
 

 

 

2019 - 2 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kijk ook eens op 
 

www.ivn.nl/afdeling/ 
de-grutto-wijhe-olst 

 

 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/


 1 

In deze Grutto           Mei 2019 nummer 2 

Van de redactie 2 
De nood is hoog!!! 2 
Activiteiten 3 
Jeugdactiviteiten 5 
Activiteiten elders 5 
Van het bestuur 6 
Voor de jeugd 6 
Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk! 10 
Verslag ALV IVN De Grutto Wijhe-Olst 11 
Heemtuinplant uitgelicht 15 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 16 
Wist u dat….. 23 
Bestuur 24 
Contactpersonen werkgroepen 24 
 
 
 
 
I.v.m. spam: @ = # 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijsluitingsdata  1 februari; 1 mei; 1 september; 1 december. 
 
 

 
 

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
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Van de redactie 
Ik maak me ernstige zorgen! En ik ben niet de enige. Ik weet dat het 
huidige bestuur en onze werkgroepcoördinatoren zich ook zorgen maken!  
 

Hoe moet het volgend jaar verder met onze IVN-afdeling De Grutto  
Wijhe-Olst?  
 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben zowel onze secretaris 
Jaap als onze voorzitter Hanny aangekondigd met hun bestuursfunctie te 
stoppen. Dat doen ze op de volgende algemene ledenvergadering in 
maart 2020. Beiden hebben er dan een hele lange periode op zitten en 
zoals Jaap het uitdrukt: “We zijn de jongsten niet meer”. Het bestuur was 
al langere tijd op zoek naar versterking, omdat de bemensing de laatste 
jaren eigenlijk te minimaal was. En zelf zijn zij daarom al extra lang in het 
bestuur blijven zitten. Maar nu komt hun bestuursperiode toch tot een 
einde. Daarom dus deze extra dringende oproep! 
Wie draagt de planten, de dieren en het landschap in onze groene 
gemeente een warm hart toe en wil zijn of haar steentje bijdragen om 
onze mooie gemeente zo groen te houden?  
Ik hoop dat jij je meldt bij het bestuur! (Zie gegevens achterin dit blad). 
Dat zou voor het bestuur, onze werkgroepcoördinatoren en voor mij een 
grote zorg minder zijn en we kunnen ons blijven inzetten voor onze 
groene gemeente!  
 

In deze Grutto vind je het verslag van de hierboven genoemde algemene 
ledenvergadering. Naast de vaste rubrieken ‘Voor de jeugd’ en 
‘Heemtuinplant uitgelicht’ kun je natuurlijk o.a. ook weer lezen dat er veel 
verschillende vogelsoorten in onze gemeente zijn gespot.  
En wil je naar buiten? Er zijn weer diverse activiteiten voor jong en oud 
georganiseerd. 
 

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

Marth van Roy. 
 
 

De nood is hoog!!! 
We zijn dringend op zoek naar bestuursleden en coördinatoren 

Het IVN Wijhe-Olst zoekt dringend nieuwe bestuursleden om het bestuur 
te versterken. De nood is hoog!!! Tijdens de afgelopen algemene 
ledenvergadering hebben zowel de huidige voorzitter als de secretaris 
aangegeven in 2020 te willen stoppen!!!!! Beide hebben er een lange 
periode op zitten en de jaren beginnen te tellen. 

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

grutto-wijhe-olst. Daar vind je ook de 

Grutto maar dan met plaatjes in kleur. 
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Wie meldt zich aan om het stokje over te nemen? 
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-
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. 
 

 

Bezoek de heemtuin 

Ook in 2019 kun je weer een ommetje maken door heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe. De heemtuin is al vanaf 1 januari 

Datum 2019 Activiteit Locatie Trekker 

Tot di 9 juli Uilententoonstelling Infocentrum Den Nul Hans de Jonge 

Za 15 juni Rondleiding heemtuin Heemtuin Wijhe Annet 

Za 15 juni Slootjesdag jeugd Infocentrum Den Nul  Michiel en Linda 

Vr 5 juli 
Rondleiding Jan 
Veerman + Historische 
vereniging 

Heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora + 
Wijhe 

Annet, Historische 
vereniging  

Juli/aug Vleermuizenexcursie Fortmond 
Michiel, Ykelien 
Damstra 

Zo 6 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

Za 12 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 2 november 
Landelijke 
Natuurwerkdag 

Heemtuin Wijhe 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


 4 

elke dag geopend. Vanaf 16 maart staan de eerste naambordjes er weer. 
Je kunt er vrij rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin.  
Vergeet je niet je naam in het gastenboek te schrijven?  
Voor groepen kunnen er ook rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Werken in de heemtuin 

Nog steeds: vrijwilligers gezocht! 
Op woensdagavond en donderdagochtend wordt er vanaf half maart t/m 
half september in de heemtuin gewerkt. We kunnen altijd extra vrijwilligers 
gebruiken. Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze tuin mooi te 
maken en houden, is altijd welkom! Ook als je maar incidenteel kunt. Het 
werk in de heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook 
als je er geen verstand van hebt, kun je komen helpen! 
Lijkt je dat leuk 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 komt gewoon langs in de heemtuin aan de Bongerd in Wijhe! 
 
Uilententoonstelling 

In het Infocentrum Den Nul 
is nog tot 9 juli 2019 een 
uilententoonstelling te 
bezichtigen. Je kunt er 
uilen, die in Nederland 
broeden, beter leren 
kennen. Dat zijn de oehoe, 
velduil, bosuil, ransuil, 
kerkuil en steenuil. En je komt meer te weten over de activiteiten van de 
werkgroep Uilen van onze IVN-afdeling. Deze werkgroep heeft de 
tentoonstelling ingericht en houdt zich vooral bezig met kerkuilen en 
steenuilen. Deze twee soorten uilen leven veelal in schuren en rondom 
erven, dicht bij de mens. 
 

Rondleiding heemtuin  

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe is in juni/juli 
op z’n mooist. Daarom is er op zaterdag 15 juni 2019 weer een 
rondleiding in de heemtuin. Tijdens die rondleiding neemt een gids je mee 
door de heemtuin en vertelt de verhalen achter de bloemen en planten. 
De rondleiding begint om 16.00 uur en duurt ongeveer 3 kwartier. 
Voor deze rondleiding is aanmelden niet nodig. Een vrijwillige gift wordt 
op prijs gesteld. 
 

Jan Veerman rondleiding 

Op vrijdagavond 5 juli 2019 wordt de Jan Veerman rondleiding gehouden 

Kerkuil       © Jan van Dijk 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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in samenwerking met de Historische vereniging. Eerst is er een korte 
rondleiding in de heemtuin en daarna volgt een rondje door het dorp 
Wijhe onder leiding van een gids.  
De rondleiding begint om vanaf 19.00 uur en duurt tot circa 20:30 uur. 
Voor deze rondleiding is aanmelden niet nodig. Een vrijwillige gift wordt 
op prijs gesteld. 
 
 

Jeugdactiviteiten 
Waterbeestjesexcursie 

Op zaterdag 15 juni doet IVN-afdeling de 
Grutto Wijhe-Olst weer mee aan de landelijke 
slootjesdagen voor de jeugd.  
We gaan op deze dag van 13.00-14.30 uur 
met schepnetjes vissen naar waterbeestjes 
bij het infocentrum in Den Nul. 
Met een goede sleep door het water kun je 
allerlei soorten waterbeestjes vangen. Denk aan visjes, kevertjes, larven 
en slakjes. We gaan deze waterbeestjes verzamelen en de namen 
opzoeken en zetten aan het eind van de excursie de beestjes weer terug 

in het water.  
Je kunt zelf een 
schepnetje en 
een witte bak of 
emmertje 
meenemen, maar 
wij nemen ook 
een aantal 
schepnetjes mee. 
 

Kinderen van 4-
12 jaar zijn 
welkom! 

Kinderen van 4-6 jaar en kinderen zonder zwemdiploma graag onder 
begeleiding van een ouder. 
De kosten zijn € 2,50 per kind. 
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Graag aanmelden bij Michiel 
Faber via jeugd#ivn-wijhe-olst.nl. Vermeld dan het aantal kinderen, naam, 
leeftijd en telefoonnummer. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Schaatsenrijder 

mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
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Op de site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het 
KNNV Zwolle onder activiteiten vind je uiteenlopende excursies en 
cursussen die binnenkort door het IVN en/of het KNNV soms in 
samenwerking met andere organisaties georganiseerd worden.  
Zo kun je er, afhankelijk van de tijd van het jaar, bijvoorbeeld informatie 
vinden over excursies en cursussen over amfibieën, vlinders wilde 
planten, insecten, vogels etc.  
Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte, www.ivn.nl/afdeling/deventer, 
www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma. 
 
Excursie langs bloeiende bermen 

IVN Raalte: Woensdag 29 mei om 19.00 uur. 
Locatie: bij de Bolster, verzamelpunt bij de pluktuin, rode bank aan 
de Westdorplaan, tegenover de Pauluskerk. 
Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Excursie langs bloeiende bermen  

IVN Raalte: Woensdag 12 juni om 19:00 uur.  
Locatie: op het Hofterrein, verzamelpunt bij het Hoftheater in Raalte. 
Een vrijwillige bijdrage is welkom 
 
 

Van het bestuur 
De Grutto per email 

In de vorige Grutto was al aangekondigd dat we dit jaar een begin willen 
maken met het per email versturen van de Grutto. De Grutto blijft er 
desondanks (voorlopig) hetzelfde uitzien, alleen krijg je het blad dan als 
bijlage bij een email. Op deze manier willen we met name papier en 
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. Als je op korte termijn reageert krijg je het komende nummer al 
digitaal. 
 

Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Voor de jeugd 
De schaatsenrijder 

Schaatsenrijders in de lente? Ja er 
zijn waterbeestjes die zo heten. Als 
het ijs weg is en het zonnetje schijnt, 
komen ze tevoorschijn. Ze glijden 
met hun lange, dunne poten over het   

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.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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water. Het lijkt of ze schaatsen. In een tel kunnen ze een meter vooruit 
schieten. Dat is ver voor zo’n klein beestje. Ga op zoek naar 
schaatsenrijders. Ze komen veel voor, dus je vindt ze vast wel in een 
sloot, vijver of vennetje. 
 
Wat ook bijzonder is… een schaatsenrijder blijft drijven. Hij zakt niet weg 
in het water. Ra, ra hoe zit dat?  
Als een schaatsenrijder over het water loopt, veert het water mee. Het 
oppervlak van het water is een soort vlies. Dat heet: oppervlaktespanning. 
Daardoor zinkt een schaatsenrijder niet. Zelfs niet als hij op het water 
springt. Want dat kan hij ook! Zijn poten duwen deukjes in het water, meer 
niet. Kijk eens of je die deukjes ziet. Het zijn de kringetjes waar zijn poten 
het water raken. 
Wat meehelpt om op het water te lopen, zijn de haartjes op zijn buik en 
poten. Zo klein dat je ze met het blote oog niet ziet. Die mini-haartjes zijn 
vettig en stoten water af. Een schaatsenrijder heeft zes poten. De 
middelste twee roeien heen en weer. Zo komt hij vooruit. De achterpoten 
zijn om mee te sturen. Met de poten bij zijn kop grijpt hij zijn prooi. 
Schaatsenrijders zijn roofdieren in het klein. Valt er een vliegje in het 

water, dan schieten ze 
erop af. Hebbes! Met hun 
scherpe snuit zuigen ze 
hun prooi leeg. Meestal 
eten ze in hun eentje. Een 
grote prooi vallen ze vaak 
met z’n allen aan. Die eten 
ze samen op. 
Om jonkies te zien, moet je 
wachten tot de zomer. Die 
jonkies lijken net 
spinnetjes. Hun lijf is kort 
en er zijn nog geen 
vleugels. Elke keer als ze 
vervellen, wordt hun lijf wat 

langer. Tot ze volwassen zijn. Dan hebben ze vleugels en kunnen ze 
vliegen.  
 
Schaatsenrijders leven in schoon water. In vies water is het vlies minder 
sterk. Ze zinken en verdrinken! Met een proefje is dat te zien. 
Doe wat water in een schoon bakje. 
Neem een metalen punaise. 
Pak ‘m beet bij het pinnetje. 
Leg de punaise zachtjes op het water. 
De punaise blijft drijven. 
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Laat voorzichtig een of 2 druppels 
afwasmiddel in het water vallen 
en… de punaise zakt als een 
baksteen naar de bodem. 
Zo gaat het met schaatsenrijders in 
vies water. Vette pech! 
 

En dan nog een schaatsenrijders-
weetje: Komt er een vis aan, dan 
sprint de schaatsenrijder weg. Met 
hoge sprongen. Want vissen lusten 
schaatsenrijders maar al te graag! 
 

Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk! 
Ellen Schulten uit Olst legde een poel aan, vooral voor kamsalamanders, 
maar ook voor kikkers en padden. Zij werkt zo mee aan leefgebieden voor 
soorten. Ellen vertelt: 
“Toen we nog in Deventer woonden, hielpen we als vrijwilliger al mee met 
het overzetten van padden in Schalkhaar. Nadat we verhuisd waren naar 
Olst deden we dat eerst nog een jaar in Diepenveen. Maar op de 
terugweg zagen we vlak bij ons huis ook talloze kikkers en padden 
oversteken. We hebben toen emmers ingegraven en sindsdien zetten we 
tot wel 3000 dieren per jaar over in februari en maart. Dat is ook niet zo’n 
wonder, ons huis wordt omgeven door gebied met bos en water van de 
Stichting IJssellandschap. Twee jaar geleden hebben we met 
enthousiaste medewerking van de Stichting IJssellandschap een poel 
laten graven, met steun van de provincie Overijssel. Hiermee hebben we 
een habitat gecreëerd waarin hopelijk een groeiende populatie kikkers, 
padden en kamsalamanders komt die niet hoeft over te steken bij de tocht 
van overwinterings- naar paarplek. Het land eromheen laten we bewust 
ruig en als een boom omvalt laten we die liggen. 
Ik heb van huis uit niet al die kennis meegekregen, wél dierenliefde. Maar 
je verdiept je er steeds meer in. We werden lid van het IVN, en kwamen 
ook in contact met de roofvogelwerkgroep. Zo val je van het één in het 
ander en ontdek je hoeveel er in je directe omgeving leeft. De wespendief 
bijvoorbeeld, en de graspieper (foto blz. 20). Doordat we de poel hebben 
gegraven en het land ruig laten, zien we ook dat soorten het beter gaan 
doen. Vorig jaar vonden we maar liefst zes kamsalamanders in de 
emmers. Met de knoflookpad gaat het ook heel slecht hoorden we, dus nu 
verdiep ik me daarin. Zo’n dier heeft zandplekken nodig, kleine 
woestijntjes bijna, om op te warmen. Het zou toch prachtig zijn als we 
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daar ook wat voor konden doen? En met de nieuwe buren gaan we 
meidoornhagen planten in plaats van prikkeldraad en paaltjes, zodat 
vogels daar voedsel vinden en kunnen nestelen. 

Ik merk dat 
enthousiasme 
aanstekelijk werkt. 
We hebben leuke 
discussies in de 
buurt en ik merk dat 
hier van vroeger uit 
veel natuurkennis 
is. Een buurman 
vertelde dat hij wel 
honderd 
kamsalamanders in 
een stapel stenen 
heeft gehad. En 
andere boeren 
laten ook een 

grasrand staan voor de biodiversiteit. Zo wordt het een olievlek. Met 
verwijten en met de vinger naar anderen wijzen bereik je niks. Geef 
gewoon het goede voorbeeld!” 
 
Bron: Natuur voor elkaar – provincie Overijssel. 
 
 

Verslag ALV IVN De Grutto Wijhe-Olst 
Datum: Woensdag 27 maart 2019 
Aanwezig: 16 leden. Afgemeld: 4 leden 
 
1. Opening en mededelingen 

Hanny opent de vergadering en heet eenieder welkom.  
Zij heeft bericht van verhindering ontvangen van 4 leden.  
In het kort memoreert zij het overlijden van Gerard Schulten en Jan 
van Dijk in 2018. 
Zoals gebruikelijk vervolgt Hanny met een toepasselijk gedicht. Dit jaar 
heeft ze gekozen voor een gedicht van Laura van Eck (1991) uit 
Zwolle. 
Laura maakt deel uit van het dichtersgilde van de Provincie Overijssel 
waarvan talentvolle schrijvers op festivals optreden als literaire 
ambassadeurs van Overijssel. En meewerken aan programma’s en 
opdrachten maken voor en over de provincie. Naast drama schrijft ze 
proza, poëzie en non-fictie.  

 

Knoflookpad en kikkerdril van bruine kikker      © Marc Abuys 



 12 

Lopend langs de IJssel zie ik 
Minuscule rimpels in kouder wordend water 
Vlinders in de buik van 
Het landschap van het lichaam 
Een meerkoet in het riet 
 

Het natte zand waar ik mijn naam ooit heb geschreven 
(het zand dat mijn naam al is vergeten) 
Rotsen, olifantenpaden 
De platgestreken vlaktes 
Die mijn eerste stapjes dragen 
 

Een lopend langs de IJssel kijken wij naar het licht 
Dat precies schijnt op de plek waar het water 
Met een lichte knik net iets afbuigt naar rechts 
Alsof het ons geduldig de weg probeert te wijzen 

 

2. Verslag jaarvergadering 28 maart 2018  
 Geen inhoudelijke opmerkingen 
 Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Jaap. 
 

3. Bestuursmutaties 
De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie 
jaar. Bestuursleden kunnen eenmaal voor 3 jaar worden herbenoemd. 
Door het overlijden van Gerard Schulten is er nóg een vacature in het 
bestuur ontstaan. Hanny is vanaf 2011 voorzitter, Jaap vanaf 2010 
secretaris en Ronald vanaf 2012 lid van het bestuur. Zowel Hanny als 
Jaap hebben aangegeven om tijdens de jaarvergadering in 2020 te 
willen aftreden. Het bestuur wil samen met de coördinatoren van de 
werkgroepen het komende jaar proberen tot een oplossing te komen. 
Zij zullen tijdens de jaarvergadering in 2020 met een voorstel komen. 
 

4.Verslagen bestuur en werkgroepen 
4.1. Jaarverslag secretaris 2018  
 Geen opmerkingen.  
 

 

 

Weet u nog waarom u bepaalde medicijnen slikt? 
Hebt u nog overzicht over uw medicijngebruik? 

Wij vogelen dit graag voor u uit. 
 

Alphega apotheek Wijhe,  
voor al uw vragen over uw medicijnen! 
 

Apotheek Wijhe   Raadhuisplein 2-1, 8131 BN Wijhe 

Info#apotheekwijhe.nl 
 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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4.2. Jaarverslagen werkgroepen 2018  
- IJsseldijk  
In vervolg op het verslag van de werkgroep Dijkflora geeft Jaap aan 
dat het waterschap inmiddels het voorstel voor een 
voorkeursalternatief voor de dijkversterking tussen De Haere in Olst en 
de Katerveersluizen in Zwolle heeft gepresenteerd. Het tussenresultaat 
van twee jaar intensief samenwerken aan een veilige en mooie 
IJsseldijk. Het plan is voor iedereen in te zien via  
www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Er zijn drie inloopavonden: op 
8 april in Zwolle in wijkcentrum SIO, op 11 april in Herxen in de Herxer 
Marke en op 16 april in het gemeentehuis in Wijhe. De avonden zijn 
van 19:00 uur tot 21:00 uur. 
De inventarisatie van bijzondere planten door de werkgroep was voor 

Jaap als lid van 
het Omgevings-
platfom 
IJsseldijk 
aanleiding het 
waterschap te 
verzoeken om in 
de vervolgfase 
nader 
onderzoek te 
doen naar:  
1) de noodzaak 
voor het 
aanbrengen van 
klei op de dijk. 
Hierbij wordt 
gekeken naar 

bv. de golfoploop, de golfbelasting en de sterkte van de huidige 
grasbekleding.  
2) de toegevoegde sterkte van bijzondere plantensoorten van de 
bestaande dijkbekleding en in hoeverre deze gehandhaafd kan 
worden.  
3) hoe gaat men te werk wanneer mocht blijken dat de dijk 
onvoldoende sterk is en er maatregelen moeten worden getroffen om 
de bijzondere dijkbekleding weer te herstellen. 
- Zandwetering 
Door het waterschap wordt een plan ontwikkeld om de Zandwetering 
ter hoogte van Wijhe aan te passen aan de gestelde Kaderrichtlijn 
Water normen. Dat houdt in het natuurvriendelijk maken van de taluds 
en het aanbrengen van beplanting om de ecologische toestand van het 
water te verbeteren. De plannen hebben invloed op de paddentrek ter 

Dijk Wijhe bij hoogwater          © Marth van Roy 

http://www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst
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plaatse. De werkgroep Amfibieën heeft zowel bij de gemeente Olst-
Wijhe als bij het waterschap gevraagd om de nodige 
amfibievoorzieningen aan te brengen. De werkgroep heeft e.e.a. 
begroot op een bedrag tussen de 60 en 100 duizend euro. Zowel het 
waterschap als de gemeente hebben hier afwijzend op gereageerd. De 
werkgroep onderzoekt nu, samen met Natuur en Milieu Overijssel, de 
aanleg van kikkerpoelen als alternatief en eventuele 
subsidiemogelijkheden. 
- De Grutto 
Hanny dankt Marth weer voor haar inzet voor de Grutto. Zij heeft 
wederom voor een mooie inhoud & lay-out van de Grutto gezorgd. In 
het komende jaar wordt nagedacht over een mogelijke digitalisering 
van de Grutto. Het bestuur komt hier op terug. 

 

4.3. Financieel jaarverslag 2018 
Michiel deelt het Financieel Jaarverslag 2018 uit en geeft een korte 
toelichting. De cijfers geven geen aanleiding tot verdere vragen. Hanny 
dankt Michiel voor dit goede verslag en de duidelijke uitleg.  

 

4.4. Kascontrolecommissie 
De kascontrole commissie bestaat uit Oege Verhagen en Willem 
Denekamp. Zij hebben de rekening voor akkoord ondertekend en 
adviseren de 
vergadering de 
penningmeester te 
dechargeren. De 
vergadering gaat 
hiermee akkoord. De 
penningmeester wordt 
bedankt voor zijn 
werkzaamheden. 

 

5. Financiën 
- Begroting 2019 
Michiel geeft een 
korte toelichting op 
de begroting 2019. De begroting is krap begroot, maar de middelen 
zijn beperkt. De werkgroepen die een begroting hebben ingediend zijn 
in de begroting opgenomen. Voor de werkgroepen die niet zijn vermeld 
is dus geen geld begroot. De vergadering kan akkoord gaan met de 
begroting 2019.  
- Contributie 2019 en 2020 
In de ALV 2018 is door de leden de contributie voor 2019 (€ 18,00) en 
2020 (€ 20,00) vastgesteld. Daarmee zitten we onder het landelijke 
advies van € 24,00. Dit is mede mogelijk door de jaarlijks te ontvangen 

Keep                © Ruud Saan 
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gemeentelijke subsidie. Overigens is dit geen garantie dat na 2020 
geen sprake zal zijn van contributieverhogingen. 
- Landelijke contributie-incasso 
De contributie wordt vanaf 2018 landelijk geïncasseerd. Door het 
voortijdige vertrek van de verantwoordelijke medewerker en daarna 
ziekte van haar opvolger zijn er vorig jaar de nodige problemen 
geweest bij de contributiebetaling en afhandeling. Gevolg hiervan is 
dat onze afdeling begin dit jaar de ledenbijdrage nog niet heeft 
ontvangen en dus ook de landelijke bijdrage aan IVN landelijk nog niet 
heeft betaald. We hopen dat dit snel wordt opgelost. Het bestuur gaat 
ervan uit dat in 2019 de contributie-inning volgens afspraak zal 
verlopen. 

 

6. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2018 bestond uit Oege Verhagen en Willem 
Denekamp. De commissie heeft aangegeven ook in 2019 de 
kascontrole te willen doen. Dat betekent dus ook dat Ine de Groot 
reservelid blijft. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

7. Rondvraag  
- Jaap meldt dat de IVN-afdeling Deventer en Natuur en Milieu 
Overijssel dit jaar de Overijsselse ledendag organiseren op 24 mei. Als 
hij meer weet informeert Jaap de leden van wie hij een emailadres 
heeft. Annet kan dan de uitnodiging op de website plaatsen en Marth 
in De Grutto. 
- Hans de Jonge meldt dat door de uilenwerkgroep tussen 7 april en 9 
juli in het Infocentrum op Den Nul een uilententoonstelling wordt 
ingericht. Michiel en Linda zullen dan een middag braakballen pluizen 
organiseren voor de jeugd. 

 

8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Hanny onder dankzegging van 
ieders inbreng de Algemene Ledenvergadering 2019. 

 

Presentatie boswachter IJsseluiterwaarden 
Jeroen Hartog, boswachter IJsseluiterwaarden, vertelt hoe 
Staatsbosbeheer het beheer van de dynamische natuur in het IJsseldal 
heeft georganiseerd, waardoor de IJssel meer vrij spel krijgt en de 
bemoeienis van de mens tot een minimum wordt beperkt.  
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Stinkende gouwe (chelidonium majus) - papaverfamilie 
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Volksnaam: ”ogenklaar” 
Op allerlei plekken waar gerommeld wordt in de grond, maar ook langs 
beschaduwde bosranden, heggen en ruige plaatsen kunnen de 
opvallende gele bloemen gevonden worden van de stinkende gouwe, 
Chelidonium majus. In de verte lijken de bloemen wel op kruisbloemen, 
wat nog versterkt wordt door de langwerpige vorm van de vruchten, die 
sterk op hauwen lijken. Maar het gaat echt om en andere soort.  
Het verhaal gaat dat deze plant bloeit als de zwaluwen komen en sterft af 
als de zwaluwen weer vertrekken. De geslachtsnaam geeft dit ook aan. 
De Griekse meisjesnaam “chelidon” betekent zwaluwvogel.  

In de stengel en blad van deze 
plant zit oranjegeel melksap. Dat 
sap zou goed zijn tegen staar. 
Vandaar de volksnaam 
“ogenklaar”. Het is goed voor de 
ogen. Ook is het goed voor gal en 
lever en spijsvertering, wat blijkt uit 
de galkleur die het sap uit de 
stengels en bladeren heeft. Het 
sap ontgift. De plant wordt ook 
“wrattenkruid” genoemd. Het sap 
zou er voor zorgen dat wratten 
verdwijnen. 
Alchemisten gebruikten stinkende 
gouwe bij het zoeken naar 
de steen der wijzen. Heksen deden 
het in de middeleeuwen in hun 
zalven. In de fytotherapie wordt de 
plant gebruikt in de vorm 
van tinctuur. 

Spreuk: “Een takje stinkende gouwe geeft je meer kans op een 
ontsnapping aan gevangenisstraf”. Hopelijk hoeft niemand dat laatste ooit 
te doen! 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 februari tot 1 mei 2019 

De gebruikte afkortingen: BuH: Buitenwaarden Herxen (Herxerwaard); 
BuO: Olsterwaarden; BuW: Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; BvL: 
Boskamp, van Laakstraat; DuW: Duursche waarden, vanaf Mottenhuisje 
tot Fortmond; Fm: Fortmond (steenfabriek); Rw: Roetwaarden, na 
camping het Haasje. 
  

Stinkende gouwe           © Annet vd Veen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alchemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_der_wijzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fytotherapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tinctuur_(oplossing)
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De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) staat 
het aantal vogels.  

 
Appelvink: 27-I Wijhe, 
heemtuin (1 v). 
Staartmees: 3-II Olst, 
Holtermanspad (12). 
Buizerd: 3-II Boerhaar (1); 3-
II Wijhe, Bremmelerstraat (1); 
9-II Fortmond (1); 14-II 
Duursche waarden kijkhut 
(1); 15-II BvL (1) gehoord; 22-
II BuW 
(4); 2-III BuW (4); 3-III Wijhe, 
Gravenweg (1); 17-III BuW 
(1) op nest; 1-IV BuH (2 paar); 1-IV BuW (2 paartjes). 
Casarca: 3-II Boerhaar (1); 14-II Boerhaar (2); 17-II Boerhaar, Wetering 
(2); 20-II Boerhaar (2). 
Dodaars: 3-II Soestwetering, Rietbergweg (2); 20-II Soestwetering, 
Rietbergweg (1); 5-III Soestwetering, Rietbergweg (1). 
Glanskopmees: 5-II BvL (1). 
Krakeend: 6-II BuW (8 m, 4 v); 10-II BuW (8 paar); 14-II Duursche 
waarden (4); 22-IV BuW (8 paar). 
Kuifeend: 6-II BuW (40); 9-II Soestwetering, Bruinsweg (15); 20-II 
Soestwetering, Boerhaarseweg (6); 20-II Soestwetering, Boerhaarseweg 
(3); 3-III Soestwetering, Bruinsweg (5); 5-III Soestwetering, Bruinsweg (6). 
Brilduiker: 6-II BuW (1 paartje); 14-II Duursche waarden kijkhut (1 m, 
2 v). 
Grote zaagbek: 6-II (1 m); 9-II Soestwetering, Boerhaarseweg (1 m, 1 v); 
14-II Duursche Waarden kijkhut (6); 18-II DuW (3 m, 2 v); 20-II 
Soestwetering, Bruinsweg (1 m); 20-II Soestwetering, Hamelweg (1 m);  
5-III Soestwetering, Bruinsweg (1 m); 10-III Soestwetering, Bruinsweg 
(1 m). 
Smient: 6-II BuW (100); 20-II Soestwetering, Bremmelerstraat (ca. 30). 
Koperwiek: 6-II BuW (40). 
Wintertaling: 10-II BuW (9 paar); 2-III BuW (7). 
Zeearend: 14-II Duursche waarden kijkhut (1); 16-II BuW (2) dicht naast 
elkaar in een boom; 18-II BuW (1) vliegend; 27-II BuW (1) een half uur 
kunnen bekijken (!); 18-III BuW (1); 12-IV (1) vloog hoog over de Rw in 
Fortmond richting het noorden. 
Houtduif: 15-II BvL (2); 21-II BvL (1); 7-III BvL (1). 
Kleine zwaan: 20-II Soestwetering, Boerhaarseweg (5). 
Spreeuw: 21-II BvL (12). 

Roodborsttapuit         © Ruud Saan 
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Mandarijneend: 17-II aan fietspad Spoorslag in uitloper Zandwetering 
(4 m); 2-IV Zandwetering bij Leeuwenbrug, Onder de Gelder (2); 8-IV op 
duiker in sloot aan Scherpenzeelseweg bij afslag Barloseweg (1 paartje);  
11-IV Scherpenzeelseweg bij afslag Barloseweg (1 m), vrouwtje zit 
mogelijk te broeden. 
Groenling: 18-II BvL (2); 19-II BvL (2); 20-II BvL (4); 21-II BvL (4); 4-III 
BvL (1); 6-III BvL (5); 7-III BvL (2); 11-III BvL (5); 16-III BvL (3). 
Grote bonte specht: 19-II BvL (1); 21-II BvL (1); 22-II BvL (1); 25-II BvL 
(1) 27-II BvL (1); 2-III BvL (1); 7-III BvL (1); 10-III BvL (1); 11-III BvL (1); 
12-III BvL (1). 
Scholekster: 19-II BuW (4); 
25-II BuW (1); 10-III 
Bruinsweg (2); 10-III 
Boerhaarseweg (5). 
Sperwer: 19-II Den Nul, 
Holstweg t.h.v. school (1); 22-
II Boskamp, Boerkampweg 
(1), zat zeker een half uur op 
de heg in het zonnetje; 5-III 
Olst, volkstuinen (1). 
Pimpelmees: 21-II BvL (8); 
14-III BvL (5). 
Tafeleend: 22-II BuW (1 m). 
Houtsnip: 23-II Wijhe, De Gelder (1).  
Raaf: 24-II Wijhe, Kappeweg 22 (2); 10-IV nabij weg Duursche Waarden 
naar parkeerplaats uitkijktoren (1). 
Zilverreiger: 25-II BuW (12). 
Wilde zwaan: 25-II BuW (4); 2-III BuW (12). 
Ooievaar: 20-II Boerhaar (2); 26-II Fm (2). 
Wulp: 27-II Kappeweg (1); 1-III BuW (1) gehoord; 2-III BuW (1) in de 
vlucht; 20-III BuW (2); 24-III Waterwingebied Boerhaar (1) gehoord; 25-III 
BuW (2 paartjes); 1-IV Lierder- en Molenbroek Zuid (2). 
Kievit: 27-II Eikelhofweg tussen Landgoed Spijkerbosch en de 
Boerkampweg, op een stoppelveld (2); 1-III Boskamp, Kleistraat, op 
maisland (6); 3-III Fortmond, op maisland (8); 5-III Boskamp, Kleistraat, 
op maisland (6); 5-III Fortmond, op maisland (8); 8-IV Scherpenzeelseweg 
tussen bosje/container/boerderij en spoorlijn, op bouwland (8); 23-IV 
Schippershuizen, in weiland (2 met 4 jongen). 
Havik: 2-III BuW (1) gehoord; 7-IV BuW (1). 
Nonnetje: 14-II Duursche waarden kijkhut (8); 6-III BuW (2). 
Keep: 11-III Raalterslag 5, in tuin (1) (foto blz. 14). 
Groene specht: 18-II BvL (1) gehoord; 13-III Boskamp, Boerkampweg 
(1); 19-III Wijhe, buurt Veerstraat (1) gehoord; 20-III Wijhe, buurt 
Veerstraat (1) gehoord; 11-IV in bomen Nijlandstraat (1) gehoord. 

Graspieper            © Ruud Saan 
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Bergeend: 18-III BuW (paartje); 20-III BuW (paartje); 20-III BuW de 
ondergelopen uiterwaarden bij pont Wijhe (5); 9-IV Fortmonderweg, 
binnenplas (2); 11-IV BuW (4 paar). 
Blauwe kiekendief: 9-III Wijhe, Gravenweg (1); 19-III in de Lierder- en 
Molenbroek Zuid (1). 
Graspieper: 19-III in de Lierder- en Molenbroek Zuid (1) (foto blz. 20). 
Zanglijster: 20-III buurt Veerstraat (1) gehoord; 21-III in een boom bij 
voetgangersoversteekplaats Rijksstraatweg (1); 23-III Veerstraat (2) 
gehoord; 29-III Veerstraat (1); 30-III Veerstraat (1); 10-IV Landgoed de 
Gelder (1); 17-IV Hoek Raalterweg/Krijtenberg (1) Zanglijster zonder 
staart. Vermoedelijk ontsnapt aan kat. 
Roodborsttapuit: 20-III Damhoek, langs de Zandwetering (1); 17-IV 
Lierder- en Molenbroek Zuid (1); 25-IV Holstweg (1 v). Achter in het land. 
Waarschijnlijk ook een man, in het riet bij wetering en sloot (foto blz.19). 
Witte kwikstaart: 20-III Kappeweg 22 (1) de 1e in de tuin; 20-III BuW (1); 
20-III bij oever IJssel bij pont Wijhe (2). 
Slobeend: 20-III Tichelgaten Herxen (1 m, 1 v); 2-IV Fortmond Rw (30 
m+v). 
Nijlgans: 20-III Boskamp, natte weilanden Boerkampweg (2); 8-IV BuW 
(1 paar met 12 jongen). 
Tjiftjaf: 20-III Zandwetering in de Damhoek (1); 21-III Kappeweg 22 (1) 
gehoord; 21-III Veerstraat Wijhe (1) gehoord; 30-III in het ooibos van de 
Duursche Waarden (1) gezien en gehoord; 31-III in De Gelder (1) 
gehoord. 
Grutto: 22-III BuH (een groep van zeker 120). 
Tureluur: 22-III BuH (15) tussen een grote groep Grutto's; 28-III BuH (2); 
1-IV Fortmonderweg, binnenplas (2); 11-IV BuW (1). 
Boerenzwaluw: 30-III Wijhe, Kappeweg (1); 1-IV Rietbergweg (2); 2-IV 
De Wandelingen, Wijhe (1); 2-IV DuW en infocentrum (1); 10-IV 
Scherpenzeelseweg bij bosje op hek (2); 10-IV BuW (8). 
Gierzwaluw: 30-IV Wijhe, Nijlandstraat (2) de eerste 2 dit jaar. 
Knobbelzwaan: 1-IV BuH (60). 
Zwarte zwaan: 28-III BuH, vlak bij Herxen (2); 1-IV BuW (1). 
Oeverloper: 1-IV BuW (20). 
Mantelmeeuw: 1-IV BuW (1). 
Zomertaling: 28-III BuH (1 m); 1-IV Fortmonderweg, binnenplas (1 m). 
Visarend: 1-IV BuW (1). 
Putter: 2-IV Wijhe, de Bongerd (2); 9-IV BuW (4); 9-IV Boskamp, op een 
grindpad aan de Boerkampweg (2); 20-IV Den Nul, Koetsweg (2); 21-IV 
Den Nul, Koetsweg (4); 23-IV Den Nul, Koetsweg (2); 24-IV Boskamp, 
Boerkampweg (2); 24-IV buitengebied Olst, Randerstraat (2). 
Kneu: 2-IV Fortmonderweg, binnenplas (groepje van 8); 24-IV 
Boerkampweg Boskamp (2). 
Fitis: 5-IV Olst, Nijendalproject (1); 7-IV DuW (een aantal) gehoord. 
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Zwartkop: 2-IV DuW (1) Hij moest nog wel erg op stem komen. De 
volgende dag volop op zang; 2-IV De Gelder (1); 3-IV Olst, Nijendal (1). 
Fazant: 20-III Wijhe, bij wetering Hamelweg/Daslever (1 m, 1 v); 3-IV 
Fortmonderweg, akker naast natuurgebied met steenfabriek (1 m, 2 v). 
Middelste bonte specht: 3-IV De Gelder (1). “Twee jaar geleden 
ontdekte ik middelste bonte spechten in De Gelder, aan het eind van de 
lange laan in het tweede bos. Daarna niets meer van vernomen en ook 
van anderen geen waarnemingen gehoord. Hij is er vast al die tijd 
geweest. Vandaag voor mijn huis, zomaar een middelste bonte specht. Hij 
kwam aanvliegen uit het eerste bos en ging daar ook weer naar toe”; 4-IV 
Onder de Gelder (1) nu ook te horen ’s morgens vroeg. Ik denk dat hij in 
de eiken zit op de hoek van de Raalterweg en Onder de Gelder.  
Zwarte roodstaart: 18-III Boskamp, in tuin aan de Boerkampweg (1e m); 
8-IV Wijhe, bij de Albert Heijn (1) hier is een zangpost van een zwarte 
roodstaart; 19-IV op de daken bij ingang Langstraat bij AH en kledingzaak 
(1) gehoord en gezien.  
Kleine plevier: 8-IV Den Nul, de Zaaij (1) (foto); 19-IV Fortmonderweg, 
rand binnenplas (2); 20-IV Fortmond, vogelkijkhut (2); 22-IV 
Fortmonderweg, binnenplas (2). 
Huiszwaluw: 8-IV Scherpenzeelseweg tussen bosje/container/boerderij 
en spoorlijn (1); 10-IV in de buurt van Scherpenzeelseweg tussen 
bosje/container/boerderij en spoorlijn (4). 
Braamsluiper: 8-IV Rijkstraatweg, nabij parkeerplaats met MKZ-
monument (1) gehoord. 
Grauwe gans: 10-IV BuW (paartje met 7 jongen). 
Visdief: 12-IV vlak boven het water van de Rw (4); 19-IV BuW (1); 23-IV 
Fortmond, boven de Rw (8); 24-IV Hengforderwaarden, vanuit kijkhut (1); 
24-IV Boerhaarseweg t.h.v. Kloosterstraat (1) vloog boven de wetering. 
Pijlstaart: 12-IV BuH (1 paartje). 
Grote gele kwikstaart: 17-IV 
Fortmonderweg, binnenplas 
(2); 22-IV Ruigte bij Rw (3); 
24-IV Damhoek, Holstweg (1); 
24-IV Den Nul, De Zaaij (5). 
IJsvogel: 20-IV Fortmond, 
vogelkijkhut (1). Zat zeker 10 
minuten op de lange staak 
vlakbij de hut en dook 
vervolgens het water in, kwam 
weer boven met een visje en 
vloog weg richting de brug 
van Fortmond; 22-IV 
Fortmond, vogelkijkhut (1). 
Rietgors: 22-IV Ruigte  

Kleine plevier      © Ruud Saan 



 23 

bij Rw (1 m). 
Brandgans: 22-IV BuW (8). 
Koekoek: 22-IV BuH (1) gehoord; 25-IV Molenbroek (1) gehoord. 
Rode wouw: 24-IV Wijheseweg (2). 
 

Waarnemingen gedaan door Marijke Berendsen, Elly Smink-Niehoff, 
Willem Denekamp, Wim van Riel, Alfons Wiegink, Piet Hendriksma, Jan 
Klungers, Ruud Saan, Margriet Heuvelink, Alice Sotthewes. 
 

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

Wist u dat….. 
- van 6 tot en met 28 juli de Tuinvlindertelling is.  
Tel dan alle vlinders in je tuin en geef die tellingen door. Weet je niet 
welke vlinder je hebt gezien? Bekijk dan de vlinder-herkenningskaart. 
Deze kun je vinden op www.vlinderstichting.nl/vlindermee. Ook vind je 
daar meer informatie over de telling. Tel jij ook mee? 
 

- van 24 op 25 augustus de Nacht van de vleermuis is.  
Elk jaar wordt in het laatste weekend van augustus (dat helemaal in 
augustus valt) de Nacht van de vleermuis georganiseerd. Dit is een 
internationaal initiatief van Eurobats, waaraan o.a. de 
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging 
meewerkt. Kijk voor activiteiten op www.nachtvandevleermuis.nl. 
 

- op 31 augustus Nationale Nachtvlindernacht is.  
Deze nacht wordt, verspreid door heel 
Nederland, naar nachtvlinders gekeken, 
onder begeleiding van experts. Omdat 
nachtvlinders niet zo gemakkelijk te zien 
zijn worden ze gelokt met speciale 
lampen. In Nederland komen meer dan 
800 verschillende nachtvlinders voor! 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op 

www.nachtvlindernacht.nl waar excursies zijn. Je kunt daar ook de 
resultaten van eerdere jaren bekijken.  
 
- het niet goed gaat met de knoflook- 
pad. In een volgende Grutto zal Marc 
Abuys van de werkgroep Anura & 
Lepidosauria (Lacerta) daar meer 
over vertellen. Hou de media in de 
gaten voor een excursie. 

  

Agaatvlinder 

Knoflookpad      © Marc Abuys 

mailto:vogelwaarnemingen@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.nachtvandevleermuis.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. 

 

 

 

 


