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Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
  Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe   Tel. 0570-52269 
 
 

 
 

Lidmaatschap 
De contributie (€ 20,- per jaar) 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 gegeven kunt u de donatie 
(minimaal € 9,50 per jaar) 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.  

I.v.m. spam: @ = # 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
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Van de redactie 
Nederland probeert heel voorzichtig uit de ‘intelligente lockdown’ te 
komen, waarin we al een paar maanden zitten als gevolg van het 
Coronavirus. Nog steeds vind ik het een onwerkelijke situatie, die gepaard 
gaat met veel onzekerheden en waar je als individu niets aan kunt 
veranderen. Wat je wel kunt doen is de adviezen opvolgen, zoveel 
mogelijk energie halen uit die dingen die wel kunnen en mogen en hopen 
dat er uiteindelijk ook positieve dingen uit voortkomen. Denk bijvoorbeeld 
aan initiatieven om verduurzaming bij bedrijven te koppelen aan de hulp 
van de Rijksoverheid.  
Een van de dingen die wel kunnen ondanks de Coronacrisis, is het laten 
verschijnen van het meinummer van de Grutto. Ook het IVN ontkomt 
verder helaas niet aan de gevolgen van het rondwarende virus. Onze 
jaarlijkse algemene ledenvergadering is geschrapt en ook gaan alle 
geplande activiteiten tot 1 september niet door. Hopelijk kunnen we 
daarna wel weer zoveel mogelijk terug naar normaal. Het bestuur heeft in 
ieder geval wel alvast opnieuw een ALV gepland. En in het overzicht op 
de volgende pagina vind je de activiteiten vanaf september in de hoop dat 
die wel doorgaan. Verder kun je in deze Grutto lezen over ontwikkelingen 
bij het landelijke IVN, wilde bijen, hooiland, vogelwaarnemingen etc. En 
natuurlijk ontbreekt ‘Voor de jeugd’ niet.  
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
Blijf gezond!  
 

Marth van Roy. 
 
 
 

Gezocht!!! 
Bestuursleden en coördinatoren 

Het IVN Wijhe-Olst zoekt bestuursleden om het bestuur te versterken.  
Ook zoeken we opvolging voor de coördinatoren van de werkgroepen 
Natuur en milieubeleid, Vogels en Roofvogels.  
Verder zijn we op zoek naar iemand die de organisatie van het 
jaarprogramma activiteiten op zich wil nemen en iemand voor de controle 
van nestkasten in het bos de Gelder en Freulebos.  
Zou je hier graag meer over willen weten, neem dan contact op met het 
bestuur. Zie contactgegevens achter in dit blad.  
 
Coördinator gezocht voor Werkgroep Roofvogels 

Wij zijn een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers die het broedsucces 
van roofvogels in delen van onze gemeente in kaart brengen. Omdat onze 
huidige coördinator vertrekt uit Wijhe zoeken we iemand die de 

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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coördinatie tussen de leden onderhoudt en de contacten met andere 
betrokken natuur- en terrein beherende organisaties. Ook organiseert de 
coördinator het jaarlijkse werkoverleg, ondersteunt werkgroepleden bij 
digitale gegevensverwerking en verzorgt de publiciteit naar buiten.  
Van de nieuwe coördinator wordt niet verwacht dat deze ook mee het veld 
in gaat. Uiteraard is dit wel mogelijk als de interesse er is.  
Wil je meer weten hierover neem dan contact op met het bestuur. 
 

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. 
 

Activiteiten 
Als gevolg van de Coronacrisis gaan de activiteiten zoals die in de vorige 
Grutto waren aangekondigd in ieder geval tot 1 september niet door. 
De geplande activiteiten daarna zijn nog onder voorbehoud. 
 

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 meestal gratis, maar we zijn blij met een vrije gift.  

 

Algemene ledenvergadering IVN Afdeling Wijhe-Olst 2020 

I.v.m. de Coronamaatregelen hebben we onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in maart moeten uitstellen. We hopen dat gelet op de 
ontwikkelingen het mogelijk is om deze bijeenkomst in november alsnog 
te kunnen houden. Het bestuur nodigt u dan ook uit voor de uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november aanstaande in 
het Langhuus in Wijhe, aanvang 19:30 uur. Na de pauze zal Gert Jan 
Blankena uit Loenen zijn uitgestelde lezing houden over “sporen in het 

Datum 2020 Activiteit Locatie Trekker 

?? September Slootjesdag jeugd ?? Michiel 

Zo 4 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet  

Za 10 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 7 nov Landelijke Natuurwerkdag  Annet 

Za 14 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Woe 18 november Algemene 
ledenvergadering + lezing  

Langhuus Wijhe Jaap 

Za 12 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 

 

mailto:jcvdwerff@gmail.com
http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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landschap”. De stukken die betrekking hebben op deze vergadering vindt 
u in de Grutto nr.1 die u eind februari of begin maart heeft ontvangen.  
 

Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen 
goed in de gaten en volgen we de richtlijnen van het RIVM. 
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Zodra dat in verband met de Coronamaatregelen weer kan, worden weer 
activiteiten georganiseerd. Deze kun je dan zoals gebruikelijk vinden op 
de site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het 
KNNV Zwolle onder activiteiten. Hopelijk kunnen er weer uiteenlopende 
excursies en cursussen georganiseerd worden, door het IVN en/of het 
KNNV soms in samenwerking met andere organisaties.  
Zo kun je dan weer op de sites, 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. 
Hou dus deze sites in de gaten! 

 
 

60 jaar IVN  
Dit jaar bestaat het landelijke IVN 

Natuureducatie 60 jaar. Sinds 1960 geven IVN’ers overal in het land de 
liefde voor de natuur door. Ze laten mensen op allerlei plekken en op 
diverse manieren ervaren hoe bijzonder en waardevol de natuur is. De 
één doet al jaren mee, de ander is pas net bij IVN betrokken. Al 60 jaar 
werken we gezamenlijk aan een sterke verbinding tussen mens en natuur 
en dit blijven we ook in de toekomst doen!  
Dit jubileum wilden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
voorbereidingen voor een festival om dit te vieren waren al in volle gang 
en gepland voor komende september. Helaas, we hebben nu te maken 
met de maatregelen rond het Coronavirus. En dus hebben we, wegens de 
coronacrisis en het evenementenverbod, besloten om het festival te 
verplaatsen naar volgend jaar, zaterdag 11 september 2021. Nog even 
geduld dus, maar het programma blijft onveranderd!.  
Zie ivn.nl/vierdenatuurfestival. Je ontvangt spoedig bericht wat er gebeurt 
met eventuele al gekochte kaartjes.  
 

Jaap Gerkes, secretaris. 

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
https://www.ivn.nl/vierdenatuurfestival
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Van het bestuur  
Gevolgen Coronacrisis  

Inmiddels wordt ons leven al bijna twee 
maanden beheerst door het coronavirus. 
Dit had uiteraard ook gevolgen voor onze 
IVN-afdeling de Grutto. 
Onze algemene ledenvergadering die op 
25 maart gehouden zou worden, kon niet 
doorgaan. Dat betekende eveneens dat de 
geplande bestuurswisseling niet kon 
plaatsvinden. Het oude bestuur gaat dus 
nog even door, wel alvast samen met de 
beoogde nieuwe bestuursleden. We hopen van harte dat in november de 
ALV wel door kan gaan, zodat Jaap en ik formeel onze bestuursfunctie 
kunnen overdragen. Verder gaan de activiteiten die in de vorige Grutto 
aangekondigd zijn tot 1 september, niet door. De Slootjesdag wordt 
waarschijnlijk verplaatst naar de maand september. Ook de activiteiten 
van de werkgroepen liggen grotendeels stil.  
Goed nieuws is dat de IVN-afdeling Deventer bezig is met de 
voorbereiding van een nieuwe natuurgidsen opleiding voor volgend jaar. 
Dus, als het je leuk lijkt… 
Het coronavirus vraagt veel van ons. Juist in zo'n moeilijke periode is het 
belangrijk om goed voor jezelf én voor elkaar te zorgen. Genieten van de 
natuur helpt hierbij. Dit kan heel coronaproof in je huis, in je tuin of op je 
balkon. Elke dag vind je daarvoor op ivn.nl/groen-om-te-doen een nieuwe 
groene tip. 
 

Hanny van der Werff, voorzitter. 
 

Bedankt Margriet Heuvelink! 

“Ook op deze plek wil ik je, namens het bestuur, nogmaals bedanken voor 
wat je in de afgelopen tientallen jaren gedaan hebt voor onze vereniging. 
Je bent al meer dan 25 jaar lid en hebt veel betekend voor de afdeling, uit 
liefde voor natuur en landschap. Je hebt gedurende een korte periode 
deel uitgemaakt van het bestuur, maar je was liever actief met de dingen 
buiten. Zo ben je bijvoorbeeld Wil van der Borg opgevolgd als coördinator 
van de paddenwerkgroep. Zodra duidelijk was dat je zou gaan verhuizen, 
ben je druk bezig geweest met het vinden van een opvolger. En dat is 
gelukt. Hannah Muskee heeft het stokje overgenomen. Dat is tekenend 
voor jou, Margriet. Niet zomaar vertrekken, maar er voor zorgen dat de 
activiteiten door kunnen blijven gaan. Ook heb je heel wat fondsen 
aangeschreven om het realiseren van meer structurele voorzieningen 
voor de paddentrek mogelijk te maken. Het geld is er gekomen. Nu 
moeten wij nog zorgen dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/54f9013e-f473-436a-80ef-8515d62b1b9a/7895
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/54f9013e-f473-436a-80ef-8515d62b1b9a/7895
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Tevens was je coördinator van de roofvogelwerkgroep, ook daar zorgde je 
voor een opvolger. Geweldig!  
Veelzijdig als je bent, ging je je ook bezighouden met onder andere de 
b(l)oeiende bermen, de MUS-tellingen en de dijkflora. In de loop der jaren 
heb je ook veel cursussen over planten en dieren georganiseerd. Waar 
nodig konden we altijd een beroep op je doen! En tijdens de overleggen 
tussen bestuur en de coördinatoren van de werkgroepen had je altijd een 
actieve bijdrage. Kortom, je hebt heel erg veel gedaan voor de afdeling. 
Heel veel dank daarvoor. Het moge duidelijk zijn dat we 
jou, je kennis en betrokkenheid zullen missen.  
Het ga je goed!”  
 

Namens het bestuur, Hanny van der Werff, voorzitter.  
 

IVN-landelijk 

Op 14 december 2019 heeft de Landelijke Raad op voorstel van het 
Landelijk Bestuur ingestemd met het samengaan van de IVN-stichting en 
vereniging per 1 januari 2021 tot één, goed functionerende organisatie die 
robuust is en op de toekomst voorbereid. 
Het doel van deze samenvoeging is ‘Samen (veel) meer mensen 
bereiken’, met name door nieuwe groene doeners bij ons werk te 
betrekken en om als IVN onze missie beter en effectiever te realiseren. 
Daarbij is een betere samenwerking tussen beroepskrachten en 
vrijwilligers essentieel. Hierbij is het belangrijk dat we vanuit een 
gezamenlijke visie werken met als focus “van vereniging naar beweging”. 
Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers samen méér impact maken 
en meer mensen bereiken? Hoe betrekken we de incidentele vrijwilligers? 
Hoe spelen we in op trends in de samenleving en hoe kunnen we als 
vereniging een thuis bieden aan een brede mens & natuurbeweging? Hoe 
zorgen we voor voldoende bestuurders en actieve vrijwilligers bij de 
afdelingen, waar willen we beter in worden? Een van de middelen die 
worden ingezet is een ledenraadpleging om informatie en meningen op te 
halen.  
 

Jaap Gerkes, secretaris.  
 

 

Voor de jeugd 
Wildplukken 

Heb jij wel eens bramen geplukt? Proef jij wel eens 
een blaadje of een bloemetje uit de natuur? Ja? Dan 
ben je een wildplukker! In de natuur groeit van alles 
wat je kunt eten. Mensen in de oertijd wisten dat al. Ze 
plukten noten en bessen. Ze aten blaadjes en wortels   

Madeliefje 
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van planten. Zij waren de 
eerste wildplukkers. 
In dit verhaaltje staan wilde 
planten die je in de lente 
kunt plukken en eten. De 
meeste ken je vast. 
Wildplukken is leuk. 
Maar…. let op de 
wildplukregels waar je je 
aan moet houden. Lees 
maar het plaatje met de 
regels. 
 

Zoek paardenbloemen en 
madeliefjes. Vroeg in het 
voorjaar zijn ze jong en 
smaken het best. Ze zijn 
supergezond. Neem 
blaadjes en een paar 
bloemen in een zakje mee 
naar huis. Daar spoel je ze 
af. 
Proef een blaadje van de 
paardenbloem. Hoe 
smaakt het? Proef een 
blaadje van een 
madeliefje. Hoe smaakt 
het? 
Je kunt die blaadjes door de sla doen. En dan de sla versieren met 
bloemen. Want die kun je ook eten. Moet je wennen 

aan de smaak? Even doorbijten      ! 

Ook brandnetels zitten boordevol vitamines en meer 
gezonds. Knip de jonge toppen af ….. met 
handschoenen aan! Leg ze in warm water en de prik 

verdwijnt. Brandnetels 
kunnen in de thee, in de 
soep, rauw of gestoofd in 
de stamppot met aardappelen.  
Kleine veldkers ken je misschien niet. Het groeit 
bijna overal. Ook in de tuin, als onkruid. Zoek 
maar! De blaadjes smaken pittig, een beetje 
peperig. Doe de blaadjes in de soep of de 
stamppot. Of met een plak kaas op brood. 

Mmmmmmm! De natuur is een grote groentewinkel. 

Kleine 
veldkers 



 10 

In mei bloeit de vlier. Hij staat 
verwilderd in tuinen, parken en 
bossen. Een vlierstruik heeft grote 
bloemschermen. Elk bloemscherm 
met roomwitte bloempjes. Wacht 

tot de 
bloem
pjes 
goed 
in bloei 
staan. 
Je ziet 
dan 
veel 
stuifmeel op de meeldraden. Het stuifmeel is 
geel. Knip een paar schermen af. Thuis knip 
je de bloempjes eraf. Meng de bloempjes 
door het beslag van een pannenkoek. En….. 

hoe smaakt die vlierpannenkoek? 
Kijk altijd heel goed of je de juiste plant hebt! Zoek in 
een plantenboek of kijk op internet voor goeie foto’s. 
 

Wildpluk-weetje 
Kleefkruid, vogelmuur, zevenblad…. Allemaal planten 
die je kunt eten. Kijk bij gezondetips.nl/eetbare-wilde-
groenten. Daar staat een top 12 met foto’s van de 
planten en veel tips. 
 

Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Hooiland 
“Je kunt het meisje wel uit het dorp halen maar het dorp niet uit het 
meisje.” Na een tiental jaren in stad te hebben gewoond wilden wij graag 
buiten wonen in een huis met een tuin. Met die gedachte zijn wij uit 
Amsterdam en Arnhem naar Olst verhuisd of, om meer precies te zijn, 
naar Boskamp.  
 

“De koeien stonden overal en op de deel stond een grote voersilo.” We 
hebben het over het huis dat ‘t Elsebroek heet maar bij de boeren nog 
bekend staat als “de boerderij van Roetert”. Op het kaartje uit 1822 zie je 
de boerderij recht van het midden. Voor wie de omgeving kent zal 
opmerken dat de Zandwetering en de Eikelhofweg toen een andere loop 
hadden en de Diepenveenseweg nog niet bestond. De percelen het 
dichtst bij het huis (92, 93, 95) werden toen gebruikt als akker en 

Paardenbloem 

Vlierbes 
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groentetuin de andere (90 en 91) werden gebruikt als weide. Deze 

verdeling is nog in de bodemprofielen terug te vinden. De bodem bij 
perceel 92 is tot 80 cm gespit of geploegd, de rest niet of minder diep. 
Ook is vermeldenswaard dat de bodem bij het huis wat zandiger 
(dekzand) is dan die verder van het huis. Verder van het huis is de grond 
lemiger. Op de bodemkaart staat de bodem aangemerkt als een 
‘beekeerd’. 
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Achter het huis stond een hooiberg (zie ook kaartje) zoals in het wapen 
van de gemeente Olst-Wijhe staat. Dit lijkt een bijzaak maar hooi is de 
kern van ons cultuurlandschap. Ongetwijfeld werd in die hooiberg en op 
de hooizolders elke zomer het hooi van de weiden opgeborgen om de 
winter door te komen. Kuilgras en import van krachtvoer uit tropische 
regionen was toen immers nog niet mogelijk en levend vee was 
onontbeerlijk om de winter door te komen. 
 

Wij hadden dus een boerderij gekocht met een vaag idee om daar te gaan 
tuinieren. De meeste mensen gaan eerst schilderen. Wij hebben als 
eerste, met veel vrienden, bosplantsoen geplant en nestkasten tegen de 
gevel gehangen, die er nog steeds hangen. Als ik alles van tevoren had 
geweten had ik het misschien anders gedaan, maar nu zijn de bomen zo 
groot dat ik ze niet meer zelf durf te vellen. 
Al rap kwamen wij tot de ontdekking dat de bodem hier toch wel wat 
anders was dan wij gewend waren en spoedig stonden de brandnetels tot 
2 m hoog en leek zelfs het bosplantsoen te gaan smoren. In 1995 hebben 
wij toen een vijver laten graven en is een gedeelte geplagd. Dit is in het 
jaar daarna nog een keer herhaald. Vanaf toen zijn we de weide gaan 
hooien.  
 

Het eerste jaar 
hebben we het 
terrein (ca. 
5.000 m2) met 
zeis gemaaid. 
Dit was eerlijk 
gezegd een 
ramp. Niet 
alleen 
beheersen wij 
de techniek 
niet, ook was 
het naast twee 
fulltime banen 
en kinderen te tijdrovend. Brandnetels echter kun je wel prima met de zeis 
maaien, grote vossenstaart die hier veel groeit (goed voedselgras) gaat 
ook wel, maar struisgras en fioringras vergt veel kunde die wij niet 
hadden. Wij namen ons voor het hooi droog binnen te leggen, maar dat 
lukte natuurlijk niet en dus belandde het op een grote hoop achter de 
schuur.  
Het jaar daarop hebben wij een tweewielige balkmaaier gekocht en 
daarmee is de weide een aantal jaren gemaaid tot deze bezweek. Een 
groot nadeel van deze maaiers is dat ze vrij veel onderhoud vergen. Ook 
vinden we de trillingen vrij belastend voor de schouders. Een tijdje hebben 
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we het hooi met een kar achter de auto afgevoerd maar desondanks zijn 
we er nooit in geslaagd het hooi droog binnen te krijgen en dus is al dat 
hooi op een grote hoop achter de schuur beland. Dat hooi is inmiddels 
vergaan (het duurt ongeveer 4 jaar) en we gebruiken het nu als potgrond 
onder andere voor de teelt van tomaten, aubergines en komkommers in 
een kas. 
 

Meestal maaien we het terrein in september of oktober. Laat maaien heeft 
als voordeel dat het gras kort de winter in gaat. De laatste jaren echter 
geven we de voorkeur aan maaien in september en daarna nabeweiden 
met schapen tot 1 april. Dan komt het ook kort het voorjaar in. 
Nadat de maaier het begaf hebben wij de weide eenmaal laten maaien 
door een kleine maaizuigcombinatie (Panda). Dat scheelde veel werk en 
die machines zijn redelijk wendbaar, dus zelfs deze kleine oppervlakte 
ging prima. Voor insecten is een maaizuigcombinatie minder ideaal. Ook 
wordt microreliëf in het terrein gescalpeerd. Toch is het een goede 
oplossing, maar wel kostbaar. 
 

Dit jaar hebben we de tuin gemaaid met een motorzeis. Dat wil zeggen 
een bosmaaier met een mes. Dat mes is wel nodig want in september 
staat de weide manshoog vol met vingerdikke wilgen, elzen en berken. 
Het hooi hebben we weer afgevoerd met de kruiwagen. We zijn tevreden 
met het resultaat ook al hebben we dit jaar weer niet het hooi droog 
binnen gekregen en ligt het weer op een grote berg. Er moeten immers 
uitdagingen voor volgend jaar over blijven. 
 

Tussen 15 mei en 15 juli stellen we de tuin open want dan is de weide op 
zijn mooist (foto). Liefhebbers van al wat groeit en leeft zijn altijd welkom. 
Grutto’s zul je hier helaas niet tegenkomen, maar wel gekraagde 
roodstaart en bonte vliegenvanger. Een kerkuil zie ik ook regelmatig, 
meestal op de schuur uitkijkend over de berg hooi die daar te verteren ligt. 
Is die toch nog ergens goed voor! 
 

Claus en Karina van den Brink. 
 
 

Tuin Groot Elzebroek 
opengesteld 
Hoenloseweg 3 in Olst (geen 
honden toegestaan) 

Vanaf 15 mei tot 15 juli is mijn tuin 
in Olst aan de Hoenloseweg 3 
weer opengesteld. 
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Natuurliefhebbers zijn zeer welkom (en zij hoeven ook geen euro in de 
brievenbus te doen). Bellen hoeft niet je kan gewoon rondlopen. 
De tuin is ook aangemeld bij stichting natuurrijke tuinen 
sntp.nl/heemtuinen/groot-elzebroek. 
Te zien zijn onder meer brede orchis, gevlekte orchis, ratelaar, 
moeraswespenorchis, bleke zegge en zeegroene zegge, gekraagde 
roodstaart (broed), zwartkop en als je mazzel hebt een goudvink. 
Ook dit jaar voel ik mij weer vereerd door een bezoek van een paartje 
gekraagde roodstaartjes, die momenteel repen schors van een 
fluweelhortensia trekken om een nest te maken. 
 

Claus van den Brink. 
 
 

Parnassia 
Parnassia palustris, vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-

systeem tot de 
kardinaalsmutsfamilie 
(Celastraceae) wordt gerekend. 
De tot 30 cm hoge plant bloeit 
van juli tot in september. De 
paar wortelstandige bladeren 
hebben een lange steel en een 
vaak hartvormige voet. 
 

Nu de zomer er weer aan komt, tijd 
voor het alsnog plaatsen van de  
foto’s van de Parnassia die Gerrit 
Jansen eerder al stuurde. Daarbij 
vermeldde hij dat deze prachtige plant 
groeit en bloeit op landgoed Hoenlo. 
De foto’s heeft Gerrit in 2019 
gemaakt. De verwachting is dat de 
Parnassia er ook dit jaar weer vanaf 
juli in bloei staat. 
 
 

Over wilde bijen en honingbijen 
Wat zijn wilde bijen? 
Er bestaan in Nederland 350 soorten wilde bijen (= inclusief hommels). Ze 
zijn anders dan honingbijen, echt andere soorten, die allemaal een 

https://www.sntp.nl/heemtuinen/groot-elzebroek/
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verschillend uiterlijk hebben en een verschillende levenswijze. Elke 
bijensoort leeft in een eigen biotoop, dat wil zeggen een plaats die aan 
alle voorwaarden voldoet, waar deze bijensoort behoefte aan heeft.  
Voor wilde bijen zijn 
bijvoorbeeld belangrijke 
eigenschappen van een 
biotoop: 
- het aantal bloeiende 
planten,  
- soorten bloeiende 
planten,  
- geschikte nestplekken, 
- (micro-)klimaat. 
 

Voor veel insecten gaat 
de kwaliteit van de 
geschikte biotopen 
zodanig achteruit, dat veel insecten verdwijnen of in aantal sterk 
achteruitgaan. Bij dagvlinders is dat al lang het geval, bij wilde bijen dus 
ook. Alleen zijn wilde bijen minder bekend dan dagvlinders. Veel 
informatie staat op de sites: wildebijen.nl, op bestuivers.nl en op 
bestuivers.nl/bedreiging/concurrentie-honingbij. 
 

Verschil tussen honingbijen en wilde bijen 
Honingbijen zijn ook bijen, maar hierbij gaat het om één soort. Weliswaar 
zijn er verschillende rassen gekweekt, maar in grote lijnen gaat het in 
Nederland om één soort. Toen de bloemenrijkdom van graslanden, 
waterkanten en overhoekjes verdween, hielden de imkers er grotendeels 
mee op, omdat het bijenhouden niets meer opbracht. Opvolging was er 
daarom evenmin. Dit kwam zó in het nieuws: de honingbijen zouden 
uitsterven als dit zou gebeuren en dan zou de mensheid binnen een paar 
jaar ook uitsterven! Dat zou Einstein gezegd hebben. Maar of Einstein dat 
gezegd heeft of dat hij daarmee gelijk had of dat hij daarmee alleen 
honingbijen bedoelde weet niemand zeker.  
In ieder geval zijn honingbijen niet de enige bestuivers. Er zijn dus alleen 
in Nederland al 350 soorten wilde bijen (= inclusief hommels) en verder 
bestuiven ook vlinders, kevers, vliegen enz. bloemen. En in andere 
landen bovendien vleermuizen en vogels. Het waren niet de honingbijen 
die uitstierven, maar de imkers. Daarop werd opeens begonnen met 
imkercursussen, die onverwacht een hype werden.  
Hoe honingbijen overleven 
Honingbijen worden, in tegenstelling tot de wilde bijen, door mensen 
gehouden in getimmerde kasten. De imkers houden de bijen voor de 
honing. Ze kunnen in ons land niet zelfstandig bestaan. Ze worden in 
tijden van een tekort aan bloemen bijgevoerd met suiker. Dat gebeurt al in 

Rosse metselbij             © L Kruit 

file:///C:/Users/Asus/Documents/marth_oud/marth/ivn/2020/Grutto%202020-2/wildebijen.nl
file:///C:/Users/Asus/Documents/marth_oud/marth/ivn/2020/Grutto%202020-2/bestuivers.nl/
https://www.bestuivers.nl/bedreiging/concurrentie-honingbij
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juni, omdat er volgens de imkers dan al geen bloemen meer zijn. Ook 
vóór de winter wordt bijgevoerd. De imkers halen de honing uit de kast en 
deze wordt vervangen door suiker. Kunstmatig worden nieuwe kasten 
gevuld met honingbijen en hun koningin.  
Ook honingbijen bestuiven. Dit is altijd het argument waarom imkers 
vinden dat ze bijen moeten houden. In werkelijkheid onttrekken 
honingbijen in de meeste gebieden in ons land vooral nectar en stuifmeel 
aan bestuivers die van nature voorkomen. Ook aan plantensoorten, die 
helemaal niet op honingbijen zijn aangewezen voor de bestuiving, zoals 
struikheide of wilg. Professionele fruitbedrijven hadden vroeger vaak zelf 
honingbijen. Voor een bedrijf van 15 ha waren 2 of 3 kasten voldoende. 
Nu hebben nieuwe imkers téveel kasten staan, in een gebied waar geen 
bestuiving noodzakelijk is, bijv. bij mais, aardappels, gras of suikerbieten. 
Een paar fruitbomen kunnen hommels en metselbijen voldoende 
bestuiven.  
 

Achteruitgang van wilde bijen 
Op de site van wilde bijen is 
niet moeilijk te vinden, hoeveel 
de wilde bijen zijn 
achteruitgegaan of geheel 
verdwenen. 
De reden hiervoor is bijv. het 
verdwijnen van bloemrijke 
graslanden. Wie in het 
buitengebied om zich heen kijkt, 
ziet niet anders dan graslanden 
waar alle bloemplanten weggespoten zijn; of maisakkers, 
aardappelakkers, suikerbieten zonder een enkele bloem erin. Bovendien 
worden de graslanden regelmatig geploegd en is de grondwaterstand 
verlaagd, alles zorgde dat de bloemrijke graslanden verdwenen. Een 
enkel bermpje met wat bloemen kan daar niet tegenop! 
Er hoeft maar een kleinigheid in een biotoop te veranderen, of een wilde 
bij, vogel of vlinder is verdwenen. Insecten hebben een 
gedaanteverwisseling. Bijen bijv. beginnen als eitje. Daarvoor moet een 
geschikte nestplaats zijn. De larve, die daar uitkomt, moet gevoed worden 
met nectar en stuifmeel. Daarvoor moeten voldoende bloemen zijn. En de 
volwassen bij moet een partner kunnen vinden, daarvoor moeten 
voldoende exemplaren aanwezig zijn. De aantallen van een soort worden 
beperkt door de aan- of afwezigheid van voedsel. 
In een kast honingbijen zitten tussen 20.000 en 60.000 honingbijen. In 
mijn omgeving staan een stuk of 20 bijenkasten. Dat zijn dus tussen 
400.000 en 1.200.000 honingbijen. Honger hoeven ze niet te hebben, 
want dan worden ze bijgevoerd. Het hoeft niemand te verbazen dat een 
dergelijk aantal honingbijen concurrerend werkt op wilde bijen. Dergelijke 

Tuinbladsnijder           © L Kruit 
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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 
 

 
aantallen, daar kan geen wilde bij tegenop. Een larve van een wilde bij 
gebruikt 90 mg stuifmeel om volwassen te worden. Door één kast met 
honingbijen wordt 10 kg stuifmeel per jaar opgehaald. Dat is dus 
voldoende stuifmeel voor 110.000 larven van wilde bijen. En die lopen dat 
stuifmeel dus mis. En de nectar ook. En er zijn al te weinig bloemen om 
voldoende nectar en stuifmeel te produceren.  
 

Volgens imkers komen de honingbijen niet op de bloemen in mijn tuin, 
want ze vliegen alleen op grote hoeveelheden bloeiende planten. In 
werkelijkheid zitten al mijn planten zo lang ze bloeien vol met uitsluitend 
honingbijen, vanaf de sneeuwklokjes tot en met de klimop, die als laatste 
bloeit. Het is een vreemd idee, dat imkers denken dat ze de biodiversiteit 
helpen, door honingbijen te nemen. Het tegendeel is het geval. Als 
iemand op zijn land de patrijzen wil bevorderen, helpt het evenmin als een 
ander daar een paar legbatterijen kippen loslaat. In natuurgebieden wordt 
het aantal honingbijen al aan banden gelegd, om de zeldzame soorten 
wilde bijen te beschermen. Maar de imkers zetten de bijenkasten gewoon 
vlak naast het natuurgebied en zijn trots op de hoeveelheden honing die 
ze uit het gebied weten weg te halen van de wilde bijen en andere 
bestuivers. Ze lobbyen bovendien bij allerlei organisaties om vreemde 
plantenmengsels in te mogen zaaien, nadat de bestaande planten zijn 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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omgeploegd. Dit gebeurt zonder enige kennis van eventueel bijzondere 
planten die er al voorkwamen. 
 

Het tij keren 
Neem dus geen honingbijen, doe de kasten die je hebt aan de kant en ga 
naar de wilde bijen kijken. Maak een leuk bijenhotel, zorg dat het op een 
goede plek staat en richt een paar leuke, onbegroeide plekjes in je tuin in, 
waar wilde bijen hun nesten kunnen maken. En probeer zoveel mogelijk 
het hele seizoen bloeiende planten te hebben. Dan help je de wilde bijen, 
die dat meer nodig hebben dan de honingbijen. 
Of willen de imkers echt dat ze de wilde bestuivers schaden met hun 
honingbijen? 
Ik maak me hierover ernstig zorgen. En samen met mij vele anderen! 
 

Leonieke Kruit en Margriet Heuvelink. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 februari 2020 – 1 mei 2020 
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. 
 
Fazant: 31-I Olst, Rijksstraatweg (1), 22-IV Kappeweg (1m). 
Havik: 2-II BuW in een boom (1); 24-III het Anem ter hoogte van 
Meesterweg vliegend en in een boom (1); 15-IV BuW in de lucht boven 
een nest (2); 18-IV BuW (1); 24-IV BuW (1); 25-IV BuW (1). 
Grote zaagbek: 2-II BuW IJssel bij de pont (1); 28-II Olst, Bruinsweg (1); 
22-III Soestwetering, Boerhaarseweg (2); 3-IV Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1 m, 1 v). 
Buizerd: 31-I Olst, Bruinsweg (1); 3-II BuW rondcirkelend (6); 3-II BuW 
baltsend (2); 3-II BuW (1); 7-II BuW (3); 28-II Wijhe, Rijksstraatweg (1); 7-
III BuW (8) actief in de lucht; 9-III BuW (2); 28-III BuW (1); 3-IV BuW (2); 
14-IV BuW (4); 15-IV BuW bij een nest (2); 17-IV BuW prachtig baltsende 
buizerds (2); 17-IV BuW (2); 24-IV Woldbroek, Middel (1); 24-IV BuW (2) 
afzonderlijke waarnemingen; 26-IV Boskamp, Kleistraat (1). 
Blauwe reiger: 3-II BuW op nesten (13). 
Staartmees: 3-II BuW (5); 15-II BvL (2); 16-II BvL (1); 19-II BvL (1); 14-IV 
nabij heemtuin (1). 
Kuifeend: 31-I Soestwetering, Boerhaarseweg (14); 31-I Soestwetering, 
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Bruinsweg (12); 6-II BuW (28 paren); 22-II Olst, Holtermanspad (5); 31-III 
BuW (3 paren); 1-IV BuW (3 paren); 3-IV BuW plas bij de pont (5 m, 4 v); 
26-IV Soestwetering, Bruinsweg (3). 
Smient: 6-II BuW (50 paren). 
Tafeleend: 6-II BuW (1 m).  Bergeenden                      © R Saan 
Holenduif: 
6-II Hamel-
weg (3). 
Bergeend: 
6-II BuW 
(1 paar) 
(foto); 28-
III BuW 
(1); 15-IV 
BuW (2 
paren). 
Wilde 
zwaan:  
6-II 
Schippers
huizen (1) tussen 17 knobbelzwanen. 
Grote bonte specht: 10-II BvL (1); 17-II BvL (1); 19-II BvL (1 v); 20-II BvL 
(1 v). Tot 30-IV dagelijks zowel man als vrouw. 29-III 1e bos onder de 
Gelder (meerdere) Hoorde ze roffelen. 
Vink: 17-II BvL (2); 19-II BvL (2); 26-II BvL (2 m); 2-III BvL (3 m, 5 v); 10-
III BvL (6) Verder dagelijks.  
Torenvalk: 19-II BvL (1); 19-III BuW (1) liet zich mooi in een boom zien; 
22-III Wijhe, Gravenweg (4); 29-III Wijhe, Gravenweg (2). 
Kramsvogel: 20-II Olst, Terstegetuinen overvliegend (ca. 40). 
Ruigpootbuizerd: 21-II bij ijsbaan Wijhe (1). 
Mandarijneend: 21-II in watertje van landgoed de Gelder langs 
Spoorslag, Wijhe (6); 28-II Wijhe, Soestwetering (2); 16-III Onder de 
Gelder (4 m, 3 v); 16-III Wijhe, Zandwetering (2 paren); 18-III 
Zandwetering ten N. van Leeuwenbrug (3 m, 1 v); 29-III Zandwetering, 
Wijhe (2 paren); 4-IV ten N. van Leeuwenbrug (1 paar); 28-IV 
Zandwetering tussen Leeuwenbrug en Pr. Bernhardstraat (1 paar). 
Grote gele kwikstaart: 26-II in het water op een schuurdak aan de 
Nijlandstraat 5 (1). Prachtige wintergast!; 27-IV Lierderbroek (1); 28-IV 
Daslever, Wijhe (1); 28-IV Lierderbroek (2). 
Tjiftjaf: 26-II Raalterslag 5 Wijhe (1); 15-III Heemtuin Wijhe (1) zingend; 
28-III BuW (1); 29-III achtertuin Veerstraat (1); 29-III Boskamp bij Groot 
Hoenlo (2) gehoord. 
Wulp: 26-II Olst, Terstegetuinen (1) gehoord; 29-II BuW (1) gehoord; 1-III 
Wijhe, Gravenweg (2); 9-III het Anem, Wijhe (2); 16-III Herxerwaard (foto). 



 21 

(2); 22-III Wijhe, Gravenweg (4); 28-III BuW (40) boven mijn hoofd 
cirkelend; 10-IV Boerhaar in het weiland (2 paren), zowel maart als april; 
14-IV BuW bij Tichelpad (2); 30-IV BuW (1). 
Scholekster: 22-II Wijhe, Rijksstraatweg, rotonde (1); 26-II Wijhe, 
Rijksstraatweg (1); 28-II Wijhe, Boerhaarseweg (2); 2-III BuW (2); 7-III 
BuW (4); 16-III Soestwetering, Boerhaarseweg (5); 16-III Wijhe, 
Rijksstraatweg (2); 19-III Olst, Bruinsweg (2); 22-III Wijhe, Rijksstraatweg 
(22); 3-IV Wijhe, Boerhaarseweg (2); 26-IV Wijhe, Boerhaarseweg (3). 
Slobeend: 1-III Wijhe, Gravenweg (4); 29-III Wijhe, Gravenweg (sloot) (2).  
Bruine kiekendief: 1-III Wijhe, Gravenweg (1). 
Witte kwikstaart: 2-III BuW (2); 31-III BuW tussen pont en Loswal (1 
paar); 1-IV BuW tussen pont en Loswal (1 paar) regelmatig te zien. 
Zanglijster: 18-II BvL (1); 2-III Veerstraat, Wijhe (1) gehoord; 7-III Dijk, 
Wijhe (1); 15-III (1) Dijk, Wijhe; 17-III Bernardstraat, Wijhe (1) gehoord. 
Brilduiker: 2-III in de Herxerwaard (4 m, 2 v) (foto). 

Zwarte specht: 4-III 
Het Nijenhuis (1) 
roepend. 
Appelvink: 7-III 
Heemtuin Veermans 
Hof, Wijhe (1); 2-IV bij 
heemtuin Wijhe (2). 
Putter: 22-II Olst, 
Terstegetuinen (3); 7-III 
Heemtuin Veermans 

Hof, Wijhe (5); 17-III weiland Anem, Wijhe (35); 13-IV Nabij heemtuin (2). 
Patrijs: 11-III Lierder- en Molenbroek Zuid (2); 21-IV rondom de 
Gravenweg in het Lierderbroek (4); 27-IV in weiland Lierderbroek (2). 
Stadsduif: 11-III Lierder- en Molenbroek Zuid (4). 
Roodborsttapuit: 11-III Lierder- en Molenbroek Zuid (2). 
Visarend: 14-III BuW (1). 
Heggenmus: 10-III BvL (1); 16-III Olst, Terstegetuinen (4); 1-IV BvL (1); 
11-IV BvL (1), tot 30-IV dagelijks. 
Grutto: 16-III Herxerwaard (20); 29-III Wijhe, Gravenweg (56). 
IJsvogel: 18-III Zandwetering ten N. van Leeuwenbrug (1). 
Zwarte roodstaart: 18-III op het prikkeldraad bij ons erf aan de 
Boerkampweg op de Boskamp (1 m 1 v). Even teruggekeken in een 
Grutto van 2019. Ook in dat jaar zagen we op 18-03 de 1e zwarte 
roodstaart. Nogal datumvast die roodstaart! 
Steenuil: 18-III Boerkampweg, Boskamp (1 paar) parende op een tak in 
onze eik. In die boom hangt een uilenkast; 10-IV in de boom 
Boerkampweg in Boskamp (1) samen met Beflijster; 27-IV op schuur 
Gravenweg, Lierderbroek (1). 
Zwartkop: 26-III BuW (1); 9-IV nabij heemtuin (1 paar). 

Brilduiker             © R Saan 
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Houtduif: 19-III Olst, Bruinsweg (10); 26-IV Olst, Bruinsweg (veel). 
Fitis: 26-III BuW (1). 
Krakeend: 28-III BuW (1 paar); 20-IV BuW plas bij pont (1 m, 1 v); 22-IV 
BuW plas bij pont (2 paren). 
Raaf: 29-III vanuit achtertuin Raalterslag, laag overvliegend en ook 
gehoord (2); 30-IV vanuit achtertuin Raalterslag. De raven hoor ik nog af 
en toe, 's morgens vroeg. 
Kleine bonte specht: 29-III in het 1e bos van De Gelder (1). Er roffelden 
meerdere grote bonte spechten dus was het onderscheid heel duidelijk te 
horen; 30-IV in het 1e bos van De Gelder (1) De eerder gemelde kleine 
bonte specht hoor ik nog steeds, hij laat maar af en toe van zich horen. 
Slechtvalk: 30-III schoorsteen steenfabriek Fortmond (1). 
Tureluur: 30-III Herxerwaard (20); 10-IV Boerhaar in het weiland, zowel 
maart als april (1 paar). 
Graspieper: 30-III Molenpolder (1); 21-IV rondom de Gravenweg in het 
Lierderbroek (2). 
Kleine plevier: 1-IV de Zaaij (4). 
Kemphaan: 1-IV de Zaaij (7). 
Groenling: 20-II BvL (1); 9-III BvL (1); 16-III BvL (2); 19-III BvL (2); 24-III 
BvL (2); 25-III BvL (4); 1-IV BvL (1); 8-IV BvL (4); 9-IV BvL (3); 12-IV BvL 
(4); 14-IV BvL (4); Tot 30-IV dagelijks; 1-IV Tuin Raalterslag (1). 
Aalscholver: 3-IV BuW op het water (80). 
Boerenzwaluw: 29-III Boskamp, bij Groot Hoenlo (3); 5-IV bij heemtuin 
Wijhe (1); 13-IV BuW (5); 14-IV BuW (28). 
Rode wouw: 5-IV overvliegend in het waterwingebied bij de Boerleweg, 
buitengebied Boerhaar (1); 22-IV 
locatie wordt niet bekend gemaakt 
i.v.m. kans op verstoring (2); 23-IV 
boven de Gravenweg, Lierderbroek (1); 
28-IV Daslever, Wijhe (1) overvliegend. 
Ooievaar: 7-IV nest in park in Wijhe op 
hoge dode afgezaagde stam (2). 
Beflijster: 8-IV in boom Boerkampweg, 
Boskamp (1); 9-IV op grasveld 
Boerkampweg in Boskamp (1). 10-IV 
Boerkampweg, Boskamp (1). Hij eet 
steeds bessen van klimop in de eik. De 
steenuil en de beflijster verdragen 
elkaar prima (foto); 11 t/m 15-IV in 
boom Boerkampweg, Boskamp (1). 
Zeearend: 10-IV Hamelweg, komende 
vanuit de richting Heino. Vloog over 
Onder de Gelder richting IJssel (1); 15-
IV BuW (1); 26-IV BuW (1). 

Steenuil en beflijster    © A Wiegink 
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Kievit: 1-III Wijhe, Gravenweg (4); 10-IV Boerhaar in het weiland (1 
paartje) 11-IV zowel maart als april (1 paartje), regelmatig. 
Groene specht: 10-III Boskamp, Groot Hoenlo (1) gehoord; 11-IV achter 
de tuinen Veerstraat Wijhe (1) gehoord; 12-IV achter de tuinen Veerstraat 
Wijhe (1) gehoord; 14-IV nabij heemtuin (1). 
Visdief: 12-IV BuW bij Mottenhuisje (5); 21-IV BuW (15); 27-IV boven 
wetering Bruinsweg (1); 28-IV boven wetering Boerhaarseweg (1). 
Lepelaar: 13-IV BuW (7). 
Boomkruiper: 14-IV nabij heemtuin (1). 

Mantelmeeuw: 
16-IV BuW (2). 
Kneu: 16-IV 
BuW (1). 
Paapje: 21-IV 
rondom de 
Gravenweg in 
het Lierderbroek 
(1). 
Sperwer: 15-III 
BvL (1); 19-III 
BvL (1) op prooi; 
6-IV BvL (1); 18-
IV BvL (1); 23-IV 
op hek 
Boerkampweg, 

Boskamp (1); 27-IV boven wetering Bruinsweg (1). 
Koekoek: 24-IV Woldbroek, Middel (1); 27-IV BuW (1) gehoord; 28-IV 
BuW (1) gehoord. 
Watersnip: 24-IV BuW (2). 
Gierzwaluw: 27-IV Nabij heemtuin (1). 
Bonte vliegenvanger: 30-IV Raalterslag nabij Morgenlanden (1) zingend. 
 

Waarnemers: Marijke Berendsen, Elly Luttikholt, Ruud Saan, Piet 
Hendriksma, Margriet Heuvelink, Alfons Wiegink, Jan Klungers, Annet van 
der Veen, Willem Denekamp, Elly Smink-Niehoff. 
 

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

Wist u dat….  
- je de Grutto ook digitaal kunt ontvangen? Op deze manier willen we 
vooral het milieu, papier, en kosten besparen. Dus, wil je de Grutto liever 
per mail ontvangen, stuur dan een mail naar redactie#ivn-wijhe-olst.nl. 
- onze IVN-afdeling volgend jaar, dus in 2021, al 50 jaar bestaat? 
  

Wulpen         © R Saan 

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
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Bestuur 
Voorzitter Hanny van der Werff  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523091 Wijhendaalseweg 7c  8131 DJ  Wijhe 
Secretaris Jaap Gerkes secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9 8121 JG  Olst 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Leden VACANT 
 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid VACANT 
 natuurmilieubeleid#ivn-wijhe-olst.nl  
Landschapsonderhoud  Oege Verhagen  tel. 0570-522765 
 landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl   
Amfibieën  Hanne Muskee  tel. 0570-524933 
 padden#ivn-wijhe-olst.nl  
Vogels   VACANT 
  vogels#ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels VACANT 
  roofvogels#ivn-wijhe-olst.nl 
   Torenvalkkasten Jasper Hersbach 
  torenvalkkasten#ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  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 Leonieke Kruit  tel. 0570-524835 
 Piet Hendriksma  tel. 0570-525657 
 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:roofvogels@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 Landschap Overijssel  
     Landgoed de Gelder 
     Gemeente Olst-Wijhe 

Zorgboerderij ’t Hamel 
Apotheek Wijhe 
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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. 

 

 

 

 


