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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 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
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Van de redactie 
Vandaag waait er een oostelijke wind. Het vriest niet, maar het voelt wel 
zo aan door die koude wind. Er is zelfs 2-5 cm sneeuw voorspeld! Het is 
nog een dikke week voor Kerst, dus zou er dit jaar eindelijk weer eens 
een witte Kerst in zitten? Maar ook al is dat niet het geval, er is in ieder 
geval weer wel het een en ander te lezen in dit nieuwe nummer van de 
Grutto. En natuurlijk staan er weer een reeks activiteiten gepland voor 
komend jaar! Dus lees het blad al of niet onder de kerstboom en 
neem met de jaarwisseling een goed voornemen en doe mee met een 
van onze activiteiten! Het is altijd leerzaam en gezellig. 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
Tot ziens op een van onze activiteiten!  
 

Fijne feestdagen en een groen 2019! 
 

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.  
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 
 

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

grutto-wijhe-olst. Daar vind je ook de 

Grutto maar dan met plaatjes in kleur. 

mailto:ijsselnatuurkids@ivn-wijhe-olst.nl
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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 hierna genoemde en eventuele nog te organiseren activiteiten 
van IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat een week van tevoren 

Datum 2019 Activiteit Locatie Trekker 

5 januari 
Adventure tocht voor de 
jeugd 

Steenfabriek 
Duursche Waarden 

Michiel en Linda 

12 januari Landschapsonderhoud Diverse Oege 

9 februari  Landschapsonderhoud Diverse Oege 

15 en 16 
maart  

NL Doet, heemtuin 
voorjaarsklaar maken 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

9 maart  Landschapsonderhoud Diverse Oege 

30 maart 
(reserve 6 
april)  

Padden overzetten 
jeugd  

Onder de Gelder 
Herman, Margriet, 
Anne 

27 maart   ALV + boswachter SBB   Het Langhuus, Wijhe Hanny 

voorjaar 
Braakballen pluizen 
jeugd 

Infocentrum Michiel 

1 april  Vogelzangwandeling  Wijhe Jan Klungers 

april 
Voorjaarsbloeiers, 
Stinzenplanten, 
rondleiding 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

april / mei  Uilententoonstelling Infocentrum   

april / mei  
Braakballen pluizen voor 
de jeugd 

Infocentrum  Michiel en Linda 

8 april  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

15 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

29 april  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

6 mei  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

13 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

20 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

 Voorjaarsfietstocht  Gerard Overmars 

14 - 16 juni Slootjesdagen jeugd Infocentrum  Michiel en Linda 

begin juli  
Jan Veerman 
rondleiding + rondleiding 
Historische vereniging 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora + Wijhe 

Annet, Historische 
vereniging  

oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

november 
Landelijke 
Natuurwerkdag 

 Annet 

november  
Lezing Wolven in 
Nederland  

 Jaap 

 

mailto:jcvdwerff@gmail.com
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(nadere) informatie in de plaatselijke en regionale kranten en 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.  
 
Winterwandelingetje door de heemtuin 

Op verzoek van bewoners van het Weijtendaal hebben we het hekje van 
de heemtuin Veermans Hof IJsselflora deze winter opengelaten. De 
bewoners willen ook op mooie winterdagen genieten van een 
wandelingetje door de heemtuin. Dat betekent dat ook u de heemtuin kunt 
bezoeken. We werken in de winter niet in de heemtuin, dus zullen er 
bladeren en misschien takken op sommige paden liggen. Vanaf februari 
bloeien er veel sneeuwklokjes in de heemtuin en ook de winterakoniet 
bloeit vaak al eind februari/begin maart. 
Dus, mocht u op een mooie winterdag een kijkje willen nemen, dan kan 
dat! Sluit u het hekje na afloop weer? 
 
Landschapsonderhoud 

De werkgroep Landschapsonderhoud gaat in dit winterseizoen weer aan 
de slag met (voornamelijk) wilgen knotten op de 2e zaterdag van de 
maand, namelijk: 12 januari, 9 februari en 9 maart 2019. 
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 
 
Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 27 maart 2017 vindt weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze begint om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe.  
  

http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
mailto:oegeverhagen@planet.nl
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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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Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
Noteer dus alvast in je agenda! 
 
Vogelzangwandelingen 

Ook in 2019 doen we het weer! Op maandagavonden vanaf het begin van 
de zomertijd tot half mei proberen we de zang van de verschillende 
vogelsoorten te leren herkennen tijdens de wandelingen. Dat vraagt 
doorgaande oefening. In het volgende voorjaar ben je vaak een flink deel 
weer vergeten, maar hoe langer je het doet, hoe sneller je er weer in zit. 
Als regel gaan we daarvoor naar de Duursche waarden. Er is daar 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 
in de Duursche Waarden niet kunnen beluisteren. 
Dit jaar zullen we wat meer gaan luisteren in het ooibos, Barlose weg.  
 

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.  
Data: 1, 8, en 15 april. 22 april is het Pasen. Dan gaan we niet. 29 april 
valt in de meivakantie. Dat beslissen we tegen die tijd. Verder ook nog 6, 
en 13 mei 2019.  
We vertrekken steeds om 19.00 uur. De eerste keer vanaf de 
parkeerplaats aan de Barloseweg. 
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 - j.klungers#planet.nl - laat weten als je 
mee wilt doen.  
 

Jan Klungers. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
IJsselnatuurkids 

Onze jeugdafdeling IJsselnatuurkids organiseert zeer onregelmatig 
spannende activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Afgelopen oktober 
was er een vleermuistocht gepland, wat door slecht vleermuisweer is 
omgebogen tot een nachtelijke struintocht in de Duursche Waarden. We 
hebben toen, met de zaklamp zo veel mogelijk uit, - dus in het donker -, 

Sprinkhaanrietzanger 

mailto:j.klungers@planet.nl
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geprobeerd dieren te ontdekken. De kinderen waren actief aan het 
speuren en kwamen mooie dingen tegen. Er kwam een salamandertje 
voorbij, een slechtvalk op de schoorsteen van de steenfabriek, een dood 
rivierkreeftje en we hoorden geroep van verschillende vogels. En op het 
laatst kwam de kudde pony's nog kennismaken. Het was een mooi 
avontuur waarvan de 7 kinderen EN de (groot)ouders volop genoten. 
 

De vleermuistocht gaan we komend jaar alsnog proberen te organiseren. 
Verder staat er op 5 januari 2019 een adventure-struintocht gepland (zie 
hierna). Ook willen wij in het voorjaar weer uilenballenpluizen, waarna in 
juni de slootjesdagen volgen.  
Hou onze website, facebook en de huis-aan-huisbladen in de gaten voor 
de exacte data. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de 
nieuwsbrief via jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Enthousiast geworden?  
Hulptroepen zijn van harte welkom en 
kunnen zich ook - per activiteit - 
aanmelden via jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. 
We houden jullie op de hoogte! 
 

Michiel Faber en Linda van der Boon. 
 
Adventure tocht 

Op zaterdag 5 januari organiseert het IVN Wijhe-Olst een adventure tocht 
voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. We starten om 13:00 uur op de 
parkeerplaats bij de steenfabriek in Fortmond (Fortmonderweg 18) en 
gaan dan de uiterwaarden in. Op deze struintocht doe je allerlei 
activiteiten midden in de natuur. Breng dus je speurneus mee, doe 
waterdichte schoenen of laarzen aan en neem warme kleren mee. De 
tocht duurt tot 15:00 uur. Kosten € 3,50 per kind. 
Heb je zin in dit avontuur, meld je dan voor 2 januari 2019 aan via  
jeugd#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. 

Salamander 

mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma
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Winterwandeling Luttenberg 

Op zondag 6 januari 2019 organiseert IVN Raalte samen met 
Landbouwmuseum de Laarman in Luttenberg de jaarlijkse 
winterwandeling. De routes van ongeveer 5, 12 of 18 kilometer voeren 
langs de mooiste plekjes rondom Luttenberg.  
De wandelaars aan de korte wandeling worden met de Pipo 
teruggebracht naar museum de Laarman. 
Start vanuit museum de Laarman is tussen 9:00 en 13:00 uur. 
Kosten € 3,- pp. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
 
 

Van het bestuur 
Terug- en vooruitblik 
De werkgroepen hebben het afgelopen jaar weer veel werk verzet. 
Zichtbaar en minder zichtbaar. Er is weer flink gewerkt in het landschap. 
Wilgen zijn geknot en meidoornhagen afgezet, zoals we dat graag zien in 
ons mooie Sallandse landschap. Nestkasten zijn gecontroleerd, vogels 
geteld, padden overgezet, de heemtuin onderhouden. We hebben in 
november een goed bezochte en boeiende lezing gehad over de 
Oostvaardersplassen, om maar een paar zaken te noemen.  
Helaas is de omschakeling naar het innen van de contributie door het 
landelijk bureau bepaald niet vlekkeloos verlopen. We gaan ervan uit dat 
dat de volgende keer beter verloopt. 
Het afgelopen jaar is ons zeer gewaardeerd (bestuurs)lid Gerard Schulten 
helaas overleden. Een deel van zijn werkzaamheden is gelukkig door 
anderen weer opgepikt. 
In het komend jaar gaan we onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is 
de Grutto digitaal uit te brengen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden 
om voor de padden een meer structurele oplossing rondom Onder de 
Gelder te realiseren. Ook willen we in 2019 terugblikken op het 
stadsvogelconvenant dat in 2012 is afgesloten tussen de gemeente Olst-
Wijhe, Salland Wonen en IVN de Grutto. Is het doel bereikt? 
 

Namens het bestuur wens ik U allen een mooie kerst toe en een gelukkig 
nieuwjaar. En ik spreek de wens uit dat we met elkaar eens kijken wat we 
anders kunnen doen, op weg naar een meer duurzame samenleving. Bv 
geen groente of fruit in driedubbele plastic verpakking meer kopen. Elke 
stap is er een en is dus de moeite waard! 
Langs deze weg wil het bestuur graag iedereen bedanken voor zijn/haar 
inzet. 
 
Hanny van der Werff, voorzitter. 
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Voor de jeugd 
De egel 

“Kijk, onder de heg, daar loopt een stekelvarken!” 
”Huh, een stekelvarken? Een egel bedoel je!” “Ja, mensen vergissen zich 
wel eens in de naam. Egels en stekelvarkens hebben allebei stekels. 
Maar het zijn echt ander dieren. Ze zijn zelfs geen familie. Het 
stekelvarken leeft in warme landen zoals Afrika. Het is een groot 
knaagdier en familie van de cavia. Hij eet vooral planten, zaden en 
wortels. Vega dus. Egels horen bij de insecteneters. Net als de mol en de 

spitsmuis. Zij eten liever vlees. 
 

Je hebt valst wel eens een egel 
gezien. Wat is zijn grootste 
hobby? Kan hij zwemmen? Hoe 
hard rent een egel? En… 
waarom moet hij zo nodig in 
winterslaap? 

Als je een egel ziet scharrelen, hangt zijn buik bijna op de grond. Het lijkt 
of hij minipootjes heeft. Maar ze zijn langer dan je denkt. Dat zie je als hij 
een sprintje trekt. Hoog op de pootjes – zo’n 10 cm lang – spurt hij weg. 
Topsnelheid: 2 meter per seconde! Die snelheid houdt hij niet lang vol, 
maar toch…. wie had dat gedacht? 

Een egel drinkt vaak bij 
een vijver. Soms zie je 
hem een rondje 
zwemmen. Dat kan hij 
goed. Maar als de oever 
steil en glad is, loopt het 
slecht af. Een oever 
moet schuin omhoog 
lopen, anders komt hij 
niet op de kant en 
verdrinkt hij. Arme egel. 

Overdag ligt een egel meestal te slapen of te suffen. Maar, als het donker 
wordt, komt hij in actie. Hij heeft dan honger! Hij woelt met zijn snuit 
tussen mos en bladeren. Beestjes ruikt hij op afstand, zelfs een paar cm 
onder de grond. Hij eet veel kevers en andere insecten. Hij lust ook 
wormen rupsen en slakken met als snack een paddenstoel, bes of noot. 
Tussendoor doet hij ’s nachts nog een paar dutjes.  
 

Als het koud wordt aan het eind van het jaar, dan gaat de egel in 
winterslaap. Er is te weinig eten en zijn stekeljas is niet warm genoeg. Zijn 
slaapplek? In een oud hol of een schuur, onder een struik of een berg 
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takken. Zijn bed is van gras, mos en bladeren. Hij sleept alles in zijn bek 
er naartoe. Hij kruipt er middenin.  
Voordat de winterslaap begint, moet de egel veel eten. Hij moet dik en vet 

worden. Help hem met een 
bordje kattenvoer, 
meelwormen of pinda’s in de 
dop. Geef hem water. GËËN 
MELK want daar krijgt hij 
diarree van. Is hij in 
winterslaap dan daalt zijn 
temperatuur, ademhaling en 

hartslag. Zijn lijf staat op de spaarstand. Vet zorgt dat hij in leven blijft. Hij 
valt dan flink af, want het vet raakt langzaam op. Als hij in april wakker 
wordt, is hij broodmager. Hij vergaat van de honger. Het eerste wat hij 
dan doet: eten zoeken! 
Ook dan kun je helpen 
met wat voer. 
 

Bij gevaar rolt een egel 
zich op. Zo beschermt 
hij zijn kop, buik en 
pootjes. Daar groeien 
geen stekels. Veel 
dieren eten zo’n prikbal 
niet. De das, de vos en 
de bunzing wel. Hun lukt het om de prikbal open te wrikken. 
Die duizenden stekels beschermen een egel niet tegen vlooien en teken. 
Bijna elke egel heeft ze. Hij kan ertegen, zolang het er niet te veel zijn. 
Zie je midden in de winter een egel? Wie weet werd hij wakker van de 
honger. Vooral jonge egels overleven de winter niet. Bel de egelopvang. 
Die vertelt wat je kunt 
doen. 
 

Maak in de 
kerstvakantie een egel! 
Tekenen, knutselen, 
plakken en knippen. 
En hiernaast staat een 
winternest. Daarin kun 
je ook een egel 
tekenen. 
 

Bron: Het Limburgs 
Landschap. 
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Heemtuinplant uitgelicht 
Stinzenplanten 

In Veermans Hof IJsselflora is een Stinzenhoek. Over Stinzen doen 
verschillende verhalen de ronde. Een Stins is een Middeleeuwse 
verdedigbare bewoonbare toren in Friesland. Het Friese woord “stins” 
betekent steenhuis. Veel van die steenhuizen zijn later opgegaan in grote 
landhuizen die ook wel “…state” genoemd worden. Ook in Oost Friesland 
in Duitsland staan van die steenhuizen.  
In Friesland in Veenwouden staat nog een middeleeuwse Stins, de 
Schierstins. In Duitsland in Bunde de Bunderhee. Ook in Groningen staat 
een steenhuis in het dorpje Niebert. In Groningen worden de verder 
ontwikkelde steenhuizen “borg” genoemd. 
Bij deze stinzen werden tuinen aangelegd met gekweekte planten. Het 
stinzenmilieu is tot stand gekomen door jarenlange invloed van de mens: 
spitten, schoffelen, harken en toevoeging van meststoffen. Daardoor is de 
bodemstructuur luchtig. In deze tuinen werden veel bolgewassen 
aangeplant: Sneeuwklokjes, narcissen, bostulpen, boshyacinten en 
winterakonieten. Daarnaast bijvoorbeeld ook daslook, holwortel, 
voorjaarshelmbloem en herfsttijloos. Deze planten kunnen in het voorjaar, 
onder invloed van de zon, heel snel tot bloei komen. Dan zijn er namelijk 
nog geen bladeren aan de bomen en krijgen ze genoeg zon en bloeien ze 
al voor er blad aan de bomen is. 
 

Winterakoniet  
Een van de eerste bloeiende soorten in de vroege lente, soms al tijdens 
een zachte winterperiode, is de winterakoniet, Eranthis hyemalis (L.) 
Salisb, uit de Ranonkelfamilie. Deze stinzenplant is te vinden op 

buitenplaatsen in de 
loofbossen. 
Aan de ondergrondse 
knolvormige 
wortelstokken 
ontspruiten stengels 
met enkel een blad of 
stengels met een 
bloem. Het blad aan de 
gladde stengel is 
handvormig, diep 
ingesneden of gedeeld. 

Onder de gele bloem zit een krans van drie eveneens diep ingesneden 
bladeren; ze lijken een omwindsel te vormen. 
De fraaie bloemen hebben 6 bloemdekbladen die geel van kleur zijn. Een 
onderscheid in kelk en kroon is niet te maken. De bloemdekbladen 
hebben tuitvormige honingbakjes. Vliegen, wespen en korttongige bijen  

Winterakoniet                 © A. v.d. Veen 
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zijn de normale bezoekers van de bloemen van winterakoniet, maar 
gezien de bloeitijden zal er weinig insectenbezoek plaatsvinden; alleen op 
warme zonnige dagen tijdens een zachte winter en de zeer vroege lente 
is dat mogelijk. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

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. 
 

Met de torenvalk is het inmiddels zo: er staat al jaren een prachtige 
nestkast op een paal, met de juiste afmetingen, compleet met latten 
ervoor, zodat er geen andere vogels in willen broeden. Leuk om de 
jongen op een rijtje in de opening van de kast te zien zitten. Enkele jaren 
hebben ze er gebroed en ieder jaar kwam er maar één jong uit. Het was 
niet moeilijk te raden waarom er niet méér jongen groot werden. In de tijd 
dat de eieren gelegd werden, kwamen elke dag twee kraaien op bezoek. 
De torenvalk verdedigde zijn nest tot het uiterste en ging achter de ene 
kraai aan. De andere kraai had dan rustig de tijd om het pas gelegde ei uit 
het nest te halen. Voordat het nest vol is, gaat de vogel er niet op zitten 
en dan kan een kraai het ei pakken. Dat ging zo door totdat een laatste ei 
gelegd werd en het vrouwtje erop ging zitten om te broeden. Dan lieten de 
kraaien het nest blijkbaar met rust. En zo kwam er steeds maar één jong 
groot.  
 

Leonieke Kruit. 
 

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
De roep van de grutto of de veldleeuwerik, hoe vaak hoor je die nog? En 
heb je wel eens een gentiaanblauwtje of een bont dikkopje zien 
fladderen? Er is maar weinig nodig of deze vogels en vlinders worden 
bijgeschreven op de lijst van verdwenen dieren in Nederland. Helaas is 
dat een snelgroeiende lijst: de afname van de rijkdom aan dieren en 
planten in ons land voltrekt zich in hoog tempo. Wetenschappers 
kwalificeren het verlies aan biodiversiteit de laatste decennia als 
‘dramatisch’. 
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Gezonde leefomgeving 
De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen 
en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, 
wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem 
en hebben de handen ineengeslagen. 19 partijen, waaronder de Natuur 
en Milieufederaties, verenigden zich in ‘Samen voor biodiversiteit’ en 
werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met maar één 
doel: een rijker Nederland. 
 

Gevarieerde natuur, gezonde landbouw 
Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan we voor een Nederland waar 
rijke biodiversiteit de natuur gevarieerder en de landbouw gezonder 
maakt. Waar mensen genieten van een prachtig en divers landschap en 
waar supermarkten en boerenwinkels consumenten bedienen met een 
breed aanbod producten dat zijn oorsprong heeft in dat landschap. 
Meer info hierover vind je op de site natuurenmilieuoverijssel.nl. Daar 
staat o.a. de folder ‘Samen naar één Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ 
waarin staat waar we in 2030 willen zijn:  
 

Bron: Natuur en Milieu Overijssel. 
 
 

Meld invasieve soorten!  
De tijd dat de verspreiding van 
organismen zich beperkte tot hun 
oorspronkelijke continent is al lang 
voorbij. Door schepen, vliegtuigen, 
handel, aanleg van nieuwe kanalen, 
etc. bereiken soorten tegenwoordig 
continenten of gebieden die voorheen 
onbereikbaar waren. Dit heeft allerlei 
gevolgen voor de inheemse flora en fauna en de samenstelling van 
ecosystemen. Sommige exoten zijn invasief en daarom ongewenst, b.v. 
de Waterteunisbloem. 
 

Signaleringsproject Exoten 
Het ministerie van EZ wil een goed beeld krijgen van de verspreiding van 
exotische planten en dieren in Nederland. Daarom is het 
Signaleringsproject Exoten gestart op initiatief van het Team Invasieve 
Exoten. Het project heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren, uit te 
kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarneming.nl of 
Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant voor 
terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers 

Waterteunisbloem 

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2018/10/Folder-Deltalpan-Biodiversiteitsherstel-handout-losbladig-def.pdf
http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
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en beleidsmakers in Nederland. Dus, heeft u een invasieve exoot gezien? 
Meld het via Waarneming.nl of Telmee.nl! 
 
Bron: KNNV. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 september – 1 december 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. 
De Romeinse cijfers IX en X en XI staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 
Boomklever: 9-VIII BvL (1); 10-VIII BvL (1). 
Oeverloper: 1-IX Hengforder waarden (2); 13-IX Hengforder waarden (1); 
27-IX Hengforder waarden (1). 
Grauwe vliegenvanger: 1-IX Hengforder waarden (2). 
Casarca: 1-IX 
Hengforder waarden 
(1); 13-IX Hengforder 
waarden (2); 25-IX 
BuW (25) (foto); 27-IX 
BuW (5); 22-X BuW 
(2); 24-X BuW (2); 27-X 
BuW (2); 5-XI BuW (9); 
12-XI BuW (11). 
Zeearend: 3-IX BuW 
(1) hoog overvliegend; 
12-XI BuW (1) 
overvliegend goed in 
beeld. 
Boomvalk: 3-IX BuW (1). 
Grote zilverreiger: 1-IX Hengforder waarden (20); 2-IX DuW (13); 13-IX 
DuW (10); 20-IX DuW (2); 29-IX Hengforder waarden (3); 10-X DuW (3); 
13-X DuW (3); 13-X Hengforder waarden (2); 13-X Holstweg (2); 27-IX 
BuW (12); 1-X BuW (25); 27-X BuW (12). 
Buizerd: 1-IX Olst Rijksstraatweg Zuid (2); 8-IX Olst, Ketelgatstraat (2); 
13-IX Hengforder waarden (1); 10-X DuW (1); 17-X BvL (2); 3-IX BuW (3); 
27-IX BuW (3). 
Sperwer: 3-IX Boskamp, Boerkampweg (1). Sperwer grijpt tortelduif; 17-
IX Boskamp, Dahliastraat (1); 27-IX Olst, Rijksstraatweg (1); 2-X (1) zit 

Casarca’s                © M. Berendsen 

http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
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gedurende een half uur op voedertafel in de motregen; 11-XI Olst, 
Kleistraat (1); 18-XI Wijhe, Veerstraat (1) in tuin met duif (foto’s). 
Lepelaar: 2-IX DuW (2);13-IX Hengforder waarden (2); 21-IX BuW (2); 
27-IX BuW (3); 30-IX BuW (2); 1-X BuW (1). 
Grutto: 5-IX BuW (1). 
Steenuil: 10-IX Olst, bij het Vriendenerf aan de Ringmus (1), roepend 
rond 21.00 uur. 
Tjiftjaf: 13-IX Olst, de Meente (1). 
Putter: 13-IX Olst, de Meente (ca. 30); 2-XI Olst, volkstuinen (2). 
Grote bonte specht: 19-IX BvL (1); 25-X BvL (1). 
Visarend: 2-IX DuW (1); 20-IX DuW op paal bij kijkhut (1) aan zijn 
vismaaltijd; 10-X DuW (1); 13-X DuW (1). 
IJsvogel: 2-IX DuW (2); 20-IX DuW (1); 27-X DuW (3); 8-XI Wijhe, 
Soestwetering bij stuw (1). 

Witgatje: 2-IX DuW (1); 27-IX 
DuW (2); 29-IX DuW (2); 10-X 
DuW (2);  
13-X DuW (2); 20-X DuW (1); 
15-XI Hengforder waarden (2).  
Kuifeend: 20-IX DuW (6); 27-
IX DuW (4); 6-X DuW (6); 10-X 
DuW (3); 13-X DuW (2). 
Fuut: 20-IX DuW (6); 27-IX 
DuW (8); 06-X DuW (8). 
Kramsvogel: 22-IX Olst, de 
Meente (ca. 30); 24-X BuW in 
de struiken (35); 2-XI Boskamp, 
Dahliastraat (ca. 10); 11-XI 
Fortmond Roetwaarden (5). 
Boerenzwaluw: 22-IX Olst, de 
Meente (ca. 200). 
Aalscholvers: 27-IX BuW (ca. 
800); 1-X BuW (100); 17-X 
BuW (100) overvliegend; 27-X 
BuW (200); 11-XI Fortmond, 
Roetwaarden (ca. 100). 
Wintertaling: 27-IX Hengforder 
waarden (2); 29-IX Hengforder 
waarden (1); 20-X Hengforder 
waarden (5). 

Slobeend: 1-X BuW (paartje met een groot jong); 11-XI Fortmond, 
nieuwe watersleuf (1); 14-XI Fortmond, nieuwe watersleuf (10). 
Slechtvalk: 3-X DuW bij Fortmond (1) op de schoorsteen, 8-XI BvL (1);  
9-XI BvL (1). 

Sperwer met duif              © M. Berendsen 
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Sprinkhaanrietzanger: 5-X DuW gehoord. 
Dodaars: 6-X DuW (2); 10-X DuW (2); 13-X DuW (3); 8-XI Wijhe, 
buitengebied, in de wetering naast de Rietbergweg (9). 
Graspieper: 7-X BuW (7). 
Raaf: 9-X in en om De Gelder, eerste bos (meerdere), ’s ochtends bijna 
dagelijks. 
Huiszwaluw: 10-X Wijhe, Nijlandstraat (10) vliegen nog boven ons huis. 
Boomkruiper: 13-X DuW (bij kijkhut) (2). 
Kiekendief: 14-X wetering Liederenmolenbroek (4). 
Torenvalk: 14-X wetering Liederenmolenbroek (4). 
Krakeend: 20-X DuW (10). 
Bosuil: 21-X BvL gehoord vanaf richting Groot Hoenlo. 
Nonnetje: 24-X BuW (1 man). 
Zanglijster: 27-X BvL (1). 
Mandarijneend: 27-X park in Wijhe (1 man) tussen de andere eenden.  
Rode wouw: 1-XI Wijhe, Daslever, de Bedoening (1). 
Groene specht: 2-XI Olst, volkstuinen (1). 
Smient: 4-XI Boerhaarseweg, 
Soestwetering (3); 14-XI Fortmond, 
nieuwe watersleuf (ca. 80). 
Goudhaantje: 8-XI Wijhe, tuin 
Akkerwinde (1v) vloog tegen het raam. Na 
een tijdje vloog ze toch nog weg! (foto). 
Fazant: 8-XI Fortmond, op een akker 
tussen Fortmonderweg en IJssel 
(1 haan/4 hennen). 
Spreeuw: 10-XI Duursche waarden (ca. 
800). 
Koperwiek: 21-XI BvL (2); 25-XI BvL (4); 26-XI BvL (4); 27-XI BvL (5); 28-
XI BvL (5), tot nu toe elke dag. 
 

De waarnemingen zijn gedaan door: Marijke Berendsen, Alfons Wiegink, 
Jan Klungers, Margriet Heuvelink, Elly Luttikholt, Willem de Boer, Elly 
Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Liesbeth van Wijhe. 
 

Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Wist u dat ….. 
het boek Bedreigde vogels in Nederland is verschenen? Het is 
geschreven door Robert Kwak, Ruud van Beusekom, Ruud Foppen, Jip 
Louwe Kooijmans, Kees de Pater. Voor veel vogelsoorten is de situatie 
somber, maar er is hoop! Zo blijkt uit dit boek.  

Goudhaantje   © L. v. Wijhe 
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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  

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:stadsvogel@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:excursies@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:excursies@ivn-wijhe-olst.nl


  

 
Advertentieruimte in de Grutto voor ??? 

 

Hele pagina € 35,- per jaar 
Halve pagina € 25,- per jaar 
Kwart pagina € 20,- per jaar 

 

Informatie: Michiel Faber, penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 

 

 
 

 

 

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 

 

 
 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl


  

 

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. 

 

 

 

 


