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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 
Wijhe ligt onder een pak sneeuw als ik de kopij voor dit nummer ga 
bekijken en ordenen zodat er weer een volle Grutto uit kan ontstaan. 
Van verschillende kanten zijn er stukjes en foto’s aangeleverd. En om 
maar gelijk het belangrijkste nieuws te vertellen: we krijgen een nieuwe 
penningmeester! Het bestuur heeft Michiel Faber bereid gevonden om in 
het nieuwe jaar de penningmeesterstaken van Ernst Noordhuis over te 
nemen. En er is nog meer bijzonder nieuws. Ons heel actieve lid Gerard 
Schulten – wie kent hem niet – is in het zonnetje gezet. Hoe? Dat kun je 
lezen in deze Grutto. 
En heb je wel eens gehoord van Grijs, Groen & Gelukkig? En van een 
nestkastensoap? Natuurlijk vind je in dit nummer ook een overzicht van 
onze activiteiten de komende tijd. En nog veel meer….. 
Als je deze Grutto uit je brievenbus hebt gehaald, is de kerst – en 
nieuwjaarstijd weer aangebroken. Daarom wens ik iedereen hele 
gezellige feestdagen en een groen en gelukkig 2018! 
 
En natuurlijk ook veel lees-, kijk-, en 
doeplezier met dit nieuwe nummer.  
Tot ziens op een van onze activiteiten!  
 
Marth van Roy. 
 
 

Gezocht !!! 
Bestuursleden en coördinator  
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe bestuursleden om het bestuur te 
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.  
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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.  

Datum/Periode  Activiteit  Locatie  Trekker  
7 januari  Nieuwjaarswandeling Onder de Gelder Hanny 
13 januari;  
10 februari;  
10 maart 

Landschapsonderhoud Diverse Oege 

27 januari  Braakballen pluizen jeugd Infocentrum Den Nul Michiel, Annet 
24/31 maart Padden overzetten jeugd Onder de Gelder Margriet, Anne 
10 maart NL Doet, heemtuin 

voorjaarsklaar maken 
Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

21 maart ALV + films Rob Boons – 
Sallandse natuur??  

 Bestuur, Gerrit 

26 maart,  
9, 16, 23, 30 april, 
7, 14 mei 

Vogelzang herkennen Duursche Waarden Hanny 

28 april Voorjaarsbloeiers, 
Stinzenplanten, rondleiding 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

13 mei Moederdagfietstocht   ???  
8-10 juni Slootjesdagen jeugd Infocentrum of 

waterwingebied 
Michiel, Annet 

± 4 juli  Jan Veerman rondleiding 
heemtuin + rondleiding 
Historische vereniging 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora + 
Wijhe 

Annet, 
Historische 
vereniging  

Augustus/ 
September 

Eten uit de natuur Bedoeninkje, 
Daslever? 

?? 

6 oktober Landelijke Ledendag Nijmegen Jaap 
7 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 
13 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 
november Lezing ?? ?? 
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Nieuwjaarswandeling Onder de Gelder  
Zondag 7 januari 2018. Vertrek 11.00 uur vanaf de ingang aan de 
Spoorstraat. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop, voor wie wil 
en voor eigen rekening, een kom mosterdsoep in de Molen. 
Op de eerste zondag van januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met 
een wandeling over landgoed Onder de Gelder in Wijhe. Peter Pol, 
rentmeester van het landgoed, zal ons rondleiden. Tijdens deze 
rondleiding zal hij ons het een en ander vertellen over de historie van het 
landgoed, beheer en specifieke kenmerken van dit landgoed en de 
bijzondere boomsoorten, zoals die o.a. in het Pinetum staan. 
Aanmelden via jcvdwerff#gmail.com of telefonisch 0570-523091. 
 
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 januari t/m maart 
2018, namelijk: 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 
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 
oegeverhagen#planet.nl. 
 
Braakballen pluizen 
Wil jij ook weten wat uilen eten? 
Op zaterdag 27 januari 2018 kunnen 
kinderen van 6-12 jaar van 13.30 uur 
tot 15.00 uur braakballen komen 
uitpluizen. IVN afdeling de Grutto 
organiseert dit in het infocentrum in 
Den Nul aan de Rijksstraatweg 109.  

© Annet v.d. Veen 
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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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Kinderen kunnen als een echte detective zelf onderzoeken wat uilen 
gegeten hebben. De haren, veren, botjes en schildjes van deze dieren 
braken ze uit in de vorm van braakballen. Op deze middag gaan we de 
braakballen uit elkaar halen. Aan de hand van de vorm van de botjes en 
kaken kun je ontdekken wat de uilen opgepeuzeld hebben. 
Oh ja, wil je je vondsten mee naar huis nemen? Neem dan zelf een bakje 
met deksel mee.  
Kosten € 3,50 per kind inclusief drinken. Er kunnen maximaal 15 kinderen 
meedoen, dus geef je snel op bij: Michiel Faber, jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. 
Graag naam, hoeveel kinderen en telefoonnummer vermelden. 
 
Vogelzangwandelingen  
Op 26 maart; 9, 16, 23, 30 april; 7 en 14 mei 2018. 
Voor het derde jaar houden we weer op maandagavonden een 
vogelzangwandeling. Tijdens die wandelingen leren we de zang van 
verschillende vogelsoorten te herkennen. 
Als regel gaan we daarvoor naar de Duursche waarden. Daar is een grote 
variatie aan zangvogels te beluisteren. Wat later in het seizoen is het 
denkbaar dat we ook eens op een andere locatie gaan luisteren, 
bijvoorbeeld om een soort te leren kennen die we rond de steenfabriek 
niet kunnen beluisteren. 
We vertrekken steeds om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Fortmonderweg, bij de steenfabriek. We beginnen meteen na het ingaan 
van de zomertijd. Het is dan ’s avonds lang genoeg licht en het aantal 
zingende vogelsoorten is dan nog beperkt. Geleidelijk komen er steeds 
meer soorten bij.  
 
We houden het aantal deelnemers beperkt. Er komt geen bericht van 
deze wandelingen in de kranten. De natuurgidsen van Staatsbosbeheer 
zijn ook uitgenodigd om mee te wandelen. 
Mijn gezondheid laat me nog wel eens in de steek, dus ik moet de 
mogelijkheid hebben om een mailtje te sturen dat ik er die keer niet bij 
ben. Maar dat hoeft je niet te beletten om gewoon op stap te gaan. Ik wil 
dus graag dat je het me per mail laat weten als je mee wilt doen.  
 
Jan Klungers, j.klungers#planet.nl. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 28 maart 2017 vindt weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze begint om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe.  
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
Noteer dus alvast in je agenda! 
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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. 
 
 

Van het bestuur 
Gerard Schultenbank 
Er staat een mooie nieuwe bank in de heemtuin. De Gerard 
Schultenbank. Op zaterdag 4 november, tijdens de landelijke 
natuurwerkdag, is door Gerard Schulten zelf, de bank in gebruik 
genomen. Het was een enorme verrassing voor Gerard, waarbij ook zijn 
vrouw Toos, hun zoon, kleinkinderen en broer aanwezig waren. Een mooi 
moment om Gerard eens in het zonnetje te zetten. Annet had een 
prachtig lied gemaakt: “Het is moeilijk bescheiden te blijven”. Als lid van 
het bestuur en actief in vele werkgroepen heeft hij veel voor IVN de Grutto 
gedaan en in het bijzonder voor de heemtuin. Vanuit zijn appartement 
heeft hij een mooi uitzicht op de heemtuin. Ik spreek de hoop uit dat we 
Gerard nog regelmatig op zijn bankje kunnen zien zitten.  
 
Penningmeester 
Met ingang van 1 januari 2018 neemt Michiel Faber 
het penningmeesterschap van Ernst Noordhuis over. 
De officiële benoeming zal plaatsvinden tijdens de 
ALV. We zijn zeer verheugd dat Michiel dit wil gaan doen.  
Zoals al eerder in de Grutto vermeld is, neemt het landelijk bureau het 
innen van de contributiegelden van de leden van het IVN over.  
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Natuur inzetten voor meer gezondheid 
Natuur en Gezondheid is één van de vier thema’s waarop we ons als IVN 
de komende jaren wil profileren. Zo hebben we dat in een gezamenlijk 
document van Vereniging en Stichting vastgelegd (Meerjarenvisie IVN 
2021). Een belangrijk thema, waarin we als IVN’ers gezamenlijk ook onze 
maatschappelijke rol kunnen versterken. Ook in Wijhe-Olst, bijvoorbeeld 
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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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door de recent gestarte samenwerking met Het Weijtendaal, onderdeel 
van Zorgspectrum Het Zand. 
 
Dat we het thema Natuur en Gezondheid meer centraal zetten is velen 
van jullie waarschijnlijk niet ontgaan. Er zijn al verschillende goede 
voorbeelden van projecten of activiteiten waarmee we als IVN natuur in 
proberen te zetten in het bijdragen aan meer en een betere gezondheid. 
Zo hebben we de IVN Biowalks met natuurwandelingen voor mensen met 
een specifieke zorgvraag, maar ook Grijs, Groen & Gelukkig, een 
programma waarmee we de ouderenzorg willen helpen vergroenen, mede 
door inzet van bijvoorbeeld de Natuurkoffer.  
 
Grijs, Groen & Gelukkig 
Het programma Grijs, Groen & Gelukkig wordt mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun vanuit de Nationale Postcode Loterij. Het is een 
landelijk programma waarmee we als IVN een ‘groene revolutie’ in de 
ouderenzorg willen realiseren. Doel is initieel om honderd locaties in de 
ouderenzorg te ‘vergroenen’. Samen met medewerkers zoeken we naar 
mogelijkheden om buiten en binnen de zorginstelling meer natuur te 
realiseren, en werken we aan een dagbestedingskalender vol 
natuurbeleving. Dat doen we omdat we er van overtuigd zijn dat ouderen 
daar gelukkiger van worden, dat het misschien kan bijdragen aan minder 
medicijngebruik en dat het misschien ook bij kan dragen aan een lagere 
werkdruk voor de zorgmedewerkers. Zie ook www.ivn.nl/grijs-groen-
gelukkig. 
 
Verbinding 
Inmiddels werken we met misschien wel 100 zorglocaties samen, 
verspreid over heel Nederland, soms vanuit de beroepsorganisatie, soms 
vanuit de vereniging, soms samen. Belangrijk in dit soort landelijke 
programma’s is dat we leren van elkaars inzichten en ervaringen. In dat 
kader vonden twee themabijeenkomsten plaats, één voor de ouderenzorg 
op 16 november in Nijkerk en één voor de IVN vrijwilligers op 1 december 
in Zwolle. In Nijkerk vertelde prof. dr. Agnes van den Berg dat de positieve 
invloed van natuur op mensen ook wetenschappelijk wordt ondersteund. 
En: ''het voordeel van natuur is, dat er (nog) geen bewezen nadelen zijn. 
Medicijnen hebben bijwerkingen, natuur niet.'' 
 
Samenwerking zoeken 
In Zwolle stond eigenlijk vooral centraal hoe we vanuit het IVN, onze 
passie voor natuur kunnen inzetten in de zorg. Kunnen we als 
beroepskrachten en als IVN vrijwilligers een rol spelen in het gezonder 
maken van onze samenleving? En hoe kunnen we leuke 
samenwerkingsverbanden met de zorg aangaan, waarbij wij enerzijds zelf 
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onze passie voor natuur kunnen uitdragen, en anderzijds anderen 
daarmee gelukkiger maken. 
 
Vanuit IVN Wijhe-Olst zijn met het Weijtendaal inmiddels al de eerste 
stapjes van samenwerking gezet. Maar misschien zijn er meer mensen 
vanuit de afdeling die het leuk of interessant vinden of goede ideeën 
hebben om te zoeken naar mogelijke samenwerking met de zorgsector. 
Of is er behoefte aan ondersteuning daarbij……  
Heb je ideeën of wensen, laat het ons weten. 
 
Peter Mol, IVN Overijssel. 
 
 

Erebank voor Gerard Schulten 
Op zaterdag 4 november, tijdens de landelijke natuurwerkdag, is Gerard 
Schulten door het IVN en de gemeente Olst-Wijhe in het zonnetje gezet. 
Onder het toeziend oog van zijn vrouw Toos, zijn zoon, twee 
kleinkinderen, twee broers en ca dertig andere vrijwilligers en leden van 
de IVN werd hem in heemtuin Veermans hof een erebank aangeboden 
met zijn naam erop. IVN De Grutto en de gemeente willen Gerard met 
deze erebank bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de natuur, in 

brede zin, in de gemeente Olst-
Wijhe.  
 
IVN-voorzitster Hanny vertelde dat 
Gerard, van origine insecten 
deskundige, zich vanaf zijn komst 
naar Wijhe in 1999 als actieve 
vrijwilliger heeft ingezet voor het IVN. 
Voorbeelden zijn: de paddentrek, de 
tellingen van specifieke broedvogels 
en slaapplaatsen van vogels. Later 
ook voor de roofvogels, de uilen en 
de bermen. Ook leverde hij een grote 
bijdrage aan de ontwikkeling van de 
heemtuin waar hij, sinds hij in een 

appartement van het Weijtendaal woont, op uit kijkt. Gerard was en is een 
vraagbaak voor iedereen. Hij heeft een schat aan kennis over de flora en 
fauna, en bij vragen, die hij niet gelijk weet te beantwoorden, worden zijn 
vele boeken geraadpleegd om een gedegen antwoord te kunnen geven. 
Kortom: Gerard betekent veel voor het IVN en haar leden. 
 
Namens de gemeente dankte Paul Terhorst Gerard voor zijn bijdrage aan 
het gemeentelijk beleid voor de bermen. Op basis van zijn adviezen heeft 
de gemeente ervoor gekozen het beleid voor bermen met waardevolle 

© Margriet Heuvelink 
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vegetatie te wijzigen. Zo zijn deze bermen behouden, hebben ze een 
beter beheer gekregen en worden, daar waar mogelijk, nieuwe natuurlijke 
bermen ingericht.  
Gerard zelf was heel verbaasd over dit eerbetoon. Hij vond de erebank 
teveel eer voor zijn bescheiden inzet omdat hij dit werk voor de IVN, haar 
leden en de natuur altijd met veel plezier heeft gedaan. Hij hoopt dit, 
ondanks zijn 81 jaar, nog jaren voort te zetten. 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Voor de jeugd 
Windslinger maken 

Zoek in je tuin, in het park 
of in het bos naar mooie 
grote herfstbladeren. Rijg 
deze aan een touw. Hoe 
langer hoe mooier.  
Hang het touw met de 
bladeren op een hoog 
punt, bijvoorbeeld aan een 
vlaggenstok of aan een 
kale tak. Je kunt zien dat 
het waait als de slinger 
beweegt. Hoe harder het 

waait hoe meer de slinger beweegt. Ook kun je dan zien waar de wind 
vandaan komt. Uit welke richting komt de wind het vaakst? 
 
Marth van Roy. 
 
 

Nestkastensoap Langeveldsloo 
Alle vogels hebben door de vogelaars een nestkast voorgeschreven 
gekregen. Wij maken de kasten allemaal zelf, precies volgens de 
voorgeschreven afmetingen. Helaas weten de vogels dat vaak niet en 
doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Dat leidt vaak tot leuke 
verrassingen en tot deze nestkastensoap. 
 
We hebben enkele echte, halfopen nestkastjes opgehangen voor een 
grauwe vliegenvanger. Ieder jaar hebben we een paartje maar nog nooit 
hebben ze gebroed in zo’n nestkastje. Maar wel op de uitvoer van de 
geiser. Dagenlang hebben we bij de buren gedoucht. En ze hebben 
gebroed op een grote weidepaal, die tijdelijk ergens geparkeerd stond 
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omdat mijn man hem ergens wilde ingraven. Hij zag het net nog op tijd. 
En als klap op de vuurpijl: ze hebben gebroed in ons bijenhotelletje! 
 
Leonieke Kruit. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
De wilg 
Latijn: Salix, Engels: Willow, Duits: Weidenbaum, Weide, Frans: Saule. 
De wilg (Salix) is een tweehuizig plantengeslacht van bomen en struiken 
uit de wilgenfamilie, die naast de wilgen ook de populieren bevat. Wilgen 
zijn zomergroene bomen met verspreide bladstand. De bloem van de wilg 
heeft de vorm van een katje en groeit uit de zijknoppen van een éénjarige 
twijg. De wilgenkatjes zitten of staan, dit in tegenstelling tot de populier die 

hangende katjes heeft. De pluizige 
zaden worden door de wind 
verspreid maar zijn slechts korte tijd 
kiemkrachtig. De meeste soorten 
zijn erg gemakkelijk te stekken. 
Wilgen komen in Nederland veel 
voor langs sloten en houden heel 
veel water vast.  
Wilgen worden over het algemeen 
niet oud, de watermerkziekte en 
torsiekrachten van de wind zorgen 
dat een wilg meestal niet ouder dan 

40 à 50 jaar wordt. Wilgen zijn voor insecten een belangrijke leverancier 
van stuifmeel. Met name diverse solitaire bijen zijn afhankelijk van 
bloeiende wilgen.  
De kruipwilg, de naam zegt het al, blijft laag en was vroeger nuttig als 
vastlegger van stuifzand en komt voor in de duinen, op zandgrond en in 
moerassen. De plant houdt van een niet te droge bodem; vanuit een 
vochtige kiemplaats kan zij zich sterk uitbreiden, ook naar drogere 
terreinen. Het zachte zaadpluis van de kruipwilg wordt door zangvogels 
gebruikt om hun nest mee te vullen.  
Kenmerken: vrouwelijke wilgenkatjes zijn groen, mannelijke katjes geel.  
De kleur van de bast wordt in het voorjaar als de sapstroom weer op gang 
komt mooi chocoladebruin en glimmend. Zijn de takken grauw, dan komt 
er nog strenge vorst. 
Gebruik: in stallen en voor afrasteringen, zinkstukken bij waterkeringen, 
klompen, manden en gereedschap.  
Medicinaal gebruik: De schors van enkele soorten, zoals amandelwilg en 
schietwilg, bevatten salicine, dat lang geleden gebruikt werd als pijnstiller. 
Er werd daarvoor op de wilgenbast gekauwd, of er werd een drank van  
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getrokken. Salicine is erg slecht voor de maag, en werd later verbeterd 
naar aspirine. Salicine wordt ook gebruikt als looistof, voor het looien van 
leer.  
Wilg in de taal: De wilg komt voor in het spreekwoord: De lier aan de 
wilgen hangen.  
 
Bijgeloof: Volgens het bijgeloof zou de wilg een sterke magische lading 
hebben. Bij de Germanen was de boom een symbool van de dood. 
Heksen zouden in de kruinen van de wilgen rusten. Vroeger maakte men 
daarom fluitjes uit wilgenhout om heksen en duivels te verjagen. 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
September – november 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 IX, X en XI 
staan voor de maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
Flamingo : 3-IX BuW (1). 
Visarend : 6-IX  BuW (2); 
29-XI BuW (1). 
Zeearend : 21-IX BuW (1); 
22-IX BuW (1); 27-IX BuW 
(2). 
Smienten : 27-IX BuW (2) 
gehoord; 22-X BuW (20); 
3-XI Olst, Soestwetering, 
Bruinsweg (6); 6-XI 
Soestwetering, 
Boerhaarseweg (7). 
IJsvogel : 27-IX BuW (1). 
Buizerd : 19-IX Kleistraat, Olst (1); 21-IX Olst, Wolbroeken (1); 23-IX Olst, 
Kortricklaan/Bongert (2), BuW (1); 27-IX BuW (in verschillende groepjes, 
15 totaal); 3-X BuW (2); 15-XI BuW (2); 6-XI BuW (2).  
Staartmezen : 29-IX tuin Raalterslag 5 (10); 10-X tuin Raalterslag 5 (5). 
Merel : 3-X tuin, Raalterslag 5, regelmatig een zo goed als wit mannetje.  
Hop : 11-X Olst, bij voormalige boerderij van Damman, over het spoor bij 
de volkstuinen (1). 

Witte merel    Foto: Ruud Saan 

Flamingo                     © Marina Menger 
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Keizergans : 11-X BuW tussen een groep grauwe- en kolganzen (1). 
Boomklever : 23-IX Olst, BvL (1); 17-X Wijhe, tuin Veerstraat dagelijks tot 
half nov. (1). 
Mandarijneend : 23-IX Soestwetering, 
Boerhaarseweg (2); 15-XI Soestwetering 
(2). 
Kuifeend : 24-IX DuW (16). 
Zwartkop : 28-IX Olst, BvL (1). 
Ooievaar : 7-X Middel, bij Bruinsbrug (3). 
Torenvalk : 9-X BuW (1 man). 
Waterral : 18-X Wijhe, tuin Weijtendaal 
(1). 
Grote bonte specht : 20-X BvL (1); 14-XI 
BvL (1); 16-XI BvL. 
Smienten : 24-X BuW (20); 15-XI 
Soestwetering, Bruinsweg, Olst (10). 
Kramsvogel : 24-X BuW (30). 
Wintertaling : 27-X BuW (24). 
Keep : 30-X BvL (1). 
Groene specht : 5-XI Wijhe, heemtuin (1). 
Aalscholver : 6-XI Olst, Hengforderwaarden, kijkhut (25). 
Fuut : 9-XI DuW (35). 
Kuifeend : 9-XI DuW (10). 
Zilverreiger : 9-XI DuW (2). 
Glanskop : 20-XI BvL (1). 
Waterspreeuw : 21-XI Soestwetering achter De Gelder boven de stuw 
(waar het water hoog staat). Bezig met het verorberen van een visje (1). 
Glanskopmees : 21-XI tuin van BvL (1); 27-XI BvL (1); 28-XI BvL (1); 30-
XI BvL (2). 
Dodaars : 30-XI BuW, IJssel (1). 
Visarend: 22-XI Vogelkijkhut, Randerstraat (1). 
Sperwer : 30-XI Weth.WA.Boerkampweg 45, Boskamp (1). De sperwer 

greep een merel op de heg, 
plukte zijn prooi en at 
ervan. 
Waterral : 18-X tuin van het 
Weijtendaal. Helaas was hij 
dood. 
 
De waarnemingen zijn 
gedaan door: Marion Krooi, 
Marijke Berendsen, Marina 
Menger, Elly Luttikholt, 
Annet van der Veen, Ruud 

Witte merel           ©  Ruud Saan 

Keizergans                © Ruud Saan 
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Saan, Gerard Schulten, Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Alfons 
Wiegink. 
 
Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Gespot 
Oplossing? 
Op de vraag in Grutto 2017-3 
over welke eenden er op de 
foto staan, zijn twee reacties 
binnengekomen.  
Jeffrey V. mailt: “De eenden 
op de foto zijn 
mandarijneenden. De man is 
nog niet volledig op kleur. Er 
vliegen er wel meer in en 
rond Olst, nakomelingen van 
weggevlogen vogels.” 
Ruud Saan schrijft: “Gezien de lichte kleur rond het oog en de overige 
tekening van het mannetje (de voorste), denk ik dat het om een paartje 
mandarijneenden gaat; hoewel de witte driehoek bij het oog van het 

vrouwtje eerder doet 
denken aan de carolina-
eend. De ‘oranje 
gekamde bakkebaarden’, 
zoals Margriet ze noemt, 
zijn niet altijd goed 
zichtbaar. Zie de foto's 
waarop de ‘zeilen’ niet of 
nauwelijks uitsteken. 
De suggestie van een 
bastaard of een kruising 
is natuurlijk ook niet 

geheel uitgesloten. Kortom: Ik 
geef geen zekerheid, maar nijg 
toch naar mandarijneenden.” 
 
Wil je de foto’s in kleur bekijken, 
kijk dan op www.ivn-wijhe-olst.nl 
bij Grutto 2017-4. 
 
 
  

© Bert Evers 

Mandarijneenden               © Ruud Saan  

Mandarijneend              © Ruud Saan 
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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   Michiel Faber moet nog benoemd worden in ALV 
  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. 

 
 


