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

Lidmaatschap 
De contributie (€ 18,00) wordt geïnd door het landelijke bureau van IVN. 
Dat zorgt voor een factuur of de contributie wordt via een automatische 
incasso afgeschreven. Betaling van de jaarlijkse donatie gebeurt nog wel 
rechtstreeks aan IVN Wijhe-Olst. Als u geen toestemming voor 
automatische incasso heeft afgeven kunt u de donatie (minimaal € 9,50) 
overmaken op bankrekeningnummer: NL32 RABO 0373 0240 37 t.n.v. 
IVN de Grutto, Herxen 14, 8131 PG Wijhe.  
U dient 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 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl


 2 

Van de redactie 
Het is net half februari en het lijkt wel lente! Het eerste warmterecord van 
2019 is zelfs een feit. In De Bilt werd de warmste 16 februari ooit door het 
KNMI daar gemeten: het werd 13,3 graden. En het blijft nog even veel te 
warm voor de tijd van het jaar met temperaturen van rond de 13 graden! 
Volgens het langjarig gemiddelde is de normale temperatuur overdag 
tussen de 5,4 en 6,5 graden en ’s nachts rond het vriespunt! Als dit geen 
klimaatverandering is?! De afgelopen weken was er veel in het nieuws 
over het klimaatakkoord. Het grote doel van dit akkoord is 
klimaatverandering tegengaan. Daarom willen we in Nederland in 2030 
bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 
1990 deden. Ga jij je daar ook voor inzetten? 
Het eerste nummer van dit nieuwe jaar laat zien wat een grote groep 
vrijwilligers het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan voor de natuur in de 
gemeente Olst-Wijhe. Dat lees je in de jaarverslagen van de 
werkgroepen. En je vindt op de volgende pagina het overzicht van de 
activiteiten in de rest van dit jaar. Zoals de algemene ledenvergadering 
die er weer aan komt op 27 maart. Kom jij ook? Er staat een erg 
belangrijk punt op de agenda! En daarna volgt een presentatie van de 
nieuwe IJsselboswachter! 
 

Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer.  
Tot ziens op een van 
onze activiteiten!  
 

Marth van Roy. 
 
 

We zijn dringend op zoek  
naar 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.  
Verder zijn we op zoek naar iemand die het jaarprogramma activiteiten op 
zich wil nemen.  
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.  
 
 

Activiteiten 
Over alle hierna genoemde 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 en huis-aan-

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

grutto-wijhe-olst. Daar vind je ook de 

Grutto maar dan met plaatjes in kleur. 

https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-doel-van-het-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-doel-van-het-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-doel-van-het-klimaatakkoord
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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.  

 

Idee of begeleiding excursie of wandeling  

Heb je zelf 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. 
 

 

Datum 2019 Activiteit Locatie Trekker 

Za 9 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 16 maart  
NL Doet, heemtuin 
voorjaarsklaar maken 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

Woe 27 maart   ALV + boswachter SBB   
Het Langhuus, 
Wijhe 

Hanny 

Za 30 maart 
(reserve 6 april)  

Padden overzetten 
jeugd  

Onder de Gelder 
Herman, Margriet, 
Anne 

Ma 1 april  Vogelzangwandeling  Wijhe Jan Klungers 

Vr 19 april 
Voorjaarsbloeiers, 
Stinzenplanten, 
rondleiding 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora 

Annet 

7 april t/m juni  Uilententoonstelling Infocentrum  Hans  

April / mei  
Braakballen pluizen voor 
de jeugd 

Infocentrum  Michiel en Linda 

Ma 8 april  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

Ma 15 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

Ma 29 april  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

Ma 6 mei  Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

Ma 13 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

Ma 20 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

15 of 16 juni 
Voorjaars- of tuinen-
fietstocht 

 Gerard Overmars 

Vr 14 –  
zo 16 juni 

Slootjesdagen jeugd Infocentrum  Michiel en Linda 

Vr 5 juli 
Jan Veerman 
rondleiding + rondleiding 
Historische vereniging 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora + 
Wijhe 

Annet, Historische 
vereniging  

Aug/sept Rondleiding De Haere De Haere, Olst Hanny 

Zo 6 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

Za 12 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 2 november 
Landelijke 
Natuurwerkdag 

 Annet 

November  
Lezing Wolven in 
Nederland  

 Jaap 

Za 9 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 14 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
mailto:jcvdwerff@gmail.com
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Landschapsonderhoud 

Op 9 maart 2019 gaat de werkgroep Landschapsonderhoud dit seizoen 
voor de laatste keer weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten. 
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 2019 vindt weer de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze begint om 19:30 uur in het 
Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe.  
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 
Presentatie boswachter Staatsbosbeheer 

Op woensdag 27 maart 2019 (na de ALV) zal Jeroen den Hartog, 
boswachter van Staatsbosbeheer, ons iets vertellen over zijn 
werkzaamheden als boswachter, hoe het beheer wordt gevoerd en welke 
ontwikkelingen er zijn. En natuurlijk ook wat de bijzonderheden van de 
IJsselstreek zijn qua flora en fauna. Jeroen is hier vorig jaar begonnen als 

© Willem.Blom 

mailto:oegeverhagen@planet.nl
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boswachter. Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
elkaar. De presentatie is in het Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe en 
begint om 20:45 uur. 
 
Bezoek de heemtuin 

Ook in 2019 kun je weer een ommetje maken door heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora. De heemtuin is al vanaf 1 januari elke dag geopend. Vanaf 
16 maart zullen de eerste naambordjes er weer staan. Vanaf deze tijd 
komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. Het lenteklokje, 
voorjaarshelmbloem en de wilde narcis, longkruid en winterakoniet fleuren 
de tuin dan al weer helemaal op. Ook het maarts viooltje, het speenkruid 
en de holwortel zijn vast al weer in bloei te vinden. Je kunt er vrij 
rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet je niet je naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Werken in de heemtuin: oproep vrijwilligers 

Op 16 maart 2019 opent heemtuin Veermans Hof IJsselflora weer haar 
hek voor bezoekers. Dat betekent dat er vanaf die datum weer aan 
onderhoud moet worden gedaan. We hebben een aantal vrijwilligers, 
maar meer handen zijn altijd welkom! Vooral sterke!  
 

De heemtuin heeft zich weer ingeschreven voor NL 
Doet, de vrijwilligersdag die altijd in maart in het hele 
land georganiseerd wordt. Kijk voor info over deze 
dag op: www.nldoet.nl. Voor NL Doet zijn we op zoek 
naar mensen die ons op zaterdag 16 maart willen 
komen helpen de heemtuin voorjaarsklaar te maken. Zie onze oproep op 
de site www.nldoet.nl. Tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken koek 
en taart! De werktijd is van 9.00-12.00 uur. 
 

Vanaf 21 maart zijn er elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur mensen 
aan het werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond wordt er gewerkt 
vanaf 3 april 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 in de heemtuin 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!. 

http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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Rondleidingen heemtuin  
Ook dit jaar zijn er rondleidingen in onze heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleidingen wordt u 
door een gids meegenomen door de heemtuin en worden de verhalen 
achter de bloemen en planten verteld. 
De eerste rondleiding is op vrijdag 19 april en zal in het teken staan van 
voorjaarsbloeiers. De aanvangstijd is 19.00 uur en de rondleiding duurt 
ongeveer 1 uur. U hoeft zich niet van tevoren 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. 
 
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: Maandag 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, 13 en 20 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 

Nachtegaal 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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dus graag dat je het me per mail - j.klungers#planet.nl - laat weten als je 
mee wilt doen.  
 
 

Jeugdactiviteiten 
Padden overzetten 

In het voorjaar, als de temperatuur stijgt, trekken in Wijhe bij Onder de 
Gelder padden vanuit hun winterleefgebied naar het dichtstbijzijnde water 
om daar eitjes af te zetten en deze te bevruchten. Omdat ze een drukke 
weg moeten oversteken, helpen wij ze daar mee door in de berm 
schermen te plaatsen met daar naast opvangemmers. Vanuit die 
opvangemmers brengen we padden vroeg in de ochtend veilig naar het 
water. 
Op zaterdagmorgen 30 maart 2019 kunnen kinderen in de leeftijd van 
6 tot 13 jaar meehelpen bij het controleren van de emmers en het 
overzetten van de padden. Als het te koud is, dan wordt de activiteit 
verplaatst naar zaterdagmorgen 6 april.  
Vanwege het drukke verkeer vragen wij of een van de (groot)ouders van 
jonge kinderen ook bij de activiteit aanwezig is. 
 

Doe je mee, dan graag per mail opgeven bij paddentrekwijhe#gmail.com 
of bellen naar Margriet Heuvelink, tel. 0570–52 45 94. Na opgave krijg je 
bericht waar en hoe laat je aanwezig moet zijn. 
 

Braakballen pluizen 

IJsselnatuurkids: In april of mei kun je weer meedoen met braakballen 
pluizen. Hou onze website, facebook en de huis-aan-huisbladen in de 
gaten voor de exacte datum.  
Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief via 
jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. 
Hulptroepen zijn ook 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.  
 
 

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.  

mailto:j.klungers@planet.nl
mailto:paddentrekwijhe@gmail.com
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
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Zo kun je er bijvoorbeeld informatie vinden over cursussen over vlinders 
wilde planten, insecten en vogels.  
Zie knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma. 
 
 

Van het bestuur 
In het eerste nummer van de Grutto van dit jaar staan weer de 
jaarverslagen van alle werkgroepen. Er is zoveel werk verzet met veel 
enthousiasme en plezier. Als vereniging, en met name de werkgroepen, 
leveren we een belangrijke bijdrage aan natuur en landschap in onze 
eigen omgeving. Daar kunnen we trots op zijn! Ieders steun, in welke 
vorm dan ook, is van harte welkom! 
 

Hart voor Salland 

In het kader van de actie Hart voor Salland hebben we ook dit jaar weer 
een bedrag van de Rabobank ontvangen, namelijk € 207,-. Met dank aan 
degenen die een stem aan ons hebben gegeven! 
 

Inning contributie 

De contributie wordt inmiddels door het landelijk bureau geïnd. De 
omschakelijking is helaas niet geheel probleemloos verlopen. We gaan 
ervan uit dat het dit jaar goed gaat. Als lid krijg je een factuur of het 
bedrag wordt via een automatische incasso geïncasseerd. 
 

Grutto per email 

Dit jaar willen we een begin maken met het per email versturen van de 
Grutto. De Grutto blijft er (voorlopig) hetzelfde uitzien, alleen krijg je het 
blad dan als bijlage bij een email. Op deze manier willen we met name 
kosten besparen. Dus, wil je de Grutto liever per mail ontvangen, stuur 
dan een mail naar penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl of redactie#ivn-wijhe-
olst.nl. Degenen die op korte termijn reageren krijgen het komende 
nummer al digitaal. 
 

Hanny van de Werff, voorzitter. 
 
 

Voor de jeugd 
De spreeuw 

Spreeuwen zijn druktemakers. Ze kwetteren, fluiten 
en piepen. Ze kletsen samen heel wat af. En…. Ze apen de gekste 
geluiden na. Denk je dat je een kikker hoort, zit er een spreeuw te 
kwaken. Hoor je een wekker afgaan of een mobieltje… houdt een 
spreeuw je voor de gek. Ook doen ze andere vogels na. Dan hoor je 
ineens een haan kraaien! Spreeuwen zie je in tuinen en parken, bossen 

http://www.knnv.nl/zwolle/activiteiten-programma
mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
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en velden. Overal in ons land. Ook op treinstations lopen ze stap stap 
stap tussen de reizigers door. Ze zoeken wat lekkers op het perron. 

In de winter herken je spreeuwen aan 
hun zwarte veren met witte spikkels. 
Hun snavel is zwart. In de lente en 
zomer hebben spreeuwen een gele 
snavel. Ze zijn dan veel minder 
gespikkeld en hun zwarte veren 
glanzen prachtig paars-blauw-groen. 
Vooral als de zon erop schijnt. Weet je 
niet zeker of het een spreeuw of een 
merel is? Een spreeuw is slanker en 
heeft een kortere staart. En hij loopt 
anders. Stap voor stap, eerst het ene 

pootje, dan het andere. Een merel hipt altijd: met twee pootjes tegelijk. 
Wie is de merel en 
wie is de spreeuw?  
Spreeuwen prikken 
driftig met hun 
snavel in de grond. 
Op zoek naar 
wormen en 
insecten. Ze zijn gek 

op emelten en ritnaalden. Gekke namen hé? Nooit van gehoord? Emelten 
komen uit de eitjes van een langpootmug. Ritnaalden 
kruipen uit de eitjes van een 
kniptor. Het zijn larven die op 
rupsen lijken. Ze zitten in de grond 
tot ze een langpootmug of kniptor 
worden. Spreeuwen eten heel 
veel emelten en ritnaalden. Ze 
lusten ook brood, bessen en ander fruit. Als een 

zwerm spreeuwen een kersenboom ontdekt, is de boom in een tel 
geplunderd. Weg alle kersen!  
Spreeuwen maken in de lente hun nest. In de holte van een boom, onder 
dakpannen, in een nestkast…. Het vrouwtje legt meestal vijf of zes licht 
blauwgroene eieren. Binnen twee 
weken worden de jonkies 
geboren. Hun snavels staan wijd 
open. Met knalkleuren: een gele 
rand en oranjerood in de keel. Zo 
laten ze pa en ma weten: hier de 
emelten en ander lekkers 
inproppen aub!  
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Na drie weken vliegen de jonge spreeuwen het nest uit. Ze bedelen en 
worden nog een tijdje gevoerd. De eerste maanden hebben ze grijsbruine 
veren.  
Als het broeden voorbij is, zoeken spreeuwen elkaar op. Ze zwermen 
rond, op zoek naar eten. In de loop van het jaar worden die zwermen 
steeds groter. Voor het slapen gaan, vliegen ze naar hun vaste 
slaapplaats. Je ziet dan 
duizenden spreeuwen als een 
donkere wolk rondvliegen. 
Steeds verandert die wolk van 
vorm. De spreeuwen buitelen 
door de lucht. Je snapt niet hoe 
ze dat kunnen. Elke keer duiken 
er spreeuwen omlaag: in het 
riet, in de struiken of bomen. Tot 
ze allemaal een slaapplek 
hebben. En dan is het opeens 
…..sttttt….stil. 
 

Spreeuwen-weetje: Spreeuwen eten bessen. Overrijpe bessen gaan 
gisten en dan ontstaat er alcohol. Als spreeuwen veel overrijpe bessen 
eten, worden ze dronken. Ze staan dan te wankelen op hun pootjes. Heb 
je dat wel eens gezien? 
 

Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Uitnodiging en agenda ALV 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 
27 maart 2019 en begint om 19:30 uur in het Langhuus te Wijhe. 
 

Stukken die betrekking hebben op deze vergadering (*) vindt u in deze 
Grutto, behalve het verslag van de jaarvergadering op 28 maart 2018. Dat 
verslag staat in Grutto nr. 2 van 2018. De financiële stukken zijn op 27 
maart in te zien. 
 

AGENDA 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag jaarvergadering van 28 maart 2018 (zie Grutto 2 uit 2018). 
3. Bestuursmutaties: Door het overlijden van Gerard Schulten is er nóg 
een vacature ontstaan in het bestuur, naast de al bestaande vacature. 
Volgens de statuten worden de leden van het bestuur gekozen en 
benoemd voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden kunnen een keer 
worden herbenoemd. Het vinden van bestuursleden blijkt erg moeilijk te 
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zijn. Jaap Gerkes is al in 2010 benoemd, Hanny van der Werff in 2011 en 
Ronald Boerkamp in 2012. Zij zitten inmiddels dus al 9, 8 en 7 jaar in het 
bestuur. Zowel Hanny als Jaap hebben aangegeven om bij de volgende 
jaarvergadering in 2020 te willen aftreden. Het bestuur wil daarom graag 
het komende jaar met haar leden in discussie gaan over hoe verder te 
gaan als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden. 
4. Verslagen bestuur en werkgroepen: 

4.1. Jaarverslag secretaris 2018.* 
4.2. Jaarverslagen werkgroepen 2018.* 
4.3. Financieel jaarverslag 2018. 
4.4. Kascontrolecommissie. 

5. Financiën: Begroting 2019. 
6. Benoeming kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie 2019 bestaat uit Oege Verhagen en Willem 
Denekamp. Reserve lid is Ine de Groot. Oege treedt af en voor hem 
moet een ander reservelid worden benoemd. 

7. Rondvraag en sluiting. 
 

PAUZE 
 

20:45 u Presentatie boswachter IJsseluiterwaarden. 
Boswachter Jeroen den Hartog neemt ons mee naar 
de dynamische natuur in de IJsselvallei in Olst-
Wijhe, waar de IJssel vrij spel krijgt en de 
bemoeienis van de mens tot een minimum wordt 
beperkt.  
 

We rekenen op een grote opkomst!  
 

Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Verslag secretaris 2018 
IVN Bestuur 
In 2018 is het bestuur bij elkaar geweest op 16 januari, 19 september en 
3 december. Daarnaast is er regelmatig contact geweest via de mail en 
telefoon. De vergaderingen waren bij een van de bestuursleden thuis. 
De bezetting van het bestuur is minimaal. Zoals is afgesproken met de 
werkgroepen zijn de coördinatoren van de werkgroepen ook in 2018 weer 
betrokken bij de bestuursactiviteiten wat een taakverlichting voor het 
bestuur betekent. Er is overlegd op 2 februari, 13 juni en 10 oktober. 
Toen hebben wij weer gebruik gemaakt van de vergaderfaciliteiten van de 
Zorgboerderij Het Hamel in Wijhe. Deze zorgboerderij biedt dagverzorging 
aan ouderen. Als tegenprestatie verzorgt de werkgroep Landschaps-
onderhoud het knotten van de wilgen op het terrein van Het Hamel. 
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Het bestuur bestond in 2018 uit: Hanny van der Werff, voorzitter; 
Jaap Gerkes, secretaris; Michiel Faber, penningmeester; Ronald 
Boerkamp, lid en er is een vacature voor twee leden. 
In augustus 2018 bereikte ons het droeve bericht dat ons bestuurslid 
Gerard Schulten was overleden. Vanwege zijn enorme kennis van flora en 
fauna zullen wij hem in IVN Wijhe-Olst en in het bestuur missen. Ik wil 
hierbij graag verwijzen naar het in memoriam van Hanny van der Werff in 
De Grutto nummer 2018-3. 
 

Leden 
Op 31 december 2018 bestond IVN Wijhe-Olst uit 156 hoofdleden, 2 
gezinsleden, 2 ereleden en 24 donateurs. Van de leden zijn 60 leden 
actief binnen een of meerder werkgroepen. Van de donateurs zijn 5 
donateurs actief in een van de werkgroepen. De overige (niet actieve) 
leden en donateurs ondersteunen het werk van het IVN. Daarnaast wordt 
het IVN Wijhe-Olst direct en indirect ondersteund door 5 sponsoren en 12 
adverteerders. 
Op 28 maart is de algemene ledenvergadering gehouden. Zie voor het 
verslag: De Grutto, nummer 2 van 2018.   
 

Werkgroepen 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur 
stimuleert duurzaam handelen. Dat is de basis van een tiental 
zelfstandige werkgroepen. En het doel is het landschap met de 
voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en te verbeteren 
en, niet onbelangrijk, de waarde van waar we mee bezig zijn te laten zien 
aan de inwoners en bezoekers van onze gemeente. Zij zijn in feite de 
handen en ogen van het IVN in Olst en Wijhe en zijn daarmee de spil 
binnen IVN Wijhe-Olst. 
 

Convenant stadsvogels 
In 2018 is het vijf jaar geleden dat door Salland Wonen, de gemeente 
Olst-Wijhe en IVN Wijhe-Olst een convenant is getekend over stadsvogels 
met als doel een structurele aanpak en het vogelvriendelijk denken als 
standaard in te voeren bij verbouwingen en nieuwbouw. De resultaten zijn 
bemoedigend. Begin 2019 zal door de ondertekenaars van het convenant 
een evaluatie worden opgesteld.  
 

Landelijke contributie-incasso 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de contributie jaarlijks landelijk 
geïncasseerd. Door het ledenbeheer en de contributie-inning te 
centraliseren worden veel administratieve taken uitgevoerd door het 
Landelijk Bureau van het IVN. Hierdoor wordt het bestuur en vooral de 
penningmeester aanzienlijk ontlast. De focus kunnen zij dan nog beter   
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richten op waar het ons allemaal om gaat: natuur in de harten en hoofden 
van mensen. Door verschillende omstandigheden is de contributiebetaling 
over 2018 niet goed gegaan. Inmiddels zijn de problemen opgelost zodat 
in 2019 de contributie-inning volgens afspraak zal verlopen. 
 

Overleg met de gemeente Olst-Wijhe 
In oktober is er overleg geweest met de gemeente Olst-Wijhe. Er is onder 
andere gesproken over de mogelijke aanleg van paddenvoorzieningen in 
het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de 
Zandwetering in Wijhe, het convenant stadsvogels, vervanging van de 
brug in de heemtuin, de bomenverordening en het groenbeleidsplan. 
Verder is de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg 
van Tiny Forests.  
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Financieel jaarverslag 2018 en Begroting 2019 
Het Financieel jaarverslag 2018 en de Begroting 2019 zijn opgesteld en 
liggen op de jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf de stukken 
willen ontvangen kunnen zich, liefst via penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
melden bij de penningmeester. Ze worden dan per e-mail toegezonden. 
 

Michiel Faber, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Natuur- en milieubeleid 2018 
We zoeken nog naar een nieuwe coördinator en bemensing voor deze 
werkgroep. Voorzover aan de orde en mogelijk heeft het bestuur in 2018 
zelf zaken met betrekking tot natuur- en milieubeleid opgepakt.  
Wil jij aan de slag gaan met natuur- en milieubeleid, meld je dan aan bij 
het bestuur. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 2018 
De werkgroep is in de maanden januari t/m maart en oktober t/m 
december elke tweede zaterdag van de maand actief geweest met het 
knotten van wilgen. 
In totaal zijn er 131 wilgen geknot door 18 deelnemers waarvan 14 
mannen en 3 vrouwen en een dochter van een van hen. We waren te gast 
bij 7 adressen in respectievelijk Wijhe, Olst en Wesepe.  
Voor januari had zich een nieuw adres aangediend aan de Rijksstraatweg 
bij de familie Hemminga. Een prachtig project waar zowel in als aan de 
rand van de tuin wilgen werden gesnoeid en aan de slootkant een 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
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takkenril werd aangelegd. En er zijn nieuwe staken geplant. Na een flinke 
stormnacht is de ril opnieuw aangebracht en herschikt. Op dezelfde dag in 
januari zijn de laatste en zeer oude wilgen langs een sloot bij van der 
Streek van de pruik ontdaan. 
Mooie plaatjes gaf dat waarop 
o.a. de ladder in de sloot moest 
worden gezet.  
In februari waren we te gast bij 
familie Tienergo in Wesepe waar 
18 wilgen zijn aangepakt langs 
het weiland voor paarden en een 
takkenril werd opgebouwd aan 
het eind van de tuin.  
In maart konden we ver op het 
land 24 wilgen knotten bij de 
familie Kolk. Altijd ploeteren door 
de klei. Tijdens de lunch zongen 
we o.l.v. Willem Blom op zijn 
accordeon uit volle borst ons knotlied. Een gezellige boel waar Marian de 
catering ook weer perfect had geregeld.  
In het najaar, op de tweede zaterdag in oktober waren we actief bij de 
familie Slinkman aan de Koestraat. Door de ruilverkaveling zijn een deel 
van de 37 wilgen op zijn grondgebied gekomen. Daarvan zijn er 25 geknot 
en na gedane arbeid was er soep en brood in de grote schuur van de 
boerderij. In november deden we de resterende 12 op het grondgebied 
van de familie Voetdijk. De laatste zaterdag van het seizoen waren we 
weer te gast bij de familie Kolk waar nog 10 wilgen werden geknot en bij 
de heer van Riel 9 wilgen. Totaal weer een mooi resultaat.  
De weersomstandigheden spelen ons soms parten en dan is het afzien. 
Zoals op de laatste zaterdag. Door soppige klei lopen en het grootste 
gedeelte van de morgen regen. Maar toch, er werd niet gemopperd. De 
werkgroep heeft met veel plezier en inzet gewerkt. Er zijn foto’s genomen, 
er is een groepsapp gestart en er zijn nieuwe deelnemers bij gekomen, 
kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om de werkgroep een hechte 
groep te laten zijn. 
Ik dank alle medewerkers voor hun inzet en enthousiasme.   
 
Oege Verhagen. 
 
 

Jaarverslag Amfibieën 2018 
Resultaten Wijhe  

Op 12 maart hebben we de voorzieningen voor de trek weer opgezet 
langs de wegen Onder de Gelder en Kappeweg. Door het koude voorjaar 

© Willem Blom 
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bijna drie weken later dan het jaar ervoor. Op vrijdag 13 april hebben we 
alles weer afgebroken. De hele trek heeft dit jaar ongeveer 1 maand 
geduurd. Het hoogtepunt was op woensdagmorgen 4 april toen Hanne 
Muskee met haar zoon Gijsbert hun ronde deden. Zij hebben, met hulp 
van Herman Nijboer e.a. die voorbij kwamen, in totaal 638 padden 
overgezet en 5 kikkers. Een recordaantal voor Onder de Gelder. 
 

Bij de opbouw en afbraak waren 16 vrijwilligers betrokken. Verder gingen 
16 vrijwilligers (waaronder 2 kinderen) 1 keer in de week ‘s morgens de 
emmers langs om de dieren over te zetten naar de Zandwetering. Er 
waren in totaal ongeveer 25 vrijwilligers actief. Ook dit jaar hebben we 
hulp gehad van de brandweer bij het schoonspuiten van de 5 tunnels 
onder de Kappeweg, van de gemeente Olst-Wijhe bij het plaatsen van de 
pionnen en borden voor de veiligheid van de vrijwilligers tijdens het werk, 
en van Landgoed De Gelder voor het opslaan van de materialen en het 
beschikbaar stellen van gereedschap. Daarvoor onze hartelijke dank!  
 

Onder de Gelder 
In het traject Onder de Gelder zijn 1822 padden overgezet. Gezien het 
koude voorjaar een groot aantal. Ongeveer 130 minder dan in 2017 (1953 
padden), maar meer dan in 2016 (1563 padden) en in 2015 (840 padden). 
Naast de padden zijn er 93 kikkers (76 hiervan bruin) en 4 salamanders 
overgezet. Dit waren ten opzichte van voorgaande jaren meer kikkers 
maar minder salamanders.  
 

Kappeweg 
Op het einde van de vaste schermen aan de Kappeweg zijn in dit kleine 
stukje (met slechts vier emmers) 103 padden overgezet, 5 bruine kikkers, 
18 groene kikkers en 43 salamanders. Gelukkig weer een stijging ten 
opzichte van vorig jaar. In dit kleine stukje is sprake van een grote 
jaarlijkse fluctuatie. Door het drie weken later opbouwen van de 
voorzieningen, zullen er zeker salamanders zijn gemist, die vaak al eerder 
op pad gaan.  
 

Kinderactiviteit en afsluiting seizoen  
Op zaterdag 31 maart vond de kinderactiviteit plaats, geleid door Herman 
Nijboer. Kinderen, en (groot)ouders waren enthousiast. Gelukkig waren er 
die ochtend genoeg dieren om over te zetten. Herman heel erg bedankt! 
Op woensdagavond 3 oktober is ‘s avonds met alle vrijwilligers gezellig 
het seizoen afgesloten.  
 

Aanpak Zandwetering en structurele amfibievoorzieningen  
De Zandwetering langs Onder de Gelder en een deel van de Kappeweg 
wordt aangepakt (inrichting natuurvriendelijke oevers, verbetering 
waterkwaliteit, meer water opvangen en vasthouden). Daarnaast worden 
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de stuwen vispasseerbaar gemaakt. De uitvoering staat gepland voor 
begin 2020. In het voorjaar en de zomer van 2018 zijn hierover, door het 
Waterschap Overijsselse en Drentse Delta (WODDelta), twee 
inloopbijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden en 
geïnteresseerden. Wij vinden dat bij het aanpakken van de Zandwetering 
structurele amfibievoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. 
WODDelta, de gemeente Olst-Wijhe en Landgoed de Gelder zijn op de 
hoogte van onze wensen. We zijn voorstander van nieuwe tunnels met 
vaste keerwanden bij Onder de Gelder, en herstel of vervanging van de 
oude schermen en tunnels bij de Kappeweg. De kosten van de aanleg 
van tunnels met keerwanden, bij alleen Onder de Gelder, bedragen meer 
dan een ton. Zoals het er nu naar uitziet, willen de partijen hier, gezien de 
kosten, niet aan meebetalen. Daarom denken we nu aan andere, 
alternatieve, oplossingen zoals de realisering van één of enkele poelen in 
de omgeving van de winterhabitat van de amfibieën. Dit moet ecologisch 
wel verantwoord zijn. Bij deze oplossing moeten er ook vaste schermen 
komen bij Onder de Gelder om de amfibieën tegen te houden de weg 
over te gaan. We hebben Landschap Overijssel gevraagd ons hierbij te 
helpen.  
 

Resultaten Olst  

Kletterstraat: Bizarre resultaten! 
In het voorjaar van 2018 is de voorbereiding van het seizoen gestart met 
een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers bij Ellen en Rob thuis. 
Zeven vrijwilligers hebben op 11 maart de voorzieningen in een bocht van 
de Kletterstraat opgebouwd en op 8 april zijn deze weer afgebroken. De 
vrijwilligers hebben zowel ’s avonds als ’s ochtends vroeg de emmers 
gecontroleerd en leeggehaald. Over een afstand van ca. 100 meter zijn in 

totaal 3.533 dieren levend 
overgezet, waaronder 3.129 
kikkers (bijna allemaal bruine 
kikkers). Een bizar groot aantal, 
zelfs ca. 1500 meer dieren dan in 
Wijhe. En drie keer meer dan in 
2017 (toen 1.207 dieren, 
waaronder 912 kikkers). Verder 
zijn er 355 padden, 65 groene 
kikkers en 49 kleine 

watersalamanders overgezet. Zelfs het aantal padden, groene kikkers en 
kleine watersalamanders was groter dan het jaar ervoor. Én, dit jaar, voor 
het eerst, 4 kamsalamanders. Een soort die in de Rode Lijst de status 
“kwetsbaar” heeft. Bij de provincie is deze als “bijzondere soort” 
aangemerkt waarvoor beschermingsmaatregelen worden ondersteund. 
De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders 

Bruine kikker 
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met een lengte tot maximaal 20 cm. Kamsalamanders danken hun naam 
aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. 
Een belangrijk kenmerk is verder de oranje buik met daarop een 
onregelmatig patroon van zwarte vlekken.  Soms is de buik zelfs bijna 
helemaal zwart. Er zijn in totaal 110 dode dieren geteld in de buurt van de 
schermen, het merendeel bruine kikkers (91 stuks). 
 

Bij de locaties Wethouder Dekkerlaan en Diepenveenseweg hebben 
enkele vrijwilligers tijdens warme avonden nog wel gekeken, maar geen 
amfibieëntrek meer waargenomen. 
 

Tot slot 
De aantallen overgezette dieren zijn tijdens de trek ingevoerd in het 
landelijke registratiesysteem van RAVON via de website www.telmee.nl. 
Zodoende was de trek goed te volgen op de website www.padden.nu.  
 

Margriet Heuvelink (Wijhe) en Ellen Schulten (Olst). 
 
 

Jaarverslag Vogels 2018 
1. Slaapplaats- en watervogeltellingen 

Er zijn in 2018 helaas geen slaapplaats- en watervogeltellingen langs de 
IJssel uitgevoerd. Slechts een keer konden twee mensen, bij een telling 
van Deventer meelopen om ervaring op te doen. Dit kreeg geen vervolg. 
 
2. Vogelwaarnemingen in de Grutto 

In 2018 zijn er minder waarnemingen doorgegeven. Zeker heeft de warme 
en droge zomer hierbij een rol gespeeld. Ook in het najaar waren er ook 
minder waarnemingen. Vanaf december begint weer wat meer binnen te 
komen. De waarnemingen, die wel binnen komen, zijn dan extra leuk! De 
zeearend werd verschillende keren gezien. Dit blijft bijzonder! Ook dit jaar 
weer regelmatig een groep lepelaars, waaronder enkele broedparen. 
 

Enkele bijzondere waarnemingen: de 1e boerenzwaluw, op 15 maart weer 
terug (bij erg koud weer), een blauwe kiekendief, enkele sperwers in 
verschillende tuinen, zelfs 2 maal de roerdomp, 25 casarca's, een 
slechtvalk met drie jongen in de pijp van de steenfabriek op Fortmond, 
een toenemend aantal zilverreigers, een broedpaar rode wouwen met 
3 jongen, een patrijs, verschillende keren een visarend, kluten met 
2 jongen, de tapuit, de boomvalk met 3 jongen, het goudhaantje dat tegen 
een raam aan vloog en daarna weer opkrabbelde, de 
sprinkhaanrietzanger is gehoord, en op de valreep de wilgengors, 
overvliegende kraanvogels, 20 koperwieken, 15 toendrarietganzen en een 
Chinese knobbelgans. Al met al weer een bijzonder jaar! 
 

http://www.telmee.nl/
http://www.padden.nu/
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Bedankt voor alle meldingen! 
Ik hoop dat ik niemand tekortdoe, dat ik niet alle waarnemingen opneem. 
Meegestuurde foto’s worden op de IVN-website gezet, wat het geheel 
boeiend maakt. Als meer mensen doorgeven, als ze iets bijzonders zien, 
zou dat erg mooi zijn.  
Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Elly Luttikholt. 
 
3. Deelname aan Meetnet Nestkaarten 

In het kader van het SOVON Meetnet Nestkaarten hebben Hennie Brem 
en Piet Hendriksma in de periode van 18 maart tot en met 12 juli 2018 
wekelijks 26 nestkasten gevolgd bij het bos Onder de Gelder en het 
Freule bos. Met dit jaar een heel teleurstellend resultaat!  
Allereerst waren dit jaar maar 20 van de 26 kasten bezet, waarna 
vervolgens bij 14 kasten de eieren zijn vernield en 1 broedpaar is 
verstoord. Bij 5 nestkasten was tevens het deksel verwijderd/kapot 
gemaakt. Vermoedelijk door menselijk handelen. De eieren waren niet 
aangevreten of leeggezogen. Peter Pol van Onder de Gelder is op de 
hoogte gebracht. In de 14 vernielde/verstoorde kasten waren 3 paren 
pimpelmezen, 1 paar koolmezen en 2 paren boomklevers aan het 
broeden, naast 9 nog nader te bepalen vogelsoorten. In de 5 kasten, die 
niet waren vernield of verstoord, hebben met succes 3 paren 
pimpelmezen, 1 paar koolmezen en 1 paar bonte vliegenvangers hun 
jongen grootgebracht. Het aantal uitgevlogen jongen was dit jaar maar 22. 
Dit waren 7 pimpelmezen, 10 koolmezen en 5 bonte vliegenvangers. Een 
erg klein aantal in vergelijking met andere jaren. 
 

Van de in eerste instantie 20 nesten zijn de pimpelmezen en boomklevers 
begin april begonnen met nestbouw, de koolmezen begin april tot 
halverwege april en de bonte vliegenvangers eind april. De boomklevers 
en de vroegste pimpel- en koolmezen legden ongeveer half april hun 
eerste ei. Voor de bonte vliegenvangers was dit begin mei, evenals voor 
de enkele late pimpel- en koolmezen. De jongen van de slechts 3 
geslaagde pimpelmeesbroedsels zijn rond eind mei uitgevlogen, die van 
het ene koolmeespaar begin juni en die van de bonte vliegenvangers in 
de 2de week van juni. 
De gegevens zijn naar het SOVON gestuurd voor de landelijke database. 
 

Hennie Brem. 

 
4. MUS-telling Wijhe 
Voor het MUS (Meetnet Urbane Soorten) heb ik in het eerste halve jaar 
van 2018 weer drie vogeltellingen van vijf minuten uitgevoerd op tien 
willekeurige, door de computer geselecteerde, telpunten in de bebouwde 

mailto:vogelwaarnemingen@ivn-wijhe-olst.nl
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kom van Wijhe (postcode 8131). Op basis van deze beperkte tellingen 
kan ik geen vaststaande uitspraken doen over de stadsvogels in Wijhe. 
Wat me alleen opviel, was, dat het aantal getelde gierzwaluwen eind juni 
weer groter was dan in 2017 en de jaren daarvoor. De aanpak om meer 
nestgelegenheid voor de gierzwaluw te realiseren bij nieuwbouw, huur- en 
koopwoningen werpt nog steeds zijn vruchten af.  
De gegevens van de drie telrondes zijn ingevoerd op een speciale 
website van SOVON. Landelijk wordt er vanaf 2007 in bebouwd gebied 
geteld, waardoor steeds meer langjarige trends zichtbaar worden over 
geheel Nederland voor vogelsoorten in stedelijk gebied. Hierover een 
andere keer meer. 
 

Wil je ook mee helpen? 

Wie interesse heeft mee te willen helpen bij een vogeltelling, of andere 
activiteit is van harte welkom! 
 

Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Stadsvogels 2018 
De kolonies gierzwaluwen breiden zich nog steeds uit. Zie ook MUS-
telling hiervoor. Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal 
voorzieningen weer licht is gegroeid. Dit is met name te danken aan de 
uitbreiding van het aantal kasten aan de Van Nahuijsstraat, waar Margriet 
en Hennie met veel succes hun buren wisten te overtuigen om 
gierzwaluwkasten op te gaan hangen. Naast de 4 kasten van Margriet en 
Henny, zijn er nu in totaal 17 kasten opgehangen bij 4 bewoners. Op deze 
manier kan de kolonie zich langzaam uitbreiden en minder afhankelijk 
worden van een enkel huis en zijn enthousiaste bewoners.  
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Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de recente verhuizing van 2 andere 
gierzwaluw fans, Annet van der Veen en Wil van der Borg. Annet had een 
aantal buren al enthousiast gemaakt en de kolonie is daar gewaarborgd.  
 

In verband met minder tellingen zijn het echte aantal invliegers dat gezien 
is aanzienlijk lager dan in 2017. Gierzwaluwen zijn echter zeer honkvast 
en keren altijd terug naar dezelfde nestplek. We mogen daarom 
aannemen dat indien een nest eenmaal bezet is, het jaar na jaar bezet 
blijft. Om een goede telling te doen is het daarom niet per se noodzakelijk 
om elk jaar de invliegers te tellen. Omdat het echter een paar jaar kan 
duren voordat nieuwe nestplekken gevonden worden, hebben we de 
inschatting van 100 paartjes in Wijhe momenteel nog even gelijk 
gehouden. We zullen volgende jaar ongetwijfeld succes krijgen met de 
nieuwe nestkasten in de van Nahuijsstraat en de nieuwe nestpannen in 
de Enkweg.  
 

Ronald Boerkamp. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2018 
Het was een verdrietig jaar voor de werkgroep. In april 2018 bereikte ons 
onverwacht het bericht dat onze cursusdocent en vraagbaak Jan van Dijk, 
in de kracht van zijn leven en activiteiten, was overleden. Vervolgens 
moesten we in augustus 2018 afscheid nemen van ons zeer gewaardeerd 
lid en vraagbaak Gerard Schulten. We missen beide deskundigen enorm 
vanwege hun hulp en advies. We konden altijd met onze vragen en foto’s 
bij hen terecht. Voor het IVN, waar educatie hoog in het vaandel staat, is 
dit een groot verlies. 
In 2018 hebben 11 vrijwilligers zich ingezet om het broedsucces in 
bepaalde gebieden van onze gemeente te inventariseren. Omdat het 
inventariseren tijdsintensief is, hebben we te weinig mensen om in de hele 
gemeente actief te zijn. Helaas zijn er ook een aantal mensen afgehaakt. 
Henk de Graaf is na jarenlange inzet in 2018 gestopt vanwege andere 
dringende verantwoordelijkheden. Wij willen Henk bedanken voor zijn 
inzet gedurende ongeveer 10 jaar. Andere mensen van onze werkgroep 
moesten een operatie ondergaan of konden vanwege werk of andere 
activiteiten geen tijd vrijmaken. We hopen dat ze in 2019 weer kunnen en 
willen deelnemen. 
De waarnemingsperiode begon begin maart en liep door tot begin 
augustus. Alle verzamelde gegevens van succesvolle broedparen zijn 
zoveel mogelijk ingevoerd in de databank van SOVON voor verdere 
analyse. We missen in onderstaand overzicht van 2018 de data van 
Zwolle die Jan ons aanleverde over de inventarisatie in het noordelijk deel 
van onze gemeente en de aantallen broedparen in het gebied, dat door 
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Henk de Graaf en Jo Koolhof samen werd gedaan. Hieronder staan de 
resultaten. 
 

Broedsucces 2018 in delen van de gemeente Olst-Wijhe: 
Buizerd: 14 broedparen met minimaal 20 uitgevlogen jongen (in 

vergelijking met 2017 nog 22 broedparen buizerd met minimaal 
41 jongen). 

Havik: 2 broedparen met minimaal 3 jongen (in vergelijking met 2017 
nog 6 broedparen havik met minimaal 13 jongen). 

Sperwer: 2 broedparen met minimaal 3 jongen (zelfde als vorig jaar). 
Torenvalk: 9 broedparen met 39 jongen (vorig jaar 7 broedparen met 
 minimaal 24 jongen). 
Boomvalk: 1 broedpaar met 3 jongen (vorig jaar gemist). 
Slechtvalk: 1 broedpaar met 3 jongen (nieuw succes!). 
Rode wouw: 1 broedpaar met 3 geringde jongen (zelfde als vorig jaar). 
Wespendief: 3 broedparen met minimaal 1 jong per nest (nesten niet 

gevonden) (2 succesvolle paren meer dan vorig jaar). 
 

Het was een slecht jaar voor de vroeg broedende roofvogels, met name 
voor de buizerd en havik in vergelijking met 2017. Dit was het gevolg van 
de zeer lage temperaturen en de vele voorjaarsstormen in de periode dat 
de eieren gelegd werden. Als in andere jaren sprake was van gemiddeld 
2 jongen per buizerdnest of 2-3 jongen per haviksnest, was dat in 2018 
duidelijk lager. In 2018 hadden 8 broedparen buizerd maar 1 jong en 
6 broedparen 2 jongen.  
Succesrijke nesten van sperwers vinden, blijft lastig. In het Nulse bos is 
ieder jaar steevast een nest met jongen. Het aantal jongen is daar de 
laatste twee-drie jaren afgenomen. We hadden in het verleden wel eens 4 
jongen. Naast de twee succesvolle nesten, waren er 2-3 andere mogelijke 
territoria van sperwers maar geen nesten met jongen aangetroffen.  
In de drie territoria waar boomvalken in het verleden hebben gebroed, is 
dit jaar slechts 1 succesvol broedpaar waargenomen.  
De warme en droge periode, die volgde na de koude start van het 
seizoen, hebben positief gewerkt voor de wespendieven. Er waren volop 
wespen en bijen. Er zijn drie territoria van wespendieven geïnventariseerd 
waar na het uitvliegen zowel volwassen vogels als jongen zijn 
waargenomen. We hebben de nesten niet kunnen vinden. Voor deze 
schuwe roofvogel is dat meestal erg lastig.  
Bij de torenvalken was het broedresultaat hoger in vergelijking met vorig 
jaar, maar in aantal bezette kasten minder in vergelijking met de jaren 
voor 2017. Er waren 9 succesvolle nesten bij de 15 gecontroleerde 
kasten. Het totaalaantal uitgevlogen jongen was 39. Gemiddeld is dit 4,3 
jong per nest. Een mooi aantal! De torenvalken hebben in de kasten 
minder last van de kou en de harde wind.  
Nadat vorig jaar het paartje slechtvalken geen broedsucces had, was dat 
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dit jaar wel het geval. Het eerste succesvolle slechtvalkbroedpaar met 
3 uitgevlogen jongen in onze gemeente in de toren van de voormalige 
steenfabriek Fortmond. Geweldig!  
Voor 2019 hopen we op betere weersomstandigheden en een broedpaar 
zeearenden. Deze grote roofvogels zoeken voor hun nest naar hoge 
begroeiing in afgelegen gebieden. Die zijn in de Buiten-, Duursche- en 
Hengforderwaarden niet echt aanwezig. Maar wie weet! 
Wil je meehelpen inventariseren, geef je op!   
 
Margriet Heuvelink. 
 
 

Jaarverslag Uilen 2018 
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor onze uilengroep. Op 1 april 
werden we opgeschrikt door het geheel onverwachte overlijden van Jan 
van Dijk. Jan was vanaf 2007 de vaste ringer voor onze werkgroep. Hij 
heeft heel veel jonge (pullen) en volwassen (adulte) steen- en kerkuilen 
geringd. Daarnaast konden we bij Jan altijd met onze vragen terecht. Het 
overlijden van Jan is voor ons een groot verlies we zullen zijn enorme 
kennis van vogels, zijn vakmanschap, zijn kennis van de natuur, zijn 
humor en vooral de gezellige praatjes missen. 
 
Later in het jaar, op 3 augustus, is Gerard Schulten overleden. De laatste 
jaren was Gerard meer aan het werk voor de heemtuin, de werkgroep 
Roofvogels en het 
bestuur. In de beginjaren 
van onze werkgroep was 
hij echter heel actief bij 
het opstarten en goed op 
poten zetten van ons 
werk. Wij denken met 
waardering en respect 
terug aan alles wat hij 
voor ons en voor IVN De 
Grutto heeft betekend. 
 
Door het overlijden van 
Jan stonden we zo vlak 
voor het begin van het uilenseizoen voor de vraag: “Hoe krijgen we dit 
jaar de uilen geringd?” Al snel werd ons van meerdere kanten door 
ringers uit de omgeving hulp aangeboden. Het was al de bedoeling dat 
Anne Buijtenhek in 2018 bij Jan de opleiding zou gaan doen voor het 
ringen van uilen. Anne had al een opleiding en certificaat voor 
zangvogels. Zij bood aan bij ons de uilen te ringen, als haar mentor Wil 

© Corine Cornet   Steenuiljong 
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Gerritse daar in mee wilde gaan. Wil was akkoord en na toestemming van 
het Vogeltrekstation Arnhem hadden we een oplossing voor ons 
probleem.  
Vanuit de steenuilen groep Raalte bood Marco Tijs zich aan om met ons 
een dag te komen ringen. Ondanks zijn vele werk in Zwolle bood Reinier 
Smabers zich aan om ook een keer mee te gaan voor het ringen van de 
steenuilen. 
 
Dit jaar hadden we te maken met de eikenprocessierups, waardoor bij 
2 kasthouders de jongen niet zijn geringd. De meeste steenuilenjongen 
zijn echter wel geringd. Door omstandigheden konden bij 4 kerkuil 
broedsels de jongen niet geringd worden. We hebben daarover contact 
gehad met de kasthouders en die hadden er wel begrip voor.  
Anne Buijtenhek hoopt dit jaar haar examen te doen en haar certificaat te 
behalen. Ze heeft aangegeven dat zij voor onze werkgroep de komende 
jaren het ringwerk wil gaan voortzetten, en daar zijn wij ontzettend blij 
mee. We willen Anne, Wil, Marco en Reinier hartelijk bedanken voor hun 
inzet en medewerking. 
 
Steenuilen 
Het jaar 2018 is voor de steenuilen redelijk verlopen met 37 broedsels. 
Dat waren er 2 minder dan vorig jaar. We troffen bij de eerste controle 
41 adulte vogels in de kast aan, 39 vrouwtjes en 2 mannetjes. Van de 
41 adulte steenuilen waren er 28 voorzien van een ring en 13 hadden 
geen ring. De ringnummers van de adulte vogels zijn door ons terug 
gemeld aan het Vogeltrekstation Arnhem.  
Ondanks onze inspanningen om marterachtigen buiten onze kasten te 
houden komt er toch nog predatie voor. In één kast zat zelfs een 
steenmarter met 2 jongen; die kast is vervangen door een kast waar een 
steenmarter bijna niet meer in kan. De steenmarter kan niet alleen 
verantwoordelijk worden gehouden voor predatie. Ook andere  
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marterachtigen, zoals hermelijn, en zelfs een eekhoorn lusten wel een 
steenuilenjong.  
In hoever de warme, hete zomer bij de steenuilen een rol heeft gespeeld 
op de broedsels, daarover valt niet veel te zeggen gezien de resultaten 
van afgelopen jaar. Zie tabel. Totaal zijn er 161 eieren gelegd; dat 
betekent 4,3 eieren per legsel. Er zijn 32 broedsels waar de jongen zijn 
uitgekomen; gemiddeld 3,3 jongen per legsel. Vijf broedsels zijn mislukt; 
de redenen daarvan zijn divers, o.a. ouders die het nest hebben verlaten 
en predatie.  
Tussen de tweede controles en het ringen in zijn er 15 jongen verdwenen. 
Wat er met deze jongen is gebeurd is ons niet duidelijk. Ze kunnen het 
nest al verlaten hebben in de takkelingfase. Dit is de periode dat de 
Jongen uit de kast gaan om de omgeving te verkennen. Dan zijn de 
jongen kwetsbaar en willen nog wel eens worden gepakt. Zwakke jongen 
worden ook wel eens opgegeten door eigen familieleden. 
In Marle en Welsum zijn in 2018 vier broedsels geweest met 16 eieren. 
Daarvan zijn 12 jongen geringd en uitgevlogen. Zover bij ons bekend 
brengen steenuilen geen tweede broedsels voort. Wel komt het voor dat 
een legsel in de ei fase wordt verstoord doordat de eieren worden 
geroofd. Het komt voor dat de steenuil dan opnieuw eieren legt. 
 

Kerkuilen 
De resultaten van afgelopen seizoen zijn voor de kerkuilen wat 
teruggelopen, in vergelijking met voorgaande 2 jaren. Mogelijk heeft hier 
de temperatuur wel een rol gespeeld. Kerkuilkasten zitten veelal in 
kapschuren en hangen op grotere hoogte waardoor de temperatuur flink 
kan oplopen. Ook de muizenstand was bij ons geen topjaar. We hadden 
een mislukt broedsel, waarschijnlijk door verstoring. 
De 22 broedsels hebben 91 eieren voortgebracht; dat komt op een 
gemiddelde van 4,1 ei per legsel. Daar zijn 77 jongen uit gekomen; 
60 jongen zijn geringd en 17 jongen hebben we door omstandigheden niet 
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kunnen ringen. De niet geringde jongen zijn wel keurig netjes uitgevlogen. 
Het gemiddelde van uitgevlogen jongen per legsel komt op 3,7 uit. Zie 
tabel. 
Er was één broedsel dat erg vroeg is gestart: het eerste ei werd al rond 
6 april gelegd en de jongen zijn geringd op 20 juni, ongeveer 50 dagen 
oud. Gewoonlijk gaan we half juni op pad om de kasten te controleren. 
Dan zijn de jongen gemiddeld 2 tot 4 weken oud. Meestal ringen we ze 
pas als ze nog iets ouder zijn. De jongen worden tot 10 à 11 weken 
gevoerd. Daarna moeten ze zich zelfstandig redden en vliegen ze uit. Als 
de populatie van muizen heel hoog is, zijn de broedsels vaak groter en 
willen de kerkuilen nog wel eens een tweede broedsel voortbrengen. Heel 
af en toe komt er zelf een 
derde broedsel voor. In onze 
regio hebben we dat nog niet 
mee gemaakt.  
In Marle en Welsum zijn geen 
kerkuilbroedsels 
waargenomen. 
Bij het schrijven van dit 
verslag waren er nog geen 
regionale gegevens bekend. 
Uit onze contacten hebben 
we wel kunnen opmaken dat 
het aantal legsels per regio sterk verschilt. De kerkuilen hebben het in 
onze regio met 22 broedsels nog niet zo slecht gedaan. 
Het ringen van de kerkuilen is gedaan door Anne Buijtenhek onder 
supervisie van Wil Gerritse; de laatste pullen zijn op 11 juli 2018 geringd. 
 

Alle broedgegevens zijn, net als in de andere jaren, ingebracht in de 
databank van de SOVON. 
De werkgroep bestaat uit 9 personen verdeeld over drie subgroepen. Elke 
groep houdt een bepaald gedeelte van ons werkgebied in de gaten. 
Ondanks alle verdrietige gebeurtenissen hebben we ons werk in 2018 
weer met plezier kunnen doen. We willen vooral alle kasthouders hartelijk 
bedanken voor hun bereidwillige medewerking. 
Laten we hopen dat 2019 een mooi uilenjaar mag worden.  
 

Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Weidevogelbescherming 2018 
Landelijk werd het 1e kievitsei gevonden op 14 maart in Noordeloos, 
provincie Zuid-Holland. Op 16 maart het eerste ei in Overijssel en op 
21 maart waren wij de gelukkigen. 

© André Eijkenaar             Kerkuiljong 
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Gezien de traditie van het zoeken van het 1e ei zou je verwachten dat dit 
vaak in de provincie Friesland gevonden wordt. Dit is echter niet het 
geval. Oorzaak zou kunnen zijn, dat de kievit zijn leggebied heeft 
veranderd van weiland naar akkerland.  
Ook in ons zoekgebied worden er weinig nesten in een weiland 
gevonden. Op de een of andere manier heeft de kievit door dat er, door 
het steeds vroeger en vaker maaien, van de legsels niet veel terecht 
komt. Ook het soort gras, met weinig tot geen bloemen en dus geen 
insecten, speelt hierin een rol. 
Dit jaar was er van veel predatie sprake. Op een akker aan de 
Kloosterstraat van ongeveer 5 ha werden 22 nesten gevonden, waarvan 
er maar 3 zijn uitgekomen.  Vos en marter zijn hier “de boosdoener”. 
De resultaten waren als volgt: 
Kievit            68 nesten waarvan 40 uit en 28 predatie of verlaten. 
Scholekster   6 nesten waarvan   4 uit en 2 predatie. 
In ons gebied zijn er nog een 3-tal paartjes grutto’s en enkele wulpen.  
De tureluur is net als vorig jaar niet gespot. 
Samengevat kunnen we stellen, dat de aantallen nog steeds een dalende 
tendens laten zien. 
Dit komt overeen met het beeld op landelijk niveau. Toch wel zorgelijk dit 
te moeten constateren. Ondanks dit gegeven gaan we in 2019 weer met 
goede moed, in samenwerking met de agrariërs, aan de slag. 
 

Rudi Grouwstra en Luud Steen. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin IJsselflora 2018 
We begonnen het werkseizoen op zaterdag 10 maart om op NLdoet 
samen heemtuin Veermans Hof IJsselflora voorjaarsklaar te maken. Het 
seizoen was laat op gang gekomen, door de late winter. Er bloeiden nu 
nog sneeuwklokjes, die we normaal bij de opening van de heemtuin op 
15 maart al niet meer hebben. Arno Siemann had weer voor vlijmscherp 
geslepen gereedschap gezorgd. 
 

Op de woensdagavond werd er wekelijks door 4-6 personen gewerkt. Op 
de donderdagochtend was er een vast groepje van 5-7 personen. We 
hebben een enkele zaterdag gepland voor groot onderhoud. We hebben 
ondertussen een mooie ploeg vaste vrijwilligers die in het seizoen bijna 
elke week een paar uurtjes in de heemtuin aan het werk is. 
Er kwam dit jaar weer een nieuwe vrijwilliger erbij op de woensdagavond: 
Henk van Wijhe. Gerard Schulten heeft nog tot de zomer naambordjes en 
kleine klussen verzorgd in de heemtuin. Helaas overleed hij daarna. We 
missen zijn kennis over planten. 
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De paden heeft Ernst het hele seizoen gebrand met de onkruidbrander. 
Leen van Brakel heeft, zoals elk jaar, in oktober de heemtuin weer 
gemaaid. Marijke Berendsen heeft de banken een schilderbeurt gegeven. 
Ook heeft zij het nieuwe ingangsbord geschilderd en opgehangen. Adèle 
en Francien hebben de naambordjes, die niet mooi meer waren, 

overgeschilderd. Onder leiding 
van Jeannette v.d. Heuvel is de 
vaste groenten-, verfplanten- en 
kruidentuin tot bloei en groei 
gekomen. Henk heeft, doordat 
het zo droog was, de hele sloot 
schoongemaakt. Alle lisdoddes 
zijn eruit gehaald. 
De achterste houten brug is 
vervangen door een gerecyclede 
kunststof brug. Die hebben Ernst 
en Fidaa gebouwd. Helaas 
moesten we constateren dat de 
1e brug ook verrot is. Hopelijk 
kunnen we die in 2019 
vervangen voor ook een 
kunststof brug. Op 3 november 

hebben we deze brug en het nieuwe ingangsbord op passende wijze, met 
een lied, geopend. 
 

Dit jaar hebben we 3 rondleidingen aangeboden op 2 vrijdagavonden en 
op zaterdag 4 juli de Jan Veerman rondleiding samen met de Historische 
vereniging. De tuinclub Groei en Bloei kwam in mei een bezoekje brengen 
aan de heemtuin. Piet Hendriksma en Annet van der Veen hebben deze 
rondleidingen verzorgd. De opkomst bij deze rondleidingen is wel laag. 
We hebben gemerkt, dat als je iets bijzonders erbij aanbiedt, bijvoorbeeld 
een proeverij van kruiden uit de heemtuin, het meer mensen oplevert.  
 

Twee keer hebben we vergaderd, de rest van de communicatie ging per 
mail, WhatsApp of op de werkdagen.  
De heemtuingroep is op bezoek geweest bij 2 tuinen in Oldenzaal om 
ideeën op te doen voor onze eigen heemtuin. Dit was tegelijk een uitje 
voor alle vrijwilligers.  
Van het subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar het 
tuingereedschap aangevuld, naambordjes en gas voor de onkruidbrander 
aangeschaft, planten en zaden en verf en lak voor het ingangsbord 
gekocht.  
 

Op de Landelijke Natuurwerkdag, vrijdag 2 en zaterdag 3 november, werd 
de heemtuin weer winterklaar gemaakt, ook weer door een mooie ploeg 

© Marth van Roy                Wilde hyacint 
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mensen. Er is ondertussen een vaste groep mensen die in het voorjaar en 
najaar komen helpen. We hoeven haast geen PR meer te doen om 
genoeg mensen voor deze dag te krijgen. 
 

Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land in onze tuin op bezoek geweest. Enkele plaatsen van herkomst: De 
Veenhoop, Den Helder, IVN Den Haag (2x), Deventer, Overloon, Didam. 
Enkele uitspraken in ons gastenboek: 
“Kom er regelmatig. Mooie gezellige rustgevende tuin en 
leerzaam/interessant voor de kinderen”.  
“Jan Veerman zat als kind bij mijn vader op de OBLS in Veessen. Zelf ben 
ik van 1935”. “Wat heerlijk dat de erfenis van Jan zó behouden blijft”. 
“Mooi aangelegd en zelfs na zo’n lange periode van droogte is er nog veel 
moois te zien!” 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag werkgroep Dijkflora 2018 
De werkgroep Behoud Waardevolle (Dijk)flora bestaat uit Leonieke Kruit, 
Han Brendeke, Eefke van Schaik, Piet Hendriksma en Margriet Heuvelink. 
De werkgroep is ontstaan nadat uit onderzoek en doorrekening van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta in 2016 bleek dat de IJsseldijk van 
de Haereweg in Olst tot aan de Spooldersluis in Zwolle niet meer voldeed 
aan de nieuwe veiligheidseisen om extreem hoge waterstanden aan te 
kunnen. Dus het waterschap moest met de dijken aan de slag. Ter 
voorbereiding van de plannen zijn in 2017 en 2018 door het waterschap 
inloop bijeenkomsten georganiseerd 
om bewoners, belangengroepen, 
overheden en bedrijven in de 
omgeving te informeren over de 
veiligheidsrisico’s en over de 
voorstellen voor aanpassing van de 
dijken. Hierbij werd aan het IVN 
gevraagd ook actief mee te denken.  
 

Plannen en teloorgang IJsselflora 
Als de plannen doorgaan, zoals die 
nu voor liggen, zullen de zoden op de 
dijken worden verwijderd en de 
onderliggende zanderige grond 
worden vervangen door klei. 
Ervaringen in het verleden hebben 
laten zien dat hierdoor zeer 
bijzondere, waardevolle vegetatie 

Chicorei 
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voor een groot deel verloren is gegaan. Dit zou betekenen dat de 
kenmerkende IJsselflora, waarmee in de 70’er jaren onze heemtuin is 
aangelegd, definitief zou verdwijnen. 
 

Dijkdenkersbijeenkomsten 
Leden van onze werkgroep hebben, in wisselende samenstelling, 
deelgenomen aan de dijkdenkersbijeenkomsten om oplossingen te 
bepleiten die geen of nauwelijks schade veroorzaken aan de waardevolle 
dijkflora. Om deze oplossingen te onderbouwen met informatie uit 
wetenschappelijk onderzoek is contact gezocht met deskundigen op dit 
terrein. We hebben onze zienswijze kenbaar gemaakt bij de provincie in 
het voorjaar van 2018. 
 

Inventarisatie dijkflora in 2018 
Tijdens het groeiseizoen 2018, heeft de werkgroep de flora van het 
dijktraject binnen de gemeente Olst-Wijhe geïnventariseerd. Het 
merendeel is gedaan. Het resterende deel wordt in 2019 opgepakt. Alle 
waarnemingen van bijzondere planten zijn ingevoerd in de database van 
Waarneming.nl. We waren verheugd over het feit dat we een uitbreiding 
van rode lijst soorten zagen op dijken in de omgeving van de waardevolle 
hotspots. We zijn door het waterschap betrokken bij de opstelling van het 
rapport van Witteveen en Bos over de dijkflora.  
 

Serieuze kritiek op rekenmodel 
In het najaar van 2018 heeft de werkgroep de aanpak in 2019 besproken. 
We hebben serieuze kritiek op het rekenmodel dat het Waterschap 
hanteert om de noodzaak van dijkaanpassingen, en om de 
oplossingsrichtingen te onderbouwen. Bijvoorbeeld de sterkte van een dijk 
met zandige klei met natuurlijke vegetatie in vergelijking met een dijk (met 
bijna 100% klei) begroeid met gras. We denken dat de bestaande 
natuurlijke vegetatie de dijken beter beschermt en wijzen op 
wetenschappelijk onderzoek in die richting. Én ook, in welke mate houtige 
begroeiing in de uiterwaarden, evenwijdig aan de dijk, bescherming biedt 
tegen inbeukende golven. Hier moet nader onderzoek naar worden 
verricht. 
 

Schop in de grond 
Naar verwachting gaat vanaf 2023 pas de schop de grond in na een lang 
voorbereidingstraject van onderzoek en inspraak. Kortom: er is nog veel 
te doen! 
Wilt u meewerken in deze werkgroep, meld u dan aan bij Margriet 
Heuvelink (contactgegevens achterin dit blad). 
 

Margriet Heuvelink. 
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Jaarverslag Lezingen, excursies, cursussen 2018 
Het afgelopen jaar hebben we weer met een jaarkalender gewerkt. 
Tijdens het overleg tussen bestuur en werkgroepcoördinatoren zijn ideeën 
uitgewisseld over mogelijke activiteiten en wie de organisatie vervolgens 
op zich neemt. 
De winterwandeling aan het begin van het jaar onder leiding van Peter Pol 
trok enkele belangstellenden. In maart was er een interessante lezing van 
Rob Boon met fraaie films over de Sallandse natuur. In het voorjaar 
konden we diverse keren met Jan Klungers mee de Duursche Waarden in 
om de zang van vogels beter te leren kennen. 
In mei hebben we een mooie fietstocht gehad aan de overkant van de 
IJssel, onder leiding van Gerard Overmars en Piet Hendriksma. 
In oktober was er onder leiding van Annet van der Veen de jaarlijkse 
paddenstoelenexcursie. En tenslotte trok in november de lezing over de 
Oostvaardersplassen ook aardig wat belangstelling. 
 

Onze activiteiten zijn te vinden op onze website en op onze 
Facebookpagina. Met dank aan de begeleiders van de activiteiten. 
 

Hanny van der Werff. 
 
 

Jaarverslag Jeugd/IJsselnatuurkids 2018 
Dit jaar heeft de jeugdafdeling hard gezocht naar nieuwe vrijwilligers. 
Er is 1 persoon tot de club toegetreden, maar als ook jij (eenmalig of 
structureel) een steentje bij wil dragen ben je van harte welkom. Meld je 
dan aan! 
Het streven is om minimaal 4 activiteiten per jaar te hebben, waarin 
nieuwe kinderen aansluiten, maar ook een vaste kern aanwezig is. 
Kinderen die kunnen zeggen: "ik zit op natuur!" De lijst met 
enthousiastelingen, die benaderd worden bij nieuwe activiteiten, groeit. 
 

Er is in april een slootjesdag georganiseerd, met een toeloop van 
6 kinderen was dit leuk bezocht. Zeer gemotiveerd zochten zij allerlei 
beestjes in een sloot naast bemest agrarisch gebied maar ook in 
waterzuiveringsgebied. Leuk om te merken dat juist in het bemeste 
gebied er meer variatie werd gevonden. Of dat toeval was? 
Een spannende vleermuisexcursie in het donker rondom de steenfabriek 
Fortmond was de volgende activiteit. Alles in kannen en kruiken, maar het 
weer zat niet mee. De vleermuizen zouden zich niet laten zien, dus onze 
vleermuisexpert - met bat-detector - heeft zich graag voor een volgende 
keer beschikbaar gesteld. Door de grote groep aangemelde kinderen 
(inclusief verjaardagspartijtje) zijn we met 8 kinderen toch in het donker 
gaan struinen door de uiterwaarden. En wat waren ze enthousiast! Bij 
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schemer de slechtvalk en een salamander gezien. In het schemerdonker 
nog de oude vervelling van rivierkreeftjes gevonden en in de verte toch 
nog een vleermuisje zien vliegen. En op het laatst kwam de kudde pony's 
ons nog bekijken. Een mooie tocht met stoere volhouders vol goede 
moed, in regen en avonddonker! 
In de kerstvakantie is er nog een adventure-puzzeltocht gelopen: 
Jampotjes zoeken met opdrachtjes over de natuur. Én struinen buiten de 
gebaande paden! Weer een groepje van 6 kinderen die je het hemd van 
het lijf vragen. 
 

Een mooi jaar, waarin we een basis hebben gelegd en nog vol plannen 
zitten voor het komend jaar. Belangstelling om mee te doen? Meld je aan! 
 

Michiel Faber en Linda van der Boon. 
 
 

Jaarverslag De Grutto 2018 
Zoals gebruikelijk is De Grutto ook in 2018 vier keer op papier verschenen 
en is deze op onze site te vinden. 
De oplage van het blad ligt circa 10 boekjes lager dan vorig jaar en zit nu 
net boven de 230 boekjes. In 2010 was de oplage nog 185 boekjes per 
nummer. In 2011 steeg de oplage naar 225 boekjes en in 2012 naar 240 
boekjes. Er zijn 3 organisaties die de Grutto per mail ontvangen. 
Het aantal betalende adverteerders is in 2018 helaas gedaald naar 12 
(was: 16), waarvan er 2 (was: 3) op een hele pagina adverteerden.  
Weet jij misschien iemand die wil adverteren?  
Mede dankzij de mensen die kopij aanleveren blijft de omvang van de 
inhoud van alle nummers op peil. Deze is ongeveer hetzelfde als 
voorgaande jaren. Het recordaantal van 44 binnenpagina’s blijft staan op 
het februarinummer van 2017.  
De ploeg gruttobezorgers bestaat nu uit 14 mensen. In 2018 hebben  
Berty Evers en Charlotte Nanninga zich als nieuwe bezorgers aangemeld. 
Allen die bijdragen aan de Grutto wil ik graag bedanken voor hun inzet. 
En tot slot: opmerkingen, suggesties en ideeën voor en over het blad én 
kopij zijn zeer welkom! Stuur maar op! 
 

Marth van Roy. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Gelderse roos (Viburnum opulus) 

In de heemtuin staat een Gelderse roos. De bessen hangen er nu in 
februari nog steeds aan. Alle delen van de Gelderse roos zijn giftig, 
misschien is dat de reden dat deze bessen niet gauw door vogels gegeten 
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worden. In mei en juni bloeit de Gelderse roos. Deze heester groeit in 
Nederland en België meestal in het wild. Inheems is hij in Engeland en 
Ierland, maar ook in Algerije en Oost-Europa. De Gelderse roos is 
helemaal geen roos, maar een heester met prachtige witte 
bloemschermen en, zoals de Latijnse naam al zegt, familie van de 
gecultiveerde sneeuwbal. Waarschijnlijk is de Gelderse roos door een 
verkeerde vertaling uit het Latijn aan z’n naam gekomen. De oude graven 
van Gelre (Gelderland) hadden een blad in hun wapen waarvan men 
dacht dat het van de Viburnum opulus zou zijn. Later bleek het om het 
blad van de mispel te gaan. Een vergissing, maar de naam bleef. 
Blijkbaar hadden deze Nederlandse graven zoveel aanzien en invloed, 
dat de naam zelfs in Engeland overgenomen werd. 
De Latijnse 
naam Viburnum zou in 
verband staan met een 
woord voor buigzaam. 
Opulus betekent met 
bladeren als de 
aak (esdoorn). 
 

De Gelderse roos is een 
bladverliezende, tot 4 m 
hoge struik. De bloemen 
staan in grote, platte tuilen 
bijeen. De buitenste zijn 
steriel. Hun functie is de 
insecten te lokken. Hiervoor 
hebben zij grote kronen, zijn 
helderwit van kleur en 
bevatten honing. De 
binnenste bloemen zijn 
tweeslachtig, klein en hebben een geelwitte, klokvormige kroon. 
De vruchten zijn helderrode bessen met maar één pit. De vogels laten de 
bittere bessen hangen, zodat ze de struik tot diep in de winter blijven 
sieren. Pas diep in de winter als het al hevig vriest en kramsvogels of 
pestvogels door ons land trekken zie je de struik in een paar dagen 
volledig leeggeplukt worden. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 december 2018 – 1 februari 2019  

De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuW = 

© Annet van der Veen      Gelderse roos     
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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 XII en I staan voor de maanden. Tussen ( ) staat het 

aantal vogels. 
 

Wilgengors: 7-XI bij een slootje 
tussen Hamelweg en Daslever (1 v). 
Leen van Braker zag meteen dat het 
een vogel was die hij in zijn leven nog 
nooit eerder had gezien. Dit is een 
zeer bijzondere waarneming. In 
Nederland slechts 1 of 2 exemplaren in 

enkele jaren tijd. De vogel zag er verwaaid en versuft uit na een lange 
reis.  
Koperwiek: 30-XI BvL (3); 18-XII BuW (20); 17-I tuin Raalterslag (2); 23-I 
BvL (2); 24-I BuW (30). Samen met 60 kramsvogels. 
Zilverreiger: 30-XI Tichelstraat Den Nul (2); 4-XII Wijheseweg (1); 4-XII 
Zandhuisweg (1); 3-I Duursche Waarden (7); 15-I Averbergen, Olst (1). 
Kraanvogel: 3-XII over ons huis aan de Boerkampweg in Boskamp. 
Duidelijk herkenbaar aan hun kenmerkende geluid (30); 4-XII Boskamp. 
(25) rond 8:15 uur vloog er weer een groep over in de bekende V-vorm. 
Nonnetje: 4-XII vanuit de kijkhut Fortmond (1 m); 26-XII kijkhut Fortmond 
(1 m); 27-XII kijkhut Fortmond (1 m); 3-I DuW (3 m 3 v); 9-I BuW surfplas 
(1 m); 30-I BuW (1 paartje). 
Buizerd: 4-XII BuW (4); 30-XII BuW (3, waaronder 1 paar); 21-I BuW (1); 
23-I BuW (1 en 2 heel dicht naast elkaar); 24-I BuW (4, waarvan 2 dicht 
bij elkaar op een tak); 29-I BuW (2) bij elkaar in de lucht; 30-I BuW (2). 
Wintertaling: 4-XII Soestwetering, Boerhaarseweg (2); 30-I BuW (5 
paartjes). 
Brilduiker: 4-XII BuW (1); 15-XII BuW (1); 27-XII Tichelgat Herxen (1 m, 
1 v); 9-I BuW surfplas (1); 15-I BuW (4 paartjes). 
Casarca: 4-XII BuW (4); 15-XII BuW (4); 18-XII BuW (2); 19-I 
Soestwetering, Boerhaar (2); 21-I in Soestwetering bij v.Vilsteren, 
Boerhaar (2); 25-I Soestwetering (2). 
Pimpelmees: 5-XII BvL (3); 5-I BvL (5); 15-I BvL (5); 16-I BvL (5). 
Merel: 5-XII BvL (2); 5-I (2); 15-I BvL (4); 17-I BvL (1 v) met enkele witte 
veren. 
Houtsnip: 6-XII volkstuinen, Olst (1). 
IJsvogel: 13-XII bij wetering achter Overkempe, Diepenveenseweg 
Boskamp (1); 26-XII kijkhut Fortmond (1). 
Grote zaagbek: 14-XII BuW (2 m, 1v); 26-XII kijkhut Fortmond (3 m, 1 v); 
27-XII Tichelgat Herxen (6 m, 8 v); 3-I Duursche Waarden (2 m, 2 v); 6-I 
Fortmond IJssel (2); 12-I Soestwetering, Boerhaarseweg (2 m, 1 v); 19-I 

Wilgengors 
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Soestwetering, Bruinsweg (1 m); 19-I Soestwetering, Boerhaarseweg (3 
m, 2 v); 19-I Soestwetering, Hamelweg (1 m); 23-I BuW (paartje). 
Kramsvogel: 15-XII BuW (50); 18-XII BuW (50); 9-I BuW (25); 21-I BuW 
(200); 24-I BuW (60) samen met wel 30 koperwieken. 

Wilde 
zwaan: 13-
XII 
Buitenwaard
en (2) (foto); 
15-XII BuW 
(9); 17-XII 
BuW (7); 18-
XII BuW 
(11); 19-XII 
BuW (11); 3-
I De Zaaij 
(6); 15-I 
BuW (4) 
overvliegend
. 

Kuifeend: 15-XII BuW (3); 18-XII BuW (7 paartjes); 8-I Soestwetering, 
Bruinsweg (2); 12-I Soestwetering, Bruinsweg (6); 12-I Soestwetering, 
Bruinsweg (6); 19-I Soestwetering, Bruinsweg (4); 19-I Soestwetering, 
Boerhaarseweg (5); 21-I BuW (45); 25-I Soestwetering, Bruinsweg (10); 
6-II Soestwetering, Bruinsweg (10); 6-II Soestwetering, Boerhaarseweg 
(8). 
Dodaars: 15-XII BuW (1); 22-XII in wetering langs Rietbergweg, 
buitengebied Wijhe (6); 26-XII kijkhut Fortmond (1); 27-XII kijkhut 
Fortmond (2), 27-XII wetering naast Hamelweg (2), 27-XII wetering naast 
Rietbergweg (4); 3-I Soestwetering bij Rietbergweg (3); 3-I DuW (1); 7-I 
BuW (2); 19-I Soestwetering, Rietbergweg (1). 
Nijlgans: 15-XII BuW (5). 
Smient: 15-XII BuW (25); 18-XII BuW (50); 3-I BuW plas bij pont (32); 9-I 
BuW plas bij pont (45); 15-I BuW (100). 
Toendrarietgans: 18-XII Damhoek (15) (foto). 
Sperwer: 24-XII Boerkampweg 45 Boskamp (1) vliegend langs heg; 24-
XII tuinen van Den Nul (1). Is hier de laatste maanden regelmatig te zien. 
Met helaas als gevolg dat de vaste zangvogels hier nu bijna allemaal zijn 
vertrokken. Mijn maandtellingen liggen veel lager dan in vorige jaren. Dat 
is natuurlijk minder leuk. 28-XII Middel (1) regelmatig sperwer op paaltje. 
Alle vogeltjes zijn dan gevlogen. Sperwer weg en vogeltjes zijn er weer.  
Chinese knobbelgans: 1-I Rietbergblok, Lierderholthuisweg (2)  
Kleine zwaan: 3-I De Zaaij (2). 
Slobeend: 3-I DuW (1); 19-I nieuwe plas Fortmond (10). 

Wilde zwanen             © Ruud Saan 
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Torenvalk: 12-I BuW (1); 13-I BuW (1); 15-I BuW (1). 
Kerkuil: 12-I Leugenshorst, Wijhe (1). 
Zeearend: 15-I BuW (2) samen overvliegend. 
Krakeend: 15-I BuW (5 paartjes); 20-I BuW (5 paartjes); 28-I BuW (10). 
Aalscholvers: 15-I BuW (150) flink in de weer, nesten maken? 
Slechtvalk: 15-I Steenfabriek Fortmond (2). 
Pijlstaart: 15-I Soestwetering, Damhoek (1 m) overvliegend. 
 

 
 

Havik: 21-I BuW met prooi (1 v); 23-I BuW (1); 30-I BuW (2 keer). 
Tafeleend: 21-I BuW (1 paar); 25-I Soestwetering, Bruinsweg (1); 28-I 
BuW (1 m); 6-II Soestwetering, Bruinsweg (1). 
Steenuil: 21-I Hengeveld (1), vaste plek op dak boerderij. 
Kievit: 23-I BuW (2) overvliegend; 24-I BuW (10). 
Witte kwikstaart: 28-I BuW (2). 
Spreeuw: 29-I BvL (7). 
Ooievaar: 15-I Averbergen, Olst (2); 2-II in de weilanden tussen 
Boerkampweg en Spijkerbospad, Boskamp (2). Bijna elke dag al een 
week of 7 lang. 
Grote bonte specht: 17-I (BvL (1); 19-I BvL (1); 5-II BvL (1 m). 
Groene specht: 1-II op grasveld aan Boerkampweg 45 Boskamp (1). 
 

Waarnemingen gedaan door: Alfons Wiegink, Marijke Berendsen, Leen 
van Brakel, Elly Luttikholt, Roel van Schaik; Marion Krooi; Ruud Saan; 
Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp. 
 

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

Wist u dat….. 
het dit jaar het Jaar van de Wulp is? 
Het gaat niet goed met deze vogelsoort. Hij 
staat zelfs op de Rode Lijst. 
Wil je meer weten hierover kijk dan op 
www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/2019-uitgeroepen-tot-jaar-van-de-wulp.  
  

Toendrarietganzen           © Ruud Saan 

mailto:vogelwaarnemingen@ivn-wijhe-olst.nl
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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  
Amfibieën  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 
 
 

     Brandweer Wijhe Apotheek Wijhe 
     Landgoed de Gelder 
     Gemeente Olst-Wijhe 

Zorgboerderij ’t Hamel 
Tuincentrum Groot Koerkamp 

     Landschap Overijssel  
      

 

 

 

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. 

 

 

 

 


