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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
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Van de redactie 
Het was weer een hele warme droge zomer. En de natuur was eigenlijk 
nog lang niet bekomen van die hele extreme zomer van vorig jaar! De 
planten, struiken en bomen in tuinen, parken en bossen hadden het weer 
moeilijk. Dat was en is nog steeds goed zichtbaar. Ook de grondwater-
voorraden zijn nog steeds niet op peil, verre van! Moeten ook wij ons 
zorgen gaan maken over fris en schoon drinkwater, dat in de toekomst 
niet langer als vanzelfsprekend op elk tijdstip van de dag bij ons uit de 
kraan komt? Ik ben in ieder geval nog steeds zuinig met water. Jij ook? 
 

Ondertussen ging verder alles gewoon door, dus lag deze Grutto bij je in 
de bus. Hierin kun je lezen dat het probleem van plastic in het water, ook 
hier, dicht bij huis wordt aangepakt. En ook jij kunt hier iets aan doen. Of 
ga je bodemdieren tellen, de biodiversiteit vergroten, nestkasten-
onderzoek doen, gebouwgebonden diersoorten inventariseren enz.?  
Je leest er alles over in dit nummer. Ook kun je o.a. lezen welke vogels er 
afgelopen maanden in onze omgeving zijn gesignaleerd.  
En natuurlijk worden er in het najaar weer, zoals altijd, diverse activiteiten 
georganiseerd. Je hoeft je dit najaar dus niet te vervelen. 
 

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. Zie hierover ook verderop 
in dit nummer: Bestuurlijke organisatie IVN Wijhe-Olst. 
 

 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.  

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

wijhe-olst. Daar vind je ook de Grutto 

maar dan met plaatjes in kleur. 
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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 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 het najaar kun je een ommetje maken door heemtuin Veermans 
Hof IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe. De heemtuin is elke dag 
geopend. 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 

De heemtuingroep heeft vanaf nu DRINGEND versterking nodig op de 
DONDERDAGOCHTEND. Er wordt dit seizoen op donderdagochtend nog 
doorgewerkt tot eind september. Landelijke Natuurwerkdag, 1 en 2 
november, zijn de laatste werkdagen van dit jaar. Volgend jaar, op 
zaterdag 14 maart 2020, wordt de heemtuin op NL Doet weer 
voorjaarsklaar gemaakt. Daarna, vanaf 19 maart 2020, begint de 
donderdaggroep weer. 
Iedereen die het gezellig vindt om samen deze bijzondere tuin mooi te 
maken en te houden, is welkom! Het werk in de heemtuin leer je onder 
leiding van anderen kennen. Dus ook als je geen verstand hebt van een 
heemtuin, ben je van harte welkom om te helpen! 

Datum 2019 Activiteit Locatie Trekker 

Zo 6 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

Za 12 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 2 november Landelijke Natuurwerkdag Heemtuin Wijhe Annet 

Do 28 november  Lezing over de wolf Langhuus Wijhe 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
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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Meer informatie en aanmelden kan bij Annet van der Veen, 0570-523937/ 
06-15347926 of heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerkdag! 

Vrijdag 1 november en zaterdag 2 november  
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen nodig om de heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te maken. Dat doen we op 
Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 2 november, van 9.00-12.30 uur. Op 
vrijdag 1 november maken we van 9.00-12.30 uur alvast een begin. 
IEDEREEN kan komen helpen, GROOT en klein, ouder + kind, broer+ 
zus, vriend + vriendin, single, team, bestuur, het maakt niet uit! Je kunt 
kiezen om op 1 en/of 2 november te komen helpen.  
Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je welkom! 
We harken al het blad weg en brengen het maaisel 
naar de afvalbult. Ook wordt er gesnoeid, worden er 
naambordjes schoongemaakt, routepalen en het 
infobord verwijderd etc. 
Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je 
hebt een kruiwagen en werkhandschoenen. De 
heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade met 
zelfgebakken taart en koek erbij!  
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
natuurwerkdag.nl of bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 
0570-523937. 
Kijk voor meer informatie op ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Paddenstoelenwandeling 

Op zondagochtend 6 oktober organiseert IVN-afdeling De Grutto weer 
haar traditionele paddenstoelenexcursie. We vertrekken om 10:00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Zoogenbrink aan de Molenweg in Olst om 

weer mooie exemplaren te vinden. De wandeling duurt 
ongeveer 1½ uur. Zowel volwassenen als kinderen 
kunnen meedoen. 
Ook dit jaar hopen we weer de vliegenzwam - dé 
paddenstoel, rood met witte stippen - tegen te komen, 
maar natuurlijk ook de porseleinzwam, tonderzwam, 
inktzwam en misschien wel de kleine stinkzwam.  
Geef je uiterlijk 4 oktober op bij Annet van der Veen,  
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937.  
Graag naam, telefoonnummer en aantal personen 
opgeven. Er kunnen maximaal 20 personen 
meewandelen. 

Kijk voor meer informatie op onze website ivn-wijhe-olst.nl. 
 

     Inktzwam 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
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Boni Supermarkt Wijhe 
Langstraat 83 
8131 BB  Wijhe 
0570-521879 
 

Bonisupermarkt.nl 

Ma t/m do 8.00-20.00 
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00 
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Landschapsonderhoud 

De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten.  
De werkdagen zijn de 2e zaterdag van de maanden oktober 2019 t/m 
maart 2020, namelijk: 12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 
8 februari en 14 maart. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
We kunnen weer flink aan de bak in ieder geval! 
 

Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil doen, dan weten we 
hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail naar 
de coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
oegeverhagen#planet.nl 
 

Lezing: De wolf terug, eng of enerverend 

Lezing op donderdag 28 november 2019 om 20:00 uur in het Langhuus, 
Langstraat 29 Wijhe door Erwin van Maanen. 
Nu de wolf bij ons terug is, komt dit legendarische roofdier regelmatig in 
het nieuws en werpt discussie op tussen voor- en tegenstanders. 

Erwin van Maanen van EcoNatura 
zal een informatieve en objectieve 
lezing houden over de wolf. De 
wolvenlezing is gebaseerd op 
beschermingsprojecten voor de wolf 
in Europa, ecologisch 
(veld)onderzoek naar de wolf en de 
relatie met mensen vanuit een 
diepgaande fascinatie voor het 
dier. Hij zal ingaan op een aantal 
aspecten zoals: 
- De wolf als groot roofdier met 
belangrijke aspecten van biologie, 
ecologie en gedrag; 

- De relatie tussen mensen en wolven; 

mailto:oegeverhagen@planet.nl


 8 

- Herstel en terugkeer van de soort in cultuurlandschappen van 
Noordwest Europa en in Nederland; 
- Zijn wolven gevaarlijk voor mensen? 
- Hoe kunnen we duurzaam samenleven met de wolf ? 
- De betekenis van de wolf als ecologische sleutelsoort in de natuur. 
De lezing is gratis voor leden. Voor niet-leden € 5,-. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

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 ivn.nl/afdeling/ivn-raalte, ivn.nl/afdeling/deventer, ivnzwolle.nl en 
knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma. 
 
Dag van de Duurzaamheid  

Op donderdag 10 oktober lezen bestuurders, lokale energie-initiatieven, 
MKB’ers, vrijwilligers, opa’s en oma’s en medewerkers uit Overijssel voor 
aan leerlingen van de groepen 1 t/m 8 uit het basisonderwijs. Het 
voorleesboek ‘Sem en Saar geven positieve energie’ legt duurzaamheid 
uit aan de hand van de zeven Kinder Global Goals. Kom jij ook voorlezen 
bij een basisschool bij jou uit de buurt? 
Kijk voor meer info op dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl. 
 
Paddenstoelendag 

Zondag 13 oktober 2019 is weer de jaarlijkse Paddenstoelendag van de 
IVN-afdeling Deventer. Van 11:00-15:00 uur kun je zelf een route volgen 
langs paddenstoelen op het landgoed Nieuw Rande in Diepenveen. 
Onderweg staan bordjes met uitleg en weetjes. Je kunt parkeren en 
starten aan de IJsseldijk – Schapenzandweg. 
Toegang kost € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar € 1,-. Honden mogen 
aangelijnd mee. 
Informatie: Mike Hirschler 06-5361 7871 zwamgroepdeventer#hotmail.nl. 
 

Nacht van de Nacht 

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht 
van de Nacht op zaterdagavond 26 oktober 2019. Daarmee vragen de 
organisatoren aandacht voor lichthinder en energiebesparing.  

http://ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://ivn.nl/afdeling/deventer
http://ivnzwolle.nl/
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Overal om ons heen brandt licht wanneer het donker 
is. Er is dus ontzettend veel lichtvervuiling. Ondanks 
alle besparingen en moderne technieken baadt de 
aarde ’s nachts steeds meer in het kunstlicht. 
Gebieden die al kunstmatig worden verlicht, zoals 
steden, werden de afgelopen vijf jaar bijna 10 
procent helderder. Intussen groeide ook het totale 
oppervlak waar we het licht aan laten, met ruim 2 
procent per jaar. Tijdens de Nacht van de Nacht zijn 
er door het hele land in het donker leuke, duistere 
activiteiten voor jong en oud en doven honderden 

bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting.  
Wil je weten waar, kijk dan op nachtvandenacht.nl. 
 
Paddenstoelenexcursie 

Zondag 27 oktober organiseert IVN Raalte een paddenstoelenexcursie op 
landgoed de Colckhof. De start is op de parkeerplaats aan de 
Hubertsallee in Laag Zuthem. De excursie begint om 14.00 uur. 
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
 

Van het bestuur 
1. Bestuurlijke organisatie IVN Wijhe-Olst 

Binnen het IVN worden tegelijkertijd twee ontwikkelingen waargenomen: 
aan de ene kant staat er een nieuwe generatie vrijwilligers op, vol met 
nieuwe ideeën en initiatieven. Deze vrijwilligers zijn erg gemotiveerd om 
inhoudelijke taken op zich te nemen, maar willen niet gebonden zijn aan 
formele organisatorische verplichtingen. Aan de andere kant zijn er 
afdelingen, waar het steeds moeilijker wordt om de bestuurstaken 
voldoende te vervullen.  
Ook binnen het bestuur van IVN Wijhe-Olst is er een discussie ontstaan 
over de zorgen die er binnen het bestuur leven over het steeds moeilijker 
vinden van bestuursleden. 
 

Volgens de afdelingsstatuten statuten worden de leden van het bestuur 
gekozen en benoemd voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden kunnen 
eenmaal worden herbenoemd.  
Hanny van der Werff is in 2011 benoemd, Jaap Gerkes in 2010 en Ronald 
Boerkamp in 2012, ze zitten dus respectievelijk 8, 9 en 7 jaar in het 
bestuur. Zowel Hanny als Jaap hebben aangegeven om bij de volgende 
algemene ledenvergadering in 2020 te willen aftreden.  
Oproepen in de Grutto hebben tot nog toe helaas geen resultaten gehad!  
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In de ALV van afgelopen maart is afgesproken dat het bestuur samen met 
de coördinatoren van de werkgroepen deze discussie zullen gaan 
voorbereiden, zodat in de ALV van 2020 een voorstel aan de leden 
gepresenteerd kan worden. Het bestuur komt bewust niet tot een 
aanbeveling. Zaak is om alle mogelijkheden te bespreken en te kijken 
welke oplossing voor onze IVN afdeling de beste is. Belangrijk hierbij is te 
kijken waar de mogelijkheden liggen om toekomstbestendig te kunnen 
functioneren als IVN afdeling.  
 

Mocht u als lid nu denken: “bestuurslid bij IVN Wijhe-Olst dat is wat voor 
mij”, neem dan contact op met Hanny van der Werff of Jaap Gerkes. 
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
2. Schone rivieren 

Geen plastic afval meer via rivieren naar zee! 
Vanuit IVN Overijssel wordt het komende najaar het programma Schone 
IJssel opgestart. Het project wordt hier in Overijssel ondersteund door de 
provincie, en is onderdeel van een landelijk programma Schone 
Rivieren dat we landelijk uitvoeren samen met Stichting De Noordzee en 
met Plastic Soup Foudation. Rijkswaterstaat (RWS) ondersteunt het 
project. Het is een project dat de nodige aandacht en publiciteit zal 
krijgen. In de landelijke aanpak en dus ook in Overijssel volgen we de 4 
O’s: Opruimen, Onderzoeken, Ontdekken en Oplossen.  
 

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de gemeenten en waar 
relevant met afvalverwerkers (zoals Rova en Circulus). Doel van het 
traject is ook om nieuwe mensen te betrekken bij de schoonheid en 
natuurlijke waarden van de rivier. We willen graag lokale verenigingen (bv 
sport of cultuur) werven die zich vastleggen om twee keer per jaar mee te 
doen aan het opruimen van een stukje rivieroever. Maar ook aan acties 
voor ‘Onderzoek’ en uiteraard ‘Ontdekken’. Vooral in dat laatste onderdeel 
denken we ook aan excursies of andere activiteiten waarbij burgers van 
jong tot oud kunnen leren over de bijzonderheden van de rivier. 
 

In het project werkt IVN Overijssel samen met de IVN afdelingen Wijhe-
Olst, Zwolle en Deventer. Voor IVN Wijhe-Olst is Oege Verhagen het 
aanspreekpunt via Schonerivieren#ivn-wijhe-olst.nl. 
Voor meer informatie zie: ivn.nl/schone-rivieren. 
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
De Grutto per email 

We hebben dit jaar een begin gemaakt met het per email versturen van 
de Grutto. Je krijgt het blad dan als bijlage bij een email. Op deze manier 

https://www.schonerivieren.org/
https://www.schonerivieren.org/
http://www.ivn.nl/schone-rivieren
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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. 
 
 

Bodemdierendagen 
Voor een safari hoef je niet naar 
Afrika! Duik gewoon je tuin in en 
ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot miljoenpoot, en van 
mier tot regenworm. Ook dit jaar gaan we weer op zoek in het hele land, 
en wel vanaf 26 september. Alle waarnemingen kun je inleveren tot en 
met dinsdag 8 oktober.  
 

‘Meegraven' kan in je tuin en op je balkon, het groene dak, schoolplein 
enzovoort. Nieuw is dat de moestuin als extra tuintype mee gaat doen. 
Bodemdieren zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals 
herfstbladeren wordt bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel 
voor de planten. De biodiversiteit in ons land gaat zienderogen achteruit. 
Meer aandacht voor en kennis over de onbekende ‘buren’ onder onze 
voeten is broodnodig. Klein is niet hetzelfde als onbelangrijk. Integendeel: 

we kunnen niet zonder! Ook is het 
spannend wat voor effect die 
superwarme zomer op die onmisbare 
bodemdieren heeft gehad. 
 

Aan de slag! 
De speciale Bodemdierenzoekkaart? Je waarneming online doorgeven? 
De resultaten van nu, en de afgelopen vier jaar? Tips en weetjes? Een 
prijsvraag over favoriete dieren, lesmateriaal? Dat alles en veel meer vind 
je op bodemdierendagen.nl. 
Iedereen kan meedoen! Je hoeft er maar een klein stukje de deur voor 
uit... Dus, tel ze! 
Meer info vind je op bodemdierendagen.nl. 
 
 

Voor de jeugd 
De inktzwam 

Vroeger schreven de mensen brieven en boeken met een grote 
ganzenveer. Daar sneden ze met een mesje een scherpe punt aan. Die 
doopten ze in een potje inkt. Soms werd die inkt van paddenstoelen 
gemaakt. Van inktzwammen. Met die inktzwammen konden ze hun 

Duizendpoot 

Pissebed 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
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brieven lekker vol zwammen.In Nederland groeien wel 100 soorten 
inktzwammen. Dit verhaaltje gaat over de geschubde inktzwam. Deze 
komt veel voor. De ene dag is er niets te zien. De volgende dag staat er 
een geschubde inktzwam. Vooral na een regenbui schiet hij de grond uit. 
Zijn hoed zit helemaal rondom de steel. Net een witte raket. Na een tijdje 
laat de hoed los van de steel en gaat de hoed open. Op de hoed staan 

witte of bruinige schubben, vaak een beetje 
omgekruld. Als je een spiegeltje onder de hoed 
houdt, zie je plaatjes. Eerst zijn ze wit. Dan roze. 
Daarna steeds donkerder. Tussen die plaatjes 
zitten duizenden piepkleine sporen. Dat zijn een 
soort zaadjes. Een jonge inktzwam heeft nog 
geen inkt. Die krijgt hij als hij volwassen is. Dat is 
soms al de volgende dag! De hoed en de 
plaatjes worden steeds donkerder, tot ze 
helemaal zwart zijn. De inktzwam begint te 
druipen van de inkt. Het lijkt of zo’n oude 

inktzwam langzaam wegsmelt. Er blijft bijna niets over, behalve de steel 
met een restje hoed. Ook de sporen druipen op de grond en de regen 
neemt ze mee. Zo kunnen er ergens anders ook inktzwammen komen. 
Geschubde 
inktzwammen staan 
bijna nooit alleen. Ze 
groeien in tuinen en 
parken, op 
grasveldjes en 
mestvaalten of langs 
een bosrand. Je 
herkent ze zo. Je 
vindt ze vast. 
 

Hiernaast zie je hoe 
een geschubde 
inktzwam groeit en 
weer verdwijnt. Geef 
elk plaatje een cijfer 
van 1 tot 6. In de 
goede volgorde: van 
jong naar oud. 
Geschubde 
inktzwammen zijn 
niet giftig. Er zijn 
zelfs mensen die een broodje gebakken inktzwam eten. Maar dan alleen 
de piepjonge witte zwammen. Om ze te eten moet je verstand hebben 
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van paddenstoelen. Je moet zeker weten dat het een geschubde 
inktzwam is en niet een andere soort. 
 

Recept om inkt te maken. 
Leg een paar donkere 
inktzwammen op een bordje. Er 
komt zwart vocht uit en dat 
wordt steeds meer. Giet het 
vocht in een kommetje. Doe er 
wat Arabische gom bij (te koop 

bij bv. een knutselwinkel). Klaar is je inkt. Je kunt ermee schrijven, 
tekenen of schilderen.  
Een brief geschreven met inktzwaminkt? Na eeuwen zitten de 
inkzwamsporen nog in de inkt van de letters. 
 

Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Waarnemingen volgen 
Alle natuurwaarnemingen in de gemeente Olst-Wijhe dagelijks 
bekijken op computer, laptop, tablet of telefoon 

Wil je alle dagelijkse natuurwaarnemingen van vogels, planten, 
zoogdieren, amfibieën, vlinders, insecten, paddenstoelen etc. in de 
gemeente Olst-Wijhe snel te zien krijgen op je computer, laptop, tablet of 
telefoon? Volg dan onderstaande werkwijze, gebaseerd op de vernieuwde 
site van Waarneming.nl.  
 

* Ga naar waarneming.nl. 
* Log in onder je eigen naam en wachtwoord.  
   (Als je die nog niet hebt aangemaakt op deze website, eerst je eigen 
profiel aanmaken). 
   (Hiermee kun je ook zelf waarnemingen insturen). 
* Klik op de balk "Ontdek". 
* Klik op "Locaties". 
* Klik op "Zoek een locatie" en tik in "Wijhe". 
* Klik op vergrootglas. 
* Klik op "Olst - Wijhe (gemeente)". 
* Klik op "Waarnemingen". 
* Klik op het Bureaublad rechts bovenin op vier boven elkaar liggende 
stipjes. 
* Klik op "Meer hulpprogramma's". 
* Klik op "Snelle link maken". 
* Klik op "MAKEN" en als het goed is, staat er een icoontje onderaan op je 
bureaublad. 

http://www.waarneming.nl/
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* Als je hier voortaan op klikt, krijg je meteen alle laatst ingevoerde 
waarnemingen in de gemeente Olst – Wijhe. 
 

Het kan zijn dat je na "Waarnemingen" geen vier boven elkaar liggende 
stipjes ziet, maar drie naast elkaar liggende stipjes. Als je die aanklikt, en 
vervolgens op "Vastmaken aan de taakbalk" klikt, krijg je de link onderin 
op je bureaublad als een icoontje naast die van Internet, Gmail, Word, etc. 
Dan hoef je verder niets meer te doen. Als je dan op dit icoontje klikt, krijg 
je alle recente waarnemingen in de gemeente Olst-Wijhe te zien.  
Met dank aan Ruud Saan voor deze informatie. 
 

Margriet Heuvelink. 
 
 

 
 

 

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 
 

 
 

Nestkasten onderzoek 
In het bos De Gelder en het Freulebos 

In het kader van het SOVON project Meetnet nestkaarten heeft Hennie 
Brem al meer dan 20 jaar in de periode van eind maart tot en met eind 
juni/begin juli, wekelijks, 26 nestkasten gevolgd in het bos van De Gelder 
en het Freule bos. Vanwege verhuizing naar een andere regio, wordt een 
nieuwe vrijwilliger gezocht om dit onderzoek over te nemen. Het kan 
alleen of door twee personen worden opgepakt. Met twee personen is het 
leuk om samen op pad te gaan en handig in verband met eventuele 
vakanties/ziekte tijdens het broedseizoen.  
Het nestkast project richt zich speciaal op kleine zangvogels (in Wijhe: 
mezen, boomklevers, vliegenvangers) voor het verzamelen van gegevens 
voor de landelijke database om trends te signaleren in belangrijke broed 
paramaters, als broedsucces en legbegin, en voor het beantwoorden van 
wetenschappelijk vragen.  
Het waarnemen kan door de weeks plaatsvinden, maar ook in het 
weekend. Voorkeur heeft een vast dagdeel in de week. Bij iedere 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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wekelijkse ronde langs de 26 nestkasten worden de waarnemingen 
genoteerd op een nestkaart, of ter plekke ingevoerd met de nestkaarten 
app. De nestkasten hangen op dusdanige hoogte dat je als volwassene, 
zonder trapje, in de kast kunt kijken.  
Bij iedere ronde wordt genoteerd of er sprake is van nestbouw, aanwezige 
eieren en jongen. Maar ook in welk stadium de nestbouw is en hoe groot 
de jongen zijn. Ook kan het voorkomen dat een oudervogel op het nest 
zit. Dan wordt dit genoteerd, en de vogel niet verstoord tijdens het 
broeden. Na het uitvliegen van de jongen wordt genoteerd, of er nog 
resterende eieren of dode jongen in het nest aanwezig zijn, waarna het 
nestmateriaal wordt verwijderd. In een laatste ronde wordt er nog in de 
leeg gemaakte kasten gekeken of er sprake is van een tweede 
broedpoging, wat meestal niet het geval is.  
Begin april zijn het mezen en boomklevers, die gebruik maken van de 
nestkasten. Eind april komen de bonte vliegenvangers terug uit Afrika om 
gebruik te maken van de resterende lege kasten. Enkele kasten worden 
het gehele seizoen niet gebruikt, of na nestbouw of verstoring, verlaten. 
Een enkele keer wordt een nestkast beschadigd 
of verstoord door mensen, kinderen, een 
eekhoorn of een specht.  
Voor ieder nieuw seizoen wordt gecontroleerd 
of de kasten nog in goede staat zijn. Soms moet 
een kast geheel vervangen worden. Of is alleen 
een nieuwe ophangplank of deksel nodig.  
Voor het nestkasten onderzoek is toestemming 
gevraagd bij de beheerders van Onder de 
Gelder. 
Als de gegevens niet wekelijks met de app zijn 
ingevoerd, gebeurt dit na afloop van het seizoen 
met digitale nestkaarten via de SOVON 
website. 
 

Als je geïnteresseerd bent om dit onderzoek over te nemen, graag contact 
opnemen met Hennie Brem via henn64#kpnmail.nl of 0570-52 45 94 of 06 
– 55998659.  
 

Margriet Heuvelink. 
 
 

Soorten Management Plan Salland Wonen 
In mei 2019 is het IVN uitgenodigd om deel te nemen aan een 
bijeenkomst over de invoering van het Soorten Management Plan (SMP) 
van Salland Wonen.  

mailto:henn64@kpnmail.nl
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Met de invoering van een SMP wil Salland Wonen gebouwgebonden 
soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuis in kaart brengen. Met 
deze gegevens wordt vervolgens bepaald wat de populatiegrootte is en 
hoe Salland Wonen bij renovatie de "gunstige staat van instandhouding" 
kan garanderen. Salland Wonen wil standaardmaatregelen treffen voor 
deze soorten en als ruil zouden zij dan een algehele ontheffing krijgen om 
te mogen renoveren. Dit scheelt veel geld en tijd voor Salland Wonen. 
Daarnaast biedt het een enorme kans voor gebouwgebonden soorten. 
Door op een gestandaardiseerde manier tellingen te houden en 
maatregelen te treffen voor deze soorten weten we wat we moeten doen 
om deze soorten tot in lengte van dagen te behouden voor onze huizen 
en wijken.  
Een soortgelijk voorstel heeft IVN ongeveer 10 jaar geleden aangedragen 
ten tijde van de renovatie van de Julianalaan. Doordat destijds 
onvoldoende in kaart was gebracht welke soorten hier voorkwamen is er 
een kostbare vertraging in de bouw opgetreden. Na aanpassingen van de 
plannen o.a. het nemen van maatregelen en uitstellen van de bouw 
konden buiten het broedseizoen de werkzaamheden hervat worden. Dit 
heeft tienduizenden euro’s gekost en veel overlast voor de bewoners 
gegeven. Voor 1 tot 2 duizend euro hadden maatregelen eerder genomen 
kunnen worden en waren vleermuis, gierzwaluw en huismus behouden 
gebleven. De toegepaste maatregelen hebben overigens later wel tot 
succes geleid voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, die zich 
nu weer in de nieuwbouw huisvesten. 
Tijdens de informatie-avond was er grote belangstelling van bewoners, 
vrijwilligers, Salland Wonen en IVN Wijhe-Olst en IVN Raalte. Salland 
Wonen vraagt de hulp van vrijwilligers bij het in kaart brengen van deze 
soorten.  
Het in kaart brengen van vleermuizen gebeurt met hulp van een 
batscanner en tellingen door bureau ECOquickscan. Vrijwilligers houden 
daarna tellingen ter plekke tijdens zonsondergang waarbij exacte 
aantallen vleermuizen geteld worden. Via MUS-tellingen worden 
gierzwaluw en huismus in kaart gebracht.  
Het IVN Wijhe-Olst heeft uitgebreide en gedetailleerde informatie over 
gierzwaluwen beschikbaar gesteld aan Salland Wonen.  
Heb je interesse om mee te helpen meld je dan aan bij 
vrijwilliger#sallandwonen.nl of ronald#boerkampwijhe.nl. 
 

Ronald Boerkamp. 
 
 

Rabobank sponsort heemtuin  
Woensdag 19 juni hebben Jeannette van den Heuvel, vrijwilliger van de 
werkgroep Heemtuin en Jaap Gerkes, onze secretaris een eenmalige 
bijdrage van € 2000,- uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Salland in 

mailto:vrijwilliger@sallandwonen.nl
mailto:ronald@boerkampwijhe.nl
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ontvangst mogen nemen voor het vervangen van een van de bestaande 
bruggetjes in de heemtuin. Vervanging was hoog nodig! En de 
heemtuinvrijwilligers doen dat 
zelf rond deze tijd. Met het 
Coöperatiefonds wil de 
Rabobank bijdragen aan 
maatschappelijke activiteiten en 
projecten in het werkgebied van 
Rabobank Salland. De heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora in 
Wijhe vervult een belangrijke rol 
om mens en natuur dichter bij 
elkaar te brengen. Wie weet is 
de brug al klaar als je nu gaat 
kijken.  
 

Annet van der Veen. 
 
 

Maak de natuur sterker 
De biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel. Biodiversiteit betekent 
simpel gezegd een grote variatie aan planten en dieren in de natuur. 
Verzuring, verdroging, bemesting en versnipperde leefgebieden maken 
dat planten en dieren het moeilijk hebben en lokaal verdwijnen. De 
Provincie Overijssel wil die verschraling van de natuur tegengaan, met 
goede informatie en financiële tegemoetkomingen. 
In Overijssel hebben we nog een redelijk netwerk van landschaps-
elementen zoals houtwallen, poelen, ruige akkerranden en soortenrijke 
bermen, maar in de monocultuur van bepaalde landbouwgebieden 
kunnen dieren geen beschutting en voedsel vinden.  
Nooit eerder zijn zoveel soorten verdwenen in zo’n tempo en op zo’n 
schaal als het nu gebeurt. En dat door grootschalig ingrijpen van de 
mens! De gevolgen van het uit evenwicht raken van de natuur zijn ook 
voor de mens direct voelbaar. Als vogels en vleermuizen verdwijnen, 
krijgen dieren die wij als lastig ervaren, zoals eikenprocessierupsen, 
buxusmot en steekmug, vrij spel. 
 

Hulp inroepen  
Als mensen geïnteresseerd zijn om hun leefomgeving te vergroenen 
kunnen ze de hulp inroepen van de Overijsselse ontwerpateliers. Samen 
met landschapsarchitecten en ecologen kijk je dan wat er al in jouw 
omgeving leeft of zou kunnen leven en daar maak je een plan bij. Een 
poel graven voor kamsalamanders heeft bijvoorbeeld alleen zin als die al 
in je buurt zitten, ze kunnen maar 500 meter afleggen. De provincie heeft 
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een lijst van 114 ‘aandachtsoorten’ gemaakt: planten en dieren die hier 
van nature voorkomen en het nu zwaar hebben. Projecten waarin 
leefgebied voor deze aandachtsoorten wordt hersteld, krijgen subsidie. 
Andere voorbeelden zijn: bloeiende akkerranden, een voedselakker, een 
keverbank, een hoogstamboomgaard met oude fruitboomrassen en een 
meidoornhaag. 
 

Meer weten? 
Meer informatie over biodiversiteit of over de subsidieregeling? Kijk dan 
op natuurvoorelkaar.nl of op overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-
platteland/verbeteren-condities/ en op duurzaamsalland.nl. 
 
 

Grijs, Groen & Gelukkig 
De Natuurkoffer 

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland 
een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de 
natuur te laten ervaren. Dit kan bijvoorbeeld met de Natuurkoffer die in 
2005 is ontwikkeld door Jan Westera. 

Enige tijd geleden 
heeft onze afdeling de 
IVN Natuurkoffer 
gekregen. Op 30 
augustus hebben Elly 
Luttikholt en Hanny 
van der Werff 
deelgenomen aan een 
workshop, 
georganiseerd door 
IVN Gelderland. Heel 

inspirerend om te 
zien hoe 
enthousiast 
verschillende IVN 
afdelingen hiermee 
werken.  
De natuur wordt 
ingezet als middel 
om herinneringen 
op te halen, 
gesprekken te 
stimuleren en het 
sociaal isolement te doorbreken. Met de IVN Natuurkoffer breng je de 
natuur van buiten naar binnen, het verzorgingshuis of verpleeghuis in. 

© Hanny vd Werff 

© Hanny vd Werff 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/
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Veel ouderen komen nauwelijks meer buiten. Door de geur van 
bijvoorbeeld gras of dennennaalden, het voelen aan een ruwe bolster van 
een kastanje, het zien van natuurbeelden en het horen van vogelgeluiden 
worden de zintuigen geprikkeld. Dat kan met de inhoud van de 
Natuurkoffer. Het is zo verrassend om mee te maken wat er dan gebeurt. 
Er ontstaat contact. Het is zo ontroerend om te zien dat mensen met een 
groot geheugenverlies zo puur reageren. Een vrouw die begint te stralen 
bij het zien en vasthouden van een boterbloem. 
Elly werkt al met de Natuurkoffer in het Weijtendaal. Wat zou het mooi zijn 
wanneer in Wijhe en Olst meer mensen hiermee gaan werken. Er is 
zoveel mogelijk en het is zo waardevol om ouderen met dementie weer in 
contact te brengen met de natuur. 
Lijkt het je wat om aan de slag te gaan met de Natuurkoffer? Neem dan 
contact op met Hanny van der Werff via voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl of 
0570-523091. 
 

Hanny van der Werff. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Mariadistel 

In de heemtuin staat bijna elk jaar de 
mariadistel in het Vrome Hoekje. Het 
verhaal gaat dat Maria Jezus aan het 
voeden was en dat zij melk morste op 
het blad van een distel. Die distel 
heet daarom sindsdien de 
mariadistel. Op het blad zijn 
“melksporen” te zien.  
Helaas zijn de slakken dol op de 
jonge plantjes van de mariadistel en 
lukt het ons niet altijd om de 
mariadistel te behouden in het Vrome 
Hoekje. Elk jaar worden er daarom 
mariadistels in potjes gezaaid. Het 
plaatsen in het Vrome Hoekje lukt 
daarna toch niet altijd. Afgelopen jaar kwamen er spontaan kleine 
mariadisteltjes op in de buurt van het Vrome Hoekje. Deze plantjes heeft 
Jeannette uitgegraven en in potjes gezet en ze pas weer teruggezet toen 
ze al behoorlijk groot waren. Het resultaat mocht er zijn! Er waren dit jaar 
prachtige mariadistels te zien in de heemtuin. 
De mariadistel behoort tot de composietenfamilie en komt van nature voor 
in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat kun je ook zien 
aan de kleur van het blad, wat lichtgroen/wittig overkomt. De wittige kleur 

Mariadistel © Annet vd Veen 

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
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weerkaatst het zonlicht en daarom kan de plant goed tegen zon en 
warmte. De plant wordt 60-150 cm hoog en heeft een behaarde stengel. 
De bladeren hebben erg scherpe stekels en ook de bloemen en zaden 
zijn erg stekelig. De plant bloeit in juli en augustus met mooie roze tot 
purperen bloemen en komt voor op kalkhoudende grond in wegbermen. 
De jonge bladeren zouden als spinazie gegeten kunnen worden, de jonge 
stengels als asperges en de bloemhoofdjes als artisjokken. We hebben dit 
nog niet uitgeprobeerd vanwege de stekeligheid. 
Tijdens onze jaarlijkse heemtuinexcursie, dit keer in de A. Vogeltuinen in ’t 
Harde, kwamen we ook akkers met mariadistel tegen. De mariadistel 
wordt namelijk al eeuwenlang gebruikt voor medicinale doeleinden. 
Mariadistel wordt verwerkt in homeopatische Boldocynara druppels van 
Dr. Vogel die goed zijn voor de spijsvertering en de werking van de lever. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Klimaatakkoord 
Na ruim anderhalf jaar ligt er nu een eerste klimaatplan.  
Met het in juni door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet 
Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van 
klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan 
hiermee aan de slag. In het akkoord zitten echter ook nog een flink 
aantal punten die Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties 
onvoldoende en teleurstellend vinden. De organisaties gaan zich volop 
inzetten om deze tekortkomingen te verbeteren.  
 
De belangrijkste winstpunten uit het klimaatakkoord: 
- een CO2-heffing: hierdoor gaan de grootste vervuilers betalen voor een 
deel van hun CO2-uitstoot. De opbrengsten van de heffing zijn bestemd 
voor bedrijven die werk maken van vergroening. 
- 70% hernieuwbare elektriciteit in 2030: door over te schakelen op 
schone elektriciteit, kan Nederland grote hoeveelheden gas, kolen en olie 
besparen, met ruim baan voor lokaal eigendom voor burgers. 
- verduurzaming woningen: met een wijkgerichte aanpak zullen de 
komende jaren 1,5 miljoen huizen woonlasten-neutraal worden 
verduurzaamd. 
- de landbouw gaat fors verminderen in de uitstoot van CO2 en er 
liggen goede plannen voor veenweidegebieden, die direct en indirect 
zorgen voor minder uitstoot van CO2. 
 

Lees meer hierover op  
natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/klimaatakkoord. 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 mei tot 1 september 2019 

De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; 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. 
De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) staat 
het aantal vogels.  
 

Bijzondere melding: 
Beflijster: 19-IV Wijhe (1) in de vroege ochtend in ieder geval 1 beflijster 
gezien op het industrieterrein ingang Enkweg. Ik geloofde het eerst niet, 
maar had geen tijd om het uit te zoeken. Later las ik en hoorde ik van de 
vogelgids dat er in april/mei veel doortrekkers aan beflijsters door 
Nederland komen. Dus een doortrekker die even in een boom op het 
industrie terrein aan het uitrusten was. Wel een leuke waarneming; 10-V 
boom achter de tuin Veerstraat Wijhe (1 v)  
 

Visarend: 24-IV DuW (1); 7-V boven vogelhut DuW (1) vliegend naar 
noorden. 
Sperwer: 28-IV (1) Boerkampweg, Boskamp; 15-VII achtertuin Veerstraat 
Wijhe (1 juv) een koolmees aan het oppeuzelen. Was helemaal niet bang, 
bleef de hele tijd zitten; 12-VIII Boerkampweg, Boskamp (1). 
Blauwe kiekendief: 29-IV DuW (1 v).  
Tuinfluiter: 29-IV DuW (volop terug); 13-V DuW (een aantal). 
Grasmus: 29-IV DuW (is volop 
terug); 1-V Steenfabriek 
Fortmond (1) (zie foto); 8-V BuW 
(1); 13-V DuW (een aantal).  
Braamsluiper: 29-IV DuW (2); 2-
V (2) Een zangpost bij het 
bruggetje over de zandwetering 
en een zangpost in de buurt van 
de spoorwegovergang 
Raalterweg; 16-VI (2) zingend. 
Dat is erg laat voor die soort. 
Waarschijnlijk ongepaarde 
mannetjes. 
Bonte vliegenvanger: 1-V ingang De Gelder, eerste bos (1) zingend; 6-V 
Den Nul/Olst bij de ingang van het caravanbedrijf (1) zingend; 7-V Pleintje 
tussen Morgenlanden en Kolkweiden ook daar zingend. 
Gierzwaluw: 1-V Nijlandstraat slapend in camerakast; 2-V boven 
Wiederhorsten (6) eerste gierzwaluwen; 3-V Nijlandstraat (2). De start van 

Grasmus   © Ruud Saan 
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het nieuwe gierzwaluw leven in onze kast(en). Er zaten twee 
gierzwaluwen dicht naast elkaar in de kast om beurten de ander in de kuif 
te pikken. Onvoorstelbaar dat gierzwaluwen dan zo dicht bij elkaar de 
nacht doorbrengen in een nestkast terwijl ze anders in de lucht slapen en 
wij ze overdag nog helemaal niet hebben zien vliegen. Nu zijn we 
natuurlijk niet continue buiten. Toch kijken we bij avond een keer buiten of 
de andere drie kasten ook al bezet zijn. 6-V in de lucht boven 
Wiederhorsten (3); 7-V Olst Terstegetuinen (4). 
Koekoek: 1-V gehoord DuW (1); 3-V De Gelder (1) eerste; 3-V BuW 
gehoord; 6-V BuW gehoord; 6-V DuW (meerdere) alom aanwezig, ook 
gezien; 7-V Terstegetuinen, Olst (1) gehoord; 10-V BuW gehoord; 15-V 
BuH (meerdere) regelmatig gehoord; 19-V DuW (meerdere) regelmatig 
gehoord; 26-V BuH (2) roepend; 26-V DuW (1); 15-VII BuW (1 juv) jonge 
koekoek fouragerend, heel rustig. 
Raaf: 3-V De Gelder (2) voor het eerst sinds weken weer gehoord, 
reagerend op elkaar. 12-V BuW (1); 20-VI De Gelder (meerdere) na enige 

weken niet te hebben 
gehoord, laten de 
raven zich weer 
horen). 
Lepelaar: 3-V 
Hengforderwaarden 
(5) aan het nestelen 
(zie foto); 2-VI DuW, 
kijkhut (1); 3-VI BuW 
(1) overvliegend; 4-VI 
BuW (1); 16-VI BuW 
(1); 26-VI BuW (2); 2-
VII BuW (2); 15-VII 
BuW (12); 31-VII 

BuW (24) in een V-vorm overvliegend en daarna nog (6). 
Grote bonte specht: 3-V BvL (1); 5-V BvL (1); 6-V BvL (1); 7-V BvL (1); 
9-V BvL (1); 12-V BvL (1); 13-V BvL (1); 16-V BvL (1); 17-V BvL (1); 21-V 
BvL (1); 26-V BvL (1); 5-VI BvL (1); 6-VI BvL (1 m, 1 v, 1 juv); 9-VI BvL (1 
m, 1 v, 1 juv); 10-VI BvL (1 m); 13-VI BvL (1 juv); 26-VI BvL (1); 28-VI BvL 
(1); 29-VI BvL (1, 1 juv); 1-VII BvL (1, 1 juv); 4-VII BvL (1 juv); 5-VII BvL 
(1, 1 juv); 16-VII BvL (2 juv) tot 26-VII BvL ( 1 vr, 1 juv) bijna elke dag. 
Fazant: 5-V Wijhe, Hamelweg (1 m, 2 v). 
Wilde eend: 5-V Wijhe, Hamelweg (1, 7 juv). 
Zomertortel: 6-V DuW gehoord; 13-V DuW (1 paartje) gezien en 
gehoord. 
Groenpootruiter: 6-V DuW gehoord; 13-V DuW gezien en gehoord (3). 
Wulp: 6-V DuW gehoord; 7-VI BuW (2) vliegend; 10-VI Gravenweg (1 
paartje met jong). 

Lepelaars op nest        © Ruud Saan 
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Oeverloper: 6-V DuW gehoord. 
Zeearend: 6-V DuW (1); 10-V Middelerstraat/Dingshofweg (2); 19-V 
vanuit de vogelkijkhut Fortmond (1) een overvliegende zeearend, cirkelde 
zeker zo'n 10 minuten rond; 26-V DuW kijkhut (2); 2-VI DuW kijkhut (1); 
18-VI hoog boven Olst vliegend (1); 18-VIII BuW (1). 
Spotvogel: 6-V DuW gehoord (1); 10-V in de bosjes bij parkeerplaats 

DuW langs de 
Rijksstraatweg (1) 
gehoord; 16-VI DuW 
1 zingend. 
Gele kwikstaart: 7-V 
Den Nul, de Zaaij (1) 
(zie foto). 
Buizerd: 7-V BuW (1) 
op het nest; 10-V 
BuW (2) vliegend; 26-
V Olst, Dingshofweg 
(1); Olst, Kleistraat 
(1); 2-VI DuW kijkhut 
(1); 12-VIII BuW (1 
paartje met jong) 

rondcirkelend. 
Carsarca: 7-V Den Nul, de Zaaij (2); 13-V DuW (2); 20-V DuW (2). 
Krakeend: 7-V BuW (2 paartjes); 13-V BuW (3); 26-V DuW kijkhut (4). 
Visdief: 7-V BuW (1); 13-V BuW (1); 13-V Zandwetering ter hoogte van 
de Raalterslag (2) vissend; 1-VI Vanaf het gemeentehuis tot de rotonde bij 
het industrieterrein werd ik tot mijn verbazing regelrecht aangevallen door 
een stuk of vier visdiefjes. Bleken te broeden op het dak van een 
industrieloods. Ze scheerden vlak over mijn hoofd, nadat ze eerst steeds 
boven zo'n loods cirkelden; 1-VI Het is heel grappig hoe nauwkeurig die 
visdiefjes je in de gaten houden. In het begin cirkelden ze nog hoog boven 
het dak van die loods. Ze reageerden niet op het verkeer op de dijk en 
ook niet op fietsers of wandelaars op het fietspad onder aan de dijk. Ik liep 
halverwege het talud en dat vonden ze blijkbaar erg verdacht, want ze 
scheerden vlak over mijn hoofd, gingen luidruchtig te keer en scheten ook 
vlak voor me, gelukkig misten ze me. 18-V Olst, Wolbroeken, 
Soestwetering (2); 3-VI op dak Bouwbedrijf Hemeltjen (1 of 2 paartjes); 
27-VI Olst, Bruinsweg (1). 
Havik: 10-V BuW (1). 
Mandarijneend: 11-V wetering onder de Gelder (2 m). 
Patrijs: 12-V Wijhe, Rietbergsblok (2); 25-V Olst, Kleistraat (2). 
Zwartkop: 13-V DuW (meerdere). 
Fitis: 13-V DuW (meerdere). 
Zwarte roodstaart: 20-V Wijhe in de buurt van Albert Heijn (1); 3-VI 

Gele Kwikstaart        © Ruud Saan 
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Wijhe, op fitnessgebouw aan de kant van kringloopwinkel (1 m) gehoord 
en gezien,; 3-VI Holstweg (broedpaar. 
Zanglijster: 17-V BvL (1); 18-V BvL (1); 9-VII tuin Veerstraat Wijhe (1 juv) 
al een week regelmatig in de tuin; 15-VII BvL (1). 
Boomvalk: 20-V DuW (1); 10-VI Gravenweg (1) overvliegend. 
Putter: 21-V gezondheidscentrum Wijhe (1) zingend. 
Ooievaar: 26-V Boerhaarseweg (1); 27-VI Olst, Bruinsweg; 30-VI Olst, 
Terstegepad (2) ; 30-VI Bruinsweg (1); 12-VIII BuW (35) rondcirkelend. 
Rode wouw: 26-V Olst, Bevrijdingsweg (1). 
IJsvogel: 26-V DuW kijkhut (1). 
Ransuil: 2-VI Enkweg Wijhe (1, 4 juv) Tot mijn verbazing 4 takkelingen 
van de ransuil in mijn tuin aan de Enkweg. De jongen hebben een 
herkenbaar toontje wat mijn aandacht trok. De avond ervoor ook gehoord 
maar toen kon ik het nog niet thuisbrengen. 1 ouder vogel vloog weg, 
waarna er 2 takkelingen mij aan zaten te kijken. Na 5-10 minuten vlogen 
er in totaal 4 jonge uilen richting de dennen achter in de tuin. Vandaag bij 
daglicht nog even gekeken. Nest kunnen vinden maar de takkelingen niet. 
Wel erg bijzonder! Ik heb zelf een nestkaart aangemaakt. Nu maar hopen 
dat hij volgend jaar terug komt! 3-VI Enkweg Wijhe (1, 4 juv) Heb net nog 
even staan kijken. Ze zaten er alle 4 nog en werden 2 keer gevoerd. Erg 
bijzonder! 
Torenvalk: 8-VI BuW (1); 10-VI Gravenweg, bij nestkast in boom langs de 
weg (2). 
Wielewaal: 10-VI in bosgebiedje zuidelijk van waterwingebied Boerhaar 
(1) gehoord en zien vliegen. Prachtig! 16-VI Populierenbos langs de 
Spoorslag (1 zingend). 
Grutto: 10-VI Gravenweg (diverse) op en rondvliegend. 
Tureluur: 10-VI Gravenweg (enkele) opvliegend). 
Bruine kiekendief: 10-VI Gravenweg (1 m, 1 v). 
Kleine plevier: 17-VI BuW (4); 26-VI BuW (2). 
Bosrietzanger: 23-VI rietkraag slootje Waterwingebied Zuid (1) gezien en 
gehoord. 
Holenduif: 26-VI BuW (3); 12-VIII BuW (1 paartje); 29-VIII BuW (2). 
Kievit: 2-VI DuW kijkhut (4); 30-VI Boerhaarseweg (12). 

Zwarte stern: 30-VI Fortmond, Roetwaard (2). 
Zwarte mees: 9-VII tuin Veerstraat Wijhe (1 
m). 
Groene specht: 16-VII DuW (1 juv); 5-VIII 
Boerkampweg Boskamp op grasveld (1, 1 juv). 
Aalscholver: 12-VIII BuW (180). 
Gekraagde roodstaart: 13-VIII Boerkampweg 
Boskamp (1 v). 
Wespendief: 20-VIII BuW vanuit tuin 
Veerstraat (1 juv) rondzwevend. 
 

Kievit 
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Waarnemers: Jan Klungers, Margriet Heuvelink, Alfons Wiegink, Elly 
Luttikholt, Ruud Saan, Marijke Berendsen, Ronald Boerkamp, Wil 
Gerritse, Alice Sotthewes, Leonieke Kruit, Jan Eekman, Marion Brouwer-
Krooi, Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Alfons Wiegink, Ellen de 
Boer, Ellen Schulten, Marjan Lijftogt, Magdalena van de Berg, Ruud 
Saan.  
 

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

Wist u dat….. 
→ verschillende mensen deze zomer de koninginnepage hebben gezien? 
De vlinder is gesignaleerd 
in Den Nul, de Zaaij en bij 
het infocentrum op Duur, in 
Olst in een tuin van de 
aardhuizen en in Fortmond. 
 

→ na een periode van 
opbouw en uitproberen het 
Overijsselse platform 
groenbezig.nl goed op 
stoom is? Groenbezig.nl is 
een netwerk voor groene 
vrijwilligers & initiatieven, 
met meer dan 200 
initiatiefnemers en groepen, boeiende ervaringsverhalen, interessante 
vacatures en cursussen en handige informatie over bijvoorbeeld 
verzekeren en fondsen. Kijk dus eens op de site en zie welke mensen en 
organisaties zich al inzetten voor een mooi groen Overijssel. Meld jij jezelf 
ook aan?  
 

→ je in de Bereikmeting 2018 van de landelijke vereniging IVN kunt lezen 
welke activiteiten de IVN-afdelingen in 2018 organiseerden? Ook lees je 
er welk bereik deze activiteiten hadden. Dit rapport kun je vinden op 
ivn.nl/nieuws/bereikmeting-2018-van-de-vereniging-ivn. 
 

→ we ook zelf iets kunnen doen om de natuur weer een beetje op orde te 
krijgen. We wijzen vaak naar boeren: die anders moeten omgaan met hun 
land. Maar met al onze achtertuintjes beheren we ook heel veel grond die 
tot natuur omgedoopt kan worden. Tegels eruit, gras niet zo mooi glad 
meer maaien en de dode takken laten liggen tot minstens de lente. Lees 
meer hierover op duurzaaminsalland.nl.  

Koninginnepage             © Ruud Saan 
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Bestuur 
Voorzitter Hanny van der Werff  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9 8121 JG  Olst 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid 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. 

 
 
 

 

 


