  
  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
Lid Gerard Schulten   ggm.schulten#kpnmail.nl 

 Tel.0570-521542  Pimpernel 16  8131 GH  Wijhe 
Lid  Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Lid VACANT 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid  Bernard Heijdeman  tel. 0570-523091 
 natuurmilieubeleid#ivn-wijhe-olst.nl 
Landschapsonderhoud   Oege Verhagen  tel. 0570-522765 
 landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl  
Padden   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  



  

 

 
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. 

 
 


