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Kopijsluitingsdata   1 februari; 1 mei; 1 september; 1 december. 
 
 
 

Redactie  Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
  Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
 
 

Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 16,00) en donatie (€ 9,50) op bankrekening 
nummer: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de Grutto, Bereklauw 35, 
8131 GN  Wijhe. In verband met de afdracht aan het IVN dient u het 
lidmaatschap voor het volgende jaar vóór 1 december schriftelijk op te 
zeggen bij: Ernst Noordhuis, Bereklauw 35, 8131 GN  Wijhe.

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 
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Van de redactie 
De Wiehese Diekdagen profiteren van een mooie nazomer als ik al druk 
bezig ben met de vulling van dit nummer van de Grutto. De 
kopijsluitingsdatum is net geweest. Ik heb een aantal verrassende mails 
gekregen naast informatie over diverse najaarsactiviteiten. Zo zijn er 
bijvoorbeeld enkele wel heel bijzondere vogels gespot. In dit nummer start 
ook een nieuwe rubriek: Heemtuinplant uitgelicht. 
De heemtuin groeit en bloeit letterlijk en figuurlijk, want de heemtuingroep 
zit weer vol nieuwe ideeën. De groep heeft veel inspiratie opgedaan 
tijdens het jaarlijkse bezoek aan een heemtuin elders in het land. 
Naast het goede nieuws is er helaas ook slecht nieuws. Geheel 
onverwacht is ‘onze’ paddenstoelendeskundige (mycoloog) Atte van den 
Berg begin augustus overleden. Velen zullen hem kennen van de 
paddenstoelenexcursies die onder zijn leiding altijd een groot succes 
waren. Onvermoeibaar kon hij blijven vertellen over paddenstoelen en 
altijd werden er heel veel soorten gevonden. Dat zullen we gaan missen. 
Zijn overlijdensadvertentie vind je verderop in dit nummer.  
 
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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Rondleidingen heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Ook dit jaar kunnen er 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. 
 
Paddenstoelenwandeling 
Op zondagochtend 8 oktober organiseert IVN-afdeling De Grutto weer 
haar traditionele paddenstoelenexcursie. We vertrekken om 10.30 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Zoogenbrink aan de Molenweg in Olst. De 
wandeling duurt ongeveer 1½ uur. Zowel volwassenen als kinderen 
kunnen meedoen.  
Ook dit jaar hopen we weer de vliegenzwam - dé paddenstoel, rood met 
witte stippen - te vinden, maar natuurlijk ook de porseleinzwam, 

tonderzwam en misschien 
wel de kleine stinkzwam.  
Geef je uiterlijk 6 oktober 
op bij Annet van der Veen 
via heemtuin#ivn-wijhe-
olst.nl of 0570-523937. 
Graag naam, 
telefoonnummer en aantal 
personen opgeven. Er 
kunnen maximaal 20 

personen meewandelen. 
Kijk voor meer informatie op de website www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e zaterdag van de maanden oktober 2017 t/m 
maart 2018, namelijk: 14 oktober, 11 november, 9 december 2017 en 13 
januari, 10 februari en 10 maart 2018. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
 
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd 
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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 
gereed-
schap, koffie 
en eten we 
moeten 
regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail 
naar de coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
oegeverhagen#planet.nl 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Vrijdag 3 november en zaterdag 4 november.  
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen nodig om de heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te maken. Dat doen we op 
Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 4 november, van 9.00-12.30 uur. Op 
vrijdag 3 november maken we van 9.00-12.00 uur alvast een begin. 
IEDEREEN kan komen helpen, GROOT en klein, ouder + kind, broer+ 
zus, vriend + vriendin, single, team, bestuur, het maakt niet uit! Je kunt 
kiezen om op 3 en/of 4 november te komen helpen.  

Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je 
welkom! We harken al het blad weg en brengen 
het maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er 
gesnoeid, worden er naambordjes 
schoongemaakt, routepalen en het infobord 
verwijderd etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als 
je hebt een kruiwagen en werkhandschoenen. De 
heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade 
met zelfgebakken taart erbij!  

Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of bij  
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937. 
Kijk voor meer informatie op de website www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Foto: Willem Blom 
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Lezing over marterachtigen 
Kom op woensdag 8 november 2017 naar het Langhuus in Wijhe voor 
een lezing van Mark Zekhuis over marterachtigen. Aanvang 20:00 uur. 
 
Wat weten we eigenlijk van onze marterachtigen? Er leven verschillende 
soorten marters in Nederland. De das en de steenmarter zijn wel de 
bekendste, maar weinig mensen hebben ze ooit gezien. Marters zijn 
vooral nachtdieren.  
Mark Zekhuis, ecoloog van natuurbeschermingsorganisatie Landschap 
Overijssel, houdt een lezing over onze Nederlandse marters. 
Zelf is hij actief lid van de Boommarterwerkgroep Nederland en 
coördinator van de vrijwillige ottermonitoring in Overijssel. Tijdens de 
lezing komen alle zeven marterachtigen voorbij en staat hij stil bij hun 
herkenning, ecologie en leefomgeving. De steenmarter zal extra aandacht 
krijgen, omdat daar de meeste verhalen over gaan. 
 
 

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. 
 
Vogels kijken in het Boetelerveld  
Zaterdag 30 september 2017 om 9:00u Boetelerveld. 
In het kader van Euro Birdwatch, kun je deze dag onder leiding van een 
gids een kijkje nemen in de vogelkijkhut in het Boetelerveld tijdens het 
zogenaamde trektellen. De Euro Birdwatch is een megatrekvogeltelling, 
waarbij verspreid over heel Europa trekvogels worden geteld. Het doel 
van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan 
trekvogels en hun leefgebieden, waardoor meer draagvlak ontstaat voor 
beschermingsactiviteiten in de verschillende landen. In het Boetelerveld 
komen roofvogels voor zoals torenvalk, buizerd en havik. Verder tref je 
hier ook de groene, grote bonte en zwarte specht aan, evenals de wulp en 
de kievit. Ook de patrijs, de geelgors, de tuinfluiter, de gekraagde 
roodstaart en de boomvalk werden hier in juni gespot.  
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.  
Verzamelen op de parkeerplaats achter huisnummer 19 aan de 
Schoonheetenseweg in Raalte. De parkeerplaats is moeilijk te vinden, kijk 
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uit naar de IVN vlag!. Aanmelding is noodzakelijk. Dit kan via 
ivnraalte#gmail.com of tel. 0572-357345 (Ine) b.g.g. 0572 853118 (Reni).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Atte van den Berg overleden 
Op 9 augustus 2017 is zeer plotseling ons zeer gewaardeerd lid, Atte van 
den Berg, overleden. Op de kaart staat vermeld: mycoloog in hart en 
nieren. Bovendien wist hij op zijn eigen wijze met veel plezier zijn kennis 
van paddenstoelen over te brengen op jong en oud. De excursies, o.a. in 
het bos bij Fortmond, onder zijn leiding waren zeer inspirerend en 
boeiend. Atte, bedankt voor wat je voor het IVN hebt betekend. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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Inning contributie verandert 
In de Algemene ledenvergadering van 29 maart 2017 is door de leden 
besloten om per 1 januari 2018 over te gaan op landelijke incasso van de 
contributie. Door de contributie-inning te centraliseren kunnen veel 
administratieve taken worden uitgevoerd door het IVN Landelijk Bureau. 
Daardoor kunnen bestuursleden van de afdelingen aanzienlijk worden 
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 afdeling blijft de hoogte van de contributie 
bepalen. De donateurs en sponsoren worden niet meegenomen, maar 
daar ligt ook het probleem niet. In de loop van oktober krijgen alle leden 
een brief waarin dit verder duidelijk wordt gemaakt.  
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Voor de jeugd  
Herfstkleuren 
De herfst is niet alleen bruin en 
geel. Er zijn knalrode bladeren. 
Paarse bloemen. Oranje 
bessen. Zelfs oranje 
paddenstoelen! En er is veel groen. Want niet al het groen verkleurt in de 
herfst. Het ene jaar zie je meer herfstkleuren dan het andere jaar. Dat 
komt door het weer. Te droog, te koud, te veel storm…. Hoe is het dit 
jaar?  
Ga naar buiten en kijk welke kleuren de natuur in de herfst heeft. Maak er 
een lijstje van. Hoeveel kleuren zie je? Welke 3 kleuren zie je het meest? 
 

 



 11

  

 

 



 12

 

    
 

 

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 Grutto is altijd zwart-wit. Met kleurpotlood of stift maak jij er een 
superkleurig herfstkleurenboekje van! Kleur dus de plaatjes op de vorige 
bladzijden. Dat kun je doen zoals hier beschreven is. 
- De klimop bloeit in de herfst met geelgroene bloempjes. De bladeren 
blijven groen. 
- Kopergroenzwammen met een blauwgroene hoed, witroze lamellen en 
een bleekgroene, geschubde steel. 
- De bessen van de lijsterbes zijn oranje. De bladeren oranjegeel.
- De bladeren van het krentenboompje krijgen een geelrode kl
 
De meeste dieren zien kleur anders dan wij. Een bij ziet groen gras als 
rood. En een rode bloem is zwart. Honden, eekhoorns en veel andere 
dieren zien minder kleuren dan wij. Dieren zoals spinnen, slangen en 
vlinders zien kleuren die wij niet kunnen zien. 
 
Niet alleen bladeren verkleuren, maar ook 
dieren! De hermelijn verhaart in het 
najaar. Zijn bruine haren worden wit. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Dag van de duurzaamheid 
Doe mee aan de voorleesactie 
Dinsdag 10 oktober 2017 is het de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. 
Op deze dag laat Nederland zien hoe de wereld schoner, mooier en 
eerlijker kan. In het hele land organiseren particulieren, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en overheden duizenden duurzame 
activiteiten. Samen laten we zien dat duurzaamheid past in ons dagelijks 
leven en dat we dit belangrijk vinden voor nu en de toekomst. 
gemeenten in Overijssel lezen bestuurders, vrijwilligers, agrariërs, 
studenten, opa’s, oma’s en ouders voor uit de speciaal geschreven 
verhalenbundel ‘De wereld van Voedsel’. Met deze voorleesactie 

stimuleren we het onderwijs om meer aandacht 
te besteden aan het thema voedsel. Het is 
belangrijk dat kinderen meer leren over eten. 
Over groenten, fruit en vlees. En over de 
herkomst en smaak van voedsel. We willen ze 
bewust maken van gezond, duurzaam en 
lekker eten en de keuzes die ze daarin kunnen 
maken. 
Doe jij ook mee aan de voorleesactie bij een 
school in de buurt? Reserveer dan 
dinsdagochtend 10 oktober in je 

wit. Met kleurpotlood of stift maak jij er een 
de plaatjes op de vorige 

. De bladeren 

Kopergroenzwammen met een blauwgroene hoed, witroze lamellen en 

De bessen van de lijsterbes zijn oranje. De bladeren oranjegeel. 
De bladeren van het krentenboompje krijgen een geelrode kleur. 

De meeste dieren zien kleur anders dan wij. Een bij ziet groen gras als 
eekhoorns en veel andere 

dieren zien minder kleuren dan wij. Dieren zoals spinnen, slangen en 

Dinsdag 10 oktober 2017 is het de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. 
Op deze dag laat Nederland zien hoe de wereld schoner, mooier en 

particulieren, bedrijven, 
duizenden duurzame 

Samen laten we zien dat duurzaamheid past in ons dagelijks 
toekomst. In alle 

lezen bestuurders, vrijwilligers, agrariërs, 
studenten, opa’s, oma’s en ouders voor uit de speciaal geschreven 

Met deze voorleesactie 
stimuleren we het onderwijs om meer aandacht 

voedsel. Het is 
belangrijk dat kinderen meer leren over eten. 
Over groenten, fruit en vlees. En over de 
herkomst en smaak van voedsel. We willen ze 

van gezond, duurzaam en 
lekker eten en de keuzes die ze daarin kunnen 

oorleesactie bij een 
in de buurt? Reserveer dan 

 agenda en 
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meld je aan via info#natuurenmilieuoverijssel.nl. Wij koppelen je dan aan 
een school in je buurt. We sturen u van te voren het voorleesboek en 
geven je tips voor een gesprek met de kinderen. Het voorlezen en het 
gesprek met de kinderen duurt ongeveer 45 minuten. 
De verhalenbundel is geschikt voor groep 1 t/m 8. De school waar 
voorgelezen wordt ontvangt ook een eigen verhalenbundel met daarbij 
een overzicht van het voedseleducatie aanbod in hun gemeente. 
Deze actie sluit goed aan bij het landelijke programma Jong Leren Eten 
dat in 2017 is gestart en waarbij we een impuls geven aan 
voedseleducatie voor alle kinderen in Nederland. 
 
Bron: Natuur en milieu Overijssel. 
 
 

Nieuwtjes van heemtuingroep 
Dit jaar heeft heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer een mooi seizoen 
mogen beleven. In juni/juli was het gedeelte van de heemtuin wat betreft 
de wilde planten op z’n mooist. De vlindertuin blijft nog een tijdje langer in 
mooie kleurenpracht. Op 3 en 4 november wordt de tuin weer winterklaar 

gemaakt. 
 
Vanaf juni 
is er in het 
kader van 
de 
IJsselbiën-
nale kunst 
tentoonge-
steld van 
Hennie 
Schaap-
man, 
Christien 
de Jong en 
Francien 
Kemperink. 
Hierdoor 

komen er meer mensen op bezoek in de heemtuin, die regelmatig een 
berichtje achterlaten in ons gastenboek. Ze zijn verrast dat er zo’n mooie 
tuin in Wijhe is. 
 
We hebben ondertussen twee behoorlijke groepen van zo’n 6 personen 
die op woensdagavond en donderdagochtend de heemtuin onderhouden. 
Daarnaast hebben we mensen die incidenteel een handje helpen. Sinds 

Deel heemtuin vanuit appartement 
in ’t Weijtendaal  
Foto: Jeannette vd Heuvel 
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we Ernst hebben voor het branden van de paden, hebben we veel meer 
tijd om aandacht te besteden aan de verschillende perken wat we erg fijn 
vinden. 
 
Voor het opdoen van ideeën voor onze heemtuin, tevens vrijwilligersuitje, 
bezoeken we elk jaar in juli een andere heemtuin. Dit jaar was dat de vrij 
recent aangelegde heemtuin in Hengelo. Onze heemtuin is aangelegd 
rondom het thema IJsselflora, met daarnaast nog een aantal andere 
thema’s zoals de stinzenhoek, bosgedeelte, akkerstrook. In Hengelo 
waren er ook verschillende themahoeken: boerentuin, verfplanten, 
graanakkers, medicinale planten en nog meer. Ook waren er in Hengelo 
staptegels door de hele tuin. Dat bracht ons op het idee om dit ook toe te 
passen in onze heemtuin. Erg gemakkelijk voor het onderhoud en leuk 
voor bezoekers die over de tegels door de tuin kunnen lopen. De (gratis) 
stoeptegels staan klaar in de heemtuin om te gebruiken. Ook waren er 
prachtige informatieborden in Hengelo. Die staan nu ook op ons 
verlanglijstje.  
 
De donderdagochtendgroep kwam op het idee om het Vrome Hoekje een 
“make over” te geven en uit te breiden met een stukje grond richting de 
vlindertuin. Komende tijd gaat een werkgroepje zich buigen over een 
nieuw plan en nieuwe planten. Volgend seizoen gaat het er vast mooi 
uitzien! Of we ook themahoekjes, zoals in Hengelo, gaan aanleggen, daar 
gaan we ons aanstaande winter over buigen. 
 
Lijkt het je leuk om ook mee te helpen Veermans Hof IJsselflora te 
onderhouden? Kom dan een keer kijken! Meld je even via heemtuin#ivn-
wijhe-olst.nl  of 0570-523937. 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Snailsnap 
Maak een foto van een tuinslak en draag bij aan evo lutieonderzoek 
Kunnen planten en dieren zich wel snel genoeg aanpassen aan de 

gevolgen van klimaatverandering en 
verstedelijking? Met de app SnailSnap 
kan nu iedereen op een eenvoudige 
manier meehelpen aan onderzoek naar 
deze vraag. 
Download de app vanaf de website, 
maak een foto van een tuinslak en 

verzamel zo gegevens over de kleur en de locatie van de slak. Dankzij de 
gegevens die jij samen met alle andere SnailSnap-gebruikers verzamelt 
kunnen wetenschappers van Naturalis onderzoeken of en hoe tuinslakken  
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zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en 
verstedelijking. 
 
De app is toegankelijk en makkelijk in gebruik. Je hoeft zeker geen 
slakkenexpert te zijn om de app te gebruiken. Lees de instructies op de 
website en ga aan de slag! 
Meer weten? Kijk dan op www.eis-nederland.nl/snailsnap. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Herfsttijloos  - Colchicum autumnale 
Bijnamen in de volksmond: naakt begijntje, kale juffer en 
povermadammeke.  Deze bijzondere plant staat in de Stinzenhoek van de 

heemtuin. In het 
voorjaar zie je alleen 
veel blad, waarna het 
verdwijnt. De hele 
zomer zie je niks van 
deze plant. In het 
najaar gaat hij, als het 
goed is, bloeien. Het 
zijn net krokussen. Je 
ziet alleen kale stelen 
met bloemen. Ze 
kondigen dus de herfst 
aan, zoals de naam al 
zegt. Stijloos betekent 
dat ze bloeien zonder 
blad. 

De plant is giftig en bevat de stof colchicine, die het meest 
geconcentreerd is in het zaad van de plant. Deze stof wordt in de 
farmaceutische industrie gebruikt om medicijnen te maken o.a. tegen jicht. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Eind april – 1 september 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 IV, V, VI, VII en VIII staan voor de maanden. Tussen 
( ) staat het aantal vogels. 
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Grote bonte specht : 1 en 4-V, 6, 7, 25-VII, Boskamp, van Laakstraat (1). 
Boomklever : 6, 7, 9-V, Boskamp, van Laakstraat (1). 
Glanskop : 15-V Boskamp, van Laakstraat (1). 
Bastaard mandarijneend : 26-V De Amersfoortcoördinaten uit de 
Topografische Inventarisatieatlas zijn 27-36 205,3 - 485,9. Het 
kilometerblok daarin is 27-36-51 (1 paartje). 
Zwartkop : 21-IV in tuin Raalterslag (1); 4-VIII in tuin Kappeweg (1). 
Rode wouw : 28-IV vliegend in westelijke richting in de BuW ter hoogte 
van Het Anem (1); 4-V langs Lierderholthuisweg (1). 
Huiszwaluw : 2-V in de schuur van het infocentrum De IJssel, Den Nul 
naar binnen gevlogen (2). 
Gierzwaluw : 5-V rondcirkelend boven de Enkweg (groep). 6-V langs 
kasten aan huis aan de Nijlandstraat vliegend (3). 
Braamsluiper : 9-V plantsoen Nijlandstraat (2 man) gehoord; 12-V tuin 
Nijlandstraat (1 man) gehoord; 25-VI DuW (tenminste 3 paren, ook met 
uitgevlogen jongen).  
Boomvalk : 9-V waterwingebied Boerhaar (1). 
Mandarijneend : 9-V bij brug Boerhaar in de Soestwetering (1 man).  
Kroeskoppelikaan : 20-V BuW (1); 23-V BuW (1); 27-VII BuW (1) Steeds 
het ontsnapte exemplaar. 
Kleine zilverreiger: 15-V BuW (1). 
Bonte vliegenvanger : 17,18-V Boskamp, van Laakstraat (1). 
Grote gele kwikstaart: 23-V bij de 
stuw van de Soestwetering in de 
Hamelweg (1). 
Zanglijster : 24-V Boskamp, van 
Laakstraat (1). 
Casarca : 1-VI in het water vanaf de 
Haere het natuurgebied de 
Hengforderwaarden in kijkend (2).  
Bosrietzanger : 1-VI kijkhut 
Hengfordenwaarden, gehoord. 
Lepelaar : 1-VI, 19-VI en 1-VII kijkhut 
Hengforderwaarden in een lage boom 
voor en vanuit de hut aan de andere 
kant van het water. (zeker 15-16 en 
minimaal 5 nesten met broedende 
lepelaars en DuW (13-16); 
1-VII BuW (11); 13-VII op de kolk 
Wijhe (5) en BuW (15); 24-VII BuW 
(40); 27-VII BuW (22); tot ca half VIII 
(BuW) (20-40) verschillende keren 
waargenomen. 
Rode wouw : 31-V drie jongen geringd (gehoord). Het nest zit op terrein 
van St. IJssellandschap in de buurt van Boxbergen, Olst. 
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Oeverzwaluw : 2-VI boven Zandwetering tussen Horstweg en Kleistraat 
zien vliegen (groepje van minimaal 5). Mogelijk in de buurt een zandoever 
of bult waar in gebroed wordt. 
Appelvink: 6, 9, 17, 26-VI, 5-VII Boskamp, van Laakstraat (1). 
Groene specht : 13-VI tuin Krijtenberg (man en vrouw). 
Visdief : 16-VI Olst, Wolbroeken (2). 
Tureluur: 25-VI bij de pas uitgegraven geul midden in Fortmond (1 jong). 
De Tureluur broedt niet in dit gebied. 
Kleine plevier : 26-VI Wolbroeken, nieuwe waterberging Olst (2). 
Witgatje : 25-VI DuW, zwerft weer rond (3). 
Zomertortel : 21-VI gehoord; 25-VI DuW (3 man). De eerder dit seizoen 
vastgestelde twee roepende mannetjes, blijken er drie te zijn. Ze lieten 
zich niet alleen horen, maar 
waren ook te zien. 
Roerdomp : 25-VI DuW, 
Fortmond (1). 
Zeearend : 25-VI (paartje) DuW, 
Fortmond; 24-VIII Rijksstraatweg 
BuW. 
Koekoek : 1-VII Raalterslag (1). 
Een hele tijd een koekoek horen 
roepen. Overduidelijk vanuit De 

Gelder. Daar dit jaar nog niet gehoord.  
Wulp : 5-VII Boerhaarseweg, nabij 
Kloosterbrug (2). 
Holenduif : 5-VII Wijhese Waarden (2). 
Visarend : 9-VII over huis aan 
Broekslag (4). Ze cirkelden mooi boven 
het dorp, luid roepend. 27-VII BuW (1). 
Watersnip : 13, 14-VII de kolk Wijhe 
(1). 
Pimpelmees : 15-VII Bereklauw (1). 
Voortdurend bovenop de gasten gaan 
zitten en pikkend. (zie de 3 foto’s van 
Ernst Noordhuis). 
Roodborsttapuit : 19-VII bij plas achter 
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zorgboerderij 't Hamel (3 à 4) gezien en gehoord. 
Geelgors : 19-VII bij plas achter zorgboerderij 't Hamel (2). 
Raaf: 19-VII ‘s avonds vliegend over de heemtuin (in ieder geval 2, 
misschien 3, maar de eerste heb ik niet horen roepen) met hun specifieke 
geluid “rrrr” (2). 
Sperwer : 24-VII op de nok van overkapping in tuin aan de Bereklauw, 
een beetje bakkeleiend met een vlaamse gaai (1 man). 
Goudvink : 24-V Onder de Gelder (1); 31-VII in lijsterbes aan de 
Bereklauw (1 man). 
Kuifeend : 6-VIII Soestwetering (1 met 4 jongen). 
Merel, albino : 20-VIII Wittemerslag (1). Vermoedelijk een zeldzaam 
voorkomende leucistische merel. 
Roodborsttapuit : 21-VIII DuW (3 juv net uitgevlogen). 
Paapje : 21-VIII DuW (1). Waarschijnlijk op doortrek. 
Tapuit (geen roodborsttapuit): 23-VIII langs de Daslever in Wijhe. 
Gekraagde roodstaart : 24-VIII Diepenveenseweg (1). Regelmatig daar 
gezien. 
 
Aan de Kletterstraat is op 1-VI een havikhorst gezien. 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Margriet Heuvelink, Marion Krooi, 
Ingrid van Eerten, Marijke Berendsen, Ruud Saan, Magdalena van de 
Berg, Henk Spanjers, Jan Klungers, Elly Luttikholt, Ernst Noordhuis, Bert 
Evers, Wim van Riel, Elly Smink-Niehoff, Rika Slikker, Berty Evers,  Piet 
Hendriksma, Karin van de Riet. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Gespot 
Wie weet wat dit zijn? 
Bert Evers heeft een eendenpaar (zie foto) gespot op vrijdag 26 mei om 
ca. 12.00 uur. De Amersfoortcoördinaten uit de Topografische 
Inventarisatieatlas zijn 27-36 205,3 - 485,9; kilometerblok 27-36-51. 
Als grap zette hij ze op Facebook en vermeldde erbij: Zomertaling.  
Verder onderzoek op internet gaf Bert niet genoeg duidelijkheid. De daar 
vertoonde pluimage wijkt wel veel af van die op de foto. Er zijn wel 
overeenkomsten zoals bij het mannetje de witte streep lopend vanuit de 
ogen naar achteren en de strepen op de zijkant van het lijf. De vorm en 
het verenkleed van het vrouwtje tonen grotere overeenkomst. Misschien 
is het mannetje al in de rui geweest en heeft hij zijn prachtkleed verloren.  
 
Volgens Jan Klungers zouden het Carolina-eenden zijn. 
Margriet Heuvelink meldde: Als ik beide vogels (mannetje, vrouwtje) 
vergelijk met de vogels in mijn boekje dan hebben ze beide meer weg van 



 23

een paartje 
mandarijn-
eend dan van 
een paartje 
Carolina-
eend. Ook 
als je naar 
"oranje 
gekamde 
bakkebaar-
den" kijkt bij 
het mannetje. 
Deze heeft 
de Carolina-
eendman 
niet. Alleen 
de grote 
oranje zeilen boven de achterflank zijn niet goed te zien. Misschien zijn 
deze in het water beter te zien dan als de eend waggelt op het land. En 
natuurlijk kan het ook een kruising zijn met weer een andere eend. Je zou 
het ook een paartje bastaard mandarijneenden kunnen noemen. 
 
Wil je de foto in kleur bekijken, kijk dan op www.ivn-wijhe-olst.nl bij Grutto 
2017-3. 
Weet jij wat dit zijn, stuur dan je reactie naar redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
voor plaatsing in de volgende Grutto. 
 
 

Wist je dat… 
- Berty Evers op 20-8-2017 op het dak van hun auto en al eerder die week 
op het grasveld bij hen voor de deur aan de Wittemerslag deze jonge 

albino merel heeft gezien.  
 
Wil je de foto’s in kleur 

bekijken, kijk dan op www.ivn-
wijhe-olst.nl bij de Grutto 2017-3.  
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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  Slotpark 10    8131 DW  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. 

 
 


