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

Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 16,00) en donatie (€ 9,50) op bankrekening-
nummer: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de Grutto, Herxen 14, 
8131 PG Wijhe. In verband met de afdracht aan het IVN dient u het 
lidmaatschap voor het volgende jaar vóór 1 december schriftelijk op te 
zeggen bij: Michiel Faber, Herxen 14, 8131 PG Wijhe 
penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Kijk ook eens op 
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst 



 2

Van de redactie 
De lange hete en vooral droge zomer is nog steeds niet echt voorbij! 
Komende week wordt het weer 26 graden. En het is al half septémber! De 
IJssel staat nog steeds erg laag. En ook al ziet het gras er na een paar 
regenbuien weer groen uit, de flora en fauna heeft nog steeds flink te 
lijden van de lange droogteperiode. En het gaat nog lang duren voordat 
de schade is hersteld, als die al helemaal herstelt. Om droevig van te 
worden.  
De klimaatverandering mogen we ondertussen wel een feit noemen. De 
afgelopen tijd zijn beleidsmakers met allerlei partijen rond klimaattafels 
gaan zitten. Hopelijk leveren de gesprekken aan deze tafels krachtige 
maatregelen op in de strijd tegen klimaatverandering. 
Binnen onze vereniging is er ook droevig nieuws. Ons bestuurslid, bezitter 
van veel kennis over flora en fauna, onvermoeibaar heemtuinwerker en 
multi-werkgroeplid Gerard Schulten is overleden. We zullen hem missen. 
Zijn wegvallen maakt versterking van het bestuur nog harder nodig!  
Wie meldt zich aan bij het bestuur? 
In deze Grutto vind je naast een in memoriam over Gerard de 
gebruikelijke rubrieken zoals bijvoorbeeld Vogelwaarnemingen, Voor de 
jeugd, Heemtuinplant uitgelicht en zeker niet te vergeten onze activiteiten. 
 
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 coördinatoren van  
de werkgroepen Natuur en milieubeleid, Vogels en 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.  

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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Onder leiding van een ‘expert’ gaat de groep de ene keer vogels kijken, 
de andere keer op adventuretocht in de uiterwaarden enzovoort. De 
kinderen zijn altijd enthousiast en de groep groeit.  
De begeleiding van de kinderen kan iedereen doen. Zolang je de natuur 
leuk vindt en graag met kinderen op stap bent. Als je elke keer mee wilt 
gaan, is dat heel fijn, maar één keer is ook al goed. Dus geef je op! 
Het zou toch erg jammer zijn wanneer we deze jonge groep 
enthousiastelingen zouden verliezen. 
Voor meer informatie: ijsselnatuurkids#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Idee of begeleiding excursie of wandeling  
Heb je een idee voor een te houden excursie of wandeling of wil je een 
keer een excursie of wandeling (bege)leiden in een gebied dat je goed 
kent of op een van de vele mooie plekjes die onze gemeente Olst-Wijhe 
rijk is? Of lijkt je dat gewoon leuk om te doen, neem dan contact op met 
Hanny van der Werff tel. 0570-523091 of jcvdwerff#gmail.com. 
 
 

Activiteiten 
Over alle onderstaande en eventuele nog te organiseren activiteiten van 
IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat een week van tevoren (nadere) 
informatie in de plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen.  
Op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst en op facebook staan ook de 
laatste berichten rondom de excursies. 
Deelname aan excursies is altijd gratis, maar we zijn blij met een vrije gift.  

 
Paddenstoelenwandeling 
Op zondagochtend 7 oktober organiseert IVN-afdeling De Grutto weer 
haar traditionele paddenstoelenexcursie. We vertrekken om 10:30 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Zoogenbrink aan de Molenweg in Olst om 
weer mooie exemplaren te vinden. De wandeling duurt ongeveer 1½ uur. 
Zowel volwassenen als kinderen kunnen meedoen. 

Datum  Activiteit  Locatie  Trekker  
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 

10 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 
? november Filmavond  Hanny 
8 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 
12 januari  Landschapsonderhoud Diverse Oege 
9 februari Landschapsonderhoud Diverse Oege 
9 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 
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Ook dit jaar hopen we weer de vliegenzwam - dé paddenstoel, rood met 
witte stippen - tegen te komen, maar natuurlijk ook de porseleinzwam, 
tonderzwam en misschien wel de kleine stinkzwam.  
Geef je uiterlijk 5 oktober op bij Annet van der Veen,  
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937.  
Graag naam, telefoonnummer en aantal personen opgeven. Er kunnen 
maximaal 20 personen meewandelen. 
Kijk voor meer informatie op de website www.ivn-wijhe-olst.nl 
 
Landschapsonderhoud 
De werkgroep 
Landschapsonderhoud gaat 
het komende winterseizoen 
weer aan de slag met 
(voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e 
zaterdag van de maanden 
oktober 2018 t/m maart 2019, 
namelijk: 13 oktober, 10 
november, 8 december, 12 
januari, 9 februari en 9 maart. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
 
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
We kunnen weer flink aan de bak in ieder geval! 
 
Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil doen, dan weten we 
hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail 
naar de coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
oegeverhagen#planet.nl 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerk dag! 
Vrijdag 2 november en zaterdag 3 november.  
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen nodig om de heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te maken. Dat doen we op  
  

© Oege Verhagen 
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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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Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 3 
november, van 9.00-12.30 uur. Op vrijdag 2 
november maken we van 9.00-12.00 uur 
alvast een begin. IEDEREEN kan komen 
helpen, GROOT en klein, ouder + kind, broer+ 
zus, vriend + vriendin, single, team, bestuur, 
het maakt niet uit! Je kunt kiezen om op 2 
en/of 3 november te komen helpen.  
Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je 
welkom! We harken al het blad weg en 
brengen het maaisel naar de afvalbult. Ook wordt er gesnoeid, worden er 
naambordjes schoongemaakt, routepalen en het infobord verwijderd etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je hebt een kruiwagen 
en werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade 
met zelfgebakken taart erbij!  
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of bij  
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937. 
Kijk voor meer informatie op de website www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

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 knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma. 
 
Landelijke IVN ledendag 
Op 6 oktober 2018 vindt de IVN Ledendag plaats in Nijmegen.  
Nijmegen is gekozen 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. 
Kijk voor meer info op ivn.nl/ledendag. 
 
Paddenstoelen (gezins) excursie 
Zondag 7 oktober 14:00 uur. Startlocatie is het bos van het Reelaer aan 
de Knapenvelderweg, in de 2e scherpe bocht. Kijk uit naar de IVN-vlag.  
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Onder leiding van een gids maken jullie een wandeling door het Reelaer 
Leuk voor kinderen met hun (groot) ouders.  
Kosten: gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Dag van de Duurzaamheid  
Op woensdag 10 oktober lezen bestuurders, 
lokale energie-initiatieven, MKB’ers, vrijwilligers, 
opa’s en oma’s en medewerkers uit Overijssel 
voor aan leerlingen van de groepen 1 t/m 8 uit het 
basisonderwijs. De studenten van Duurzame 
PABO hebben het boek “De kracht van nieuwe 
energie” geschreven. Kom jij ook voorlezen bij 
een basisschool bij jou uit de buurt? 
Kijk voor meer info op dagvandeduurzaamheid.nl. 
 
Nacht van de Nacht 

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de 
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht op 
zaterdagavond 27 oktober 2018. Daarmee vragen 
de organisatoren aandacht voor lichthinder en 
energiebesparing.  
Overal om ons heen brandt licht wanneer het donker 
is. Er is dus ontzettend veel lichtvervuiling. Ondanks 
alle besparingen en moderne technieken baadt de 
aarde ’s nachts steeds meer in het kunstlicht. 
Gebieden die al kunstmatig worden verlicht, zoals 
steden, werden de afgelopen vijf jaar bijna 10 

procent helderder. Intussen groeide ook het totale oppervlak waar we het 
licht aan laten, met ruim 2 procent per jaar. Tijdens de Nacht van de 
Nacht zijn er door het hele land in het donker leuke, duistere activiteiten 
voor jong en oud en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten 
van gebouwen en reclameverlichting. Wil je weten waar, kijk dan op 
nachtvandenacht.nl. 
 
Natuurgidsenopleiding in Zwolle 
In januari 2019 start IVN Zwolle weer met een natuurgidsenopleiding 
(NGO). Wil jij jouw passie voor de natuur graag delen met anderen? Dan 
is een opleiding tot IVN-natuurgids iets voor jou!  
Als IVN-natuurgids betrek je andere mensen bij de natuur in de eigen 
woonomgeving en maak je de samenhang tussen plant, dier, mens en 
milieu zichtbaar. Je geniet van de natuur, komt er meer over te weten en 
steekt je handen ervoor uit de mouwen! Tijdens de opleiding leer je ook 
meer over je eigen houding ten opzichte van de natuur en oefen je 
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vaardigheden en werkvormen om deelnemers te stimuleren zelf de natuur 
te beleven, te onderzoeken en te beschermen.  
Heb je interesse, meld je dan alvast aan op de website van IVN Zwolle.  
Op 29 oktober is er een informatie-avond over de natuurgidsenopleiding. 
Meer informatie over de aanpak en inhoud van de cursus vind je op de 
website van IVN Zwolle of bij Renée Cornelis, coördinator NGO via 
Natuurgidsenopleiding#ivnzwolle.nl of tel. 038-4605978 (na 16 uur). 
 
 
 

In memoriam: Gerard Schulten 

Op 81-jarige leeftijd is Gerard Schulten op 3 augustus 2018 overleden.  

Hij wilde nog zoveel, maar zijn fysieke gezondheidstoestand verslechterde 

steeds meer.  

 
 

Als het maar even kon, was hij toch aanwezig bij een bestuursvergadering of 

een overleg met de coördinatoren van de werkgroepen. Voor het laatst op 7 

juni van dit jaar. Betrokken als altijd! We zullen zijn enorme kennis van flora en 

fauna écht gaan missen. Want, tijdens het werken in de heemtuin, binnen de 

werkgroepen en tijdens de excursies onder zijn leiding deelde hij deze kennis 

met ons.  

Tijdens zijn werkzame leven heeft hij zijn kennis en kunde op het gebied van 

biologie en entomologie op vele plekken ter wereld ingezet, met name voor de 

FAO, de wereld voedselorganisatie vanuit Rome. Na zijn pensionering is hij met 

zijn vrouw Toos neergestreken in Wijhe, min of meer toevallig. Al vrij snel is hij 
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betrokken geraakt bij onze IVN-afdeling.  Hij was van grote betekenis voor onze 

IVN-afdeling en voor de natuur en het landschap in de gemeente Olst-Wijhe. 

Een actieve vrijwilliger, initiatiefnemer van en/of betrokken bij vele 

werkgroepen zoals de padden, roofvogels, b(l)oeiende bermen en natuurlijk 

ook de heemtuin. Ook was hij bestuurslid. Actief met raad en daad! Hij deed 

dat met veel plezier.  
 

Zo is hij begonnen met het verzamelen en ordenen van de vogelwaarnemingen 

in onze gemeente voor publicatie in de Grutto en voor het SOVON. Meestal 

voorzag hij de vogelwaarnemingen van een toelichting waarin hij trends en 

bijzonderheden besprak die hij zag in de waarnemingen. Deze gegevens 

worden gebruikt voor de SOVON Vogelatlas van broedvogels. 
 

Hij organiseerde de vogeltellingen voor het SOVON in een aantal 

kilometervakken in onze gemeente. Zelf telde hij vanzelfsprekend ook mee. Je 

kon hem vaak tegenkomen op de fiets met zijn onafscheidelijke verrekijker. Ook 

leverde hij een bijdrage aan het inventariseren van de slaapplaatsen van met 

name roofvogels en uilen.  

Op basis van zijn adviezen heeft de gemeente ervoor gekozen het beleid voor 

bermen met waardevolle vegetatie te wijzigen. Zo zijn deze bermen behouden, 

hebben ze een beter beheer gekregen en worden, daar waar mogelijk, nieuwe 

natuurlijke bermen ingericht.  
 

In de heemtuin staat de Gerard Schulten bank. In november 2017 hebben we 

deze daar geplaatst als eerbetoon aan Gerard. Wat was dat een mooi moment 

om mee te maken. Gerard, totaal verrast, nam glimlachend plaats op zijn bank, 

samen met zijn vrouw Toos. Een mooie plek om herinneringen op te halen! 
 

Hanny van der Werff, voorzitter. 

 

 
 

Heemtuin: nieuw ingangsbord en brug  
Heemtuin Veermans Hof IJsselflora was weer toe aan een nieuw 
ingangsbord. Ondanks onderhoud gaat zo’n bord toch na verloop van tijd, 
de vorige was nu 9 jaar oud, kapot. Marijke Berendsen heeft het nieuwe 
bord heel mooi geschilderd en gelakt en opgehangen. Het nieuwe logo 
van IVN staat er nu ook op. Kom het dus maar eens bewonderen!  
Het hout is geschonken door houtzagerij Salland, omdat de vader van de 
eigenaar in het Weijtendaal gewoond heeft. Hij heeft met zijn vader 
regelmatig gewandeld in de heemtuin. Ernst Noordhuis en Marijke, die 
samen op pad waren voor een mooie plank, hebben dit dus goed 
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geregeld! En heel fijn dat de heemtuin deze gift gekregen heeft. 
In het voorjaar is er ook een nieuwe brug gebouwd achterin in de 
heemtuin. Deze brug is gebouwd van gerecyclede kunststof. Hij valt niet 
op, omdat hij er hetzelfde 
uitziet als de vorige houten 
brug. De brug is bekostigd 
door IVN De Grutto. Ernst 
heeft deze brug samen met 
verschillende mensen 
gebouwd. Neem daarom 
ook even een kijkje 
achterin de heemtuin! 
Hulde aan Ernst! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Voor de jeugd 
Groente 
Met groente kun je veel meer doen dan je op het eerste gezicht denkt. 
Kijk maar eens wat je bijvoorbeeld kunt doen met winterpenen. Je kunt er 
een supersnelle wortelkar van maken, zoals je kunt zien op de plaatjes. 

 
Bron: In en om het huis. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Gagel (Myrica gale) 
In de heemtuin hebben we sinds 2 jaar een gagelstruik in de sloot staan. 
Deze werd ons geschonken door Jan van Dijk uit Olst, die zijn vijver aan 
het opruimen was. Eigenlijk staat deze gagel in een grote koningsvaren, 
waar ook nog Japanse holpijp tussendoor zit. Ondertussen is de gagel 
goed aangeslagen. 

© Annet van der Veen 
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De gagel is wel een bijzondere struik. Hij komt voor op natte, zure, venige 
grond op heidevelden, in moerasbossen en laagveenmoerassen. Ook 
vindt men de struik in de duinen. De plant staat op de Nederlandse Rode 

lijst van planten als algemeen 
voorkomend, maar is sterk in aantal 
afgenomen. In Nederland is de plant 
vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk 
beschermd. 
 
De wilde gagel bloeit in april en mei. De 
goudkleurige katjes verschijnen vóór de 
bladeren aan de twijgen die daarna niet 
meer doorgroeien.  
De aromatisch geurende struik wordt 
0,6-1,5 m hoog. De 2,5-4 cm lange 
bladeren zijn omgekeerd eirond-
lancetvormig en aan de top getand. Op 
de onderzijde van de bladeren zitten 
harspuntjes met harsklieren. Deze 
klieren produceren etherische olie met α-
pineen, δ- en γ-cadineen en limoneen. 
De bladeren smaken bitter. Als je met je 
hand over de bladeren strijkt ruik je de 
bijzondere geur. 
 

De struik werd vroeger beschouwd als medicinale plant of als toverplant, 
en werd bijvoorbeeld gebruikt bij kiespijn. Hij is ook insectenwerend. 
Daarnaast werd de plant toegepast bij het leerlooien en gebruikte men de 
gele vrouwelijke bloemknoppen als verfstof. Gagel was in de 
middeleeuwen vanwege de bitterstof in de bladeren een der 
hoofdbestanddelen van gruut, het kruidenmengsel dat bier moest helpen 
langer houdbaar te maken, voordat hopbellen daarvoor algemeen 
toegepast werden. In België wordt gagel toegevoegd aan het biologische 
bier Gageleer. De twijgen van de struik worden in Denemarken gebruikt 
bij het bereiden van de gageljenever (porsesnaps). Daarnaast heeft de 
plant volgens oude vertellingen een sterk hallucinerende werking! 
 
Annet van der Veen. 
 
 

Groene schoolpleinen 
Van tegelplein tot natuurlijke speel- en leeromgevi ng 
De provincie Overijssel wil samen met haar groene partners alle 
schoolpleinen in Overijssel gaan vergroenen vóór 2025. De komende 
jaren ondersteunen Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en 

© Annet van der Veen 

Koningsvaren en gagel 



 14

IVN Overijssel scholen in dit proces. Als vervolg op de succesvolle 
prijsvraag “Groenste Schoolplein van 2018” werken zij nu aan een provin-
ciaal programma om dit uit te 
voeren. Op de site 
groeneschoolpleinenoverijssel.nl 
vind je de mooie voorbeelden uit de 
prijsvraag en binnenkort ook meer 
informatie over het programma en 
verdere contactinformatie. 
 
Marth van Roy. 
 
 

Nestkastensoap Langeveldsloo 
Alle vogels hebben door de vogelaars een nestkast voorgeschreven 
gekregen. Wij maken de kasten allemaal zelf, precies volgens de 
voorgeschreven afmetingen. Helaas weten de vogels dat vaak niet en 
doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Dat leidt vaak tot leuke 
verrassingen. 
Voor de torenvalk staat er al jaren een prachtige nestkast op een paal, 
met de juiste afmetingen, compleet met latten ervoor, zodat er geen 
andere vogels in willen broeden. 
Toch werd er om deze kast gevochten door van alles en nog wat: 
kauwen, holenduiven, maar steeds werd de strijd gewonnen door de 
torenvalken. We zetten op een redelijke afstand, op een even hoge paal, 
een andere nestkast neer, geschikt voor kauwen of voor holenduiven. 
Ondanks enige belangstelling van kauwen bleef de kast ongebruikt. 
Totdat de torenvalken de nestkast in bezit namen. Daar hadden ze geen 
last van de kraaien, want het was zo’n diepe kast met bovenin een groot 
gat. Nu komen er ieder jaar twee jongen groot, denken we. Dat blijft 
onduidelijk, want ze kunnen nooit met veel tegelijk in de opening van de 
kast zitten. De andere kast blijft ongebruikt, want de torenvalk is niet 
gediend van buren.  
 
Leonieke Kruit. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Mei - augustus 2018  
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 
Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; DuW = Duursche waarden; BvL = BvL: 
DuW = Duursche waarden, vanaf Mottenhuisje tot Fortmond; BuO = 
Olsterwaarden; Fm = Fortmond (steenfabriek); Rw = Roetwaarden, na 
camping het Haasje.  
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vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

Sponsors 
 

IVN-afdeling De Grutto 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

     Rabobank Apotheek Wijhe 
     Gemeente Olst-Wijhe Brandweer Wijhe 
     Landschap Overijssel Landgoed De Gelder 
     Waterschap Groot Salland Zorgboerderij ’t Hamel 
     Natuur en Milieu Overijssel 
     Schildersbedrijf Bouwmeester 

Formido Bouwmarkt Wijhe 
Tuincentrum Groot Koerkamp 
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De Romeinse cijfers V, VI, VII en VIII staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 
Koekoek : 23-IV DuW (1 
gehoord); 1-V BuW (1 
gehoord); 6-V BvL (1 
gehoord) ; 13-V BuW (1 
gehoord); 18-V BuW (1 
gehoord). 17-VI Fortmond, 
Duursche Waarden (2). 
Rode wouw : 23-IV DuW 
(1). 
Slechtvalk : 1-V DuW 
schoorsteen (1 paartje) 
regelmatig te zien; 31-V 
DuW schoorsteen (1 paartje) Er zijn inmiddels 3 jonge slechtvalken 
gezien op de schoorsteen! Vandaag is er een uitgevlogen maar dat ging 
niet zo goed. Kwam fladderend naar beneden op de uitzichttoren terecht 
en daarna in bosje. Ik hoop dat de ouders hem of haar kunnen vinden; 13-
VI DuW (2 jongen). 
Grutto : 2-V in gebied tussen Boerhaar en Bruinsweg (ten oosten van Den 
Nul) gehoord; 9-V idem; 22-V Olsterwaarden (1); 16-V BuW (1). 
Wulp : 1-V BuW regelmatig gehoord; 9-V in gebied tussen Bruinsweg en 
Kleistraat (1). 
Boomvalk : 1-V Daslever (2). Ze zijn al even wezen kijken bij het 
kraaiennest. Dat liep op ruzie uit, want de kraaien hebben net jongen;  
10-V Daslever (3). Er waren zelfs drie boomvalken. Misschien moet het 
goede vrouwtje nog uitgekozen worden. We horen en zien ze nu 
dagelijks; 9-V in gebied tussen Bruinsweg en Kleistraat (2). 
Grote bonte specht : 3-V BvL (1); 18-V idem; 26-V idem; 29-V idem; 31-V 
idem; 08-VI idem; 06-VII idem (1). 
Zanglijster : 5-V BvL (1); 7-8-9-15-V idem (2); 22-26-28-29-V idem (1); 8-
VI idem (1); 8-11-21-VII idem (1 of 2). 
Gierzwaluw : 6-V Wijhe, Nijlandstraat (meerdere). De eerste om huis zien 
cirkelen; 19-V Nijlandstraat (10+). Heel bijzonder! Deze ochtend zijn er 8 
koolmeesjongen uitgevlogen uit de gierzwaluwkast (met camera) aan ons 
huis. Vanmiddag zaten er al twee gierzwaluwen in. Die hebben gewacht 
tot de koolmeesjongen waren uitgevlogen. Ik vond dit bijzonder! Soms 
hoorden we een gierend geluid in de lucht. Sinds vanmorgen zie ik er 
meer dan tien in de lucht en gieren ze meer om ons huis. Weer geweldig 
om mee te maken! 21-V Nijlandstraat 3 bezette nestkasten; 14-VIII 
Peperkamp (1) verlate gierzwaluw vliegend boven wijk. 
Tjiftjaf : 6-V Boskamp, Eikelhofweg (3x gehoord). 
Buizerd : 6-V Boskamp, Overkempe. (1 gehoord); 22-VII Olst, 
Kotterikstraat (1); 29-VII Wijhe, Rietbergstraat (1); 11-VIII BuW (2). 

Slechtvalken 
© Margriet Heuvelink 
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Kuifeend : 6-V Olst, Wolbroeken, Soestwetering (2, paartje). 
Koolmees : 19-V Wijhe, Nijlandstraat (8 jongen). Deze ochtend zijn er 
8 koolmeesjongen uitgevlogen uit de gierzwaluwkast (met camera) aan 
ons huis; 26-V achtertuin Veerstraat (3 jongen) nest in nestkasje met 3 
jongen deze dag uitgevlogen. 
Huiszwaluw : 6-V de eerste gezien aan de Nijlandstraat (3). 
Braamsluiper : 7-V DuW (meerdere zingende mannetjes); 1 tot 14-V 
Jennewiek bij fietspad ter hoogte van Disselhof (1) zingend; 15-V 
Raalterslag/Jennewiek (1) zingend. 
Zomertortel : 7-V DuW (3 drie roepende mannetjes); 15-V DuW (2 à 3) 
herhaaldelijk gezien en gehoord twee, misschien 3 roepende mannen;  
27-V DuW (1) Er is nog één roepend mannetje. 
Bruine kiekendief : 7-V DuW (1) overvliegend; 14-V DuW (1). 
Zeearend :7-V DuW (1) overvliegend; 14-V DuW (1); 13-VI Rw (2). 
Tapuit : 9-V in ingezaaid land nabij Kloosterstraat (1 m), “Op doorreis uit 
Afrika naar Scandinavië. In mei is het een algemene doortrekker in ons 
land, te vinden op open kale plaatsen. Bij ons vooral het fietspad naar 
Herxen en de wateropvang bij de Hamerweg” Gerard Schulten. 
Tureluur : 9-V in gebied tussen Bruinsweg - Kleistraat (1); 16-V BuW (1). 
Visdief : 9-V BuW (1 à 2). Daarna regelmatig gezien. 
Havik : 16-V BuW (1 op nest); 18-V BuW (1 vliegend). 
Visarend : 18-V BuW (1). 
Patrijs : 23-V in weiland op hoek 
Waterstraat – Vettewinkelweg (1). 
Spotvogel : 27-V DuW bij steenfabriek 
(1); 10-VI Hengforderwaarden (1) 
gehoord. 
Bosrietzanger : 27-V DuW (1); 11-VI 
BuW (1) in de struik. Hij kwam daar altijd 
weer terug. Dus die zit daar te broeden 
(1). 
Rietgors : 24-V BuW (1); 27-V (1); 30-V DuW (1); 4-VI BuW (1). 
Tuinfluiter : 30-V tussen Barlose Kolk en Lange Kolk langs Koetsweg (1). 
Grasmus : 4-VI BuW (1). 
Zwarte roodstaart : 9-VI (1 à 2) gezien en gehoord bij de molen van 
Bakkers Mölle aan de Rijkstraatweg in Olst. Ook aan de Holstweg broedt 
een zwarte roodstaart, evenals bij de buren. In Wijhe dorp bij alle tellingen 
helaas geen roodstaart meer gezien of gehoord de laatste jaren.  
IJsvogel : 10-VI bij water achter het huis aan de Kletterstraat (tussen Olst 
en Deventer in gebied Olst-Wijhe) (1).  
Lepelaar : 10-VI BuW (3); 10-VI Hengforderwaarden (circa 10) en 
minimaal 5 nesten. De lepelaars broeden tussen blauwe reigers, en nog 
hoger, de aalscholvers. Minder lepelaars dan vorig jaar. 11-VI BuW (1); 
17-VI BuW (2); 4-VII Scherpenzeelseweg (4) overvliegend); 27-VII BuW 
(3) overvliegend; 29-VII BuW (21); 11-VIII BuW (52); 25-VIII BuW (2). 

Patrijs      © Margriet Heuvelink 
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Oeverloper : 11-VI BuW (2) dan 
weer een langs de waterkant, dan 
op een stam zittend met telkens een 
opwippende staart. Prachtig! Die 
broeden hier ook. 
Kluut : 13-VI Rw (4) beide ouders 
kluut gezien en twee jongen. 
Visdiefje : 13-VI Rw (4) vier die hun 
jongen voerden op het eiland. 
Boomklever : 04-VII BvL (1). 
Geelgors : 19-VI Waterwingebied Boerhaar. 
Sperwer :15-VII Boerkampweg in Boskamp (1). Vanmiddag kwam een 
sperwer bij ons in de tuin aanvliegen met een prooi in de klauw. In de eik 
naast ons terras vervolgens een regen van veertjes. De sperwer is zeker 
20 minuten in de weer geweest met de prooi. 
Roerdomp : 18-VII Olst. Enkstraat over het spoor (1). 
Witoogeend : 29-VII Wijhe, Rietbergweg, Soestwetering (1 volwassen + 5 
jongen). 
Bergeend : 29-VII Fortmond (3). 
Kleine zilverreiger : 1-VIII BuW ter hoogte van afslag Wijhe noord (1) 

tussen de grote zilverreigers. 
Brandgans : 1-VIII BuW (1) 
tussen de grauwe ganzen. 
Casarca eend : 11-VIII BuW (3). 
Groene specht : 15VIII op een 
grasveld aan de Boerkampweg 
in Boskamp (2). 
Ooievaar : 15-VIII weiland 
Waterstraat Wijhe (11). 
Raaf: 22-VIII De Gelder, raven 
gehoord. 
 

De waarnemingen zijn gedaan door: Marijke Berendsen, Elly Luttikholt, 
Margriet Heuvelink, Ellen de Boer, Jan Klungers, Alice Sotthewes, Ellen 
Schulten, Marion Brouwer, Marjan Lijftogt, Magdalena van de Berg, Alfons 
Wiegink, Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp en Marion Krooi. 
 
Contactadres: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Wist je dat…. 
er nu een bijentuin is op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle? 
De bijentuin is aangelegd op een nog onverkochte kavel. De tuin is 
onderdeel van een project om het bedrijventerrein te vergroenen en 
biodiversiteit te bevorderen. Lees verder op natuurenmilieuoverijssel.nl. 

Kluut                           © Margriet Heuvelink 

Oeverloper                 © Margriet Heuvelink 
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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  Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Lid VACANT 
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. 

 
 


