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Betaling contributie (€ 16,00) en donatie (€ 9,50) op bankrekening 
nummer: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de Grutto, Herxen 14, 
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Van de redactie 
De laatste dagen lijkt het wel lente, ook al is het eigenlijk nog winter. 
Bloeiende sneeuwklokjes en met name de krokussen geven de tuin frisse 
kleuren. Af en toe hoor je al de voorjaarsvogels. De zon schijnt volop, 
maar er staat, zeker vandaag, een flinke noordoostelijke wind. Dus het 
voelt kouder aan dan het feitelijk is. Een goede reden om aan het blad te 
werken. 
Ik kan natuurlijk niet voorspellen welk weer het is, nadat deze Grutto bij je 
in de bus is gevallen. Is het weer om binnen te blijven, dan vind je in dit 
blad heel veel jaarverslagen, die je lekker bij de warme kachel kunt lezen. 
Is het weer om naar buiten te gaan dan kun je deelnemen aan een van de 
vele activiteiten die beschreven staan. En als lid van het IVN ben je 
natuurlijk van harte uitgenodigd om naar de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering te komen. Dan kun je meedenken en meepraten over 
het wel en wee van onze 
afdeling.  
 
Graag wens ik je veel 
lees-, kijk-, en doeplezier 
met dit nieuwe nummer.  
Tot ziens op een van 
onze activiteiten!  
 
Marth van Roy. 
 
 

Gezocht !!! 
Bestuursleden en coördinatoren 
Het IVN Wijhe-Olst zoekt nieuwe bestuursleden om het bestuur te 
versterken. Ook wordt opvolging gezocht voor de coördinator van:  
- de werkgroep Natuur en milieubeleid, Vogels, 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 

Krokussen
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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.  

Datum/Periode  Activiteit  Locatie  Trekker  
10 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 
10 maart NL Doet, heemtuin 

voorjaarsklaar maken 
Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

24/31 maart Padden overzetten jeugd Onder de Gelder Margriet, Anne 
26 maart,  
9, 16, 23, 30 april, 
7, 14 mei 

Vogelzang herkennen Duursche Waarden Hanny 

28 maart ALV + films Rob Boon – 
Sallandse natuur  

Langhuus Bestuur 

27 april Voorjaarsbloeiers, 
Stinzenplanten, rondleiding 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

6 mei Voorjaarsfietstocht  IJssel Gerard 
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  

8 september Eten uit de natuur Bedoeninkje, 
Daslever 

Hanny 

6 oktober Landelijke Ledendag Nijmegen  
7 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 
13 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 
3 november Landelijke Natuurwerkdag Heemtuin Veermans 

hof IJsselflora 
Annet 

november Filmavond  Hanny 
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Landschapsonderhoud 
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat dit winterseizoen nog een keer 
aan de slag met (vooral) wilgen knotten op zaterdag 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 kunnen we 
voldoende gereedschap, koffie en eten 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 Oege Verhagen oegeverhagen#planet.nl of tel. 0570-522765. 
 
Werken in de heemtuin: oproep vrijwilligers! 
NLDoet:  
De heemtuin heeft zich weer ingeschreven voor NL Doet, de 
vrijwilligersdag die altijd in maart in het hele land georganiseerd wordt. 
Kijk voor info over deze dag op: www.nldoet.nl. 
Voor NL Doet zijn we op zoek naar mensen die ons op zaterdag 10 maart 
willen komen helpen de heemtuin voorjaarsklaar te maken. Zie onze 
oproep op de site www.nldoet.nl. Tegenprestatie is: koffie/thee + 
zelfgebakken taart! De werktijd is van 9.00-12.00 uur. 
 
Onderhoud heemtuin  
Op 15 maart opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar hek 
voor bezoekers. Dat betekent dat er vanaf die datum weer aan onderhoud 
moet worden gedaan in de heemtuin. We hebben een aantal vrijwilligers, 
maar meer handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!  
Vanaf 22 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 9:00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond wordt er gewerkt 
vanaf 28 maart vanaf 19.00 uur en later in het seizoen vanaf 19.30 uur tot 
het donker wordt. 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te maken en 
houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in de 
heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als je geen 
verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
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Lijkt je het leuk om mee te werken en wil je een eerste keer komen kijken 
hoe dat gaat, meld je dan bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-
olst.nl of tel 0570-523937 of kom gewoon langs! 
 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart kunt u weer een ommetje 
maken door heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora. De heemtuin is elke dag 
geopend. De eerste naambordjes zullen er 
al weer staan. Vanaf deze tijd komen er 
weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. Het 
lenteklokje, voorjaarshelmbloem en de 
wilde narcis, longkruid en winterakoniet 
fleuren de tuin dan al weer helemaal op. 
Ook het maarts viooltje, het speenkruid en 
de holwortel zijn vast al weer in bloei te 
vinden. U kunt er vrij rondwandelen of vanaf 
een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
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. 

Wilde narcis 
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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.  
Meer info vind je verderop in deze Grutto.  
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Kom jij ook? 
 
Foto- en filmpresentatie Sallandse natuur en landsc hap 
Op woensdag 28 maart 2017 om 20:30 uur in het Langhuus, 
Langstraat 29 in Wijhe (na de algemene ledenvergadering) neemt IVN-er 
en natuurfotograaf Rob Boon ons mee met foto’s en films naar het 
Sallandse Landschap. Ook niet-leden zijn welkom bij deze presentatie. 
 
Rondleidingen heemtuin  
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin “Veermans 
Hof IJsselflora” aan de Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleidingen wordt 
u door een gids meegenomen door de heemtuin en worden de verhalen 
achter de bloemen en planten verteld. 
De eerste rondleiding wordt gegeven op vrijdag 27 april en staat in het 
teken van voorjaarsbloeiers. De rondleiding begint om 19:00 uur en duurt 
ongeveer 1 uur. U hoeft zich niet van te voren op te geven en een 
vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. 
Voor groepen kunnen er ook rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
bij Annet van der Veen: heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937.  
 
Voorjaarsfietstocht 
Op zondag 6 mei mogen alle gezinsleden met IVN-afdeling de Grutto 
meefietsen rondom de IJssel. Het wordt een fietstocht van maximaal 
20/25 kilometer, waarbij we onderweg kijken naar wat we tegenkomen: 
planten, vogels, mooie landschappen….  Halverwege de fietstocht 
houden we een pauze. Neem hiervoor zelf wat te eten en te drinken mee.  
We vertrekken 6 mei om 11:00 uur per fiets vanaf de haven in Wijhe. 
Neem wat geld mee voor de veerpontjes onderweg. 
Aanmelden kan bij Hanny van der Werff: voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl of 
0570-523937. Graag aanmelden voor 5 mei. 
 
 

Jeugdactiviteiten  
Padden overzetten 
In het voorjaar, als de temperatuur 
stijgt, trekken in Wijhe bij Onder de 
Gelder padden vanuit hun 
winterleefgebied naar het dichtstbijzijnde water om daar eitjes af te zetten 

Salamander 
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en deze te bevruchten. Omdat ze een drukke weg moeten oversteken, 
helpen wij ze daar mee door in de berm schermen te plaatsen met daar 
naast opvangemmers. Vanuit die opvangemmers brengen we padden 
vroeg in de ochtend veilig naar het water. 
Op zaterdagmorgen 24 maart 2018 kunnen kinderen in de leeftijd van 6 
tot 13 jaar meehelpen bij het controleren van de emmers en het 
overzetten van de padden. Als het te koud is, dan wordt de activiteit 
verplaatst naar zaterdagmorgen 31 maart.  
Vanwege het drukke verkeer vragen wij of een van de (groot)ouders van 
jonge kinderen ook bij de activiteit aanwezig is. 
 
Doe je mee, dan graag per mail opgeven bij paddentrekwijhe#gmail.com 
of bellen naar Margriet Heuvelink, tel. 0570–52 45 94. Na opgave krijg je 
bericht waar en hoe laat je aanwezig moet zijn. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten van IVN en KNNV afdelingen Zwolle 
Op de site van het KNNV Zwolle onder activiteiten vind je een lijst met 
uiteenlopende excursies en cursussen die door het KNNV en/of het IVN 
afdeling Zwolle soms in samenwerking met andere organisaties 
georganiseerd worden in 2017.  
Zo 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 2018  
Rijk van Nijmegen, Land van Heerlijkheden 
Van 3 t/m 10 augustus 2018 verkennen we het prachtige landschap van 
de stuwwal van Nijmegen en de rivier de Maas. Ontdek zelf waarom deze 
streek het ‘Land van de Heerlijkheden’ wordt genoemd. Wij zorgen voor 
een compleet verzorgde excursieweek, geschikt voor alle natuur- en 
cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Samen met lokale vrijwilligers en gidsen 
vullen we de week met een boeiend keuzeprogramma in de natuur. 
Stevige wandelingen en/of fietstochten vragen van alle deelnemers een 
goede conditie. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke 
dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (klein-)kind: schrijf je in 
voor een heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.  
We verblijven op accommodatie “Bij de 3 Linden” te Alverna, een 
akkerbouwbedrijf met groepsaccommodatie en minicamping, aan de rand 
van de Overasseltse en Hatertse vennen.  
Voor meer informatie zie www.ivn.nl/zomerweek, of mail naar 
ivnzomerweek#gmail.com t.a.v. Herman Offereins  
of schrijf naar IVN-Zomerweek, Bronsveenlaan 59, 9665 AB Oude Pekela. 
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Landelijke IVN ledendag 
Op 6 oktober 2018 vindt de IVN Ledendag plaats in Nijmegen. Nijmegen 
is verkozen tot European Green Capital 2018. Een jaar lang is het de 
duurzame hoofdstad van Europa. Een prachtige plek om de ledendag van 
het Instituut voor natuureducatie én duurzaamheid te organiseren. Het 
plenaire ochtendprogramma vindt plaats in het historische 
Concertgebouw de Vereeniging. 
Voor meer info kijk dan op ivn.nl/ledendag. 
 
 

Van het bestuur 
Hart voor Salland. Stem je ook? 
Ook dit jaar doen we weer mee met de actie van de Rabobank Hart voor 
Salland. Alle leden van IVN de Grutto die een rekening hebben bij de 
Rabobank kunnen hun stem uitbrengen. Zij kiezen daarbij welke 
verenigingen een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen. 
Klanten van de bank ontvangen rond 8 maart 2018 per post een unieke 
code waarmee ze kunnen stemmen. Van vrijdag 9 maart t/m maandag 
19 maart 2018 kunt u via een stemsite uw stem uitbrengen. Iedere klant 
ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal drie stemmen op dezelfde 
vereniging mogen worden uitgebracht. 
Doet u mee en stemt u op onze vereniging? 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Voor de jeugd 
Het gewei 
Een mevrouw bij een hertenkamp aaide de kop van een hert. Ze voelde 
ook aan het gewei. Opeens… krak! Het gewei brak zomaar af. De 
mevrouw schrok zich een bult. ‘Ik heb het bijna niet aangeraakt!” riep ze. 
Ze dacht dat het haar schuld was. De verzorger vertelde hoe het zat. Zo’n 
mannetjeshert verliest elk jaar zijn gewei. Dat hoort zo. Toevallig 

gebeurde dat precies 
op het moment dat die 
mevrouw dat gewei 
aanraakte.  
In Nederland leven 
verschillende soorten 
herten in het wild. 
Zoals edelhert, 
damhert en ree. Alleen 
de mannetjes krijgen 
een gewei. Het 
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edelhert is het grootste hert van de drie, met het grootste gewei. In de 
winter breekt zijn gewei af: vanaf februari, maart. Eerst de ene ‘stang’ en 
niet veel later de andere. De twee wonden op zijn kop gaan snel dicht. 
Weet je dat zo’n gewei tien kilo of nog meer kan wegen? Dus opeens 
voelt zijn kop tien kilo lichter! Zou het hert ervan schrikken denk je? 
Het nieuwe gewei gaat meteen weer 
groeien uit twee knobbels op de kop van 
het hert. Een gewei is gemaakt van hard 
bot. Maar het voelt als fluweel, want om 
het bot zit zacht vel met veel bloedvaatjes. 
Daarin zitten bouwstoffen. Het gewei 
groeit elke dag een stukje. 
Begin zomer is het gewei van een 
volwassen edelhert klaar. Het groeit niet 
meer en het vel laat los. Dat jeukt heel 
erg. Het hert schuurt met zijn gewei overal 
tegenaan. Dat jeukvel wil hij kwijt. Soms zie je stukken vel aan takken 
hangen. Maar meestal peuzelt het hert alles lekker zelf op. Er zit veel eiwit 
in. 
In de herfst lopen mannetjesherten stoer rond met hun mooie, schone 
gewei. De sterkste mannetjes met de sterkste geweien krijgen de meeste 
vrouwtjes. Elk jaar is het nieuwe gewei groter en zwaarder dan het vorige. 
Als edelherten tussen de 10 en 14 jaar zijn, is hun gewei het grootst. Bij 
oudere herten wordt het gewei vaak weer kleiner. 
Soms vechten herten om de vrouwtjes. De geweien kletteren tegen 
elkaar. Wie is de baas? Meestal gebeuren er geen dodelijke ongelukken. 
Maar geweien kunnen verstrengeld raken. De herten komen niet meer 
los. Of een hert wordt door het gewei van een ander hert gespietst. Aiaiai, 
dat is niet best. 
Op de Veluwe kun je edelherten tegenkomen. Misschien vind je een 
afgevallen gewei! Maar die liggen er meestal niet lang. Veel dieren zoals 

muizen, vossen en zwijnen eten van het 
gewei. Voor de kalk die erin zit. 
 
Weet jij bij welke hertensoort het mannetje 
én het vrouwtje een gewei heeft? 

 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Uitnodiging en agenda ALV 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering.  



 12

Deze wordt gehouden op woensdag 28 maart 2018. De vergadering 
begint om 19:30 uur in het Langhuus, Langstraat 29 te Wijhe. 
 
Stukken die betrekking hebben op deze vergadering ( *) vindt u in 
deze Grutto, behalve het verslag van de ALV op 29 m aart 2017. Dat 
verslag staat in Grutto 2-2017. De financiële stukk en zijn op 28 maart 
in te zien. 
 
AGENDA 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Verslag jaarvergadering van 29 maart 2017 (zie Grutto 2 uit 2017) 
 
3. Bestuursmutaties 
Het bestuur is blij uiteindelijk een opvolger voor Ernst Noordhuis te 
hebben gevonden. Michiel Faber is bereid het penningmeesterschap op 
zich te nemen. Het bestuur stelt voor om hem als penningmeester te 
benoemen. Tegenkandidaten kunnen worden aangedragen tot een half 
uur voor aanvang van de vergadering.  
 
4. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 4.1. Jaarverslag secretaris 2017 * 
 4.2 Jaarverslagen werkgroepen 2017 * 
 4.3. Financieel jaarverslag 2017 
 4.4. Kascontrolecommissie 
 
5. Financiën 
 5a. Begroting 2018 
 5b. Contributie 2019 * 
 
6. Benoeming 
kascontrolecommissie  
De kascontrole-
commissie 2017 bestaat 
uit Oege Verhagen en 
Michiel Faber. Reserve 
lid is Willem Denekamp. 
Willem Denekamp 
schuift door en Michiel is 
beoogd penningmeester 
en treedt daarom af. 
Dus zal voor hem een ander reservelid worden benoemd. 
 
7. Rondvraag en sluiting. 
 

© Marth van Roy      Cypreswolfsmelk 
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20:30 uur: Foto- en filmpresentatie van Rob Boon 
IVN-er en natuurfotograaf Rob Boon neemt ons mee met foto’s en films 
naar het Sallandse Landschap. Ook niet-leden zijn van harte welkom bij 
deze presentatie. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Voorstel tot contributieverhoging  
Agendapunt 5b 
Voorstel van het bestuur 
Het bestuur van IVN Wijhe-Olst stelt voor om: 
1. naar aanleiding van de verhoging van de landelijke afdracht van € 10, - 

naar € 12,- de contributie met ingang van 1 januari 2019 te verhogen 
naar € 18,- per lid per jaar. De contributie voor huisgenootleden blijft 
ongewijzigd; 

2. als gevolg van de toenemende kosten van de eigen afdeling de 
contributie met ingang van 1 januari 2020 te verhogen naar € 20,- per 
lid per jaar. De contributie voor huisgenootleden blijft ongewijzigd. 

 
Toelichting 
In 2014 heeft de Landelijke Raad van het IVN besloten de afdracht in 
2016 te verhogen naar € 10,- per lid en vervolgens de afdracht in 2019 
nogmaals te verhogen naar € 12, - per lid.  
Aanleiding hiervoor waren een drietal redenen: 
De begroting van de landelijke vereniging was onevenwichtig opgebouwd. 
In 2014 was slechts 18% van de inkomsten van de vereniging afkomstig 
uit de ledencontributie, het overgrote deel komt van de nationale 
postcodeloterij. In 2016 is het percentage uit de ledencontributie gestegen 
naar 22,5%. In verband met continuering van de relatie met de Nationale 
Postcodeloterij is het essentieel dat IVN een beweging laat zien naar  
a) zichtbare impact en b) financiële diversificatie. 
Er was vanaf 2002 (12 jaar) geen wijziging in de afdracht doorgevoerd 
waardoor de ontwikkeling geen gelijke tred hield met de 
kostenontwikkeling van IVN Landelijk. 
Dankzij de bijdrage van met name de Postcodeloterij omvat het jaarplan 
van IVN een veel groter pakket van diensten aan leden en afdelingen en 
projecten die onze missie versterken dan mogelijk zou zijn op basis van 
de ledeninkomsten. Het is een gezond uitgangspunt dat de eigen leden 
betalen voor de zaken die minimaal nodig zijn om de vereniging te laten 
functioneren. Het betreft zaken die externe geldverstrekkers in principe 
niet bereid zijn te betalen. 
 
Het IVN laat zien, door ontwikkeling van nieuwe activiteiten, dat we een 
grote impact maken in de samenleving en nieuwe doelgroepen 
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aanspreken (bijvoorbeeld: ouders met kinderen, groen in de buurt, 
zorgsector, enz.) Belangrijk is die trend vol te houden.  
 
De contributie van IVN De Grutto Wijhe-Olst bedraagt nu € 16,- per lid per 
jaar. Hiervan wordt € 10,- afgedragen aan IVN Landelijk. Het bestuur 
heeft destijds gemeend de verhoging van de afdracht in 2016 niet door te 
berekenen in de contributie. De verhoging toen van € 8,65 naar € 10,- kon 
net binnen de begroting worden opgelost. Gelet op ook onze toenemende 
kosten is het bestuur nu niet in staat de verhoging naar € 12,- binnen de 
begroting op te lossen. 
 
IVN De Grutto Wijhe-Olst voerde altijd een sober financieel beleid en we 
wilden bovendien de toegang tot onze afdeling laagdrempelig houden. 
Door de inkomsten van leden en mede door onze donateurs, sponsoren, 
adverteerders en de subsidie van de gemeente Olst-Wijhe zijn we een 
financieel gezonde vereniging. Toch zijn er zaken die meer geld vragen. 
Het wordt lastiger om het toegenomen activiteitenniveau te faciliteren en 
alle vrijwilligers te coördineren en te ondersteunen. Zo vraagt het 
onderhoud van de heemtuin meer geld en ook de nestkasten van de 
werkgroep Uilen zijn aan vervanging toe. 
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Jaarverslag secretaris 2017 
IVN Bestuur 
Door omstandigheden is het bestuur in 
2017 niet bij elkaar geweest. Het overleg 
heeft zich beperkt tot een paar overleggen tussen voorzitter en secretaris. 
Wel is er met de bestuursleden regelmatig contact geweest via de mail en 
telefoon. Het bestuur heeft driemaal overlegd met de coördinatoren van 
de werkgroepen (7 februari, 7 juni en 11 oktober). 
Zoals vorig jaar in de jaarvergadering reeds is aangegeven is de bezetting 
van het bestuur minimaal. In overleg met de werkgroepen zijn de 
coördinatoren van de werkgroepen meer betrokken bij de 
bestuursactiviteiten waardoor een taakverlichting voor het bestuur is 
ontstaan. Ook in 2017 hebben wij weer voor de overleggen met de 
werkgroepcoördinatoren de vergaderfaciliteiten van de Zorgboerderij Het 
Hamel in Wijhe gebruikt. Zorgboerderij Het Hamel biedt dagverzorging 
aan ouderen. Als tegenprestatie verzorgt de werkgroep 
Landschapsonderhoud het knotten van de wilgen bij Het Hamel. 
 
Jaarvergadering 2017 
Op 29 maart was de jaarvergadering. Zie voor het verslag de Grutto, 
nummer 2 van 2017.  



 15

Het bestuur bestond in 2017 uit: Hanny van der Werff, voorzitter; Jaap 
Gerkes, secretaris en Ronald Boerkamp, lid.  
Gerard Schulten maakt nog steeds deel uit van het bestuur, maar 
vanwege gezondheidsproblemen staan zijn activiteiten op dit moment op 
een laag pitje. In november is door het IVN en de gemeente, als dank 
voor het vele werk dat Gerard voor de natuur in Olst-Wijhe en de afdeling 
heeft gedaan, een erebank, de “Gerard Schultenbank” geplaatst in de 
heemtuin in Wijhe. 
 
Eind 2017 heeft Michiel Faber aangegeven de taak van penningmeester 
op zich te willen nemen. Tijdens de jaarvergadering 2018 stelt het bestuur 
voor hem te benoemen tot penningmeester.  
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2017 bestaat IVN Wijhe-Olst uit 163 hoofdleden, 3 
gezinsleden en 22 donateurs. Van de leden zijn 57 leden actief binnen 
een of meer werkgroepen. Van de donateurs zijn 5 donateurs actief in een 
van de werkgroepen. De overige (niet actieve) leden en donateurs 
ondersteunen het werk van het IVN. Daarnaast wordt het IVN Wijhe-Olst 
direct en indirect ondersteund door 12 sponsoren en 15 adverteerders. 
 
Werkgroepen 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur 
stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van, naast de heemtuin, 
een tiental zelfstandige werkgroepen. Met als doel het landschap met de 
voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en te verbeteren 
en niet onbelangrijk de waarde van waar we mee bezig zijn te laten zien 
aan de inwoners en bezoekers van onze gemeente. Zij zijn in feite de 
handen en ogen van het IVN in Olst en Wijhe en zijn daarmee de spil 
binnen IVN Wijhe-Olst. 
 
Landelijke contributie-incasso 
Tijdens de jaarvergadering op 29 maart 2017 heeft de ledenvergadering 
ingestemd met de landelijke incassering van de contributie met ingang 
van 1 januari 2018. Door het ledenbeheer en contributie-inning te 
centraliseren gaat het Landelijk Bureau van het IVN veel administratieve 
taken uitvoeren. Daarmee wordt het bestuur en vooral de penningmeester 
aanzienlijk ontlast. De focus kan dan nog beter worden gericht op waar 
het ons allemaal omgaat: natuur in de harten en hoofden van mensen. 
 
Overleg met de gemeente Olst-Wijhe 
In 2017 heeft er geen regulier overleg plaatsgevonden tussen de 
gemeente Olst-Wijhe en IVN Wijhe-Olst.  
 
Jaap Gerkes, 
secretaris. 
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Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018  
Het Financieel jaarverslag 2017 en de Begroting 2018 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage.  
Leden die vooraf de stukken willen ontvangen kunnen zich, liefst via  
penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl, melden bij de penningmeester. Ze 
worden dan omgaand per e-mail toegezonden. 
 
Ernst Noordhuis, financiële administratie en 
Michiel Faber, beoogd penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en milieubeleid 2017 
De werkgroep heeft afgelopen jaar geen advies gegeven aan het bestuur. 
 
Bernard Heijdeman. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 2017 
De tweede zaterdag van de maanden januari t/m maart en oktober t/m 
december is de werkgroep actief.  
In deze periode zijn op verschillende adressen 97 wilgen geknot, zijn 
13 eiken van zijtakken ontdaan en is een meidoorn heg afgezet en met 
een speciale vlechttechniek in een bijzondere vorm gebracht. 
In januari waren we actief langs de Barlose kolk, eigendom van de 
nazaten Heinen. Ook zijn toen de wilgen bij de kolk van het Mottenhuisje 
geknot, dat was een grote onderhoudsbeurt en door de lage waterstand 
van dat moment een mooie gelegenheid om de pruiken te knotten van de 
overhangende stammen. Het was ook een dag waarop een flinke 
sneeuwbui passeerde en dat leverde een fraai plaatje op. 
Een aantal van ons heeft de maandag daarop alle gesnoeide takken 
langs de Barlose kolk in een ril positie tussen de wilgen gelegd. De 
bomen waren die dag wit van de rijp in een mistig landschap. 
In februari waren we te gast bij familie van der Vegt en de gebroeders 
Elshof aan de Gravenweg. Bij de laatsten stond er een wilg in het land 
met zeer zware takken. 
In maart werden de meidoornheggen bij familie van de Wetering 
gevlochten. Een eerste keer dat we in aanraking kwamen met deze van 
oorsprong Engelse manier van vlechten. Een tijdrovende klus met een 
mooi resultaat van schuin liggende takken ondersteund door staanders en 
ingevlochten wilgentakken. 
Even ter zijde. Het leverde naast de bejubelde knotsong van Annet en 
Willem een meidoornlegsong op gecomponeerd door Ferry Kuyk. 
In oktober en november zijn er 37 wilgen gesnoeid bij familie van der 
Streek in Herxen. Een nieuwe stek op een prachtige locatie. 
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In december klommen we over de klei en liepen we door het gras, waar 
de koeien flinke sporen hadden achtergelaten, naar de wilgen van familie 
Kolk aan de Kappeweg. Een eerste aanzet om na enkele jaren weer alle 
80 wilgen te hebben gesnoeid. 
 
Tot slot. 
Elke keer sluiten we de ochtend af met een maaltijd van soep met brood 
en dat is een bijzonder en gezellig moment en soms……….zingen we ons 
knotlied er bij. Het was weer een actief seizoen en er is gewerkt met 
gemotiveerde medewerkers met een gemiddelde bezetting van 14 per 
keer. Door onze inzet en medewerking van de eigenaren van wilgen en 
meidoornheggen leveren we elke keer weer een waardevolle bijdrage aan 
het Sallands landschap in Olst-Wijhe. 
Ik dank alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid!  
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Padden 2017 
Resultaten Wijhe   
Mooie weersvoorspellingen, dus hebben we op 20 februari 2017 de 
tijdelijke voorzieningen voor de trek weer opgezet langs de wegen Onder 
de Gelder en Kappeweg. Bijna twee weken eerder dan het jaar ervoor. De 
eerste dagen zaten er al enkele dieren in de emmers. Vijf dagen later 
werd het een week kouder met nauwelijks resultaat. Hierna wisselde het 
om de paar dagen, soms meer trek, soms minder. Tot ca. 16 maart toen 
kwam de trek echt op gang. Het hoogtepunt was dit jaar op 20 maart toen 
er 496 padden zijn overgezet! Ook daarna volgde op 21 maart nog een 
aantal van 414. Eind maart zagen we bij De Gelder ’s avonds al dieren, 
die terug gingen naar hun winterbiotoop. Maar ook nog dieren op weg 
naar het water. Voor ons toch het signaal om de boel op te breken op 
1 april. Bij de opbouw en afbraak waren 14 vrijwilligers betrokken. Verder 
gingen 14 vrijwilligers 1 keer in de week ‘s morgens de emmers langs om 
de dieren over te zetten naar de Zandwetering. Totaal waren er 24 
vrijwilligers actief. Ook dit jaar hebben we weer hulp gehad van de 
brandweer bij het schoonspuiten van de 5 tunnels onder de Kappeweg, 
van de Gemeente Olst-Wijhe bij plaatsen van de pionnen en borden voor 
de veiligheid van de vrijwilligers tijdens het werk, en van landgoed De 
Gelder voor het opslaan van onze materialen en het beschikbaar stellen 
van gereedschap. Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank! 
 
Onder de Gelder: een record! 
In het traject Onder de Gelder zijn 1953 padden overgezet. Een record! 
Meer dan in 2016 (1563 padden) en in 2015 (840 padden). Na het 
dieptepunt in 2011 met 497 padden lijkt het alsof de populatie padden de 
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laatste jaren al maar toeneemt bij De Gelder, zelfs bijna 100% meer dan 
in 2000 en 2001 toen het aantal ca. 1000 padden bedroeg. Zowel in het 
traject langs de bosrand als die langs het weiland was er sprake van 
groei. De toename was het grootst bij de bosrand. Naast de padden zijn 
er 79 kikkers (73 bruin) en 15 salamanders overgezet. Ook bij deze 
soorten een toename ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de kikkers 
bijna 40% meer..! 
  
Kappeweg 
Op het einde van de vaste schermen aan de Kappeweg zijn in dit kleine 
stukje (met slechts vier emmers) 68 padden overgezet, 6 bruine kikkers, 
26 groene kikkers en 55 salamanders. Hier was sprake van een sterke 
achteruitgang van het aantal padden met een derde deel ten opzichte van 
vorig jaar. In dit kleine stukje fluctueren de aantallen jaarlijks van 68 
padden nu (het laagst tot nu toe) tot 146 padden in 2014. Het grote aantal 
groene kikkers bestond voornamelijk uit kleine kikkertjes (23 stuks) van 
ca. 2 cm die daar foerageren. Het aantal bruine kikkers (6 stuks) was, net 
als in 2016, erg laag ten opzichte van 2015, toen hier 109 bruine kikkers 
zijn over gezet. Het waarom van de achteruitgang is ons niet duidelijk. Er 
hebben geen werkzaamheden in het winterbiotoop plaatsgevonden. Ook 
het aantal overgezette salamanders in 2017 was klein met 55 stuks, zeker 
in vergelijking met 2015 met 453 salamanders. Maar toch nog meer dan 
in het veel grotere traject van Onder de Gelder met 15 stuks. Wij, als 
vrijwilligers, hebben hier geen verklaring voor. 
 
Fietspaden langs Raalterweg en Zandwetering 
Karin van de Riet heeft een bijdrage geleverd door op avonden met grote 
trek langs de fietspaden van de Raalterweg en de Zandwetering te lopen. 
Zo heeft ze bijvoorbeeld op één avond op beide fietspaden ca. 40 padden 
overgezet. 
 
Dode dieren langs Onder de Gelder en Kappeweg 
De meeste dieren worden doodgereden aan de uiteinden van de 
schermen, en daar waar geen schermen geplaatst kunnen worden. In 
2017 zijn er minder dode padden en kikkers geteld dan voorgaande jaren, 
ca. 400 stuks. De verwachting was juist meer dode dieren bij de toename 
dit jaar. Echter, de vrijwilligers hebben hard gewerkt om het grote aantal 
levende dieren uit de emmers te halen, te noteren en over te zetten. Ze 
hadden daardoor minder tijd en energie om vervolgens nog het grote 
aantal dode dieren op de verschillende trajecten te tellen, en van de weg 
te scheppen. Bovendien wordt het, door het almaar drukker wordende 
verkeer, steeds gevaarlijker om, tussen de rijdende auto’s door, de dode 
dieren te tellen en van de weg te halen.  
Conclusie: Het aantal dode dieren was waarschijnlijk (veel) groter dan 
400. 
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Toekomst  
Eind 2018 met uitloop in 2019 wordt de Zandwetering bij Onder de Gelder 
aangepakt. Dit biedt de mogelijkheid tunnels en vaste schermen te 
realiseren, en oude schermen en tunnels bij de Kappeweg te vervangen. 
Het waterschap, de gemeente en De Gelder zijn op de hoogte van onze 
wensen. Of de noodzakelijke amfibievoorzieningen gerealiseerd kunnen 
worden, is nog niet bekend. Voorjaar 
2018 is er een inloopbijeenkomst over 
de aanpak van de Zandwetering voor 
belanghebbenden en 
geïnteresseerden. 
 
Resultaten Olst  
Bij de locaties Wethouder Dekkerlaan 
en Diepenveenseweg hebben enkele vrijwilligers tijdens warme avonden 
nog wel gekeken, maar geen amfibieëntrek meer waar genomen. 
 
Kletterstraat  
In 2017 hebben 7 vrijwilligers, over een traject van ca. 100 meter, in totaal 
1207 dieren overgezet: 858 bruine kikkers, 54 groene kikkers, 270 
padden en 25 salamanders. Een enorm aantal over een klein traject! De 
vrijwilligers hebben zowel ’s avonds als in de ochtend de emmers 
gecontroleerd en leeg gehaald, een hele klus. Het aantal trekkende bruine 
kikkers was dit jaar bijna de helft minder dan vorig jaar. Waarom is 
onduidelijk! Het aantal padden en groene kikkers daarentegen was groter. 
Een verdubbeling bij de padden ten opzichte van 2016. Het aantal dode 
dieren was meer dan voorgaande jaren, namelijk 88 stuks. Daarvan was 
het merendeel bruine kikkers. Ook was er op een nacht sprake van ca. 20 
dieren, met name padden, die van de plas naar de sloot trokken, dus 
tegengesteld aan de grote trek. 
 
Tot slot: 
Op 3 mei hebben we met alle vrijwilligers gezellig het seizoen afgesloten.  
De aantallen overgezette dieren zijn tijdens de trek ingevoerd in het 
landelijke registratiesysteem van RAVON via de website www.telmee.nl. 
Zodoende was de trek in Nederland en in Olst-Wijhe, goed te volgen op 
de website www.padden.nu.  
 
Margriet Heuvelink (Wijhe) en Ellen Schulten (Olst). 
 
 

Jaarverslag Vogels 2017 
Slaapplaatstellingen/Watervogeltellingen langs de I Jssel  
Slaapplaatstellingen hebben in 2017 niet echt plaatsgevonden. Gerard 
Schulten heeft in december bij de Buitenwaarden gekeken, maar door het 

© Anne Lohuis     Groene kikker 
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hoge water geen reigers, ganzen, of aalscholvers gezien, die daar 
overnachten. 
In de periode van september tot en met april tellen leden van de 
Vogelwerkgroep IJsselstreek e.o. één keer per maand de (water)vogels 
langs het IJsseltraject tussen Deventer en Zwolle. Vanaf 2018 gaan 
enkele mensen vanuit Olst-Wijhe hier ook aan meewerken.  
 
Vogelwaarnemingen in de Grutto  
In 2017 zijn ieder kwartaal vogelwaarnemingen in de Grutto geplaatst. Erg 
leuk om berichten te ontvangen over wat er zoal gezien wordt in de 
omgeving. In de winter zijn er minder waarnemingen.  
De zeearend werd verschillende keren gespot. Verder komt er een heel 
scala aan waarnemingen binnen. Ik richt me op de meer bijzondere 
waarnemingen. Ook als bijvoorbeeld de eerste teruggekeerde tjiftjaf, fitis, 
boeren-, huis- of gierzwaluw wordt gemeld in het voorjaar. Of als een 
vogel nog heel laat hier verblijft, terwijl de meeste soortgenoten al weer 
naar Afrika zijn vertrokken. Melding van zeer grote aantallen vogels, 
bijvoorbeeld honderden ooievaars in een weiland voor vertrek naar het 
zuiden, is ook interessant. Ik hoop dat ik niemand tekort doe dat niet alle 
waarnemingen zijn opgenomen. Er worden steeds meer foto’s 
meegestuurd wat het ook boeiend maakt. Bekijk ze op de IVN-website. 
Bijzonder was dit jaar de kroeskoppelikaan - ook al was het een ontsnapt 
exemplaar - die lange tijd gezien werd in de Buitenwaarden. Verder zijn er 
regelmatig grote groepen lepelaars (20-40) waargenomen. Met minimaal 
5 broedparen in de Hengforderwaarden. Het zou mooi zijn, als nog meer 
mensen doorgeven, als ze wat opmerkelijks zien, naar 
vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Deelname aan Meetnet Nestkasten 
In het kader van het SOVON Meetnet nestkaarten heeft Hennie Brem in 
de periode van 26 maart tot en met 2 juli 2017 wekelijks 26 nestkasten in 
De Gelder en Freulebos gevolgd. Daarvan waren er dit jaar ook 23 bezet: 
13 door koolmezen, 7 door pimpelmezen, 1 door boomklevers en bij 2 
kasten zijn de oudervogels niet gezien, omdat deze na korte tijd al weer 
verlaten waren. Eind maart werd door de eerste koolmezen en 
pimpelmezen begonnen met de bouw van hun nest. De laatste koolmezen 
startten hiermee pas in de derde week van april. Het paartje boomklevers 
ging begin april aan de slag met hun nest. De koolmezen hadden hun 
eerste ei al rond eind maart. De pimpelmezen en boomklevers een paar 
dagen later, begin april. De koolmeesjongen zijn uitgevlogen in de periode 
einde derde week mei en begin juli. De jongen van de pimpelmezen 
deden dat tussen begin en eind mei. De jongen van de boomklevers 
verlieten het nest eind mei.  
Er zijn 6 broedsels mislukt: 3 van koolmezen, 1 van pimpelmezen en 2 
van de niet waargenomen vogels. Het totale aantal getelde eieren was 
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185, waarvan 101 van koolmezen, 64 van pimpelmezen, 7 van 
boomklevers en 13 van de niet waargenomen vogels in 2 kasten.  
Het totaal uitgevlogen jongen was 141: 76 koolmezen, 59 pimpelmezen 
en 6 boomklevers.  
De gegevens zijn digitaal naar het SOVON 
gestuurd voor de landelijke database. 
 
MUS (monitoring urbane stadsvogels) 
telling Wijhe  
In het eerste halve jaar van 2017 is drie keer 
een vogeltelling van 5 minuten uitgevoerd op 
tien willekeurige, door de computer 
geselecteerde telpunten in de bebouwde kom 
van Wijhe (postcode 8131). De 10 telpunten 
lagen in zowel de oude als nieuwe wijken, en 
industriegebieden van Wijhe. Op basis van 
deze beperkte telling van de afgelopen 4 jaar 
mogen geen vaststaande uitspraken worden gedaan. Maar, toch even de 
resultaten in deze vier jaren naast elkaar gelegd:  
Opvallend was de grote stijging van het aantal waargenomen 
gierzwaluwen in 2016 en 2017 ten opzichte van 2015 en 2014. De 
komende jaren zal blijken of deze trend juist is. Dan heeft Ronald met zijn 
werk groot succes. De tellingen zijn digitaal bij SOVON ingestuurd. 
Landelijk wordt er vanaf 2007 in bebouwd gebied geteld, waardoor steeds 
meer langjarige trends voor vogelsoorten zichtbaar worden over geheel 
Nederland. Zo blijkt het aantal gierzwaluwen in de gehele periode van 
2007 t/m 2016 licht te zijn afgenomen met de laagste aantallen in 2012 en 
2013. Daarna, van 2014 t/m 2016, is het aantal weer aan het toenemen. 
 
Ook mee helpen tellen? 
Wil je mee helpen bij de slaapplaatstellingen van bv. de scholekster 
komend jaar? Of als je mee wil doen aan de MUS-telling in Wijhe, of in de 
dorpen Olst en Den Nul aan de slag wil, je bent van harte welkom!  
 
Elly Luttikholt en Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 2017 
In 2017 hebben we veel tijd en energie gestoken in de tellingen van 
gierzwaluwen in Wijhe. Reden hiervoor was dat het 5 jaar geleden was 
dat er een convenant met de gemeente Olst-Wijhe en Salland Wonen is 
afgesloten. Afgelopen jaren hebben we diverse projecten uitgevoerd om 
nestkasten te plaatsen. Dit is gebeurd samen met de gemeente Olst-
Wijhe door bijvoorbeeld 10 nestkasten in het nieuwe gemeentehuis te 
plaatsen en financiële ondersteuning van het eerste project in de Enkweg. 

Gierzwaluw 
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Met Salland Wonen zijn er succesvolle projecten uitgevoerd bij de 
renovatie van de Wiederhorsten en de nieuwbouw aan de Julianalaan. 
Daarnaast zijn er bij particulieren veel kasten opgehangen. Op deze 
manier zijn er nieuwe kolonies gestart aan de Broekslag, aan de Kievit en 
de Van Nahuijsstraat. In totaal zijn er nu 195 kunstnesten geplaatst in 
Wijhe in de afgelopen 10 jaar.  
 
De uitgebreide tellingen dit jaar hebben een record aantal invliegers 
opgeleverd van maar liefst 94 stuks. Dit betekent dat we kunnen zeggen 
dat het streefaantal broedpaartjes van de gierzwaluw in Wijhe uit het 
convenant, dat gesteld was op 100 stuks, gehaald is. Bij alle particulieren 
bij wie er nestkasten zijn opgehangen en bij alle projecten van Salland 
Wonen hebben gierzwaluwen de nieuwe nestgelegenheden gevonden.  
 
Dit project laat zien dat het met gerichte acties mogelijk is om, niet alleen 
stadsvogels te behouden voor een dorp, maar in aantal te laten groeien. 
Voor dit jaar staan er veel kasten op de nominatie om te worden 
vervangen. De eerste kasten waren van mindere kwaliteit. Ze waren 
goedkoper, zodat we veel kasten op konden hangen. Nu de gierzwaluwen 
hebben laten zien dat ze de weg gevonden hebben, kunnen we deze 
langzaam gaan vervangen voor kasten van betere kwaliteit.  
Hartelijk dank voor alle verslagen en meldingen van alle particulieren die 
meegeholpen hebben om dit een succes te maken. Het enthousiasme 
waarmee de gierzwaluwen verwelkomd worden werkt aanstekelijk en ik 
hoop dat jullie het over kunnen brengen in jullie buurt! Op naar de 200….? 
 
Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2017 
Cursus  
Begin 2017 zijn we in samenwerking met de Vogelwerkgroep IJsselstreek 
Deventer e.o. het seizoen gestart met de cursus “Inventariseren van het 
Broedsucces van Roofvogels”. Natuur en Milieu Overijssel heeft uit het 
Fonds Lokaal Actief subsidie verstrekt. De cursus werd gegeven door Jan 
van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).  
Doel van de cursus was het leren (her)kennen van de broedende 
roofvogels in onze streek, het opsporen van nesten, het tellen van de 
jongen, en vervolgens de resultaten daarvan doorsturen naar SOVON en 
de WRN. Er hebben 23 mensen deelgenomen, waarvan 14 uit de 
gemeente Olst-Wijhe, met name leden van de werkgroep Roofvogels. De 
cursus is niet bekend gemaakt in de lokale pers, omdat er vanuit de 
aangesloten organisaties voldoende interesse was. Er zaten mensen bij 
met ervaring in het veld, en volslagen nieuwelingen. Voor beginnelingen 
was het lastig om het geleerde ook direct in het veld te gebruiken. In 
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Wijhe en Olst gingen deelnemers met meer en minder ervaring 
gezamenlijk op pad om veldervaring op te doen. Het was een leerzame 
cursus. Bij de evaluatie gaven de nieuwelingen aan, het inventariseren 
van het broedsucces van roofvogels lastiger te vinden dan ze van te 
voren hadden gedacht. De cursisten uit Olst-Wijhe (op één na) gaan door 
met het inventarisatiewerk in 2018. Dit bleek in het overleg over de 
aanpak 2018 op 15 november 2017.  
 
Broedresultaten 2017 
In het gebied rondom Wijhe, Elshof, Middel, Boskamp en Wesepe zijn in 
totaal 18 vrijwilligers op pad geweest. Niet in de gehele gemeente kon 
worden geïnventariseerd. Op basis van tijd en ervaring kozen mensen 
voor een groot of klein gebied. Ook om ervaring op te doen. De 
waarnemingsperiode liep van begin maart tot begin augustus. Alle 
verzamelde gegevens van succesvolle broedparen zijn ingevoerd in de 
databank van SOVON voor verdere analyse. Hieronder de resultaten. 
 
Totaal geslaagd broedsucces 2017 met minimaal uitgevlogen jongen in 
delen van de gemeente Olst-Wijhe:  

Buizerd: 22 broedparen met minimaal 41 jongen;  
Torenvalk: 9 broedparen met 33 jongen; 
Havik: 6 broedparen met minimaal 13 jongen; 
Sperwer: 2 broedparen met minimaal 3 jongen; 
Rode wouw:  1 broedpaar met 3 jongen. 

 
Conclusies 
Het was een succesrijk jaar voor de buizerd.  
Bij de havik was er sprake van succes in de bosrijke gebieden binnen 
onze gemeente. Drie succesvolle broedparen uit het verleden in de 
uiterwaarden 
(Buitenwaarden, Duursche 
waarden en Roetwaarden) 
hadden dit jaar geen 
resultaat. Of dit met de 
komst van de zeearenden te 
maken heeft, is de vraag?  
Het vinden van succesrijke 
nesten van de sperwers blijft 
lastig. Er zijn meerdere 
territoria geconstateerd, 
maar meestal geen nesten 
met jongen waargenomen.  
In de twee/drie territoria 
boomvalken zijn incidenteel 
volwassen vogels gezien, 

© Gerrit Jansen             Slechtvalk 
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maar tijdens de broedperiode geen succesvolle nesten gevonden. Nadien 
bleek dat er toch enkele succesvolle nesten zijn geweest.  
Ook zijn er minimaal twee territoria van de wespendieven geconstateerd. 
Ook hier alleen incidentele waarnemingen van volwassen vogels. 
Eenmaal een volwassen vogel met raat het bos in zien vliegen, maar het 
nest niet gevonden.  
Bij de torenvalken was het broedresultaat minder in vergelijking met 
voorgaande jaren. Er waren 9 succesvolle nesten in de 14 gecontroleerde 
kasten met totaal 33 uitgevlogen jongen. Gemiddeld is dit 3,7 jong per 
nest. In het begin van het broedseizoen waren er niet veel muizen, later in 
het seizoen wel! Met de torenvalken rond Zwolle ging het beter. Er is daar 
gemiddeld 4,3 jong per nest uitgevlogen.  
We blijven hopen op een broedpaar zeearenden in 2018. 
En we hopen op een succesvol broedpaar slechtvalken in de toren van de 
voormalige steenfabriek in de Duursche Waarden. Er zijn dit jaar 
slechtvalken in de toren gezien, maar door wisseling van partner heeft dit 
niet geleid tot broedresultaat. 
Als er mensen zijn, die mee willen helpen, geef u op! Voor meer 
informatie:  
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Uilen 2017 
Het jaar 2017 is voor de steen- en kerkuilenwerkgroep een jaar geweest 
met verrassingen. 
Ons werkgebied beslaat de gemeente Olst-Wijhe met voor ons de IJssel 
als natuurlijke grens. De overzijde van de IJssel valt onder de werkgroep 
Veluwe; we krijgen wel de gegevens van de broedsels door, deze worden 
later ook vermeld.   
 
Steenuilen  
Voor de steenuilen was 2017 een minder productief jaar dan 2016. We 
hadden minder broedsels, en een aantal broedsels is mislukt.  
Bij de eerste controle troffen we 54 adulten (volwassen steenuilen) aan in 
de kasten, waarvan 43 vrouwtjes en 11 mannetjes. 
Van de 54 adulten hadden 29 uilen een ring, deze ringnummers worden 
door ons teruggemeld aan het Vogeltrekstation Arnhem. 
Bij de steenuilen doen we in het voorjaar en de vroege zomer twee 
controles en in oktober een nacontrole tijdens het schoonmaken van de 
kasten. De eerste controle wordt gedaan in de eileg fase, omdat dan de 
adulte vogels vaak nog aanwezig zijn en we de ringnummers kunnen 
aflezen. Ongeveer vier weken later doen we bij de bezette kasten de 
tweede controle om vast te stellen hoeveel jongen er zijn en wordt er 
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gekeken hoe oud ze zijn. Aan de hand van de leeftijd van de jongen wordt 
in overleg met onze ringer Jan van Dijk een ringdatum gepland. 
Broedende steenuilen laten zich makkelijk pakken en zijn makkelijk terug 
te plaatsen in de kast zonder dat je ze verstoort.  
Gemiddeld zijn dit jaar, per succesvol legsel, 3 jongen uitgekomen. Dit is 
een vrij laag aantal; in goede jaren kan dat getal gemakkelijk op 4 liggen. 
Zoals u kunt lezen in de tabel zijn er 39 broedsels en 146 eieren 
waargenomen; daar zijn 115 jongen uitgekomen, waarvan 99 jongen zijn 
geringd en uitgevlogen.  
 

Steenuilen 
Aantallen 20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Broedsels 13 21 27 22 26 37 38 41 43 39 

Eieren 52 69 87 57 72 125 154 159 175 146 

Pullen 44 41 58 44 52 64 124 92 127 115 

Pullen geringd 37 35 47 43 51 61 117 89 127 99 

Pullen 
uitgevlogen 36 40 45 43 51 55 117 85 123 99 

Pullen dood 8 0 10 1 2 3 0 0 4 ? 

Adults geringd 9 8 8 12 8 1 0 16 9 4 
 

Er zijn 16 jongen uit de kasten verdwenen in de tijd tussen de tweede 
controle en het ringen. Het is ons niet altijd duidelijk, wat er met deze 
jongen gebeurd is. Ze kunnen al uitgevlogen zijn, of ze kunnen 
verongelukt zijn bij het verlaten van het nest, of door bijvoorbeeld een kat 
of een steenmarter gepakt zijn. Soms wordt een zwak exemplaar zelfs 
door de broertjes of zusjes verorberd. Fijne familie! 
In Welsum en Marle zijn 4 broedsels en 16 eieren waargenomen; daar 
zijn 12 jongen uitgekomen en ook 12 geringd.  
 
Kerkuilen  
De kerkuilen laten in 2017 
een positiever beeld zien. 
Het aantal broedsels neemt 
nog steeds toe; ten opzichte 
van 2016 hadden we twee 
broedsels meer. Bij de 
kerkuilen hadden we geen 
mislukte broedsels; wel zijn 
enkele jongen niet 
uitgevlogen. Gemiddeld zijn 
er 4 jongen per legsel 
uitgekomen, en dat is een keurig aantal. 
 

Jonge kerkuil 
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De kerkuilen populatie neemt in ons werkgebied nog steeds toe. 
Waarschijnlijk is dit nog een gevolg van de aanzienlijke toename van 
jonge kerkuilen in 2016. In het tweede jaar zijn de jongen geslachtsrijp en 
zoeken ze nestplaatsen.  
Bij de kerkuilen doen we eind mei/begin juni slechts één controle, namelijk 
pas als er jongen zijn. Kerkuilen zijn erg gevoelig voor verstoring als ze 
broeden op de eieren. Kerkuilen kunnen overdag in een diepe slaap zijn, 
en als ze wakker worden gemaakt is de kans groot, dat ze in de stress 
raken en het broedsel verlaten. Als er jongen zijn, zijn de ouders veelal 
overdag niet meer aanwezig in de kast. Bij de nacontrole in oktober 
maken we de kasten schoon en winterklaar. 
 
Bij de kerkuilen waren er 29 broedsels met in totaal 123 eieren. Daar zijn 
104 jongen uitgekomen, waarvan er 101 geringd werden. Helaas hebben 
3 jongen het niet overleefd (zie tabel). 
 

Kerkuilen 
Aantallen 20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Broedsels 11 7 12 9 11 11 15 15 27 29 

Eieren 36 24 43 26 46 52 127 58 98 123 

Pullen 33 16 33 22 45 34 113 48 93 101 

Pullen geringd  29 15 30 18 45 30 104 42 91 101 

Pullen 
uitgevlogen 26 15 30 18 42 29 104 42 91 101 

Pullen dood 8 1 3 4 4 5 1 6 0 3 

Adults 
geringd 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 

 

Tijdens de ringsessie voorziet Jan van Dijk de uilen van een ring van het 
Vogeltrekstation Arnhem. Ook meet hij de uilen en noteert de maten zoals 
de vleugellengte, het gewicht en maten van een poot. 
Jan geeft die gegevens door aan het Vogeltrekstation. 
De SOVON (Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland) is 
de organisatie in Nederland die van heel veel soorten vogels, zoveel 
mogelijk gegevens verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, ook van 
uilen. Onze werkgroep werkt mee, door middel van het invullen van 
digitale nestkaarten. Per kastlocatie wordt er een kaart gemaakt, waarin 
het aantal bezoeken per kast wordt vermeld, en van de uil de 
ringgegevens met daaraan gekoppeld de meetgegevens van Jan van 
Dijk.  
 
Onze groep bestaat nu uit 10 personen, verdeeld in 3 subgroepen. Elke 
groep houdt een gedeelte van ons werkgebied in de gaten. Ook in 2017 
hebben we ons werk weer met veel plezier kunnen doen. Ons werk zou 
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niet mogelijk zijn zonder de welwillende medewerking van alle 
kasthouders, die we bij deze dan ook hartelijk hiervoor bedanken. 
Nog even, en we mogen weer langs komen. De eerste ronde is altijd het 
spannendst: wat zal het dit jaar opleveren? Wij houden u op de hoogte. 
 
Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Weidevogelbescherming 2017 
Op 9 maart 2017 werd het eerste kievitsei van Nederland gevonden in de 
Hoge Venen in de provincie Utrecht. Het eerste ei in Overijssel werd op 
10 maart gevonden. Onze werkgroep moest nog wachten tot de 15e. Toen 
werd aan de Waterstraat het eerste ei gevonden.  
Het zoekgebied strekt zich uit van het Anem, Schippershuizen, de 
landerijen ten oosten van de Hamelweg, Waterstraat richting Boerhaar en 
tot slot het gebied ten oosten van de Soestwetering met de begrenzing in 
het zuiden van de Kloosterstraat. 
 
Het aantal gevonden nesten in 2017: 
Kievit : 87 nesten,  
 waarvan er maar 5 in het grasland zijn gevonden. 
 82 nesten op bouwland (mais) 
Scholekster  11 nesten, allen op het bouwland (mais). 
 
Het totaal aantal nesten van 98 ligt hoger dan vorig jaar (78). Dit was 
uitsluitend te danken aan de kieviten. Er werden nog wel enkele paartjes 
grutto’s en wulpen waargenomen, maar de tureluur is zo goed als 
verdwenen uit ons gebied. 
Nog vermeldenswaard is, dat er op een stuk maisland van ongeveer 3 ha, 
33 nesten zijn gevonden. Wel zijn er meerdere legsels door dezelfde 
kieviten gelegd. 
Rudy, Wim en ondergetekende hopen over twee maanden weer nesten te 
kunnen vinden en markeren, zodat de agrariërs en de loonwerkers er 
zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. 
 
Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin IJsselflora 2017 
We begonnen het werkseizoen op zaterdag 11 maart op NL Doet om 
samen de heemtuin voorjaarsklaar te maken. We hadden een behoorlijke 
ploeg mensen die meehielpen, ook niet-leden van onze heemtuingroep. 
De hele tuin werd schoongemaakt, ook het houtwerk en er werd 
gesnoeid. 
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vanaf heden ook een aparte bar  
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Sponsors 
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Wekelijks werd er op de woensdagavond door 4-6 personen gewerkt. Op 
de donderdagochtend was er een vast groepje van 5-7 personen. Een 
enkele zaterdag was gepland voor groot onderhoud. We hebben 
ondertussen een mooie ploeg vaste vrijwilligers die bijna elke week in het 
seizoen een paar uurtjes in de heemtuin aan het werk is. 
We kregen er dit jaar weer twee nieuwe vrijwilligers bij op de 
donderdagmorgen: Fidaa Hassoun en Henk Roddenhof.  
Gerard Schulten heeft helaas door ziekte niet in de heemtuin kunnen 
werken, maar heeft wel adviezen kunnen geven. 
Twee keer hebben we vergaderd, de rest van de communicatie ging per 
mail, WhatsApp of op de werkdagen. 
Ernst Noordhuis heeft het hele seizoen de paden gebrand met de 
onkruidbrander. Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, in oktober de 
heemtuin weer gemaaid. Marijke Berendsen heeft het infohuisje een 
schilderbeurt gegeven. Onder leiding van Jeannette v.d. Heuvel zijn er 
een aantal perken helemaal schoongemaakt en weer ingeplant. Er zijn 
met tegels twee nieuwe perken aangelegd waar de akker, verfplanten, 
kruiden en een vaste groententuin worden gerealiseerd in 2018. 
De achterste brug bleek verrot. Er is door Ernst Noordhuis en Arno 
Siemann een ontwerp gemaakt voor een brug in kunststof. De zware 
onderdelen hiervoor zijn al binnen. Die hebben Henk, Fidaa en Ernst de 
heemtuin in gesleept. Als de sloot droog is kan de brug in 2018 gebouwd 
worden. 
In het kader van de IJsselbiënnale is er van juli t/m september kunst 
tentoongesteld geweest in de heemtuin. 
 
Dit jaar hebben we 3 vaste rondleidingen aangeboden op 
2 vrijdagavonden en op zaterdag 1 juli de “Jan Veerman rondleiding” 
samen met de Historische Vereniging. Daarnaast werden er een paar 
rondleidingen aangevraagd door onder andere een tuingroep uit Almen. 
Piet Hendriksma en Annet van der Veen hebben deze rondleidingen 
verzorgd.  
 
De heemtuingroep is op bezoek geweest bij 2 tuinen om ideeën op te 
doen voor onze eigen heemtuin. Dit waren de heemtuin in Hengelo en 
een particuliere tuin in Almelo. Dit was tegelijk een uitje voor alle 
vrijwilligers. Het idee voor een kruiden-, verfplanten en groententuin 
hebben we opgedaan in de heemtuin in Hengelo. 
Van het subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar het 
tuingereedschap aangevuld, naambordjes, gas voor de onkruidbrander, 
planten en zaden gekocht. 
 
Op de Landelijke Natuurwerkdag, vrijdag 3 en zaterdag 4 november, werd 
de heemtuin weer winterklaar gemaakt, ook weer door een mooie ploeg 
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mensen. Er is ondertussen een vaste groep mensen die in het voorjaar en 
najaar komen helpen. 
Op zaterdag 4 november is er een bank “de Gerard Schulten bank” 
geplaatst in de heemtuin omdat Gerard altijd zoveel werk voor het IVN 
gedaan heeft. 
 
Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land in onze tuin op bezoek geweest. Enkele plaatsen: Landsmeer, 
Scheemda, Spijkerboor, Zutphen, Almere. 
Enkele uitspraken in ons gastenboek: 
“Erg leuk en leerzaam en lekkere hapjes” (na een rondleiding), “wij 
hebben vandaag iets te vieren, en waar kan dat mooier dan in deze 
IJsseltuin – met biënnale kunst ook nog. Hartelijk dank voor al het werk!” 
“Wat een fijne rust en bijzondere tuin!”. 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Dijkflora 2017: 
Door ziekte van coördinator Gerard Schulten kwam in 2017 het werk van 
de werkgroep Boeiende Bermen stil te liggen. Inmiddels staat er een 
nieuwe werkgroep voor het behoud van waardevolle dijkflora in de 
steigers. 
In 2016 is uit onderzoek van het waterschap gebleken dat de IJsseldijk 
van de Haereweg in Olst tot aan de Spooldersluis in Zwolle niet voldoet 
aan de nieuwe veiligheidseisen om 
extreem hoge waterstanden aan te 
kunnen. Dit betekent dat de dijken 
verbeterd moeten worden. Ter 
voorbereiding zijn in het voorjaar 
van 2017 inloopbijeenkomsten 
georganiseerd om bewoners, 
belangengroepen, overheden en 
bedrijven in de omgeving te 
informeren over de 
veiligheidsrisico’s. Hierbij werd 
gevraagd actief, als ‘Dijkdenker’ 
mee te denken bij het plan voor de 
dijkverbetering. Margriet Heuvelink 
heeft zich als lid van IVN-de Grutto 
Wijhe-Olst aangemeld om 
kansrijke oplossingen voor het 
behoud van de zeer bijzondere en 
waardevolle dijkflora te bepleiten. 
Naar verwachting gaat vanaf 2023 

© Hanny van der Werff    Bremraap 
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pas de schop in de grond na een lang voorbereidingstraject van 
onderzoek en inspraak.  
Om de belangen van het IVN goed te vertegenwoordigen heeft Margriet in 
het voorjaar het initiatief genomen om verschillende mensen met veel 
kennis van de flora te vragen of zij als deskundigen met haar mee willen 
denken. Zo ontstond een nieuwe werkgroep die in de zomer tweemaal 
bijelkaar is geweest om kennis te maken en te overleggen over de aanpak 
in 2018. In het najaar van 2017 is apart met twee mensen van het 
waterschap overlegd over het behoud van de waardevolle dijkflora en de 
uit te voeren inventarisaties in 2018.  
 
In 2018 gaan drie leden van de werkgroep deelnemen aan de 
Dijkdenkersbijeenkomsten om die oplossingen te bepleiten die de minste 
schade opleveren voor de waardevolle dijkflora. Om deze oplossingen te 
onderbouwen met informatie uit wetenschappelijk onderzoek en 
uitgevoerde experimenten is contact met bureaus, instituten en 
deskundigen op dit terrein noodzakelijk. Daarnaast zijn binnen de 
werkgroep afspraken gemaakt om vanaf mei 2018 zoveel mogelijk iedere 
vrijdagmorgen een stukje dijk te gaan inventariseren, te beginnen bij de 
meest waardevolle trajecten.  
De nieuwe werkgroep Dijkflora bestaat uit vijf mensen: Leonieke Kruit, 
Han Brendeke, Eefke van Schaik, Piet Hendriksma en Margriet Heuvelink, 
met hulp van Gerard Schulten waar mogelijk. Als u mee wilt werken in 
deze werkgroep, kunt u zich aanmelden bij Margriet Heuvelink 
(contactgegevens achterin dit blad). 
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Lezingen, excursies, cursussen 2017 
Lezingen en excursies  
Een aantal uiteenlopende 
activiteiten hebben we 
georganiseerd. Het jaar begon 
met de winterwandeling Onder 
de Gelder. Daarna gevolgd 
door: vogelzang herkennen, de 
moederdagfietstocht, 
natuurfotografie, een cursus 
roofvogels, de Jan Veerman 
wandeling in samenwerking 
met de Historische Vereniging 
Wijhe, een 
paddenstoelenexcursie en een lezing over marterachtigen aan het eind 
van het jaar.  

© Jaap van Ravenhorst                   Grutto 
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Roofvogelcursus 
Begin 2017 is in samenwerking met de Vogelwerkgroep IJsselstreek 

Deventer e.o. de 
cursus 
“Inventariseren van 
het Broedsucces 
van Roofvogels” 
georganiseerd. De 
cursus is niet 
bekend gemaakt in 
de lokale pers omdat 
er vanuit de 
aangesloten 
organisaties genoeg 
interesse was om de 
cursus vol te krijgen. 
Van de 23 cursisten 
kwamen er 14 uit de 

gemeente Olst-Wijhe, met name leden van de werkgroep Roofvogels. 
 
Met dank aan iedereen die deze activiteiten mogelijk heeft gemaakt.  
We zijn nog op zoek naar leden die het ook leuk vinden om hun passie en 
kennis over de natuur te delen met anderen door bijvoorbeeld een 
activiteit te organiseren, met name ook in de omgeving van Olst. 
 
Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag Jeugd 2017 
De werkgroep jeugd heeft in 2017 twee activiteiten georganiseerd. In 
januari hebben we uilenballen uitgeplozen in de jachthut op landgoed De 
Gelder. Erg leuk met een gezellig vuur in de open haard en warme 
chocolademelk.  
In juni zijn we op zoek gegaan naar waterbeestjes in de sloten van het 
waterwingebied van Vitens. Naast vele visjes en kleine waterbeestjes 
hebben we ook een schatkistje gevonden. De gelukkige vinders hebben 
een foto van hun schat gemaakt en opgestuurd naar IVN Landelijk. 
Jammer genoeg hebben ze daarmee geen prijs gewonnen. 
En dan was er nog de jeugdactiviteit van de paddenwerkgroep: Padden 
overzetten. In maart kon eindelijk weer eens die jeugdactiviteit bij Onder 
de Gelder doorgaan. Kinderen, ouders en grootouders waren enthousiast 
over deze ochtend. 
Helaas zijn er geen activiteiten geweest met de IJsselnatuurkids. 
 
Michiel Faber. 

© Piet Schermerhorn                        Havik 
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Jaarverslag De Grutto 2017 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2017 vier keer op papier verschenen 
en is deze ook op onze site te vinden. 
De oplage van het blad is vergelijkbaar met vorig jaar en zit op of net 
boven de 240 boekjes. In 2010 was de oplage nog 185 boekjes per 
nummer. In 2011 steeg de oplage naar 225 boekjes en in 2012 naar 240 
boekjes. 
2017 begon met 16 betalende adverteerders, waarvan er 3 op een hele 
pagina adverteerden. Een van de advertenties was eenmalig. 
De omvang van de inhoud van alle nummers is iets gegroeid ten opzichte 
van vorig jaar. Het record aantal binnenpagina’s van het februarinummer 
lag al vanaf 2013 op 40 pagina’s. In 2017 was dat 44! Ook de andere 
nummers heb ik het afgelopen jaar weer goed kunnen vullen. Mede 
dankzij de mensen die kopij aanleveren is dit mogelijk. De ploeg 
gruttobezorgers bestaat al jarenlang uit 13 mensen. Echter, Wil van de 
Borg heeft in december voor het laatst bezorgd. Niet alleen Wil, maar 
allen die bijdragen aan de Grutto wil ik graag bedanken voor hun inzet. 
Wie wil de groep bezorgers komen aanvullen, voor met name adressen 
op de Peperkamp? Aantal adressen en waar kan in overleg. 
En tot slot: opmerkingen, suggesties en ideeën voor en over het blad én 
kopij zijn zeer welkom! Stuur maar op! 
 
Marth van Roy. 
 
 

Jaar van de huiszwaluw  
SOVON en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot ‘Jaar van de 
huiszwaluw’ om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen 
helpen. 
De huiszwaluw is een echte 
cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn 
nesten in steden, dorpen of 
gehuchten aan allerlei typen 
gebouwen. Vanaf begin jaren 
zeventig verminderde hun 
aantal in ons land met ruim 
80%. Waarschijnlijk was de 
afname van insecten 
daarvan een belangrijke 
oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De 
oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in 
ons land zijn niet geheel duidelijk.  
 
Margriet Heuvelink. 
  

Huiszwaluwen 
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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. 
Jaren geleden hingen we een grote kast in onze appelboom. In onze 
schoorsteen broedde altijd een kauwenpaar, dat daar prima kon zitten, 
want de schacht was loos. Dat was altijd een leuke belevenis. Een 
kauwennest op je schoorsteenmantel - want zo diep zitten ze - binnen 
duidelijk hoorbaar. Blijkbaar was het een erg geliefde plek, want er werd 
hevig om gevochten. Misschien is er geen plek meer in de kauwenkolonie 
in het beukenbos achter ons huis, dachten we, en daarom hingen we die 
extra kast op, voor een extra paartje kauwen. Tenslotte kapen die, tot 
teleurstelling van veel vogelaars, vaak nestkasten van meer 
gewaardeerde vogels als bosuil. Succes leek verzekerd, maar jaren 
gebeurde niets. Geen belangstelling. Tot we op een dag een opgewonden 
Vlaamse gaai voor de kast zagen schelden. Er bleek een bosuil in te 
broeden! 
 
Leonieke Kruit. 
 
 

Heemtuinplant 
uitgelicht 
Holwortel  
Eén van de eerste 
voorjaarsbloeiers in heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora is de 
holwortel, die in de stinzenhoek 
staat. Stinzen zijn 
buitenplaatsen. De holwortel is een stinzenplant, die oorspronkelijk niet in 
Nederland voorkwam, maar is ingevoerd vanuit het buitenland om 
kasteelparken op te fleuren. In Nederland is hij volop te vinden op enkele 
landgoederen, zoals Dickninge bij de Wijk (Drenthe). Elders komt de 
holwortel spaarzaam voor op landgoed Overcingel in Assen en op enkele 
buitenplaatsen rond Eelde. De dichtstbijzijnde vindplaatsen in het wild zijn 
de hellingbossen van het Teutoburgerwoud in Duitsland.  
De holwortel behoort tot de papaverfamilie en houdt van vochtige 
loofbossen en beschaduwde slootkanten. 
De plant heeft een knol die in het onderste deel meestal hol is. Vandaar 
de naam. De schutbladeren van de bloemen zijn gaafrandig en de 

© Annet vd Veen              Holwortel 
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bloemen zijn paarsrood of wit. Tegen de zomer is er van de plant niets 
meer terug te vinden.  
De aardhommel snoept in het vroege voorjaar graag van de bloemen van 
de holwortel. Omdat de bloem echter te nauw is voor de aardhommel, bijt 
hij een gaatje in de bloem om bij de nectar te komen. Kom de stinzenhoek 
binnenkort maar bewonderen. Vanaf 15 maart is de heemtuin weer open! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
December 2017 –  februari 2018  
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 XI, XII, I en II staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 
Grote zaagbek : 29-XI in 
Soestwetering langs 
Hamelweg, (1 man); 25-
XII Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1); 26-
XII Olst, Soestwetering, 
Bruinsweg (1); 28-XII 
Tichelgat Windesheim 
Herxen (2man/2vrouw). 
Vanuit de auto op de weg 
goed zichtbaar, doorkijk bij het bankje. 29-XII in de Wetering 
Boerhaarseweg t.h.v. Kloosterstraat Middel (1 man); 09-II Soestwetering, 
Boerhaarseweg (4 waarvan 1 man); 11-II Soestwetering, Boerhaarseweg 
(3 waarvan 1 man). 
Grote gele kwikstaart : 1-XII Wijhe, schuur in Nijlandstraat (1). 
Wilde zwaan : 2-XII Wijhe, Schippershuizen (5 waarvan 3 jonge vogels). 
Kievit : 2-XII Olst, Olsterwaarden (ca. 50); 5-II Fortmond (1 overvliegend). 
Buizerd : 2-XII Wijhe, Schippershuizen (1); 26-XII Olst, Bruinsweg (1); 13-I 
Olst, Bruinsweg (1); 22-I Olst, Kleistraat (1); Olst, Bruinsweg (1); Olst, 
Rijksstraatweg (2); 10-II Olst, Kleistraat (1); Wijhe, Omloop (1). 
Grote lijster : 2-XII Wijhe, Schippershuizen (1). 
Dodaars : 2-XII Wijhe, Soestwetering, Hamelweg (2); 28-XII Wijhe 
wetering, Hamelweg t.h.v. Daslever (2); 11-I Wijhe in wetering naast 
Rietbergweg (3);13-I Olst, Soestwetering, Bruinsweg (1); 13-I Wijhe, 

© Ruud Saan              Grote zaagbek 
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Soestwetering, Rietbergweg (2); 14-I Olst/Diepenveen, wetering 
Randerstraat/Zandweteringpad (3); 19-I Wijhe, wetering Hamelweg 
tussen sluis en Kappeweg (3); 19-I Wijhe, wetering Rietbergweg zo'n 
600 m vanaf de Kappeweg (3); 19-I Olst/Diepenveen, wetering 
Randerstraat/Zandweteringpad (3). De dodaarzen zijn dus vrij honkvast. 
Kuifeend : 2-XII Soestwetering, Boerhaarseweg (4); 1-II Olst, 
Soestwetering, Bruinsweg (8); 3-II Soestwetering, Boerhaarseweg (3); 5-II 
Soestwetering, Boerhaarseweg (1); Fortmond (ca. 50); 11-II 
Soestwetering, Bruinsweg (6). 
Glanskop : 4-XII Boskamp, van Laakstraat (1) en vervolgens elke dag tot 
ongeveer half januari. 
Brilduiker : 5-XII in de 
Surfplas in de Buitenwaarden 
(1 man); 9-I (4 man/5 vrouw) 
Olst, in de ondergelopen 
uiterwaarden Rijksstraatweg 
t.h.v. de Kletterstraat (9); 19-I 
Herxen Tichelgat Windesheim, 
vanaf de straat doorkijk bij het 
bankje (1 man/1 vrouw); 
Waterhoen : 20-XII BuW (2); 22-XII BuW (4). 
Grote bonte specht : 26-XII van Laakstraat (1); 2-I van Laakstraat (1); 9-II 
Boerkampweg Boskamp (1). Hangt elke dag aan de vetbollen in de tuin.  
IJsvogel : 25-XII Olst, Soestwetering, Bruinsweg (1); 7-I boven de 
wetering bij landgoed Groot Hoenlo, tussen Zandweteringpad en 
Diepenveenseweg (1). Gezien vanuit de auto op de brug op de 
Hoenloseweg, vloog richting het landgoed; 11-I Tichelgaten Windesheim 
(1), gezien vanuit vogelkijkhut De IJsvogel; 8-II van Laakstraat 20 (1). Bij 
onze vijver.  
Zeearend : 27-XII BuW (1); 18-I BuW (1). 
Merel : 4-I Van Dedemplein Wijhe (eerste zingende gehoord). 5-I Van 
Dedemplein Wijhe (1) gehoord. 
Goudvink : 5-I Raalterslag 18 (1 vrouw) in de tuin. 
Zwarte mees : 4-I Raalterslag (1) dagelijks in de tuin op het wintervoer. 
Kramsvogel : 7-I Olst, Kleistraat (ca. 16); 14-I Boskamp, in de weilanden 
tussen Boerkampweg en Spijkerbospad in (150). Bijna dagelijks. En de 
grote groep is regelmatig te zien, in de weilanden rondom ons huis 
Boerkampweg Boskamp; 8-II Olst, Jan Schamhartstraat (ca. 100); 8-II 
BuW (70). 
Torenvalk : 7-I Olst, Rijksstraatweg (1). 
Grote lijster : 13-I Wijhe, Kappeweg. Gehoord voor het eerst dit jaar. 
Heggemus : 13-I Wijhe, Kappeweg. Gehoord voor het eerst dit jaar. 
Havik : 14-I Olst, Holtermanpad (1). 
Mandarijneend : 14-I Olst, Zandwetering, Diepenveenseweg (9); 5-II 
Soestwetering, Boerhaarseweg (2, paartje). 

© Ruud Saan                Brilduiker 
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Ooievaar : 14-I Boskamp (2) overvliegend. 
Sijsje : 14-I Wijhe, Raalterslag (ca. 20). De hele middag aanwezig en 
foeragerend op de zwarte elzen. Tussendoor steeds even drinkend in mijn 
vijver; 14-I Boskamp, Overkempe (22). 
Groene specht : 14-I Wijhe, Kappeweg (1) in de tuin;  
Sperwer : 14-I Buurtschap Eikelhof, Bevrijdingsweg (1); 18-I Boskamp, 
Boerkampweg (1). 's Middags na de storm op paal in weiland. Mooi vanuit 
de woonkamer te zien; zo'n 8 meter van het raam; 19-I Boerhaarseweg 
(1). Hij vloog vanuit de Boerlestraat over de wetering het erf van een 
boerderij op; 6-II van Laakstraat (1); 12-II van Laakstraat (1); 9-II 
Boskamp, Boerkampweg (1). Er scheerde er weer een heel laag door 
onze tuin. Zo'n 2 uur later zagen we een krans van veren bij de heg, 
waarschijnlijke van een turkse tortelduif. Geslaagde aanval dus. 
Appelvink : 20-I Boskamp, Boerkampweg (1) in tuin; 31-I Boskamp, 
Boerkampweg (1) in de tuin. De vogel kwam op het gestrooide zaad af; 
10-II is er nu steeds. Ik zag hem vandaag, gisteren en eergisteren, steeds 
vanuit het keukenraam, hij komt elke dag zijn zaad halen. 
Boomklever : 22-I en 23-I Wijhe, Veerstraat (1) in tuin; 28-I Wijhe, 
Veerstraat (1) in tuin. 
Blauwe reiger : 22-I Olst, Bockhorststraat (15). 
Fuut : 22-I Duursche Waarden (1); 5-II Fortmond (2). 
Putter : 27-I Fortmond (14). In de weilanden aan het water aan de 
Fortmonderweg; 8-II Olst, De Meente (ca. 40). 
Koperwiek : 31-I BuW (70). 
Fazant : 5-II Fortmond, parkeerplaats (1 man). 
Staartmees : 8-II van Laakstraat (3). 
Keep : 9-II Wijhe, tuin Veerstraat (1 vrouw). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Margriet Heuvelink, Ruud Saan, 
Marijke Berendsen, Elly Luttikholt, Alfons Wiegink, Jan Klungers, José 
Eijkelkamp, Elly Smink-Niehoff en Willem Denekamp. 
 
Contactadres: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Wist je dat….. 
het op 24 maart 2018 van 20:30 – 21:30 uur weer Earth Hour is? 
Earth Hour vraagt wereldwijd aandacht voor de kwetsbaarheid van onze 
planeet. Door een uur het licht uit te doen, laat je samen met miljoenen 
anderen zien dat jij ook een leefbare aarde wil doorgeven. Zie 
www.wnf.nl/earth-hour/home-eh2017.htm 
Midden in Olst wordt ‘s middags tussen 12.00 en 16.00 uur een 
inspiratieplein georganiseerd. Zo veel mogelijk lokale organisaties, 
individuen en ondernemers, die zich met duurzaamheid bezig houden, 
willen dan elkaar en anderen inspireren en motiveren.  
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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  VACANT  
 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    Margriet Heuvelink 
  vogels#ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels Margriet Heuvelink 
  roofvogels#ivn-wijhe-olst.nl 
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 
Dijkflora  Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 dijkflora#ivn-wijhe-olst.nl 
Lezingen, excursies en Hanny van der Werff  tel.0570-523091 
cursussen  Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugd/IJsselnatuurkids  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. 

 
 


