
 

 

 

2020 - 3 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kijk ook eens op 
 

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

 

 

 

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


 1 

In deze Grutto           September 2020 nummer 3 

Van de redactie 2 
Gezocht!!! 2 
Activiteiten 3 
Activiteiten elders 6 
60 jaar IVN 7 
Voor de jeugd 7 
Van het bestuur 8 
Jaarvergadering IVN-afdeling Wijhe-Olst 11 
Land van Waarde 13 
Knotafspraken 14 
Protocol gereedschap knotacties 15 
2020-2021 15 
Afscheid Margriet Heuvelink 16 
Vogelplekken in Europa 20 
Heemtuinplant uitgelicht 22 
Tiny forest in Wijhe 24 
Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 24 
Wist u dat…. 27 
Bestuur                    28 
Contactpersonen werkgroepen                 28 
  
 
I.v.m. spam: @ = # 
 
 
Kopijsluitingsdata  1 februari; 1 mei; 1 september; 1 december. 
 
 

 
 

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

 
 

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. 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
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Van de redactie 
De tropische warmte van deze zomer zit er gelukkig weer op, maar we 
hebben wel nog steeds te maken met het Coronavirus. En helaas is er 
weer een opleving gaande. Gelukkig niet hier in de buurt, maar toch… 
Corona heeft ons echter ook iets goeds gebracht. Steek je neus maar 
eens de lucht in, kijk naar boven en geniet van een ongeschonden blauwe 
lucht…. er zijn geen vliegtuigstrepen! Wat dat betreft mag de Coronacrisis 
van mij nog wel even duren. En, was jij ook op vakantie in eigen land, in 
de eigen provincie? Geen uren reistijd en files onderweg, maar binnen 
een uur aan de koffie in een glooiend landschap, waardoor je je in het 
buitenland waant Mij is dat goed bevallen! 
Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog heel alert moeten blijven en ons 
moeten houden aan de coronamaatregelen. Iets anders zit er niet op. 
Maar we hoeven niet binnen te blijven zitten, er lijkt toch nog wel vanalles 
mogelijk! Coronaproof! De werkgroep Landschapsonderhoud heeft 
bijvoorbeeld een protocol opgesteld, waardoor ze in oktober op 
aangepaste wijze weer aan de slag kunnen! En ook de Landelijke 
natuurwerkdag in onze heemtuin gaat door en de uitgestelde Algemene 
ledenvergadering met lezing. Althans daar ziet het naar uit. Er blijft een 
voorbehoud gelden. Maar de heemtuin bezoeken en deze Grutto lezen, 
dat kan natuurlijk altijd! 
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 blijft zoeken naar bestuursleden om het bestuur verder 
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.  
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. Wij zoeken 
iemand die de coördinatie tussen de leden onderhoudt en de contacten 

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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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. Zie 
contactgegevens achter in dit blad. 
 

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 voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl. 

 

 

Activiteiten 
Over alle hierna genoemde en eventuele nog te organiseren activiteiten 
van IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat normaliter 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.  
 

Als gevolg van de Coronacrisis geldt voor de vanaf 1 september 
geplande activiteiten nog een voorbehoud. Dit geldt ook voor de 
Algemene Ledenvergadering. Volg onze site en de kranten!  

 

Proefperk eetbare planten in heemtuin 

Afgelopen seizoen hebben Jeannette en Marijke van de heemtuingroep, 
ondanks Corona, een nieuw perk aangelegd naast onze akker. In dit perk 
staan planten die allemaal eetbaar zijn en waarvan de smaken heel 
verschillend zijn. Sommige geven heel veel smaak, andere zijn wat 
neutraler van smaak, maar zijn heel leuk voor garnering op bijvoorbeeld 

Datum 2020 Activiteit Locatie Trekker 

Za 10 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Vr 6 en za 7 nov Landelijke Natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 14 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Woe 18 november Algemene 
ledenvergadering + lezing  

Langhuus Wijhe Jaap 

Za 12 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Datum 2021    

Za 9 januari Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 13 februari Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 13 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 

 

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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salades. ABCkruid of goudknopje bijvoorbeeld prikkelt op je tong, 
colaplant of citroenkruid smaakt echt naar 
cola. Soms zijn bloemen zo groot, dat je ze 
met een vulling erin kunt presenteren, 
bijvoorbeeld daglelie gevuld met een 
mousse, roomkaas of een zoete vulling. 
Niet alle bloemen zijn eetbaar. Sommige 
zelfs giftig, dus het is wel oppassen en je 
moet zeker weten dat ze eetbaar zijn. In 
het perk “Eetbare planten” kun je veilig 
proeven! 
In de heemtuin staan onder andere de 
volgende bloemen in het “eetbare 
bloemenvak”: dropplant, daglelie, lepelblad 
(veel vitamine C), lavendel, colaplant, 
citroenverbena, bergamot (monarde, earl 
grey), phlox, knoflookbieslook, oesterblad, 
ABCkruid en Oost Indische kers. 
Kom ook eens proeven! 
 

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 2020 
t/m maart 2021, namelijk: 10 oktober, 14 november, 12 december 2020 
en 9 januari, 13 februari en 13 maart 2020. 
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.  
Lees vooraf ook het artikel Knotafspraken en het artikel Protocol 
Gereedschap Knotacties 2020-2021 die verderop in deze Grutto staan. 
Dan kunnen we 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 
coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
landschapsonderhoud#ive-wijhe-olst.nl. 

Proefperk            © A vd Veen 
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Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerkdag! 

Vrijdag 6 november en zaterdag 7 november.  
Dit jaar gaat het allemaal een beetje anders dan 
anders door het Coronavirus. We houden in de 
heemtuin Veermans Hof IJsselflora wel 
Natuurwerkdag, maar alleen met onze eigen 
heemtuingroep + een paar mensen die altijd op 
deze dag komen helpen. We willen niet dat we met 
teveel mensen tegelijk in de heemtuin zijn en dat we 
te dicht op elkaar aan het werk zijn. We werken op 
Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 7 november, 

van 9.00-12.30 uur. Op vrijdag 6 november maken we van 9.00-12.30 uur 
alvast een begin, zodat we op 7 november de heemtuin helemaal 
winterklaar hebben. Misschien moeten we vanwege Corona de groep 
splitsen op de twee ochtenden. De heemtuingroep zorgt voor koffie/thee 
met zelfgebakken taart en koek erbij!  
Graag aanmelden bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 
0570-523937. Kijk voor meer informatie op www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 

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. 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. 
Wij rekenen op uw komst! 
Zie ook de uitnodiging en agenda van de vergadering, verderop in deze 
Grutto. 
 

Lezing “Sporen in het Landschap”.  

Op 18 november 2020 om 20:45 uur, 
na de algemene ledenvergadering, 
zal Gert Jan Blankena uit Loenen een 
lezing houden over sporen in het 
landschap.  
Gert Jan was hoofd van het Centrum 
voor Natuur- en Milieueducatie 
(CNME) en later, tot aan zijn 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
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pensioen, ecoloog bij de gemeente Apeldoorn. Drie en dertig jaar lang 
schreef hij voor de Stentor de wekelijkse column over natuur en 
cultuurhistorie op de Veluwe onder de titel ‘Buitengewoon’. 
Zijn passie en doel: mensen kennis laten maken met de natuur. 
Verwondering en bewondering opwekken. En van daaruit waardering. 
 

In zijn lezing vertelt hij over bijzondere vormen in het landschap die hij 
tijdens zijn werk tegenkwam en over betekenis en achtergronden 
daarvan. Wallen, dammen, stroomgeulen, restanten van sprengen, 
merkwaardige kuilen: wat betekenen die, hoe zijn ze ontstaan, wat 
kunnen ze ons vertellen? Blankena zal laten zien dat het om sporen van 
menselijke bewoning van lang vervlogen tijden gaat. Moderne 
technologieën en methoden bieden nieuwe inzichten in de oorsprong van 
de diverse sporen. Hij schreef het boek Veluwe Buitengewoon met 
verhalen over natuur en cultuurhistorie op de Veluwe. 
 

Werken in de heemtuin 

Afgelopen seizoen hebben we weer twee nieuwe vrijwilligers kunnen 
verwelkomen in de heemtuin. Het werken in de heemtuin leer je kennen 
onder leiding van de mensen die er al werken. Mocht je vanaf volgend 
voorjaar willen komen helpen, dan ben je van harte welkom op de 
woensdagavond of donderdagochtend. We beginnen altijd met NL Doet, 
dat is op 13 maart 2021. Daarna beginnen de werkavonden en –
ochtenden. 
Meer informatie en aanmelden kan bij Annet van der Veen, 0570-523937/ 
06-15347926 of heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

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! 
 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
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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. 
 
 

Voor de jeugd 
Maak zelf fossielen 

Echte fossielen zijn versteende 
resten van planten of dieren of 
sporen van activiteit van 
organismen die vroeger geleefd 
hebben, en als versteende vorm 
bewaard zijn gebleven in 
gesteente. Kijk maar eens in een 
natuurhistorisch museum. Er liggen verschillende fossielen. Op sommige 
plekken kun je zelf naar fossielen zoeken, o.a. bij Winterswijk. Maar je 

moet wel een beetje geluk hebben. 
In de musea liggen soms ook 
namaakfossielen van gips, vooral 
van fossielen waarvan er maar één 
op de wereld is. Zulke 
namaakfossielen kun je ook zelf 
maken. Hoe dat kan lees je hierna. 
 
Zoek wat stukjes hout, eikels, 

Fossiel                                        © M v Roy 

https://www.ivn.nl/vierdenatuurfestival
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dennenappels, elzenproppen, slakkenhuisjes, botjes (uit braakballen van 
uilen), echte fossielen, bladeren enz. En 
je hebt klei nodig. 
Maak de klei op een tafel of grond glad 
met een ronde stok of met een fles. 
Boetseer er een opstaande rand 
omheen. 

Duw het 
hout, het 
blad, of 
het 
slakkenhuisje etc. in de klei en haal het er 
weer uit zodat je een mooie afdruk in de 
klei overhoudt. 
Doe wat water in een oud kopje en roer 
daar zoveel 
gips 
doorheen 
dat je een 

lekker stevig papje krijgt dat je in de 
kleivorm kunt 
gieten. 
Als dat gebeurd is, 
wacht je net zo 
lang totdat het 
gips hard is en 
warm aanvoelt. 
Dan kun je de klei er voorzichtig afpeuteren. Nu 
heb je een fossiel. 
 
Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 

 
 

Van het bestuur  
Na een periode waarin alle IVN- activiteiten stil hebben gelegen, proberen 
we de draad weer wat op te pakken. In de eerste plaats hopen we dat een 
ieder de afgelopen tijd goed heeft doorstaan.  
Als bestuur hadden we besloten om tot 1 september 2020 geen 
activiteiten door te laten gaan. Met name om geen risico’s te lopen en het 
moeten voldoen aan de geldende regels. Tijdens de bestuursvergadering 
op 16 september hebben we besproken dat we met in acht houding van 
de nu geldende coronamaatregelen de geplande activiteiten zoals die 
voorin in deze Grutto staan, onder voorbehoud door laten gaan.  
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Dat geldt o.a. voor de Algemene 
Ledenvergadering. De ALV is nu gepland op 
18 november. Tijdens deze ALV zal ook de 
officiële stemming en overdracht plaatsvinden 
van de voorzitter en secretaris.  
In goed overleg hebben we eerder al in het 
bestuur besloten dat Elly Luttikholt de 
bestuurstaken alvast zo veel mogelijk op zich 
zou nemen. Hierdoor zaten zowel Hanny, als 
Elly niet tot november in een soort vacuüm! 
Verder zal Roos van der Burg uit Wijhe voorgedragen worden als 
secretaris. Ze is in januari van Bilthoven verhuisd naar Wijhe. Ans 
Rijpkema wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. Zij wil de 
ledenadministratie overnemen van Michiel. 
 

Ook kunnen we melden dat een deel van de structurele 
paddenvoorzieningen langs Onder de Gelder gerealiseerd is. 
Waarschijnlijk zal in september de poel aangelegd worden en het overige 
deel van de schermen geplaatst kunnen worden. Wanneer het geheel 
klaar is, zal daar de nodige publiciteit aan gegeven worden. 
Dit hele project is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van enkele 
fondsen die hiervoor benaderd zijn door Margriet Heuvelink. 
 

Hanny van der Werff, voorzitter en Elly Luttikholt, kandidaat voorzitter. 
 

IVN meerjarenvisie 2021-2025 

Als IVN-lid weet je hoe belangrijk de natuur voor ons is. Maar voor veel 
mensen voelt de natuur ver weg. In de komende jaren willen we als IVN 
nóg meer mensen bij de natuur betrekken. Daarvoor gaat de landelijke 
organisatie IVN een meerjarenvisie 2021-2025 opstellen. Om ideeën 
hiervoor te verzamelen, ontvang je eind september een vragenlijst per 
mail. Deze vragenlijst wordt verstuurd naar alle IVN-leden. De resultaten 
worden als basis gebruikt voor de meerjarenvisie en teruggekoppeld aan 
de afdelingen. Zo schrijven we samen aan de toekomst van IVN!  
We hopen dat je de vragenlijst in september in wil vullen. Wordt vervolgd!  
 

Jaap Gerkes, secretaris. 
 
 

Jaarvergadering IVN-afdeling Wijhe-Olst 
Het bestuur van de IVN-afdeling Wijhe-Olst nodigt u uit voor de, vanwege 
de Coronamaatregelen, uitgestelde jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 18 november 
2020. De vergadering begint om 19:30 uur in het Langhuus te Wijhe. 
 



 12 

Aanmelden vooraf 
We willen vragen om u uiterlijk voor maandag 16 november 12.00 uur 
aan te melden bij Hanny van der Werff telefonisch 0570-523091 of per 
mail voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl of bij Jaap Gerkes telefonisch 0570-
561660 of per mail secretaris#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Stukken die betrekking hebben op deze vergadering (*) vindt u in de 
Grutto 2020 - 1, behalve het verslag van de jaarvergadering van 27 maart 
2019. Dat verslag staat in Grutto nummer 2 van 2019.  
De financiële stukken zijn op 18 november in te zien. 
 

AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag jaarvergadering van 27 maart 2019 (zie Grutto 2 uit 2019) 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen: 
 3.1. Jaarverslag secretaris 2019 * 
 3.2. Jaarverslagen werkgroepen 2019 * 
 3.3. Financieel jaarverslag 2019 
 3.4. Kascontrolecommissie 
4. Financiën, Begroting 2020 
5. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2020 bestaat uit Oege Verhagen en Willem 
Denekamp. Reserve lid is Ine de Groot. Oege treedt af en voor hem moet 
een ander reserve lid worden benoemd. 
6. Bestuursmutaties 
Volgens de 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 inmiddels dus 8, 9 en 7 jaar in het bestuur. 
Zowel Hanny als Jaap hebben aangegeven om bij de volgende 
jaarvergadering in 2020 te willen aftreden. Het bestuur heeft samen met 
de coördinatoren van de werkgroepen het afgelopen jaar gediscussieerd 
over hoe verder te gaan. Het bestuur stelt voor om door te gaan met een 
klein dagelijks bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris 
en penningmeester, zo nodig aangevuld met een vertegenwoordiger van 
de werkgroepen. Dit bestuur wordt ondersteund door de coördinatoren 
van de werkgroepen. Zie ook het Jaarverslag secretaris.  
Elly Luttikholt, Ans Rijpkema en Roos van der Burg hebben aangegeven 
te willen toetreden tot het bestuur. Roos is dit jaar in Wijhe komen wonen 
en is nog maar pas lid. Het bestuur stel voor om: 
  Elly Luttikholt te benoemen tot voorzitter, 
 Roos van der Burg te benoemen tot secretaris en  

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:secretaris@ivn-wijhe-olst.nl
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 Ans Rijpkema te benoemen tot algemeen bestuurslid, zij wil de 
ledenadministratie overnemen van Michiel. 
Tegenkandidaten kunnen worden aangedragen tot een half uur voor 
aanvang van de vergadering. 
7. Afscheid bestuursleden 
Hanny van der Werff en Jaap Gerkes treden vanavond af als voorzitter en 
secretaris. Hanny is vanaf 2011 voorzitter en Jaap vanaf 2010 secretaris. 
Respectievelijk dus 9 en 10 jaar. Volgens de afdelingsstatuten worden de 
leden van het bestuur benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen 
eenmaal worden herbenoemd. 
8. Rondvraag en sluiting 
 

PAUZE 
 

20:45 uur lezing “Sporen in het landschap” 
Gert Jan Blankena uit Loenen zal een lezing houden over sporen in het 
landschap. Meer info hierover vindt u onder Activiteiten. 
 

Hanny van der Werff, voorzitter. 
 
 

Land van Waarde  
Vanaf half juli 2020 ben ik 
voor Natuur & milieu 
Overijssel bezig met het 
monitoren van stukken 
grasland van boeren in de 
buurt van Wijhe. Deze boeren 
doen mee met het project 
“Land van Waarde”. Dat 
betekent dat ze een strook 
grond op een andere manier 
beheren dan de rest van hun 
weides, wat beter is voor de 
natuur. Ik dacht dat het alleen 
om het inventariseren van 
plantensoorten ging, maar 
toen ik in het project stapte 
bleek dat de Vlinderstichting 
hier aan meedeed en dat het 
tellen van de vlindersoorten er 
ook nog bij hoorde. Nu vliegen 
vlinders best snel en staan 
planten stil. Daarom ben ik 
blijkbaar beter in het namen Akkerstrook                                 © A vd Veen 
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geven aan planten, dan aan vlinders. Het leek me toch wel een uitdaging 
om meer over vlinders te leren, dus ben ik mee gaan doen. 
Ik loop nu ongeveer 1x per week langs drie stroken van twee boeren. 
Alleen met mooi weer, anders vliegen de vlinders niet. Daar heb ik met de 
Vlinderstichting samen een transect (route) uitgezet. Dat transect bestaat 
uit stukken (secties) van 50 meter. Per sectie probeer ik de vlinders die ik 
daar zie te determineren. Naast het tellen van de vlinders doe ik een m2 
telling van plantensoorten. De boeren bemesten deze stukken grond niet 
en maaien 2 keer per jaar en halen het maaisel weg. De grond verschraalt 
hierdoor en daardoor komen er wilde plantensoorten in deze stroken 
tevoorschijn. Eén strook is een akkerstrook, waarin akkeronkruiden 
gezaaid zijn. 
Tijdens het uitzetten van de routes met José van de Vlinderstichting 
zagen we verschillende soorten vlinders. Ik werd hierdoor wel erg 
enthousiast. Toen ik de eerste keer ging tellen bleken twee stroken net 
gemaaid te zijn en waren de vlinders verdwenen, behalve snel vliegende 
“witjes”. Waren het grote koolwitjes, kleine koolwitjes, geaderde witjes? Ze 
vlogen voor mij te snel. Gelukkig begonnen na 3 weken de planten weer 
te groeien in de stroken en kon ik leuke plantensoorten opschrijven. Het 
tellen gebeurt van half april tot half september. Volgend voorjaar hoop ik 
meer vlinders te zien dan alleen “witjes” en hoop ik weer meer 
plantensoorten te kunnen scoren. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Knotafspraken 
Beste knotters, 

Benieuwd hoe het gaat met jullie, want Corona en hitte zijn lastige 
gebeurtenissen die ons al een tijd bezighouden. Vooruitlopend op het 
nieuwe seizoen 2020 - 2021 moeten we afspraken maken die passen in 
ons werk als knotters van wilgen. 
We zijn weliswaar buiten bezig en dan is het gevaar niet zo groot, zeker 
als we de juiste afspraken maken. Maar tijdens de pauze en de lunch 
hebben we vaak met eigenaren te maken die in de risico groep vallen. 
De volgende afspraken wil ik graag maken: 
1. Ik ga ervan uit dat als je de komende 6x meedoet er geen klachten zijn 
die Corona gerelateerd zijn. Zo ja dan moet je thuis blijven en je natuurlijk 
laten testen als je dat dan al niet gedaan hebt. 
2. Ik maak ter plekke een lijst met namen van de aanwezigen. 
3. Per wilg 1 knotter in de boom. Takken sjouwen is geen probleem als je 
maar 1.50 m. afstand houdt. 
4. Koffie/thee drinken zal in kleine groepjes plaatsvinden en/of gewoon 
buiten. Niet meer dan 6 personen per groepje. 
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5. Voor de lunch geldt hetzelfde of slaan we over, of we nemen zelf ons 
broodje mee. T.a.v. pauze en lunch wordt e.e.a. goed doorgesproken met 
betreffende eigenaar. 
6. Ik neem een fles desinfecteer mee mochten we die nodig hebben. 
7. Zie ook het artikel Protocol Gereedschap Knotacties 2020-2021. 
 

Als we op bovenstaande manier werken kunnen we met elkaar 
verantwoord bezig zijn en met net zoveel plezier ons knotwerk doen als 
altijd. Maar het kan ook zijn dat er enkelen zijn die besluiten dit seizoen 
toch maar over te slaan. Ik zie uit. 
 

Hartelijke groet,  
Oege Verhagen.  
 
 

Protocol 
gereedschap 
knotacties  

2020-2021 
Hoe om te gaan met de 
gereedschappenwagen 
van de knotochtenden? 

In verband met corona moeten we ook richtlijnen aangeven hoe we bij het 
knotten en snoeien met zijn allen gereedschap pakken en terugleggen. 
Het is niet mogelijk – zoals in 't verleden gebeurde – met zijn allen op de 
kar aan te stormen en te "graaien, te grijpen en te grissen" in het 
prachtige materiaal dat voorhanden ligt. 
We stellen ons voor dat dat toch volgens strikte richtlijnen moet gebeuren. 
Heel simpel als volgt: 
- Protocol Gereedschap pakken bij aanvang 

Willum [je kent hem] zet vroegtijdig met rood-wit-lint de kar af. Het is 
namelijk een fatsoensregel om niet door een rood-wit-lint te breken. 
Willum wijst aan wie de ladders van de wagen haalt, de sloten verwijdert 
en eventueel andere voorbereidende zaken op zich neemt. Daarna gaat 
de klep van de aanhanger open. 
Op afroep (alfabetisch en bij elke knotochtend weer een andere 
volgorde) word je door Willum vriendelijk verzocht om via een ingang in 
het lint het gereedschap, de bril, handschoenen, e.d. te komen pakken. 
Als je je werkgereedschap hebt gepakt, verlaat je het kar-territorium via 
de uitgang. Houd altijd anderhalve meter afstand.  
Als je in de loop van de ochtend ander gereedschap wilt gebruiken, kun 
je dat gewoon gaan pakken uit de kar; let hierbij op de 1,5 m afstand 
naar de anderen. 

 © W Blom 
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- Protocol Gereedschap inleveren aan het einde 

Kom met je gebruikte gereedschap terug naar de kar en leg het op de 
aangegeven plek in het veld. Bij die plek komt een bordje te staan. 
Willum vraagt enkelen [± 3 personen) om de 'corveedienst' op zich te 
nemen: 
- gereedschappen schoonpoetsen met borstel of doek en invetten.  
- gereedschappen van dezelfde soort bij elkaar leggen.  
- het gereedschap tellen en in de kar terugleggen. 
Deze corveedienst zorgt ook voor het reinigen en terugplaatsen van de 
ladders en het afsluiten van de kar; dit alles onder 't meewerkende 
toezicht van gereedschappenman Willum. 

Bij een volgende knotactie wordt er 
een nieuwe eindcorveedienst 
benoemd.  
 
GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND  
LANGS SLOOT EN IN 'T VELD 
HOUD TOT DE ANDER AFSTAND 
NORMAAL DOEN IS WAT TELT. 
 

Willem Blom. 
 

© W Blom 
 

Afscheid Margriet Heuvelink 
Op 1 april 2020 was de overdracht van ons huis in Wijhe. Op 4 mei 
kregen we de sleutels van ons huis in Zutphen. In de tussentijd hebben 
we genoten van een maandje rust en geweldig weer in een vakantie 
chalet in Vorden. Daar veel gefietst in een prachtige omgeving.  
Natuurlijk ging het afscheid uit Wijhe gepaard met gemengde gevoelens. 
We hebben vanaf juli 1995 in Wijhe gewoond, dus bijna 25 jaar. En met 
heel veel plezier!  
Bij het opruimen van de spullen voor de verhuizing kwam ik informatie 
tegen van de verschillende IVN-cursussen en werkgroepen waar ik bij 
betrokken ben geweest of die ik heb georganiseerd. Reden om aan de 
hand daarvan terug te blikken op bijna 25 jaar IVN-tijd in Wijhe. 
 

Mijn eerste natuur & milieu-activiteiten 
Bij onze komst in Wijhe heb ik mij dat zelfde jaar als lid aangemeld bij 
Natuur en Milieu Wijhe. Dat was toen nog geen IVN-afdeling. Ik was al 
een paar jaar IVN-lid in Zwolle waar ik enkele vogelzangcursussen en de 
Natuurgidsencursus heb gevolgd. 
Tijdens mijn studie in de jaren tachtig had ik een uitgebreide 
plantencursus bij de faculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht 
gedaan, omdat ik slechts enkele wilde planten bij naam kende. En in de 
jaren zeventig was ik tijdens mijn studie in Arnhem actief bij milieugroep 
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“De Verontrusten” die actie voerde tegen kernenergie en de looduitstoot 
door Billiton in de omliggende wijken. 
 

Paddentrek  
Voorjaar 1996, hebben 
Henny en ik ons 
opgegeven om mee te 
helpen bij de 
paddentrek. Jarenlang 
hebben wij op de 
zondagmorgen padden, 
kikkers en salamanders 
overgezet naar de wetering en meegeholpen bij de jeugdactiviteit 
“Padden overzetten”. In 2009 heb ik de coördinatie van de paddentrek 
overgenomen. Dit kon ook omdat ik inmiddels niet meer full-time werkte. 
Ik ben vanaf eind 1995 tot eind 2019 (24 jaar) betrokken geweest bij de 
paddentrek in Wijhe. Ik hoop dat met de verkregen subsidies voor 
inrichting van de paddenpoel en het vaste scherm langs de weg Onder de 
Gelder de padden en kikkers niet meer de weg Onder de Gelder over 
kunnen maar gedwongen worden naar de poel te gaan om hun eieren af 
te zetten. Beter voor de padden en kikkers, maar ook voor de vrijwilligers, 
al heeft iedereen het werk met volle inzet gedaan en ook genoten van 
deze prachtige dieren. We hebben resultaat gezien van ons werk! 
 

Nestkastencontrole en MUS-tellingen 
In 2002 begonnen we, op de zondagmorgen, met de controle van 
nestkasten van zangvogels in het Freulebos en het bos Onder de Gelder. 
Na 2010 ben ik hiermee gestopt en is Henny hier tot zijn vertrek dit jaar 
mee door gegaan. We hopen de nestkastencontrole in het vroege 
voorjaar van 2021 over te dragen aan Roos die zich hiervoor heeft 
aangemeld.  
Vanaf 2014 t/m 2019 telde ik jaarlijks in drie rondes in het voorjaar de 
stadsvogels in de bebouwde kom van Wijhe, de MUS-tellingen. 
De resultaten hiervan voerden we in, in de database van SOVON, voor 
landelijk onderzoek over de invloed van klimaatverandering op de vogels, 
maar ook welke vogels zich wel of niet kunnen aanpassen in bebouwd 
gebied. 
 

Bestuurslid: secretaris 
Van 1997 (?) tot 2002 was secretaris van het bestuur van Natuur & Milieu 
Wijhe. In die periode is de organisatie overgegaan naar de IVN vanwege 
meer rechtszekerheid. Begin 2002 ben ik gestopt met het bestuur omdat 
zorgtaken in de familie, naast het werk, teveel tijd en aandacht van mij 
vroegen. De laatste jaren was ik weer betrokken bij het Dagelijks Bestuur 
van de afdeling door deelname aan het coördinatoren overleg. 
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Organisatie cursussen, lezingen en excursies 
Vanuit het bestuur deed ik de organisatie van verschillende 1- of 2-jaars 
cursussen. Bijv. over Paddenstoelen (2001 en 2002), Vogels (2002), 
Vlinders (2003 of 2004?), Bomen inventariseren (2003-2004),  Boeiende 
Bermen (2005), Vogelzang (2006), Heemtuin (2006-2007), Weidevogels 
(2007),  Broedsucces Roofvogels Inventariseren (2013 en 2018), 
Amfibieën en Libellen (2014?). Naast kennisoverdracht en veldervaring 
voor de deelnemers leverden de 
cursussen ook nieuwe leden op voor de 
organisatie. Als lid kon je met korting 
aan de cursus deelnemen. Verder heb 
ik excursies georganiseerd bijvoorbeeld 
over vleermuizen en een lezing over 
het kweken van oude rassen 
hoogstamfruitbomen. Ik herinner mij 
ook nog een wandeling bij Herxen en 
een lezing en een excursie over uilen.  
 

Werkgroepen 
Na de cursus Roofvogels in 2003 is de 
Werkgroep Roofvogels van start gegaan met Ronald als coördinator. Na 
enkele jaren stopte hij hiermee door drukke werkzaamheden en gezin. Ik 
was al lid van deze werkgroep en heb het coördinatorschap tijdelijk op me 
genomen tot eind 2019. 
Na enkele cursussen werd er een werkgroep opgericht o.a. de werkgroep 
Boeiende Bermen. Zo hielp ik enkele jaren mee bij het inventariseren van 
gemeentelijke bermen in onze gemeente samen met Maup. Ook een 
jaartje deelgenomen aan de activiteiten van de Werkgroep Heemtuin na 
de heemtuincursus.  
In de jaren 2003 en 2004 en in 2012 en 2013 was ik actief bij de 
organisatie van jeugdactiviteiten, soms met anderen of in werkgroep 
verband.  
Met enkele anderen hebben we in 2017 de werkgroep Behoud 
Waardevolle Dijkflora opgezet.  
 

Zutphen als nieuwe woonplek 
Wij hebben geen spijt van onze keuze om te verhuizen naar Zutphen. Een 
nieuwe omgeving en een nieuwe uitdaging. Ik ben lid geworden van het 
IVN Zutphen én de Vogelwerkgroep Zutphen e.o. Er staan verschillende 
excursies op het programma waar ik aan wil deelnemen. De 
Vogelwerkgroep organiseert eens per maand een vogelexcursie. Zo is er 
in september een lang weekend vogelen in het Lauwersmeer. Heerlijk om 
even zelf niets te organiseren en coördineren maar gewoon als 
deelnemer mee te kunnen doen. Volgend voorjaar ga ik bezien waar ik 
mijn bijdrage aan kan leveren. Ook in Zutphen is er genoeg te doen! 
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W 

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 
 

 

Ten afscheid 
We hebben een fijne tijd gehad in Wijhe en zullen zeker nog vaak in de 
omgeving zijn. Zo groot is de afstand niet. Ik ben al een keer met Alice 
langs enkele roofvogelnesten gegaan en een keer met de Dijkfloragroep 
op pad geweest bij de inventarisatie van de Duursche Waarden. Daarvan 
genoten! En de taken zijn overgedragen.  
Ik herinner me de vele bijzondere en leuke waarnemingen in het veld, de 
ontmoetingen met zeer veel gedreven en enthousiaste mensen, alle 
gezellige momenten ter afsluiting van vergaderingen en het veldseizoen. 
Dat zal ik allemaal gaan missen. Dank jullie allemaal voor deze mooie 
ervaringen en herinneringen!  
Ik wens iedereen heel veel succes en gezondheid toe de komende jaren. 
Maar wat zeker ook nodig is: een verbetering van de natuur en het milieu 
in Nederland! En daar leveren jullie allemaal een bijdrage aan. Het ga 
jullie goed en tot weerziens! 
 

Een lieve groet, Margriet. 
 
 

Vogelplekken in Europa 
Birdingplaces.eu is een site waar de beste vogelplekken van Europa 
allemaal bij elkaar staan op één plek. Met bij elke vogelplek de juiste 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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 juiste informatie om een 
paar uur lekker vogels te 
kijken. Zo vind je in 
Nederland ook buiten je 
eigen regio heel snel de 
leuke vogelgebieden. 
Begin dit jaar werd de 
website – een Nederlands 
initiatief – gelanceerd en 
sindsdien gaat het hard. 
Elke dag komen er 
nieuwe vogelgebieden bij. 
Lees eventueel ook het 

achtergrondartikel dat op Nature Today is verschenen 
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25972 . 
De site groeit als kool. In heel korte tijd zijn er al meer dan 1000 
vogelgebieden door vogelaars op gezet, waarvan 147 in Nederland! Al die 
gebieden zijn voorzien van accurate vogelinformatie inclusief een lijst met 
vogels die je er kunt zien en een gedetailleerde kaart van het gebied 
inclusief wandelroute. In het gebied zelf kun je met je telefoon exact de 
aanbevolen wandelroute langs de mooiste vogelpunten op de kaart 
volgen. Vogelaars kunnen ook heel gemakkelijk hun eigen favoriete 
gebieden op de kaart zetten en zo ‘eigenaar’ worden van ‘hun’ eigen 
vogelgebied. 
 

In eerste instantie was Birdingplaces geheel Engelstalig, maar om de 
gebruiksvriendelijkheid te vergroten worden nu ook alle praktische info en 
vogelnamen automatisch in het Nederlands vertaald.  
Birdingplaces is gemaakt voor en door vogelaars en blinkt uit in eenvoud. 
Klik op ‘Vind een vogelgebied’ en op een grote kaart van Europa zijn alle 
gebieden in één oogopslag te zien. Daarna kun je inzoomen. Na het 
aanklikken van een gebied verschijnt er een detailbeschrijving van het 
gebied met daarin alle vogels die je er kunt zien en een kaart met daarop 
de beste plekken, waar je kunt parkeren, waar de vogelkijkhutten of 
uitzichtpunten zijn en wat de beste wandelroute is. Wie later in het gebied 
zelf de kaart op de mobiele telefoon opent, kan direct de wandelroute 
volgen en de interessante plekken vinden. Met één klik worden ook alle 
interessante vogelgebieden in een straal van tien, twintig, vijftig of 
honderd kilometer getoond. Op het kaartje van Nederland zie je alle 
Nederlandse vogelplekken tot nu toe. Birdingplaces stimuleert vogelaars 
zelf hun favoriete gebieden op de kaart te plaatsen. Natuurlijk de 
gebieden die ze goed kennen in hun eigen regio, maar ook leuke 
gebieden die ze hebben ontdekt in het buitenland. Op die manier helpen 
vogelaars in heel Europa elkaar. Het werkt heel simpel door op ‘Plaats 
een vogelgebied’ te klikken en vervolgens 8 eenvoudige stappen te 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25972
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volgen. 
Vanwege 
de 

 lancering 
van 
Birdingpla
ces maak 
je daarbij 
ook nog 
een kans 
op het 
winnen 
van een 
prachtige 
Leica 
verrekijker 
en 
telescoop. 
Zie voor 
meer info 
https://bird
ingplaces.
eu/nl/go-
in-and-
win. Hoe 
dan ook 
leuk als je 
een 

gebied plaatst! Als je de eerste bent die een bepaald gebied plaatst ben je 
bovendien ‘eigenaar’ van dat gebied op de website. Je krijgt dan ook 
reacties en tips van andere vogelaars bij het gebied dat je plaatst en kunt 
de info actualiseren en aanpassen wanneer je dat wil. 
 

Bron: Info Chris van der Heijden. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Sint-Janskruid en kantig hertshooi 

Twee planten die in de heemtuin voorkomen, en heel veel op elkaar lijken 
zijn het Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) en het kantig hertshooi 
(Hypericum maculatum). Heel veel mensen denken dat het dezelfde plant 
is. Ze hebben dezelfde soort gele bloemetjes en ze behoren beiden tot de 
hertshooifamilie. Sint-Janskruid bloeit meestal rond Sint Jan (24 juni) en 
speelt een rol bij de Midzomerfeesten die bijvoorbeeld in Finland en  

https://birdingplaces.eu/nl/go-in-and-win
https://birdingplaces.eu/nl/go-in-and-win
https://birdingplaces.eu/nl/go-in-and-win
https://birdingplaces.eu/nl/go-in-and-win
https://birdingplaces.eu/nl/go-in-and-win
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Zweden gevierd worden. 
 Het verschil is heel eenvoudig. 
In het blad van het Sint-
Janskruid zitten kleine 
oliecelletjes. Als je het blad 
tegen het licht houdt, zie je hele 
kleine puntjes waar het licht 
doorheen schijnt. Het lijkt net of 
iemand met een naald kleine 
gaatjes in het blad geprikt heeft. 
Dat zijn de oliecelletjes. De 
soortnaam “perforatum” is je nu 
gelijk duidelijk.. Doe je hetzelfde 
met het blad van het kantig 
hertshooi, dan zie je deze 
puntjes niet. Er is nog een 
verschil: de stengels zijn 

verschillend. Het Sint-Janskruid heeft 
een ronde stengel met twee stijlen (twee 
verdikte strepen langs de stengel) en het 
kantig hertshooi heeft een (vier)kantige 
stengel. Hertshooi betekent “hard hooi”, 
dat slaat op de harde houtige stengels. 
Het blad van beide planten is ook 
verschillend. Kantig hertshooi heeft meer 
rondere bladeren en het Sint-Janskruid 
meer langwerpig. Dit is goed te zien op 
mijn foto’s.  
Oorspronkelijk was Sint-Janskruid thuis 
in Europa en in het Atlasgebied van 
Noord Afrika en aansluitend tot in 
Midden Azië. Nu vind je de soort vrijwel 
over de hele wereld. Sint-Janskruid is 
vanouds een plant waaraan 
geneeskrachtige eigenschappen worden 

toegeschreven en die gebruikt werd om de duivel te verjagen. Het is een 
populair alternatief als anti depressiva, maar de meningen over de 
werking van dit middel zijn divers. De plant wordt bij de A. Vogel tuinen in 
Elburg/’t Harde verwerkt tot Sint Jansolie. 
 

Annet van der Veen. 
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Tiny forest in Wijhe  
Tuineigenaren en IVN Natuureducatie gaan hitte en droogte te lijf met 
dichtbegroeide mini-bossen (tiny forests) en maken daarmee ons land 
klimaatbestendiger. 
Een van de twintig particulieren (van de 155 aanmeldingen uit heel 
Nederland) die de aanleg van een inheems ‘oerbos’ in eigen achtertuin 
heeft gewonnen zijn Ellen en Willem de Boer, van De Bedoening aan de 
Daslever 1 in Wijhe Zij krijgen hiervoor een budget van € 750,-, een 
tweedaagse cursus en begeleiding van twee IVN-docenten. 
 

Waarom een Tiny Forest? 
Een Tiny Forest, dat vaak de grootte heeft van een tennisveld, is een 
dichtbegroeid, inheems mini-bos dat verdroging tegengaat, water bergt bij 
overvloedige regenval, verkoeling biedt op warme dagen -tot wel 8 graden 
in vergelijking met een terras - en CO2 opslaat. Ook houden de Tiny 
Forests water vast, waardoor ze minder gevoelig zijn voor periodes van 
droogte. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat een Tiny 
Forest van tweehonderd vierkante meter 250 kilogram CO2 per jaar 
opslaat. Dit compenseert de uitstoot van 1800 autokilometers.  
Daarnaast zorgt een Tiny Forest voor biodiversiteit. Zo ontdekten 
onderzoekers uit Wageningen al bijna zeshonderd verschillende 
dierensoorten in de mini-bossen. Vooral insecten lijken te profiteren van 
deze kleine bossen. Er zijn al tientallen Tiny Forests in Nederland. 
 

Miyawaki-methode 
De tuineigenaren, die nu aan de slag gaan met hun mini-bos worden 
opgeleid in de Miyawaki-methode. Dit is een methode om natuurlijke 
bossen versneld te herstellen, die dezelfde kwaliteit hebben als 
oerbossen oftewel bossen waar de mens nooit heeft ingegrepen. Normaal 
gesproken duurt het honderd of tweehonderd jaar voordat een bos 
zichzelf heeft hersteld. Door de Miyawaki-methode kun je een bos, dat 
normaal in honderd jaar groeit, in tien jaar tijd realiseren. Daarbij is 
Miyawaki een groot voorstander van het gebruik van autochtoon, inheems 
plantmateriaal, oftewel zaaiingen van wilde bomen. In tegenstelling tot 
gekweekte bomen kunnen zij veel beter omgaan met veranderingen, 
zoals schommelingen in het klimaat. 
 

Bron: Persbericht IVN. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 mei – 1 september 2020 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuO = 
Olsterwaarden; BuW = Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; BvL = Boskamp, 
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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. 
 

Ransuil: 1-V Olst Terstegetuinen (1). 
Kuifeend: 1-V Olst, Soestwetering, Bruinsweg (4). 
Gierzwaluw: 1-V Wijhe, Leenstrastraat (3); 26-VII Raalterweg. 
Gierzwaluwen zijn aan het wegtrekken. Gisteravond een enorme groep in 
de lucht. Heel luidruchtig. Vanochtend was er nog maar een enkeling en 
ook vanavond is er maar een enkeling in de lucht. 
Nachtegaal: 8-V bij de parkeerplaats bij het ooibos, Barlose weg, (1) 
uitgebreid beluisterd; 8-V bij de parkeerplaats aan de Fortmonderweg. (1) 
Vandaag voor het laatst gehoord. 
Zomertortel: 8-V in het bosje aan de nevengeul, ten zuiden van de brug 
bij Fortmond (1) gehoord; 16-VI Duursche Waarden, meidoornstruweel (1) 
roepend. 
Koekoek: 9-V BuW (1) gehoord; 13-V BuW (1) gehoord; 14-V BuW (1) 
gehoord; 15-V BuW (1) gehoord; 16-V BuW (1) gehoord, vervolgens 
dagelijks goed hoorbaar; 18-V vanuit achtertuin Veerstraat (1) roepend, 
goed hoorbaar; 21-V landgoed Nijendal in Olst (1) roepend; 7-VI BuW (1) 
gehoord; 27-VI BuW (1) gehoord; 29-VI BuW (1) gehoord. 
Ooievaar: 9-V park Wijhe (1) nog steeds een nest op een dode 
boomstam; 2-VI park Wijhe (1 juv) op het nest; 11-VI Boskamp, 
Bruinsweg (15); 6-VII op en direct rond RK-kerk Wijhe (4). 
Bergeend: 11-V BuW (1 paar, 8 
juv). 
Wulp: 11-V BuW (2); 12-V BuW (1) 
gehoord; 12-V BuW bij de kolk bij 
de pont (1); 12-V BuW (1) gehoord. 
Buizerd: 11-V BuW (1); 23-V een 
buizerdnest in een eikenboom aan 
de Hamelweg nabij huisnummer 16 
in het weiland; 7-VI BuH (2 juv) 
nest; 9-VI BuW (1 paar, 3 juv) in 
de lucht en terug naar het nest; 
18-VI BuH (2 juv) 2 grote jongen; 
12-VII Wijhe en Olst, Rijksstraatweg (2). 
Lepelaar: 13-V BuW (1) overvliegend; 15-V BuW plas bij de pont (1); 16-
V BuW (1); 9-VI BuW (17); 18-VI BuW (1 paar, 3 juv); 1-VII BuW (9); 2-VII 
(3) Wijhese Waarden; 4-VII BuW (20); 16-VIII BuW (7). 
Oeverloper: 14-V nevengeul Duursche Waarden, IJsseloever bij de 
Duursche Waarden en bij de lange kolk (1) nadrukkelijk aanwezig. 
Groenpootruiter: 14-V nevengeul Duursche Waarden (1) gehoord; 28-VI 

Buizerdjong                          © M Berendsen 
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Duursche Waarden kijkhut (1). 
Grote bonte specht: 1-V BvL (2 m, 1 vr); 15-V onder de Gelder geluid 
van een nest jonge grote bonte spechten in boomstam; meerdere zijn tot 
14-VIII BvL dagelijks geweest. 
Groenling: 2-V BvL (2 paren) zijn tot 2-VIII elke dag geweest. 
Boomkruiper: 15-V bos onder de Gelder (1). 
Spotvogel: 16-V bij de Lange Kolk/Infocentrum (1) zingend; 19-V 
Duursche Waarden langs het pad van de ingang naar de aanlegsteiger 
van het Kozakkenveer (1) zingend; 16-VI parkeerplaats Duursche 
Waarden (1) zingend. 
Putter: 16-V zangpost bij de Lange Kolk/Infocentrum (1); 15-VI omgeving 
heemtuin Wijhe (2); 17-VIII BuW (2).  
Kleine zilverreiger: 18-V uiterwaarden ter hoogte van De Haere (1). 
Grutto: 18-V Lierderbroek (35) fouragerend in een veld. 
Havik: 18-V BuW (1) gehoord; 9-VI BuW (1). 
Patrijs: 18-V Gravenweg in een veld t/o boerderij Bartels (1). 
Gele kwikstaart: 21-V BuW (2); 16-VI BuW (1); 5-VII BuW bijna dagelijks 
BuW (1). 
Vliegenvanger: 21-V in de eikenbomen langs de wetering bij de 
Akkerwinde (1) Ik hoor de vliegenvanger weer nadat die was gearriveerd 
op 22 april. Daarna even uit beeld. Benieuwd of die hier gaat nestelen. 
Boomklever: 23-V langs de Zandhuiswetering naast het huis van 
Akkerwinde 30 (1 paar met jongen). Dit paartje heeft in een grote 
eikenboom zijn nest met jongen. Vermoeden dat ze nu snel uitvliegen 
omdat ze niet meer het nest ingaan maar ervoor voeden. Het nest zit in 
een gat bij een noest aan de weteringkant. Genieten! 
Pimpelmees: 23-V nestkastje in tuin Akkerwinde (1). Dit is bezet geweest 
door pimpelmezen die nu uitgevlogen zijn. Eén eitje lag nog in het nest. 
Zwarte roodstaart: 25-V Boerkampweg, Boskamp (1 m). 
Slechtvalk: 26-V DuW op schoorsteen steenfabriek (1) kwam aanvliegen 
en bleef op de rand van het plateau zitten; 23-VII bij nestgat in pijp 
steenfabriek, Duursche Waarden (1). 
Zwaan: 28-V op de IJssel (1 adult, 5 juv) de 5 jonkies op de rug! 3-VI plas 
bij de pont BuW (1 vr, 4 juv) broedende zwaan heeft 4 jongen gekregen 
die zo nu en dan op de rug zitten. 
Kneu: 8-VI BuW (1). 
Gekraagde roodstaart: 8-VI Boskamp, 
Hoenloseweg (1). 
Casarca: 8-VI BuW (1). 
Fuut: 8-VI BuW (1 adult, 2 juv) beide kuikens op 
de rug. 
Staartmees: 8-VI BuW (4 juv); 12-VI omgeving 
heemtuin Wijhe (3). 
Rode wouw: 9-VI moestuinen Withuisweg Wijhe (1) 

Appelvink 
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overvliegend; 10-VI moestuinen Withuisweg Wijhe (1) overvliegend. 
Boomvalk: 10-VI heemtuin Wijhe (1) overvliegend. 
Groene specht: 12-VI omgeving heemtuin Wijhe (1); 1-VII op grasveld 
Boerkampweg Boskamp (1 adult, 1 juv); 5-VII bij heemtuin Wijhe (2 
adults, 2 juv) in een boom. 
Braamsluiper: 15-VI Lange Kolk (1) zingend; 16-VI Duursche Waarden 
(1) zingend in meidoornstruweel; 17-VI Lange Kolk (1) zingend. 
Zanglijster: 15-V Wijhe, Marjolein (1 adult, 2 juv); 19-VI Veerstraat Wijhe 
(2) Zeker al 3 weken dagelijks te horen in tuinen. 
Scholekster: 30-VI Olst, 
Terstegetuinen (1 adult, 2 juv). 
Spreeuw: 30-VI BvL (ca. 50). 
Roodborsttapuit: 4-VII bij 
weilanden Boerkampweg 
Boskamp (1 m, 4 juv). 
Appelvink: 5-VI BvL (1 m); 5-
VII Sekkelanden Boskamp (1). 
Helaas dood; 17-VIII heemtuin 
Wijhe (1). 
Merel: 14-VII BvL (1); 27-VII 
BvL (10); 28-VII BvL (1); 14-
VIII BvL (1 paar, 1 juv); 19-VIII 
BvL (1v, 3 juv); 24-VIII BvL (1). 
Wespendief: 27-VII bos achter weide van de Schotse Hooglanders langs 
de Raalterweg. Vier wespendieven luid roepend vlogen rond. Ze hebben 
daar kennelijk gebroed en twee jongen grootgebracht (1 paar, 2 juv); 6-
VIII Spoorslag Wijhe (1); 17-VIII Boerkampweg in Boskamp (1). 
Kleine bonte specht: 6-VIII Boerkampweg, Boskamp (1). 
 

Waarnemers: Elly Luttikholt, Marijke Berendsen, Jan Klungers, Ina 
Hascher, Teus Ebing, Alfons Wiegink, Piet Hendriksma, Elly Smink-
Niehoff, Willem Denekamp. 
 

Contactadres vogelwaarnemingen  
Elly Luttikholt - vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Wist u dat….  
Heemtuin Veermans Hof IJsselflora in de Libelle komt? In het tijdschrift 
Libelle nr. 41 wordt onze heemtuin genoemd in het kader van routes die 
ook langs onze heemtuin gaan. Deze verschijnt in de eerste volle week 
van oktober. Ook de foto van de ingang van de heemtuin wordt 
opgenomen. We zijn benieuwd! Het is een mooie opsteker voor onze 
heemtuin die in 2021 al weer 50 jaar bestaat! Dus koop die Libelle! 
  

Wulp                                                 © R 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 
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 
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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. 

 

 

 

 


