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  Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
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Van de redactie 
Toen ik begin mei startte met de voorbereiding van dit nummer van de 
Grutto was er in de media veel aandacht voor poolreizigster Bernice 
Notenboom. Zij had een expeditie naar Spitsbergen en de Noordpool 
georganiseerd om topondernemers bewust te maken van 
klimaatverandering en de urgentie van tegenmaatregelen om de gevolgen 
te beperken. Na hun schokkende ervaringen op de Noordpool beloofden 
de topondernemers klimaatactie, ook in hun eigen bedrijven. Hopelijk 
leiden deze beloften ook daadwerkelijk tot echte actie waardoor de 
opwarming van de aarde vermindert. Als dat gebeurt, dan is dit positief 
nieuws voor het klimaat! 
Helaas is er ook negatief nieuws, van een andere orde en dichter bij huis. 
Pasgeleden is namelijk Jan van Dijk ‘onze’ vogelringer geheel onverwacht 
overleden. In dit nummer is een In memoriam opgenomen. 
Verder vind je weer de geplande activiteiten en de gebruikelijke rubrieken 
in deze Grutto. 
 
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 
er 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.  

Kijk eens op www.ivn.nl/afdeling/de-

grutto-wijhe-olst. Daar vind je ook de 

Grutto maar dan met plaatjes in kleur. 
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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.  

 
Bezoek de heemtuin 
Vanaf 15 maart tot en met 15 oktober kun je een ommetje maken door 
heemtuin Veermans Hof IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe. Dan staat 
het hek elke dag tussen zonsopkomst en zonsondergang open.  
In de heemtuin kun je iets te weten komen over de ruim 300 soorten 
planten die je ziet. Je kunt er vrij rondwandelen of vanaf een bankje 
genieten van de tuin.  
Vergeet je niet je naam in het gastenboek te schrijven?  

Datum/Periode  Activiteit  Locatie  Trekker  
10 juni Slootjesdagen jeugd Infocentrum of 

waterwingebied 
Michiel, Annet 

15 juni Rondleiding heemtuin Heemtuin, Wijhe Annet 
7 juli  Jan Veerman rondleiding 

heemtuin + rondleiding 
Historische vereniging 

Heemtuin +  dorp, 
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 

Wilde narcis 



 4

Werken in de heemtuin 
Elke donderdagochtend vanaf 9:00 uur zijn 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 te 
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! 
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! 
 
Rondleidingen heemtuin  
Ook dit jaar worden er rondleidingen gegeven in de heemtuin aan de 
Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleidingen neemt een gids je mee door 
de heemtuin en vertelt de verhalen achter de bloemen en planten. 
De tweede rondleiding van dit jaar wordt gegeven op vrijdag 15 juni 2018. 
De aanvangstijd is 19:00 uur en de rondleiding duurt ongeveer 5 kwartier. 
Je hoeft je 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. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
 
De “Jan Veerman rondleiding”  
Historische Vereniging & Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
De historische vereniging en de werkgroep Heemtuin van IVN-afdeling De 
Grutto houden op zaterdag 7 juli 2018 ter herdenking van Jan Veerman 
een rondleiding. Jan Veerman was zeer actief in de historische vereniging 
en hij was oprichter van de heemtuin Veermans Hof IJsselflora. 
We starten om 14:00 uur bij de heemtuin aan de Bongerd in Wijhe en 
eindigen ergens in Wijhe. De rondleiding duurt tot ongeveer 15:30 uur. 
Meer informatie:  
Marina Menger mengermha#hotmail.com (historische vereniging) of 
Annet van der Veen heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Jeugdactiviteiten  
Waterbeestjesexcursie voor de jeugd 
In het weekend van 9 en 10 juni worden de jaarlijkse IVN-Slootjesdagen 
voor de jeugd gehouden. IVN-afdeling de Grutto Wijhe-Olst doet op 
zondag 10 juni mee aan deze activiteit. Met een goede sleep door het 
water kun je allerlei soorten waterbeestjes vangen. Denk aan visjes, 
kevertjes, larven en slakjes. We gaan deze waterbeestjes verzamelen en 
de namen opzoeken. Je kunt zelf een schepnetje en een witte bak of  
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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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emmertje meenemen, maar wij nemen ook een aantal schepnetjes mee. 
Aan het einde van de excursie zetten we de beestjes weer terug in het 
water. 
 
De excursie is van 13:00-14:30 uur. De locatie is nog niet helemaal zeker. 
Het zal of in het waterwingebied aan de Boerlestraat in Wijhe zijn, of bij 
het infocentrum in Den Nul. 
Kinderen van 4-12 jaar zijn welkom! Kinderen van 4-6 jaar en kinderen 
zonder zwemdiploma graag onder begeleiding van een ouder. 
De kosten zijn € 2,50 per kind. 
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Graag aanmelden bij Michiel 
Faber via: jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. Graag aantal kinderen, leeftijd en 
telefoonnummer opgeven. Bij opgave hoor je de definitieve locatie. 
 
 

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 www.knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma. 
 
IVN Zomerweek 2018  
Van 3 t/m 10 augustus 2018 in het Rijk van Nijmegen, Land van 
Heerlijkheden. Een compleet verzorgde excursieweek, voor natuur- en 
cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Stevige wandelingen en/of fietstochten 
vragen een goede conditie. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist. We 
verblijven “Bij de 3 Linden” te Alverna 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. 
 
Gentiaanexcursie Boetelerveld  
Zondag 19 augustus 2018 om 10.00 – 12.00 uur. 
Startlocatie: Boetelerveld, Schoonheetenseweg Raalte. Parkeerplaats 
achter huisnummer 19. (parkeerplaats is moeilijk te vinden, let op de IVN 
vlag). Kosten: gratis voor leden van Landschap Overijssel en IVN Raalte, 
anderen € 3.00 p.p. Bij langdurige regenval, kan het erg vochtig worden in 
het Boetelerveld, laarzen of stevige hoge schoenen zijn dan aan te 
bevelen.  
Voor actuele informatie zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte/educatie. 
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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. 
Meer info vind je op ivn.nl/ledendag. 
 
 

 

In memoriam Jan van Dijk 
 

In de loop van Eerste Paasdag, zondag 1 april, ontvingen diverse leden van onze 

vereniging, vooral leden van de werkgroepen Roofvogels en Uilen, de trieste 

mail vanuit Zwolle, dat Jan van Dijk, onze ringer, die nacht geheel onverwacht 

was overleden. Het gebeurde tijdens een familiebezoek in Frankrijk. Jan was in 

maart 63 jaar geworden. 
 

 
 

Jan was dè vogelman in Zwolle en wijde omgeving. Niet voor niets had hij begin 

dit jaar de Groene Prijs ontvangen, een prijs in het leven geroepen voor 

personen of organisaties, die zich op bijzondere wijze inzetten voor de natuur. 

Hij was ook de stadsvogeladviseur voor de gemeente Zwolle. 
 

Verschillende leden van onze vereniging hebben Jan leren kennen als de 

roofvogel- en uilendeskundige bij uitstek. Al in de 90-er jaren gaf hij cursussen 

en maakte hij mensen enthousiast voor de wonderen van de natuur. In 2003 gaf 

Jan met veel enthousiasme en inzet een cursus Roofvogelinventarisatie aan 
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geïnteresseerden in Wijhe-Olst en omgeving. Naar aanleiding van deze cursus is 

binnen het IVN onze Werkgroep Roofvogels opgericht, waaruit later de 

uilenwerkgroep is ontstaan. De cursus was een initiatief van het IVN, maar voor 

Jan een pilot om met al het ontwikkelde materiaal ook in andere gemeenten 

ongeveer dezelfde cursus te kunnen verzorgen. 
 

Aanvankelijk was Jan vooral een roofvogelman, en konden de stadsvogels hem 

nog niet zo bekoren. “Zorg er maar goed voor, zodat er veel van zijn. Dan 

hebben de roofvogels tenminste goed te eten”, zo liet hij zich eens quasi cynisch 

ontvallen. Dat hij dit niet werkelijk meende is in latere jaren wel gebleken. Zijn 

zorg voor bv. mussen, gierzwaluwen en vele andere soorten heeft tot mooie 

resultaten geleid en voor Jan zelf tot de eerder genoemde Groene Prijs. 
 

Op verzoek heeft hij in het voorjaar van 2017 opnieuw een cursus Inventariseren 

broedsucces roofvogels verzorgd in het Holstohus in Olst voor een groot aantal 

(ook nieuwe), geïnteresseerden van de IVN-werkgroep Roofvogels Wijhe-Olst en 

de Vogelwerkgroep IJsselstreek e.o. in Deventer.  
 

Jan was een vast baken; voor alle vragen en ondersteuning konden we altijd bij 

hem terecht, ook al had hij nog zo veel werk met o.a. het ringen van zangvogels, 

vogeltellingen, natuurwerkdag in Zwolle en daarnaast het voorzitterschap van 

de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Het ringen van vogels is een vak. 

Niet iedereen kan en mag dit zo maar doen. We hoefden hem maar te bellen, en 

er was altijd op korte termijn een datum te vinden. Kasthouders, die Jan wel 

eens aan het werk gezien hebben, kennen zijn inzet, zijn enorme kennis van 

vogels, zijn vakmanschap, zijn liefde voor de natuur, zijn humor en zijn gezellige 

praatje.  
 

Jan kon ook heel fel zijn, wanneer de natuur in zijn ogen onrecht werd 

aangedaan. Zo maakten wij hem eens mee tijdens een controleronde bij 

steenuilkasten. Het was april, lente, broedseizoen. In de uiterwaarden werd er 

toch gewerkt met grote machines. Jan overlegde met de werklieden, dat zij 

volgens de Faunawet dit werk nu niet meer mochten doen. De werklui dachten 

daar anders over. Maar Jan pakte meteen zijn telefoon en belde het hoofd van 

DLG (Dienst Landelijk Gebied). Nog diezelfde dag werd het werk stop gezet. 
 

Zijn overlijden is in de eerste plaats een groot verlies voor zijn familie en 

naasten, maar zeker ook voor onze werkgroepen. Op 11 april hebben wij tijdens 

een indrukwekkende dienst met heel veel en lang voortdurende vogelgeluiden 

afscheid moeten nemen van een heel bijzondere man.  

We gaan Jan enorm missen. 
 

Werkgroep Roofvogels, Werkgroep Stadsvogels, Werkgroep Uilen. 
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Verslag ALV IVN De Grutto Wijhe-Olst 
Woensdag 28 maart 2018 in Het Langhuus, Wijhe  
Aanwezig: 16 leden; Afgemeld: 5 leden 
 
1. Opening en mededelingen 
Hanny opent de vergadering en heet een ieder welkom. Zij heeft bericht 
van verhindering ontvangen van 5 leden. Aan de agenda wordt 
toegevoegd: 1) mededeling uit de Werkgroep Noordmanshoek door 
Herman Lankhorst en 2) Marc Abuys wil wat vertellen over de 
inventarisatie van de Knoflookpad langs de IJssel. 
Zoals gebruikelijk opent ze weer met een toepasselijk gedicht. Dit jaar 
heeft ze gekozen voor het gedicht De hazelaar van Ida Gerhardt. Een 
gedicht uit de bundel Het Veerhuis uit 1980.  
 
De hazelaar 
Onverwacht mij tegen 
In ’t nog winters jaar 
op de sprong der wegen 
Bloeit de hazelaar. 
 

Tegen ’t licht gehangen 
Slingertjes van goud; 
aarzelend, bevangen 
raak ik aan het hout. 
 

Trillend dwaalt van boven 
’t fijne wolken los; 
en met bloei bestoven 
in het naakte bos. 
 

Blijf ik in een beven 
teruggehouden staan, 
en ik raak nog even 
‘t donker stamhout aan. 
 
2. Verslag jaarvergadering 29 maart 2017  
Geen inhoudelijke opmerkingen 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Ronald Boerkamp. 
 
3. Bestuursmutaties 
Het bestuur is blij in Michiel Faber een opvolger te hebben gevonden voor 
Ernst Noordhuis en stelt voor hem te benoemen tot penningmeester. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  
Hanny dankt Ernst voor zijn werkzaamheden tot nog toe en de wijze 
waarop hij het penningmeesterschap aan Michiel heeft overgedragen.  
 

Hazelaar katjes 
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4. Verslagen bestuur en werkgroepen  
4.1. Jaarverslag secretaris 2017  
 Geen opmerkingen.  
4.2. Jaarverslagen werkgroepen 2016  

Op een vraag van Margriet antwoordt Ronald dat de werkgroep 
Patrijs nog steeds bestaat uit ca. 25 tot 30 personen. Zelf heeft 
Ronald zijn activiteiten wat afgebouwd. De werkgroep wordt 
voornamelijk gedragen door de Vogelwerkgroep Deventer. 
Herman Lankhorst vraagt of De Grutto ook digitaal verzonden kan 
worden in plaats van per post. Ook Ine de Groot heeft belangstelling. 
Marth zal e.e.a. meenemen. 
De werkgroep Roofvogels bestaat momenteel uit voldoende mensen 
(12 personen).  
Hanny dankt Marth weer voor haar inzet voor de Grutto. Zij heeft 
wederom voor een mooie inhoud & layout van de Grutto verzorgd.  

4.3. Financieel jaarverslag 2017 
Michiel deelt het Financieel Jaarverslag 2017 uit en geeft een korte 
toelichting. De cijfers geven geen aanleiding tot verdere vragen. 
Hanny dankt Michiel voor dit goede verslag en de duidelijke uitleg.  

4.4. Kascontrolecommissie 
De kascontrole commissie bestaat uit Oege Verhagen en omdat 
Michiel Faber (beoogd) penningmeester was werd hij vervangen door 
het reservelid Willem Denekamp. Zij hebben de rekening voor 
akkoord ondertekend en schriftelijk de vergadering geadviseerd de 
penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden. 

 
5. Financiën 
5.1. Begroting 2018 

Michiel geeft een korte toelichting op de begroting 2018. De 
begroting is krap begroot, en de middelen zijn beperkt. De 
werkgroepen die een begroting hebben ingediend zijn in de begroting 
opgenomen. Voor de werkgroepen die niet zijn vermeld is dus geen 
geld begroot. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2017.  

5.2. Contributie 2019 en 2020 
Voorgesteld wordt:  
A: als gevolg van het verhogen van de landelijke afdracht de 
contributie per 1 januari 2019 met € 2 te verhogen naar € 18,00 per 
lid en  
B: als gevolg van de toenemende eigen kosten van de afdeling de 
contributie per 1 januari 2020 te verhogen naar € 20,00 per lid.  
C: De contributie voor huisgenootleden blijft ongewijzigd. 
Jaap geeft een korte toelichting op het voorstel. Na een kleine 
discussie, waarin Jaap aangeeft geen garantie te kunnen bieden dat  
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na 2020 geen sprake meer zal zijn van contributieverhogingen, gaat 
de ledenvergadering akkoord met de contributieverhoging in 2019 en 
2020. 

 
6. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2017 bestond uit Oege Verhagen en Michiel 
Faber. Reservelid was Willem Denekamp. Michiel is benoemd tot 
penningmeester en treedt dus af. Willem schuift door. Als reservelid wordt 
benoemd Ine de Groot. 
 
7. Rondvraag  
- Noordmanshoek: Herman Lankhorst praat de aanwezige leden bij over 
de laatste ontwikkelingen van de Noordmanshoek. Een ICT bedrijf zal 
naar het zich laat aanzien, in het kader van de CO2 opdracht voor 
bedrijven, investeren in de aanleg van een bosperceel. Samen met de 
energiecoöperatie Goed voor mekare wordt verder gewerkt aan de 
zonnepanelen. Vanwege de financiering en het toekomstige beheer wordt 
de initiatiefgroep omgezet naar een zelfstandige stichting. In het najaar 
hoopt men met definitieve plannen te komen. 
- IJsseldijk: Jaap Gerkes is benaderd door o.a. het IVN in Zwolle en het 
natuurplatform Zwolle om de natuur te vertegenwoordigen in het 
Bestuurlijk Platform Versterking IJsseldijk. Naast de natuur zijn alle 
plaatselijke belangen hierin vertegenwoordigd, de recreatie, de landbouw, 
historische vereniging Zwolle en de landgoederen. Het platform adviseert 
het Algemeen bestuur in de te nemen maatregelen. Het platform is 
onafhankelijk en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de 
heer Zoon (voormalig burgemeester van Raalte). 
- Inventarisatie knoflookpad: Marc Abuys van de werkgroep Anura & 
Lepidosauria inventariseert vanuit Zwolle al zo’n 12 jaar de zeldzame 
knoflookpad in het Noord IJsseldal en de 
Noord Veluwe. Hij heeft dringend hulp nodig 
om de routes te bemannen en vraagt hiervoor 
aandacht. Gelet op de tijd wordt afgesproken 
dat Marc op korte termijn een artikeltje 
aanlevert voor De Grutto en in het najaar een 
lezing over dit onderwerp zal verzorgen en 
wellicht als vervolg hierop een excursie in het 
voorjaar van 2019.  
- Natuurlijke Oevers Zandwetering: Margriet heeft een 
voorlichtingsbijeenkomst bezocht van het waterschap Drents Overijsselse 
Delta over de plannen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers van 
de Zandwetering ter hoogte van Wijhe. De volgende suggesties worden 
gedaan: IJsvogelwand, structurele voorzieningen voor de paddentrek en 
een wandelpad. Zij zal verder de plannen volgen en de suggesties 
meenemen.  

Knoflookpad 
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- Heemtuin: Annet geeft aan dat ook de andere brug in de heemtuin 
binnenkort aan vervanging toe is. Misschien weer een poging doen om 
subsidie bij de Rabobank te krijgen. 
- Overijsselse IVN Ledendag: Jaap meldt dat de Overijsselse ledendag dit 
jaar wordt georganiseerd door de IVN afdeling in Hengelo samen met 
Natuur en Milieu Overijssel op zaterdag 12 mei. Jaap zal de leden, 
voorzover hij beschikt over een emailadres, hiervan in kennis stellen. 
Annet zal de uitnodiging ook op de website plaatsen. 
- PR-borden: Onder andere voor de heemtuin worden het komende jaar 
PR-borden gemaakt.  
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Hanny onder dankzegging van ieders 
inbreng de Algemene Ledenvergadering 2018. 
 
9. Foto- en filmpresentatie Rob Boon  
Na een korte pauze verwelkomt Hanny Rob Boon. Hij neemt ons met 
foto’s en films mee in de fascinerende natuur van Salland.  
 
Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Voor de jeugd 
Stippelmotten 
Motten zijn nachtvlinders. De meeste motten 
vliegen rond als het donker is. Ze hebben 
bruingrijze kleuren en vallen niet op. Hoe 
anders is de stippelmot!  
Stippelmotten zijn wit met zwarte stippen. Ze hebben mooie franje aan 
hun vleugels. In de zomer kun je ze tegenkomen. Ook overdag. Nu, in de 

lente, zien we de larven. Dat zijn de jonkies van 
de stippelmot. Het is ongelooflijk wat die met 
z’n allen presteren. Bomen en struiken pakken 
ze in met een web van zilvergrijze draden. 
Soms ook een auto of een bankje in het park. 
Dan denk je: Wat is hier aan de hand? 
In de zomer leggen stippelmotten een bergje 
eitjes in een boom. Dat wordt een stevig 
pakketje. Na een paar weken kruipen de larven 
uit de eitjes. Ze zijn piepklein. Ze blijven in het 
pakketje tot na de winter. Pas vanaf mei zijn de 
larven goed te zien. Het zijn witgele rupsjes. 
Vaak hangen ze met trossen van honderden 
rupsen aan de takken. Ze hebben honger. Ze 
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willen eten en nog eens eten. 
Rupsen van de wilgenstippelmot eten wilgenblaadjes. De rupsen van de 
vogelkersstippelmot eten blaadjes van de vogelkers. Vind je de rupsen in 
de meidoorn, dan zijn het jonkies van de meidoornstippelmot. 
De rupsen spinnen kris kras draden over blaadjes, takken en stammen. 

Met dat taaie spinsel 
beschermen ze zich. In de 
lente voeren vogels rupsen 
aan hun jongen. Vogels 
raken liever niet verstrikt in al 
dat spinsel. Toch krijgen ze 
altijd wel rupsen te pakken. 
Pech voor de rupsen, geluk 
voor jonge vogeltjes. 
Hebben de rupsen de tak of 
boom kaalgevreten dan verhuizen ze naar een ander 
adres waar blaadjes zijn. Daar maken ze weer nieuwe 
spinsels. Een stippelmot heet ook wel spinselmot. 
Zo’n kale, ingepakte boom ziet er ziek uit, maar ziek is hij 
niet. Alles komt goed. Na half juni zijn de rupsen 
uitgegeten en verpoppen ze zich tussen de spinsels. De 
vreterij is voorbij en er gaan nieuwe blaadjes groeien. 
Half juli staan de bomen weer in blad alsof er niets 
gebeurd is. 
Uit al die poppen vliegen stippelmotten. Het is dan zomer. 
Soms zitten de vlinders met honderden tegelijk bij elkaar 
op een stam. De stippelmotten zoeken elkaar op om te 

paren. Daarna gaan de vrouwtjes eitjes leggen. De larven overwinteren 
en in de lente komen de spinsels weer. 
Proefje: Doe een paar rupsen van de stippelmot in een 
potje. Blaadjes erbij (waar je de rupsen vond). Sluit het 

potje af met een stuk panty of zo. 
Na een paar weken verpoppen de 
rupsen. Hou het potje elke dag in de gaten en kijk wat 
er gebeurt. 
Stippelmot-weetje: Tussen het spinsel zie je de rupsen 
van de stippelmot. En ook…. zwarte korreltjes. Dat zijn 
hun poepjes.  

 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Nestkastensoap Langeveldsloo 
Alle vogels hebben door de vogelaars een nestkast voorgeschreven 
gekregen. Wij maken de kasten allemaal zelf, precies volgens de 
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voorgeschreven afmetingen. Helaas weten de vogels dat vaak niet en 
doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Dat leidt vaak tot leuke 
verrassingen. 
Soms groeit zijn verdedigingsdrift de torenvalk boven het hoofd. Op een 
dag kwam er een grote zwerm stormmeeuwen voorbij. Eerst één, toen 
een stuk of drie. De torenvalk ging er woedend achteraan, want ze vlogen 
vlak om zijn kast. Even later kwamen er een paar honderd stormmeeuwen 
aan. De torenvalk gaf het op en bleef wanhopig heen en weer schuivend 
in de opening van zijn kast zitten. 
 
Leonieke Kruit. 
            
                Tarwe 

Heemtuinplant uitgelicht 
Graan  
In een strook langs de IJssel (klei) 
verbouwde men vroeger koorn, gerst , 
rogge, tarwe, haver en peulvruchten. 
Op de zandgronden rogge en 
boekweit. De eerste tarwesoorten 
waren weinig productief. Enkele 
soorten stonden door elkaar bv. 
eenkoorn, spelt en gerst. Het zijn 
allemaal leden van de grassenfamilie. Een graanakker was dus eigenlijk 
een grasveldje met 3 soorten gras. 
Eenkoorn en spelt kruisten onderling tot emmer. 
Emmer is ook nog een keer gekruist met het wilde Triticum squarrosum 
waardoor tarwe is ontstaan. Na het ontstaan van tarwe gebeurde er iets 
‘raars’ met het deeg dat men van het graan maakte, het ging rijzen. Tarwe 
bevatte gluten.  
Sorghum is het 5de gewas in de wereld. Glutenvrij, ontgiftend 
(antioxidant). Je kunt het graan bakken, poppen, fermenteren tot mout, 
gebruiken als grutten en verwerken tot melasse. 
In Amerika wordt het gebruikt voor de bierproductie, het stro voor de 
huizenbouw,en voor verpakking (karton). 
Huttentut werd veel gebruikt voor de productie van lampenolie. Van de 
droge stengels werden bezems gemaakt. Huttentut is een gezonde 
uitstekende bakolie en is lang houdbaar. Het bevat tot 45% omega 3-
vetzuren en ook een hoge hoeveelheid antioxidanten waardoor het 
eenvoudig en goedkoop is voor houdbare macrobiotische bakolie. Het 
wordt ook veel gebruikt voor veevoer. De olie uit de zaden is een goede 
bron voor de productie van biobrandstof. 
 
Annet van der Veen. 
 



 

Heel Nederland zoemt 
Alle aandacht voor wilde bijen is je 
vast niet ontgaan. De wilde bij is in 
gevaar. Nederland Zoemt komt in 
actie voor de wilde bij. Dat is hard 
nodig, want de Nederlandse wilde 
bijen zijn in gevaar: de helft van alle 
358 soorten is bedreigd. Tachtig 
procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door 
bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie 
van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen 
heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg 
van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het 
strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van 
gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn 
verdwenen. Lees wat jij voor de bijen kunt doen op  
ivn.nl/nederland-zoemt/tips-voor-bijen.  
 
Bron: KNNV. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari - mei 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 II, III en IV staan voor de maanden. Tussen (
het aantal vogels. 
 
Sperwer : 26-I op tuinschutting 
Wijhe, Raalterslag 5 (1 m); 27-II 
Olst, Jan Hooglandstraat (1); 15-
III tuin Wijhe, Akkerwinde 30 (1); 
18-III Wijhe achtertuin Veerstraat 
(1); 18-III Kleistraat hoek 
“Groenendaal”(1); 26-IV Wijhe, 
achtertuin Veerstraat (1) prooi 
koolmees etend (foto); 
Grote zaagbek : 7-II 
Soestwetering bij de Damhoek 
(2 m, 1 v); 12 II Wetering aan de Boerhaarseweg tussen Kloosterstraat en 
Boerleweg, (1 m, 2 v); 15-II BuW (1 m); 15-ll BuW (2 m);  

Sperwer met prooi             © Marijke Berendsen
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stuiving door 
bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie 
van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen 
heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg 

schalige landbouw, de verstedelijking en het 
strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van 
gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn 

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 = 

De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) staat 

II Wetering aan de Boerhaarseweg tussen Kloosterstraat en 

© Marijke Berendsen 
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
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21-III IJssel BuW (4 m, 1 v); 23-II Soestwetering, Boerhaarseweg (2 
paartjes); 28-II BuW op de IJssel (5 m, 1 v); 4-III IJssel bij pont (1 m,1 v); 
5-III IJssel, BuW (2 m, 2 v); 6-III kijkhut Fortmond (2 m, 2 v); 8-III 
vogelkijkhut Fortmond (4 m,1 v); 21-III Soestwetering, Boerhaarseweg (1 
m); 23-III Wetering Boerhaarseweg (1 m,1 v); 25-III IJssel, BuW (4 m,1 v); 
26-III IJssel, BuW (1 m,1 v); 28-III Soestwetering tussen Boerhaar en Den 
Nul (1 m,1 v). 
Mandarijneend : 7-II Soestwetering bij de Damhoek, (3 m, 2 v); 30-III 
Zandwetering onder de Gelder (1 m, 1 v); 18-IV Zandwetering bij de 
Holsterweg (1). 
Grote lijster : 8-II BuW, Het Anem (1). 
Sijs : 15-II van Laakstraat, in elzenbomen (ca. 15); 14-II (1) Wijhe, tuin 
Akkerwinde (1); 17-III Wijhe, tuin Veerstraat (1); 18-III Boskamp, 
Dahliastraat (2); 25 en 26-III Boskamp, van Laakstraat (1). 
Torenvalk : 16-II Olst, Rijksstraatweg-N (1); 25-II Olst, Rijksstraatweg-N 
en Z (2); Wijhe, Raalterweg (1); Olst, Wolbroeken/Kotterikstraat (1);10-III 
Olst, Rijksstraatweg-N (1). 
Kuifeend : 16-II Olst, Soestwetering, Bruinsweg (3); 10-III Olst, 
Soestwetering, Bruinsweg (4); 21-III Olst, Soestwetering, Bruinsweg (2); 
31-III Olst, Soestwetering, Kotterikbrug (6). 
Buizerd : 10-II BuW (2 à 3 paartjes); 14-II BuH (3 keer een paartje); 19-II 
BuW (18) rondcirkelend; 21-II BuW (2, een koppel?); 25-II Fortmond (1); 
1-IV BuW (1) op nest. 
Kramsvogel : 13-II BuH (15); 14-II BuH (120); 21-II Olst, Randerstraat, 
(ca. 50); 25-II Fortmond (ca. 25); 26-II tuin van Laakstraat (1); 27-II idem 
(1); 28-II idem (1); 01-III idem (1); Olst, Kotterikstraat (20); 15-III Olst,  

Koekoeksweg (1); 3-III BuW (25); 8-III Boskamp, weilanden tussen 
Boerkampweg en Spijkerbospad, al wekenlang een grote groep 
kramsvogels en spreeuwen te zien, in de grote groep vogels 7 
koperwieken. Waarschijnlijk zijn er wel meer; 
Havik : 12-II Olst, Weth. Doorninckweg (1); 13-II BuH (1); 3-III BuW (1) 
samen met een buizerd afwisselend bij een prooi; 5-III BuW (gehoord); 
17-III BuW (1) ruziënd met 
buizerd; 18-III BuW (1) 
havikhorst; 1-IV BuW (2 op 
het nest). 
Goudvink : 14-II Wijhe, tuin 
Akkerwinde (1 paartje). 
Zeearend : 14-II BuW 
vliegend over de IJssel bij 
de kolk (1); 18-II BuW (1); 
21-II BuW (2); 4-III BuW (1); 
7-III BuW zittend op het ijs 
met 2 nijlganzen er voor en 
bij elkaar in een boom (2) 

Zeearenden    © Marijke Berendsen 
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(foto); 26-lll Fortmond (1); 11-IV BuW (2); 18-IV BuW (2); 18-IV DuW (2). 
Smient : 14-II BuW (50); BuH (300); 23-II Soestwetering Boerhaarseweg 
(2); 25-II Olst, hoek Zandwetering/Soestwetering, Bruinsweg (7); 24-II 
Soestwetering, Boerhaarseweg (4); 25-II Soestwetering bij brug 
Bremmelerstraat (ca. 100); 25-II Soestwetering, Boerhaarseweg (6). 
Brandgans : 14-II BuH (40). 
Nonnetje : 14-II BuH (1); 5-III IJssel BuW (1 m,1 v); 6-III kijkhut Fortmond 
(8 m, 6 v); 8-III kijkhut Fortmond (7 m, 7 v); 4-III kijkhut Duursche 
Waarden (6). 
Fazant : 18-II Olst, Kleistraat bij Zandwetering (1 v). 
Raaf: 18-II Olst, Holtermanspad (1). 
Steenuil : 18-II Boskamp, Overkempe (1 gehoord); 13-III Middel aan de 
Wesenberg in oude knotwilg (2). 
Visarend : 18-II BuW (1); 28-II BuW (1).  
Bergeend : 18-II BuW (1); 23-III plas Lierderbroek westzijde Gravenweg 
(2); 29-III BuW (1 m, 1 v); 14-IV BuW (4).  
Kievit : 21-II Olst, Bockhorsterstraat (ca. 20); 25-II Boerhaarseweg (ca. 
10); Fortmond (ca. 10); Boskamp, Kleistraat (1); 18-lll Fortmond (ca. 30). 
Wilde Zwaan : 22-II Herxen, Rijksstraatweg (18). 
Slobeend : 23-II Herxen, kleigaten (20); 23-III Herxen, Tichelgat, bij het 
bankje aan de weg (5 m, 5 v) 
Casarca : 23-II Boerhaar, Soestwetering (2); 24-II Soestwetering, 
Boerhaarseweg (2); 25-II Boerhaar (2). 
IJsvogel : 23-II boven de 
Wetering aan de 
Hoenloseweg, buitengebied 
Boskamp (1); 25-II Vliegend 
boven Soestwetering naast 
Bruinsweg (1);  
Aalscholver : 23-II Herxen 
kleigaten (18) op nest; 
Mandarijneend : 23-II 
Soestwetering, 
Boerhaarseweg (4); 24-II 
Soestwetering, 
Boerhaarseweg (2); 30-III zandwetering onder de Gelder (1 m,1 v); 4-IV 
bij Zandwetering, in de buurt van de Leeuwenbrug (paartje). Later weer 
een paartje gezien in Zandwetering nabij Prins Bernhardlaan. Mogelijk 
zelfde paartje. 
Krakeend : 23-II Soestwetering, Boerhaarseweg (4); 24-II Soestwetering, 
Boerhaarseweg (4). 
Dodaars : 23-II Soestwetering, Rietbergweg (4); 28-II BuW (1); 24-II 
Soestwetering, Rietbergweg (2); 4-III Soestwetering, Rietbergweg (10). 
Roerdomp : 25-II Zandwetering, plas bij vroegere boerderij van 
Holterman, Nijendal Olst (1). 

Casarca                   © Ruud Saan 
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Staartmees : 25-II Nijendal Olst (6). 
Zilverreiger : 25-II op route vanaf 
Boskamp langs de Soestwetering  
tot Herxen en terug (ca. 10). 
Ooievaar : 2-II Olst, Rijksstraatweg  
(2) op nest; 25-II Boerhaar centrum  
(2) op nest. 
Pijlstaart : 26-II BuW (3 m). 
Grote bonte specht : 1-III Boskamp, 
van Laakstraat (1); 2-III idem; (1); 13-III idem (1); 1-IV idem (1); 12-IV 
idem (1 m); 13-IV idem (1 m); 15-IV idem (1 m); 23 en 24-IV idem (1). 
Zanglijster : 1-III Boskamp, van Laakstraat (1). 
Grauwe-, kol- en brandganzen , en een roodhalsgans: 2-III BuW bij de 
Surfplas (grote groep). 
Roodhalsgans : 2-III in de BuW bij de Surfplas (1). 
Wulp : 4-III buitengebied Wijhe, weilanden Schippershuizen, (4); 4-III 
buitengebied Wijhe weilanden Gravenweg, (5); 4-III BuW (3); 14-III BuW 
weilanden Schippershuizen (2); 23-III weilanden Schippershuizen (2); 4-IV 
Rw (2); 27-IV BuW (2 keer 1). 
Rietgors : 4-III Duursche Waarden bij kijkhut (1). 
Roodborsttapuit : 4-III buitengebied Wijhe, Gravenweg, (1 m). 
Scholekster : 5-III BuW IJssel (2); 6-III BuW (4); 18-III Fortmond (2); 
Wijhe haven (2); Boerhaarseweg (2); 23-III bij Wetering Boerhaarseweg 
(4); 21-III Wijhe, Rijksstraatweg-Z (2); Boerhaarseweg (5); 31-III 
Bruinsweg (2); Boerhaarseweg (4); 7-IV idem (4). 
Bosuil : 5-III tussen 21.00 - 21.30 uur begin Molenweg (vanaf de 
Eikelhofweg gezien) (1) roepende. 
Grutto : 6-III in de Herxerwaard (19). 
Kneu : 6-III in een boomtop op Schippershuizen (8). 
Koperwiek : 8-III, Boskamp, in de weilanden tussen Boerkampweg en 
Spijkerbospad (7 waarschijnlijk zijn er wel meer).in een grote groep 
kramsvogels en spreeuwen. 
Wintertaling : 9-III Herxerwaard (7); 29-III BuW (2 m 1 v); 4-III Duursche 
Waarden bij kijkhut (1). 
Putter : 13-III in de berm van de Oude Deventerweg, Middel (10); 18-III 
Boskamp, Overkempe (6) 
Witte kwikstaart : 14-III BuW op omgeploegde akker (30); 18-III BuW (5). 
Blauwe kiekendief : 14-III bij de Soestwetering en bij de kruising met de 
Dingshofweg mij kruisend. Verdween uiteindelijk achter de bomen van de 
Bosbergweg(1). 
Boerenzwaluw : 14-III Olst, tuin Holstweg (1); 6-IV Olst, de Meente (2 
vliegend); 7-IV BuW (8); 5-IV BuW (30); 7-IV BuW (6); 9-IV Boskamp, 
boven weilanden Boerkampweg/Spijkerbospad in (2); 9-IV BuW (6). 
Boomklever : 15-III Olst, het Averbergen (1); 18-III Boskamp, 
Hoenloseweg (1). 

Tafeleend                        © Ruud Saan 
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Keep : 15-III Wijhe, tuin Akkerwinde 30 (1) een paar keer waargenomen; 
16-III Wijhe, tuin Veerstraat (3) en vele dagen daarna; 26-III Wijhe, tuin 
Akkerwinde (1) regelmatig. 
Zanglijster : 15-III Wijhe, tuin Veerstraat (1); 16-III idem (1). 
Tureluur : 18-III BuW (1); 19-III Herxerwaard (6) (foto). 
Fazant : 18-III Fortmond (1 m).  
Appelvink : 3-III Boskamp, van Laakstraat (1); 12-IV idem (1 m); 13-IV 
idem (1 paar); 14-lV idem (paar); 25-IV idem (1 m); 19-III Boskamp, 
Boerkampweg. (2) Voor het eerst 2 in tuin. Al geruime tijd was het er 
steeds maar een; 26-III Wijhe, tuin Akkerwinde (1v). 
Lepelaar : 21-III Den Nul, De Zaaij (1). 
Rode patrijs : 24-III t/m 26-III Boskamp, van Laakstraat (1). 
Zwarte roodstaart : 26-III Boskamp, Boerkampweg, tuin (1 m) de 1e. 
Groene specht : 26-III Wijhe, Akkerwinde (1) sinds een paar dagen 
gehoord. 
Tafeleend : 26-III Soestwetering bij Boerhaar (1); 28-III Soestwetering, 
tussen Boerhaar en Den Nul (1); 31-III Soestwetering, Boerhaarseweg 
(1). 
Brilduiker : 26-III BuW (1).  
Tjiftjaf : 7-IV Boskamp, Overwetering (1 gehoord). 
Grauwe vliegenvanger : 8-IV de eerste waarneming gedaan (eerst 
gehoord en toen gezien) in de grote eikenbomen langs de 
Zandhuiswetering bij Akkerwinde 
Wijhe, normaal altijd rond 21 
april (1). 
Gekraagde roodstaart : 10-IV 
Boskamp, tuin aan 
Boerkampweg (1 m); 12-IV 
Boskamp, van Laakstraat (1 m). 
Visdief : 20-IV DuW (2). 
Grutto : 7-IV Boerhaarseweg (2); 
21-IV DuW (2 parend). 
Gele kwikstaart : 27-IV BuW (2). 
Zwartkop : 27-IV BuW (1). 
 
Boskamp, van Laakstraat, elke dag in de tuin: merel  (ca. 6), vink , kool - 
en pimpelmees , Turkse tortel , houtduif , heggenmus , roodborst . 
Wijhe, tuin Akkerwinde: dagelijks veel sijsjes , vinken  en groenlingen . 
 
De waarnemingen zijn gedaan door: Marijke Berendsen, Elly Luttikholt, 
Alfons Wiegink, Ina Hascher-de Graaff, Ruud Saan, Elly Smink-Niehoff; 
Willem Denekamp, Marion Krooi, Margriet Heuvelink.  
 
Contactadres: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
   

Tureluur   © 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  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
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. 

 
 


